
Els empresaris ebrencs, després de la visita del conseller d’Interior de dimecres, celebren que el Procicat 
plantegi aixecar el confinament comarcal aviat al nostre territori. Per tant, expectatives pel confinament per 

vegueries. No obstant, la consellera de Salut va dir ahir que volia “ser curosa perquè estem especulant amb les 
expectatives de la gent”. P3

 

El judici per desobediència l’1-O contra l’alcalde de Roquetes 
es reprendrà al juny

                    P6

La declaració dels agents de la Guàrdia Civil es posposa per irregularitats i falta de 

garanties procedimentals. La vista havia de concloure aquest dilluns, però s’ha interromput quan 

la defensa de l’alcalde de Roquetes, Paco Gas, ha detectat “un defecte” de forma.
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MANIFEST
Intercol·legial de Col·legis Professionals
de les Terres de l’Ebre

Edita:

Acordem crear la Intercol·legial 
de Col·legis Professionals a les 
Terres de l’Ebre amb l’objectiu 
d’aportar idees, propostes i va-
loracions. Volem que siga un òr-
gan d’opinió dintre d’un espai de 
reflexió i anàlisi fonamentat en 
la nostra experiència professio-
nal al llarg dels últims anys a les 
nostres terres.
Constatem que la nostra activi-
tat professional la duem a terme 
a les Terres de l’Ebre, una regió 
de vora 180.000 habitants que 
massa sovint ha sigut relegada 
al llarg de la història i per dife-
rents administracions a l’hora de 
distribuir inversions en matèria 
d’infraestructures i equipaments.
Apostem, d’entrada, per fer una 
relectura del Pla estratègic de les 

Terres de l’Ebre, elaborat per la 
Universitat Rovira i Virgili l’any 
2013.
Reivindiquem la creació d’una 
agència per al desenvolupament 
regional, dotada amb recursos 
estructurals suficients, en què el 
perfil tècnic i científic dels seus 
integrants sigui majoritari, amb 
l’objectiu de potenciar diferents 
sectors productius, com ara 
l’agroalimentari, l’industrial i el 
de serveis.
Creiem que la Reserva de la 
Biosfera, certificació atorgada 
l’any 2013 per la UNESCO a les 
Terres de l’Ebre, ha de suposar 
un creixement qualitatiu per al 
territori, amb respecte escru-
polós vers el medi ambient i la 
biodiversitat.

Defensem que el català tingui la 
presència que es mereix a l’Ad-
ministració de justícia, actual-
ment encara molt simbòlica.
Volem actuar de manera pro-
activa impulsant iniciatives per a 
fer front a l’emergència climàti-
ca i per a protegir les parts més 
fràgils del nostre territori, en es-
pecial el sector primari, un dels 
vectors de l’economia més con-
solidats a casa nostra. Tanmateix, 
no renunciem a la implantació 
d’altres activats econòmiques, 
singularment del sector indus-
trial, sempre tenint present la 
particularitat d’aquestes terres i 
la necessitat de respectar i pre-
servar el medi ambient.
Entenem que la pandèmia ha 
demostrat que les Terres de 

l’Ebre poden tindre una oportu-
nitat per a impulsar determina-
des activitats econòmiques, amb 
l’objectiu de guanyar competiti-
vitat i dinamitzar l’economia re-
gional.
Reiterem que els col·legis pro-
fessionals amb representació a 
les Terres de l’Ebre representem 
un col·lectiu ampli i disposem 
d’una implantació territorial i 
d’una trajectòria que ens acre-
dita com una veu a tindre en 
compte en el debat sobre el fu-
tur de les nostres terres.
Impulsem la col·legiació i ens 
comprometen a denunciar l’in-
trusisme que patixen els nostres 
col·legis professionals.

Terres de l’Ebre, març de 2021

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, secció Terres de l’Ebre.
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics, i Enginyers d’edificació de les Terres de l’Ebre.
Col·legi de Periodistes de Catalunya, demarcació Terres de l’Ebre.
Col·legi de Professionals de l’activitat física i l’esport.
Col·legi d’Enginyers tècnics industrials de Tarragona, seu Terres de l’Ebre.
Coordinadora del grup promotor de Psicòlegs de les Terres de l’Ebre.
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, demarcació Terres de l’Ebre.
Col·legi d’Advocats i Advocadesses de Tortosa.
Col·legi de Metges, seu Terres de l’Ebre.
Col·legi oficial d’infermers i infermeres de Tarragona.

A l’Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta s’han 

instal·lat 4 desfibril·ladors 
externs automàtics (DEA), 
ubicats en cadascuna de les 
4 façanes de l’edifici, perquè 
els pugui fer servir qualsevol 
persona davant d’una aturada 
cardiorespiratòria.
La mesura, que s’emmarca din-
tre del Pla d’autoprotecció de 
l’Hospital, amplia la cobertura 
d’atenció a aquesta emergència 
sanitària a les zones exteriors 
del recinte hospitalari, ja que 
se suma als carretons d’aturada 
desplegats a l’interior de l’edifi-
ci.

Professionals de la Unitat de 
Medicina Intensiva de l’HTVC 
presentaran pròximament un 
vídeo divulgatiu i informatiu 

amb les maniobres bàsiques de 
la reanimació cardiopulmonar 
i el funcionament dels DEA a fi 
de facilitar-ne l’ús. 

A l’enllaç següent podeu veure 
la ubicació dels 4 DEA acabats 
d’instal·lar i la dels carretons 
d’aturada a l’interior de l’Hos-
pital. Aquesta informació la po-
deu consultar permanentment 
en cas de necessitat al Pla d’au-
toprotecció a la intranet:
http://10.84.144.4/intranetg/
uploads/File/Prevencio/au-
toproteccio/planols%20ubica-
cio%20DEAS%20i%20carros.pdf

Podeu ampliar la informació: 
https://canalsalut.gencat.cat/
ca/salut-a-z/a/aturada-cardio-
respiratoria-acr-i-us-de-dea/
que-es-un-dea/

L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 
desplega un perímetre de cardioprotecció a l’exterior del 

recinte hospitalari
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LA CONSELLERA 
ÉS MÉS PRUDENT 
La consellera de Salut, Alba 
Vergés, ha evitat aquest 
dijous pronunciar-se sobre 
la possibilitat de canviar el 
confinament comarcal per 
un del més ampli, ja sigui 
delimitat per vegueries o 
per regió sanitària. Vergés 
ha recordat que, com fan 
“constantment”, estan ana-
litzant les dades d’evolució 
de la pandèmia per prendre 
en tot moment les mesures 
“més justes” sense descar-
tar cap escenari. “Vull ser 
curosa perquè estem espe-
culant amb les expectatives 
de la gent”, ha alertat. 
Vergés ha insistit que la 
pandèmia està en un punt 
“molt delicat” amb més de 
500 llits d’UCI ocupats per 
malalts covid a Catalunya 
i ha demanat “prudència” 
per no anar a pitjor. A di-
ferencia d’altres membres 
de l’executiu català com els 
consellers en funcions d’In-
terior i de la Presidència, 
Miquel Sàmper i Meritxell 
Budó, que sí han obert la 
porta a ampliar l’actual 
confinament comarcal, la 
consellera de Salut ha evi-
tar especular sobre aquesta 
qüestió assegurant que la 
pandèmia està en un punt 
“delicat” i que les decisions 
només s’explicaran quan es 
prenguin, “ni abans ni des-
prés”.  La consellera de Sa-
lut diu que “no descarten” 
ampliar el confinament si, 
analitzant les dades, és la 
mesura “més justa”. 

MÉS 
NOTÍCIES

A LES TERRES DE L’EBRE
Els empresaris celebren que el Procicat 
plantegi aixecar el confinament comarcal aviat

“Vull ser curosa 
perquè estem 

especulant amb les 
expectatives de la 

gent”

“Confiem que a partir de dilluns s’aplique”
De la reunió amb el conse-
ller d’Interior, Miquel Sàmper, 
l’Ajuntament i la Cambra de 
Comerç de Tortosa, PIMEC 
Terres de l’Ebre, i l’Associació 
d’Empresaris de les Comar-
ques de l’Ebre (AECE) en van 
sortir esperançats. Des de la 
tardor, alcaldes i el teixit em-
presarial demanaven que es 
permetés la mobilitat entre les 
quatre comarques de les Ter-
res de l’Ebre per la densitat de 
població, i perquè els serveis i 
el comerç es concentren, so-

bretot a Tortosa. “Confiem que 
a partir de dilluns, s’apliqui”, va 
apuntar l’alcaldessa Meritxell 
Roigé. “La gent ha de poder 
anar a comprar als negocis de 
qualsevol lloc de les Terres de 
l’Ebre. Les empreses del terri-
tori ho necessiten i el conse-
ller ens ha dit que ho estudi-
aran” i que avui divendres “ens 
donaran resposta”, va afegir 
el president de la Cambra de 
Comerç de Tortosa, Francesc 
Faiges. L’AECE ha estat una de 
les agrupacions que ha liderat 

aquesta demanda. El seu se-
cretari general, Pepe Vallés, 
va recordar que la situació “és 
injusta” per al territori per la 
seva densitat de població -poc 
menys de 180.000 habitants-. 

“Vam sortir  contents de la re-
unió perquè si les dades epide-
miològiques segueixen esta-
bles o baixen”, avui divendres 
“podríem donar bones notícies
per al territori”.

El conseller d’Interior, 
Miquel Sàmper, ha 

assegurat a les agrupacions 
empresarials de les Terres 
de l’Ebre i a l’Ajuntament de 
Tortosa que el confinament 
comarcal contra el qual 
protesta el territori des de fa 
mesos, podria acabar aviat.               
L’Ebre no és l’únic territori que 
s’ha mostrat contrari a aquesta 
limitació de mobilitat i el Pro-
cicat i el Govern estudien “al-
tres estructures territorials que 
marquin el confinament” i que 
les restriccions siguin diferents 
segons les dades epidemiolò-
giques de cada zona i sobretot 
segons la pressió assistencial a 

les UCI. Els empresaris ebrencs 
han celebrat que es comencin 
a atendre les peticions del ter-
ritori per permetre la mobilitat 
entre les quatre comarques del 
territori. El conseller d’Interior, 
Miquel Sàmper, ha assegurat 
que el Procicat i el Govern es-

tudien que les restriccions de 
mobilitat i altres mesures si-
guin “diferents” segons la inci-
dència del virus en les diferents 
regions, “unes estructures ter-

ritorials” que també s’estan 
definint davant les queixes al 
confinament comarcal, que no 
només s’han rebut des de les 
Terres de l’Ebre. 

El conseller d’Interior 
ratifica que s’estudien 

altres “estructures 
de mobilitat” si 

l’ocupació de les UCI 
no és alta

El casos positius incrementen al territori aquesta setmana, 
però ara la pressió hospitalària és més “assumible”

Els casos de contagis 
confirmats acumulats a 

les Terres de l’Ebre s’eleven 
ahir dijous a 10.228 (la 
setmana passada eren 
10.089).              
Per tant, en set dies s’han 
acumulat 139 casos positius 
més al territori (la setmana 
anterior 99). Els casos a les 
Terres de l’Ebre tornen a pu-
jar. La velocitat de propaga-
ció del virus se situa en 1,51 
(setmana passada era 1,81) i 
el risc de rebrot està en 154 
(divendres passat era de 114). 
El risc va pujant. Aquest di-
mecres a l’Ebre, en un dia, se 

sumaven 33 nous positius de 
covid-19 confirmats per pro-
ves PCR o test antigènic ràpid. 
En dades d’ahir, el nombre to-
tal de morts des que es va ini-
ciar la pandèmia és de 176 (174 
setmana passada). Segons les 
dades oficials facilitades ahir 
per Salut, hi ha 16 persones 
hospitalitzades per contagis a 
centres de les Terres de l’Ebre 
(divendres passat 13). Pel que 
fa a les dades d’ingressats a 
l’UCI, ahir dijous es compta-
bilitzaven 13 persones a l’UCI 
de l’Hospital Verge de la Cinta 
(5 per covid). Setmana passa-
da eren 12 (3 covid). La taxa 

de confirmats per PCR o tests 
d’antígens és de 55 per cada 
100.000 habitants, pels 45 de 
la setmana anterior. L’4,01% de 
les proves que es fan donen 
positiu. A la regió sanitària de 
l’Ebre, fins ahir, s’han vacunat 
de la primera dosi 36.526 per-
sones. Un total de 13.725 han 
rebut ja la segona. 
“Estem entrant a la 4a ona-
da, però el fet que hi hagi un 
20% de població que ja ha re-
but la primera dosi a Terres de 
l’Ebre ajuda. És molt important 
el fet que tan a les residènci-
es com els professionals sa-
nitaris ja estiguin vacunats. A 

banda, degut que la vacuna 
s’està administrant primer la 
gent de més risc, les dades de 
pressió hospitalària són més 
assumibles, ja que la vacuna 
de vegades no impedeix que 
agafis el virus però sí que està 
demostrat que redueix molt la 
simptomatologia”.

Es creu que la restricció de mobilitat 
s’ampliarà en breu a tot el territori ebrenc, i 

no serà com ara a nivell comarcal. 
Un tracte com a Vegueria que és “just i 

necessari”

 
El risc de rebrot estava 

ahir en 154 
(la setmana passada 

en 114). 
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URBANISME

MOCIONS
El ple ordinari d’abril a l’Ajun-
tament de Tortosa ha aprovat 
les quatre mocions presen-
tades: dos, proposades per 
Movem Tortosa i per Esquerra 
Republicana, per demanar un 
pla de millora de l’arbrat de la 
ciutat; una altra, del PSC, en 
defensa de la preservació de 
l’ordre públic democràtic i en 
suport als Mossos; finalment, 
també ha comptat amb la 
majoria de vots la moció d’ERC 
per a la reforma i millora de 
la plaça de Francesc Macià, a 
Ferreries.

SANT JORDI
Tortosa avança la festivitat 
de Sant Jordi amb una vintena 
d’actes i presentacions de 
llibres durant els dies previs.
El 23 d’abril, una trentena 
d’escriptors signaran els seus 
llibres en deu llibreries i floris-
teries de la ciutat, que podran 
instal·lar els taulells a la porta.

SEGURETAT 
CIUTADANA
Una operació conjunta de Poli-
cia Local i Mossos desmantella 
un punt de venda de droga al 
centre històric de Tortosa. Les 
tasques de vigilància van com-
provar que al lloc hi havia força 
afluència de persones que hi 
anaven a comprar marihuana.

MOVEM
Movem Tortosa demana un 
informe jurídic i una auditoria 
independent “per depurar 
responsabilitats en l’adjudica-
ció il·legal de l’hemodiàlisi de 
Jesús”. Jordi Jordan portaveu 
de Movem Tortosa diu que “la 
sentència del tribunal superior 
demostra que la l’adjudicació 
va ser un nyap jurídic del 
govern de Junts i que pot  su-
posar una pèrdua de diners si 
l’empresa demana indemnitza-
cions”. D’altra banda, Movem 
denuncia que “el contracte de 
gestió de la gossera munici-
pal porta més de dos mesos 
caducat davant la inacció del 
govern sociovergent”.

MÉS 
NOTÍCIES

Setmana de la Memòria 
Històrica 

El 15 d’abril del 1938, Tortosa 
va viure el bombardeig més 
cruent a càrrec de l’aviació fei-
xista italiana mentre la ciutat 
va ser front de guerra. En total 
hi van caure més de vint tones 
de bombes, una xifra superior 
a la que va assolar Guernica. 
Aquell dia era Divendres Sant, 
i des d’aleshores es recorda 
com el Divendres de Sang. Per 
recordar-ho, l’Ajuntament ha 
organitzat del 14 al 19 d’abril 
la segona Setmana de la Me-
mòria Històrica. Comptarà 
amb conferències, presenta-
cions de llibres i exposicions. 

Un dels actes més destacats 
és l’exili forçós al qual es van 
veure obligats els tortosins 
de l’època. Dimecres es va 
comptar amb la dissertació de 
l’historiador osonenc Xavier 
Cateura, que ha fet un treball 
de recerca sobre els exiliats 
tortosins a Vic. Avui divendres, 
està prevista la presentació 
del llibre ‘Ens van robar la jo-
ventut’, a càrrec del seu autor, 
Víctor Amela. Finalment, dis-
sabte a tindrà lloc la inaugura-
ció de l’exposició ‘Perseguits i 
Salvats’, organitzada per Amics 
i Amigues de l’Ebre.

S’inclou al POUM la previsió de restituir el 
pont de la Cinta amb la pilastra del mig del riu
El ple ordinari d’abril a 

l’Ajuntament de Tortosa 
ha aprovat inicialment la 
modificació puntual del 
Pla d’ordenació urbanística 
municipal (POUM) per 
incorporar la previsió 
de l’aprofitament de la 
pilastra sobre la qual se 
sustenta el monument a 
la Batalla de l’Ebre per a la 
futura construcció d’una 
infraestructura de pas sobre 
el riu Ebre.                    
D’aquesta manera, l’Ajunta-
ment inclou al planejament 
urbanístic la possibilitat de 
construir en este punt una pas-
sarel·la de vianants que con-
necte les dos ribes i que per-
meta donar utilitat al pilar. Una 

opció que permetria recuperar 
la finalitat originària del suport, 
ja que sustentava l’antic pont 
de la Cinta fins que va ser di-
namitat durant la Guerra Civil.
La modificació del POUM es 
porta a terme en compliment 
del requeriment fixat per la 
Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre (CHE) davant el projec-
te de retirada del monument, 
anunciat pel govern de la Ge-
neralitat. El novembre pas-
sat, just quan la Generalitat 
va anunciar que impulsava la retirada del monument, l’al-

caldessa de Tortosa, Meritxell 
Roigé, ja va demanar al govern 
català que dugués a terme la 
construcció d’esta passarel·la 
de vianants que permetria re-
cuperar l’antic pont de la Cinta. 

Una demanda que ha refermat 
una vegada més. L’aprovació 
d’esta modificació ha comptat 
amb els vots a favor de tots els 
grups municipals, tret del de 
Ciutadans, que hi ha votat en 
contra.

Cinc cooperatives ebrenques compren la unitat de 
negoci d’oli d’oliva de l’empresa Juan Ballester

Cinc cooperatives agrícoles 
de les Terres de l’Ebre, de-
dicades a elaborar oli d’oli-
va, han constituït l’empresa 
Olivite Export. La formen les 
cooperatives de la Sènia, Mas 
de Barberans, La Galera, Sant 
Gregori de Santa Bárbara i 
Soldebre de Tortosa. La nova 
empresa que han constituït ha 
comprat la unitat productiva i 

de negoci d’oli d’oliva de Juan 
Ballester Rosés, Sucesores S.A. 
(JBRS), empresa oleícola amb 
més de 150 anys d’història. La 
compravenda permet a JBRS 
no deslocalitzar el negoci i 
mantenir els llocs de treball de 
l’empresa al territori i enforti-
rà el teixit cooperatiu ebrenc 
perquè les entitats comerci-
alitzaran els productes con-

juntament. Olivite Export pre-
veu facturar 30 MEUR anuals. 

Darrera d’Olivite Export hi ha 
massa social de més de 2.000 
agricultors i concentra més 
de 10.000 hectàrees de cultiu 
d’oliveres. Un dels principals 
objectius de la nova empresa 
és “seguir amb la internacio-
nalització” , i treballar “per una 
agricultura eficient, sostenible 
i amb plena convivència amb 
la Reserva de la Biosfera”.

La modificació té com a 
finalitat recuperar l’ús 

original del pilar

Aplicació per evitar el contacte 
entre cambrers i clients

Un paülsenc i un tortosí han 
creat ‘Clau’, una aplicació mò-
bil que ajuda a evitar el con-
tacte entre cambrers i clients i 
també a agilitzar les feines en 
bars i restaurants. 
Els passos són asseure’s a la 
taula, descarregar-se l’aplica-
ció, demanar i marcar la taula 
en què estàs i pagar. 
Tot això, en temps de pandè-
mia els clients i cambrers ho 
reben de manera molt positiva, 
ja que ajuda a no tindre tan de 
contacte amb altra gent.
Els creadors asseguren que 
l’app ajuda a reduir viatges, 

ja que els cambrers, per cada 
taula, en fan diversos. 
Amb l’aplicació creada per 
aquests dos joves ebrencs, no-
més caldria fer-ne un, ja que 
els clients demanarien i paga-
rien amb un sol cop. 
Ara l’aplicació es troba en fase 
pilot al Bar Esther, al Mercat de 
Tortosa. 
Després d’arreglar algunes er-
rades de l’aplciació, l’objectiu 
dels creadors és poder-la co-
mercialitzar i estendre-la per 
tot el territori.

(Ebredigital/Dani Camacho)

Les cooperatives 
constitueixen Olivite 

Export i preveuen 
facturar 

30 MEUR anuals
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PREMI LITERARI 
DE TEATRE LA 
CARROVA
Els aficionats i professio-
nals de l’escriptura tenen 
l’oportunitat de participar en 
el Premi Literari de Teatre 
la Carrova, que enguany 
celebrarà la seva setzena 
edició. El guardó, de caràc-
ter biennal, està convocat 
per la regidoria de Cultura i 
Memòria Històrica de l’Ajun-
tament d’Amposta i l’Institut 
d’Estudis Comarcals del 
Montsià (IECM). El seu objec-
tiu és incentivar i reconèixer 
l’escriptura teatral. “El Premi 
de Teatre La Carrova és una 
iniciativa molt bona per 
donar valor al teatre i a les 
autores i autors del territori”, 
explica Inés Marti, regidora 
de Cultura i Memòria Histò-
rica. La persona guanyadora 
obtindrà un premi de 3.000 
euros, Per participar, els i 
les interessades hauran de 
presentar, amb data límit el 
dia 1 de desembre de 2021, 
una sol·licitud-instància al 
Registre general de l’Ajunta-
ment d’Amposta.

CONCURS D’ART 
MURAL
Sofia Cherta Gómez, es-
tudiant de Sant Jaume del 
batxillerat artístic de l’Ins-
titut Ramon Berenguer IV, 
és la guanyadora del Primer 
Concurs d’Art Mural Amposta 
Ciutat Diversa. S’ha donat 
especial reconeixement 
també, per la seva qualitat, 
originalitat, estil i adequació, 
a les obres de les estudiants 
d’ESARDI, Galya Jorba Sánc-
hez i Ainhoa Serret Cucala.

CENTRE DE 
TECNIFICACIÓ
Amposta va rebre esportistes 
per Setmana Santa. El Centre 
de Tecnificació Esportiva de 
les Terres de l’Ebre va acollir 
entrenaments i preparacions 
per a esportistes de triatló, 
natació, rem i atletisme amb 
la secció de Trail.

MÉS 
NOTÍCIES

Recuperació de la capella 
de Santa Susanna

La Junta de Govern Local 
d’aquest 12 d’abril, reunida de 
forma telemàtica, ha aprovat el 
projecte bàsic i d’execució per 
a la recuperació de les antigues 
ruïnes de Santa Susanna, com 
a espai cultural polivalent. Es 
tracta d’una de les actuacions 
per continuar amb la recupe-
ració de tot el patrimoni cultu-
ral i històric de la façana fluvial 
d’Amposta. L’Ajuntament ja ha 
presentat el projecte a la convo-
catòria de subvencions del Grup 
d’Acció Local Mar de l’Ebre per 
poder aconseguir una subvenció 
europea per a dur-lo a terme.

RECONEIXEMENT
El FesticAM rep el segell europeu 

d’excel·lència EFFE
Del 5 al 10 d’octubre, el 

Festival de Teatre i Circ 
d’Amposta, el FesticAM, 
tornarà a portar l’espectacle 
als carrers de la capital del 
Montsià. I enguany ho farà 
amb una novetat.                   
L’Associació Europea de Festi-
vals (EFA) li ha atorgat el segell 
EFFE 2019-2021, que reconeix 
al FesticAM la seva excel·lència i 
compromís amb aspectes com 
la creació artística, la intercul-
turalitat, la sostenibilitat, la in-
novació o la interacció amb el 
públic amb programes educa-
tius. En definitiva, un segell que 
posa en valor, la part més inno-
vadora d’aquest Festival de Te-
atre i Circ que des de fa 8 anys 
omple els carrers d’espectacles 

internacionals. L’etiqueta EFFE 
és el segell de qualitat d’Euro-
pa per a festivals d’arts nota-
bles que mostren el seu com-
promís en el camp de les arts, 
la participació de la comunitat 
i l’obertura internacional. “És 
una notícia molt important per 
al FesticAM, però també per a 
Amposta”, assenyala la regidora 
de Cultura i Memòria Històrica, 
Inés Martí, “perquè ens posa al 
mapa dels festivals europeus i 
amb uns valors amb els que es-
tem alineats com a ciutat”.

Amposta reordena els accessos i usos de la platja d’Eucaliptus 
però no farà pagar els vehicles per entrar-hi

L’Ajuntament d’Amposta re-
ordenarà els accessos i els 
usos de la platja deltaica 
dels Eucaliptus per evitar la 
massificació turística experi-
mentada durant l’estiu pas-
sat i, especialment, aquesta 
Setmana Santa. La regulació, 
acordada amb el parc natu-
ral del delta, la Generalitat i 
el servei de Costes estatal, 

funcionarà com a prova pi-
lot a partir d’aquest estiu amb 
la idea d’organitzar els espais 
públics del litoral però sense 
establir una taxa per accedir-hi 
amb els vehicles. El consistori 
ampostí destinarà dos agents 
cívics aquest estiu a Eucaliptus 
per controlar la massificació i 
invertirà 20.000 euros en ele-
ments per delimitar espais.

“Possiblement tots hem sigut 
una mica laxes però ara toca 
posar les coses negre sobre 
blanc i parlar amb qui té les 

competències, coordinar 
cossos de seguretat i posar 
una mica d’ordre”, ha reco-
negut l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, qui ha reco-
negut la necessitat, des de fa 
temps, d’aplicar efectivament 
la regulació. Una decisió que 
l’allau de visitants arran de la 
pandèmia de la covid-19 ha 
acabat precipitant.

L’Associació Europea de 
Festivals (EFA) ha 

atorgat el segell EFFE 

Un Sant Jordi al Castell 
adaptat

Amposta celebrarà, divendres 
23, el Sant Jordi. I ho farà amb 
una diada adaptada a la norma-
tiva de la Generalitat per aques-
ta jornada. La plaça del Castell i 
la Biblioteca Comarcal Sebastià 
J. Arbó seran els epicentres de 
la celebració, on a més de les 
parades per a la venda de lli-
bres, també hi haurà diferents 
activitats relacionades amb la 
literatura. “Creiem que, sempre 
complint les mesures de segu-
retat establertes per a la jorna-
da, cal celebrar el Sant Jordi”, 
assenyala la regidora de Cultura 
i Memòria Històrica, Inés Martí, 

“i per això, seguint la normati-
va, hem dissenyat un programa 
d’activitats culturals i literàries”.

El consistori delimitarà 
espais amb cordes i 

destinarà dos agents 
cívics 
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El judici per desobediència l’1-O contra 
l’alcalde Paco Gas es reprendrà al juny

 Quatre agents de la Guàrdia 
Civil, testimonis de l’acusa-
ció, i l’alcalde de Roquetes, 
Paco Gas, declararan en una 
segona vista, el 15 de juny, 
per concloure el judici per 
desobediència contra el batlle. 
L’advocada de Gas, Anna Na-
dal, ha aturat el judici perquè 
els guàrdies civils declaraven 
des de la caserna, en lloc de 
fer-ho en seu judicial, i sense 
garanties processals. “No hi 
havia cap mena de garantia 
que aquella persona fos 
l’agent que s’havia identifi-
cat en la instrucció”. Gas ha 
denunciat que “el perjudici 
que ocasiona” la situació “no 
té reparació” tot i que s’ha 
acceptat procedir amb la 
declaració dels onze testimo-
nis de la defensa perquè no la 
perjudicava. El relat d’aques-
tes persones ha desvinculat 
Paco Gas de l’organització 
del referèndum al pavelló de 
Roquetes i la Raval i de la 
voluntat de la ciutadania per 
anar a votar. Gas ha situat el 
seu judici i també el que tenen 
pendent de data l’alcalde i el 
tinent d’alcalde de la Ràpi-
ta, Josep Caparrós i Albert 
Salvadó, dins de la “causa 
general contra l’independen-
tisme”. Roquetes i la Ràpita 
van ser els dos municipis de 
l’Ebre on la Guàrdia Civil va 
carregar contra els votants 
l’1-O. “Ens fan pagar la inci-
dència de l’independentisme 
en les nostres poblacions”. 
“S’ha triat i s’ha planificat la 
intervenció (de l’1-O). No en 
van tenir prou amb el mal físic 
que van provocar sinó que el 
seu fracàs absolut - perquè 
no van aturar les votacions-, 
ens el fan pagar i ens ho faran 
pagar per molt de temps”, ha 
dit Paco Gas. “Fa 14 anys que 
sóc alcalde i com veuen que a 
través de les urnes no ens han 
aturat, ens inhabiliten o usen 
altres maneres”. L’alcalde 
ha lamentat que el judici no 
s’hagi tancat aquest dilluns a 
causa d’aquesta irregularitat 
en les testificals dels 4 agents 
de la Guàrdia Civil citats. 
Abans, de manera presencial 
i des d’una seu judicial de 
Barcelona, han testificat tam-
bé dos agents dels Mossos. 
Aquesta situació allarga dos 
mesos més el procés.

AL JUNY  

Aquest dilluns Paco Gas, 
alcalde de Roquetes,  

fou jutjat a Tortosa per l’1 
d’octubre.                 
Abans però va dirigir unes pa-
raules al més de mig centenar 
de persones que el van acom-
panyar a l’entrada del jutjat. 
“Lo meu avui és un pas més 
per tirar endavant aquest pro-
cés que entre totes i tots hem 
de guanyar; i és insignificant 
al costat del que estan patint 
la gent que està a la presó i 
l’exili”.
Gas va qualificar el judici 
“d’acte de repressió i venjan-
ça”, a la vegada que va afir-
mar que “la repressió no ens 
ha d’aturar, ni fer temor pas-
sar pels jutjats; perquè tenim 
la raó, el dret a poder votar i 

escollir el nostre futur de for-
ma democràtica i pacífica; i 
per molt que ens ho vulguin 
impedir no ho aconseguiran”.
L’alcalde va finalitzar el seu 
parlament recordant que “avui 
és un pas més en aquest pro-
cés, que serà llarg, però que 
podem guanyar. La seva de-
bilitat està en la repressió que 
exerceixen sobre nosaltres. 
Per tant, no ens hem d’ate-
morir, hem de continuar i se-
gur que guanyarem”.

Suport
Per la seua part, Bernat Solé, 
conseller d’Acció Exterior, Re-
lacions Institucionals i Trans-
parència, i exalcalde d’Agra-
munt inhabilitat pels fets de 
l’1 d’octubre, fou present per 

donar suport a Gas. Solé va 
explicar que “aquest és un 
capítol més de la causa gene-
ral contra l’independentisme 
per la qual ja han passat milers 
de persones represaliades i al-
gunes sentenciades”.
A més va destacar que “estem 
al costat de l’alcalde de Ro-
quetes, Paco Gas, una alcal-
de escollit democràticament, 
amb una trajectòria impecable 
i que el que va fer és el que 
van fer la major part d’alcaldes 
i alcaldesses d’aquest país, que 

era estar al costat de la ciuta-
dania l’1 d’octubre per exercir 
el dret a l’autodeterminació a 
treves del referèndum”.
El conseller va  denunciar que 
“segueix la judicialització d’un 
conflicte polític i això mai serà 
la solució, ja que això passa 
per una solució estrictament 
política”. 
Solé va manifestar que “les ur-
nes i la ciutadania han tornat a 
parlar clar, i davant la repres-
sió el que necessitem és un 
Govern fort per fer-hi front”.

Gas: “La seva debilitat està en la repressió, no 
ens hem d’atemorir, cal  continuar i segur que 

guanyarem”

Alfons Montserrat: “Paco està aquí pel delicte 
d’estar al costat del poble”

Alfons Montserrat, president 
de la Federació de l’Ebre 
d’Esquerra, va expressar el 
suport a Paco Gas, que “està 
aquí pel delicte d’estar al cos-
tat del poble”.
Segons Alfons Montserrat 
“l’explicació de la situació de 
Paco Gas l’hem d’anar a bus-

car a altres lògiques que no 
són la jurídica. I davant d’un 
problema  polític no es pot 
continuar insistint a afron-
tar-lo en base a la repressió, 
perquè a problemes  polítics 
ha d’haver-hi solucions políti-
ques”, va dir el president de la 
Federació de l’Ebre d’Esquerra. Foto: Roser RegolfFoto: Roser Regolf
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DIADA DE SANT 
JORDI 
L’Ajuntament de Deltebre 
ha presentat el programa 
d’activitats que es duran 
a terme al municipi en el 
marc de la Diada de Sant 
Jordi. Un programa amb el 
qual destaquen les dife-
rents presentacions de 
llibres que es realitzaran, 
un total de 7, però també 
altres activitats culturals 
que ja es poden consul-
tar a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Deltebre. 
La regidora de Foment 
Cultural i Igualtat i Gènere, 
Anna Giménez, ha explicat 
que “amb aquest programa 
d’activitats volem posar 
en valor el talent cultural 
de les autores i autors del 
nostre municipi i, al mateix 
temps, posar en relleu el 
teixit cultural existent, que 
és ampli i divers, i el qual 
hem de saber potenciar”. 
Les activitats es van iniciar 
ahir dijous 15 d’abril amb la 
presentació del llibre “Dro-
ga y Corrupción” de Juan 
Martínez. Cal destacar que 
hi haurà la presentació de 
fins a quatre llibres d’autors 
locals: La mort de Mossèn 
Guiu mentre feia la missa 
a l’església Sant Miquel de 
la Cava, de Júlio Franch; 
La Cosinada, de Dolores 
Giménez; La educación. Una 
semilla de cambio, d’Olga 
Fandos; Pedacitos de ti en 
mi, d’Estefania Alifonso.
Paral·lelament a les presen-
tacions de llibres, també es 
realitzaran altres activitats 
com el lliurament de premis 
del 10è Concurs Literari i 
Artístic de Sant Jordi per a 
escolars, l’espectacle Mar 
de Sueños a càrrec de Lor-
quinas, i el lliurament dels 
XIX Premi Ramon Calvo.
Per altra banda, la progra-
mació cultural de Sant Jordi 
tindrà el seu punt àlgid amb 
la inauguració de l’Espai 
Expositiu de Deltebre.  
Aquest espai, que està ubi-
cat al costat de la Biblioteca 
Delta de l’Ebre, permetrà 
completar el Centre Cultural 
del Delta i serà un espai per 
a donar veu i projecció als 
artistes locals.

DELTEBRE

Benifallet: visites a les Coves, els caps de setmana
L’Ajuntament de Benifallet 
comunica que davant les no-
ves mesures decretades per 
la Generalitat de Catalunya 
per fer front a la Covid-19,  
l’horari de visita de les Co-
ves Meravelles serà: dissabte i 
diumenge de 10 h a 13.15  ho-
res i de 16 a 19.15 h.
Romandran tancades de di-
lluns a divendres.
Per la seua part, el llagut Be-
nifallet i el Punt d’Atenció Tu-
rística tanquen fins nou avís.

L’ALDEA
L’ACA  subvenciona amb 500.000 euros 
l’actuació al barranc dels Pixadors
L’Agència Catalana de 

L’Aigua, ha concedit a 
l’Ajuntament de L’Aldea, 
una subvenció de 500.000 
euros per a disminuir la 
inundabilitat del barranc dels 
Pixadors al seu pas pel nucli 
urbà.               
El projecte de l’Aldea ha estat el 
que ha tingut més puntuació en 
molta diferència de tot Catalu-
nya, pel que fa a subvencions 
d’actuacions en conques com-
partides. L’actuació consisti-
rà en la substitució de l’actual 
pont de l’avinguda Catalunya 
i un rebaix de la llera del bar-
ranc en aquella mateixa zona, 
fet que comportarà un millor 

pas de l’aigua i pràcticament 
sense cap mena de retenció, 
evitant els perills de desbord-
ament en èpoques de fortes 
pluges.  Actualment les àrees 
de l’Aldea, més pròximes del 
barranc, es troben enclavades 
dintre del mapa d’inundabilitat 
de la Confederació Hidrogrà-
fica de l’Ebre, fet que genera 
impediments legals per a poder 
edificar habitatges i en aques-
ta primera actuació disminui-

L’objectiu és disminuir 
la inundabilitat del 

barranc

“Són obres totalment necessàries”

rà considerablement aquesta 
gran àrea d’inundabilitat dintre 
de la població. En una segona 
fase, s’haurà d’afrontar la cons-
trucció de bases de laminaci-

ons, aigües amunt, que soluci-
onarà pràcticament de manera 
definitiva, molts de problemes 
d’inundabilitat a molts d’indrets 
de la població.

L’ actuació al barranc 
dels Pixadors és un 

projecte necessari per a 
L’Aldea.                   
Segons l’Alcalde, Xavier Royo, 
“aquests tipus d’obres, potser 
no tenen la vistositat d’altres, 
però que són totalment ne-
cessàries, que hem d’afrontar 
per a disminuir la inundabili-
tat tant a la zona del barranc, 
com altres indrets, destacant 
que aquest Ajuntament, es-
tem treballant i executant ac-
cions en diferents parts del 
poble, per evitar inundacions 
de pluja als indrets on més en 
pateixen, és una tasca que ens 

costarà molt de temps, però 
que ja hem posat fill a l’agulla, 
per a millorar en aquest punt 
i s’aniran veient actuacions 
durant aquesta mateixa legis-
latura”.
 
Confinament

D’altra banda, l’Alcalde de l’Al-
dea Xavier Royo va demanar 
la setmana passada al PROCI-
CAT que el confinament sigui 
per Regió Sanitària a l’Ebre. Va 
fer-ho amb una carta. Royo 
destacava que “com a alcal-
de de l’Aldea i ebrenc, els vull 
manifestar la meua preocupa-

ció envers la decisió presa a 
la reunió del PROCICAT on es 
tornaven a confinar els límits 
comarcals”. “Els hi demano 

que tinguin a bé d’acceptar la 
proposta que fem des del ter-
ritori de confinament per re-
gió Sanitària a l’Ebre”.
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CASAL MUNICIPAL 
DE JUBILATS
Aquesta setmana s’han 
iniciat les obres per generar 
nous espais i reorganitzar el 
Casal Municipal dels Jubilats 
de la Ràpita. Les actuacions 
de manteniment i conser-
vació consisteixen en el 
trasllat de l’oficina del Casal 
Municipal dels Jubilats i la 
biblioteca a la planta baixa 
per oferir una millor acces-
sibilitat als seus usuaris, i a 
més, també es reubicarà la 
zona del billar. 
Les obres per a generar 
el nou despatx, situat a la 
planta baixa, comprenen 
la formació d’envans de 
plaques de guix laminat, la 
instal·lació d’electricitat amb 
endolls i enllumenat i la ins-
tal·lació d’aire condicionat.

90 ANYS DE LA 
REPÚBLICA
La Ràpita va commemorar 
dimecres el 90è aniversari 
de la proclamació de la 
República a l’Auditori Sixto 
Mir, amb la conferència 
‘Dones a la II República: un 
glop d’aire fresc’, a càrrec de 
Montserrat Palau i Vergés. 
D’altra banda, diumenge, 
dia 18, també a l’Auditori 
Sixto Mir, espectacle teatral 
“Iaia: memòria històrica”, 
amb Alba Valldaura. 
Entrades ja a la venda des 
de dimecres, de 9 a 13 h a 
l’Auditori. 
Preu: 5 euros.

MÉS 
NOTÍCIES

Delta Ebre Port aposta pel turisme de proximitat 
en les rutes de xàrters nàutics pels ports ebrencs
La marca Delta Ebre Port con-
tínua la seva aposta per l’ar-
ribada dels viatgers de xàrter 
nàutic per tal d’ajudar a pro-
moure el teixit econòmic lo-
cal, els comerços, els restau-
rants, les visites turístiques i 
les activitats esportives i d’oci. 
El port de la Ràpita encapça-
la l’activitat nàutica a la cos-
ta de Tarragona amb 1.825 
amarradors esportius. Aquest 
és el port base de les rutes de 
xàrters nàutics que hi ha als 
ports ebrencs. L’itinerari nord 
transcorre pels ports de l’Am-
polla, l’Ametlla de Mar i Cala-
fat, mentre que l’itinerari sud 
va des del port de les Cases 

d’Alcanar, passant pels ports 
del nord de Castelló, com ara 
Vinaròs, Benicarló, Penísco-
la fins a les illes Columbretes. 
Rutes incloses a la Guia nàuti-
ca de les Terres de l’Ebre feta 
per Delta Ebre Port per pro-
moure els xàrters nàutics. El 
director general de Ports de la 
Generalitat, Joan Pere Gómez 
Comes ha valorat la nova ac-
ció promocional dels xàrters 
nàutics i ha dit que “el port de 

la Ràpita lidera l’activitat nàu-
tica a la demarcació, un posi-
cionament que l’ha convertit 
en port base de les rutes de 
xàrters pels ports ebrencs”. 
Gómez Comes ha afegit “Delta 
Ebre Port ha fet seves les pa-
raules renovació o innovació 
des de l’inici de la pandèmia i 

ha sabut adaptar-se a la nova 
realitat”. El director de Ports 
ha posat en valor aquesta pro-
moció: “L’acció feta a les xar-
xes socials vol captar turisme 
de proximitat, crear sinergies 
amb el sector del xàrter nàu-
tic i continuar treballant pels 
nostres ports i pel país”. 

LA RÀPITA
La Residència L’Onada

celebra els 26 anys
Divendres 9 i dissabte 

10 d’abril la residència 
L’Onada La Ràpita va 
celebrar el 26è aniversari de 
la seva fundació amb una 
gran festa que va durar dos 
dies, per tal que tot l’equip 
en pogués gaudir.                 
‘La Ràpita en Festes’ es va ba-
sar en les típiques festes ma-
jors de les Terres de l’Ebre on 
no hi van faltar els correbous, 
les Dames d’Honor, la missa, el
ball i un àpat ben ebrenc amb
musclos i arròs de galera.
“Esmorzars amb xocolata des-
feta, Pregó, Bous, Vermut, Di-
nars de festes, Migdiada, Cu-
canyes, Balls, Sopars de gala...

tot per a que els nostres iaios 
i iaies rememoressin les seves 
festes de joventut seguint les 
màximes mesures de segure-
tat Covid. Tampoc va mancar 
un Fi de Festa sonat amb focs 
d’artifici. Tant els residents 
com el personal que en té cura 
van poder xalar de  valent amb 
tots els actes programats”.

Reconeixement europeu per al projecte del GALP Mar de l’Ebre de creació de
l’Associació Catalana de Dones de la mar
L’Associació Catalana de 
Dones de la Mar, nascuda el 
20018, i fruit d’un projecte li-
derat pel GALP Mar de l’Ebre, 
el de la Costa Brava i La Fe-
deració Nacional Catalana 
de Confraries de Pescadors, 
ha estat reconeguda com a 
bona pràctica de referència 
per part de la Comissió Eu-

ropea. 
Segons FARNET, el projecte “ha 
permès crear una associació 
de dones procedents de tota la 
costa catalana, incloses les zo-
nes que no compten amb cap 
GALP. Des de 2019, l’associació 
ha organitzat i participat en 14 
actes a nivell català, nacional i 
europeu, entre els que destaca 

el 6è Congrès de la Dona en el 
Sector Pesquer celebrat a San-
tiago de Compostel.la. Per al 
gerent del GALP Mar de l’Ebre, 
Joan Alginet aquest reconeixe-
ment “ha de servir per projectar 
el paper de la dona al sector de 
la pesca i l’aqüicultura i aug-
mentar encara més la seua vi-
sibilitat en tots els estaments”.

‘La Ràpita en Festes’:
 es van organitzar 

activitats 
característiques de la 

Festa Major

El port de la Ràpita 
lidera l’activitat nàutica 

a la demarcació
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CASTOR

Un estudi del CSIC situa l’ori-
gen dels terratrèmols de major 
magnitud provocats pel pro-
jecte Castor en una falla inferior 
a la d’Amposta, desconeguda 
fins llavors. Investigadors de 
l’Institut de Diagnosi Ambien-
tal i Estudis de l’Aigua (IDAEA) 
i l’Institut de Ciències del Mar 
(ICM) han conclòs que les in-
jeccions al jaciment, combina-
des amb un efecte de flotació 
del gas, van desestabilitzar la 
falla d’Amposta, fent-la lliscar 
i provocant el moviment d’una 
falla més profunda que no es 
coneixia. Publicat a la revista 
Geophysical Research Letters, 
el CSIC explica que, malgrat 
relacionar els sismes amb les 
injeccions, l’estudi del MIT no 
aclaria l’origen dels sismes de 
majors dimensions percebuts a 
l’Ebre i el Baix Maestrat.

PRÓRROGA PER 
LA GRATUÏTAT DE 
L’OCUPACIÓ DE 
LA VIA PÚBLICA, 
PER A LA 
RESTAURACIÓ 
El darrer ple va aprovar, per 
unanimitat de tots els grups 
del consistori la proposta 
d’alcaldia, prorrogar fins 
al 31 de desembre de 2021 
l’exempció en la taxa d’ocu-
pació de la via pública per 
als establiments de restau-
ració i de les ampliacions de 
les ocupacions sense cost 
addicional. 

SANT JORDI 
Any molt prolífic per a les 
lletres canareves perquè han 
vist la llum set obres d’autors 
locals. A causa de la pan-
dèmia, però, la majoria dels 
autors presentaran els llibres 
a través de les xarxes socials 
institucionals amb el suport 
de la Biblioteca.  

ALCANAR

Es demana 
presó per 

desatendre 
gossos

La fiscalia demana un any de 
presó per un suposat delicte 
continuat de maltractament 
animal a un home acusat de 
desatendre cinc gossos, avi-
ram i una cabra en una finca 
de les Cases d’Alcanar. Durant 
una inspecció ocular l’abril 
del 2019 els Mossos van tro-
bar cinc gossos que bevien 
aigua contaminada de color 
verdós, s’alimentaven de po-
llastres sencers morts, vivien 
entre excrements i orins, i es-
taven plens de puces i papar-
res. Tres d’ells estaven lligats 
amb cadenes fixes d’un metre 
i mig, per la qual cosa gairebé 
no podien moure’s. 

SANTA BÀRBARA
Els terratrèmols 

foren en una 
falla inferior a 
la d’Amposta

S JAUME

El passat divendres es va rei-
niciar el Cicle d’Exposicions 
d’Autores i Autors Locals de 
Sant Jaume, amb l’exposició 
MUSICALS A VISTA DE CAR-
TELL, de Lluís Navarro Gilabert, 
un gran aficionat al teatre, so-
bretot, als musicals, obres de 
teatre que combinen música, 
cançó, diàleg i ball.
Estarà exposada al públic fins 
divendres 30 d’abril a la Biblio-
teca Francesc Balagué.

Art Mural
D’altra banda, la jove santjau-
mera Sofia Cherta Gómez va 
guanyar el I Concurs d’Art Mu-
ral Amposta Ciutat Diversa, or-
ganitzat per Amposta Jove, en 
el que van participar un total 
de 95 joves dels diferents cen-
tres artístics.

Cicle 
d’Exposicions 

d’Autores i 
Autors locals

En la XXX ena edició dels pre-
mis literaris “Sant Jordi Vila de 
Santa Bàrbara” per primer cop 
el guanyador de la modalitat 
poesia ha estat un jove planer, 
Guillem Blanch Roldan que 
s’ha emportat els 600 euros de 
dotació. Guillem va presentar 
l’obra “Marietes” L’accèssit de 
caràcter local, dotat en 120 
euros,  ha estat per a Míriam 
Cid Valldepèrez. 
Entrega de premis
Els autors locals que hi ha par-
ticipat són; Guillem Blanch, 
Míriam Cid, Mireia Ibáñez, Gri-
selda Espuny i Maria Díaz. L’en-
trega dels premis serà el dia 
24 d’abril al Parc Municipal 1 
d’octubre a les 19h. en l’acte hi 
haurà un recital sobre poemes i 
textos de Federico Garcia Lor-
ca a càrrec de les Lorquianes.
(Notícia de la Pla Ràdio)

Guillem 
Blanch guanya 
el XXX concurs 

literari
L’ajuntament de Santa Bàrbara 
ha rebut, a través de la ponèn-
cia d’energies renovables, la 
proposta de projecte d’un parc 
solar que promouria l’empresa 
KM0 Flix 1 S.L. dedicada a la 
producció i comercialització 
d’electricitat mitjançant ins-
tal·lacions que utilitzen fonts 
d’energia renovables. Aquest 
parc solar tindria una extensió 
de 4 hectàrees i s’ubicaria a la 
vora del barranc de Lledó.
La ponència d’energies reno-
vables ha fet arribar aquesta 
proposta a l’ajuntament planer 
perquè s’ha obert el període 
d’al·legacions, perquè pugui 
revisar el projecte. Segons ex-
plicava l’alcalde Antonio Ollés 
“aquest seria un parc solar pe-
tit d’una potència de 3,4 MW 
i d’una extensió de 4 hectàre-
es” Ollés feia una comparació 
oferint dades del parc solar 
més gran d’Europa, ubicat en 
una àrea de més de 1000 hec-
tàrees, a Badajoz perquè ens 
féssim a la idea de la seva ex-
tensió “aquest serà petit, però 
per exemple se’n podria apro-
fitar el polígon industrial entre 
d’altres”.
Notícia de la Plana Ràdio

Projecten un 
parc solar 
fotovoltaic

El projecte de millora a la 
carretera N-238 (Ulldecona 
- Vinaròs) compta amb un 
pressupost de 12,8 milions 
d’euros per part del Ministeri 
de Foment i suposarà aten-
dre una reivindicació històri-
ca per part dels veïns del Baix 
Maestrat i el sud del Montsià. 
Les obres, que ja han co-
mençat, preveuen l’ampliació 
del traçat, la millora de la se-
guretat viària, la reordenació 
de tots els accessos a la via 
i l’adequació de les connexi-
ons amb l’AP-7. 
Així mateix, també inclouen 
la millora de l’accés a Alca-
nar, un dels trams més peri-
llosos de la via. 
El temps d’execució serà de 
30 mesos.
Cada dia circulen per l’N-238 
prop de 8.900 vehicles, entre 
ells uns 1.400 pesats. 

Millores a 
la carretera 

entre 
Ulldecona i 

Vinaròs

montsià
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SEGON 
TRACTAMENT 
CONTRA LA 
MOSCA NEGRA 
El Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de 
l’Ebre (COPATE) va realitzar 
ahir el segon tractament al 
tram final del riu Ebre per 
tal de controlar la població 
de  mosca negra. Els tècnics 
del COPATE van dur a terme 
dimecres els mostrejos 
previs, uns  mostrejos que 
van detectar la presència de 
larves als macròfits del riu 
per la qual cosa  es va fer 
el tractament.  Va consistir 
en l’abocament des d’un 
helicòpter de 2.100 litres  del 
producte biològic BTI en set 
punts de l’Ebre, compresos 
entre Ascó i Tortosa.  

Enguany es faran set 
tractaments per controlar la 
població de mosca negra, un 
més  que l’any passat. 

COPATE L’AMETLLA/EL PERELLÓ
Rebutgen l’emplaçament de 4 parcs 
fotovoltaics que afectaven 350 hectàrees
La Ponència d’Energies 

Renovables 
(Departament de Territori) 
ha desestimat la viabilitat 
de l’emplaçament de 
quatre projecte de parcs 
fotovoltaics als termes 
municipals de l’Ametlla de 
Mar i el Perelló.               
Són els projectes Rasperso-
lar 1 (40 MW), Les Vinyas-
ses (32,67 MW), Les Pla-
nes (47,19 MW) i Calafat 
(43,56 MW). Els quatre pro-
jectes abastaven 320 hectà-
rees del terme de l’Ametlla i 
32 ha del Perelló. L’òrgan tèc-
nic ha descartat els projectes 
perquè afecten l’àrea de pre-
sència de l’àguila cuabarrada 
i altres espècies protegides, 
per incompatibilitats urbanís-
tiques i per incomplir el pla-
nejament de l’espai agrari. Els 

projectes de plantes fotovol-
taiques que s’han desestimat 
a l’Ametlla de Mar, i que tam-
bé afectaven els termes mu-
nicipals del Perelló o Tivissa, 
es projectaven “dins d’una 
Àrea d’Interès Faunístic i 
Florístic per presència d’àgui-
la cuabarrada” i també d’una 
espècie de flora protegida 
que és la caragola sanguínia.
En el cas dels parcs Rasper-
solar 1 i Les Planes, l’òrgan 
tècnic assenyala que tampoc 
són compatibles amb el plan-
tejament urbanístic vigent a 
l’Ametlla de Mar, però cap dels 
quatre projectes (també Les 

Vinyasses i Calafat) complei-
xen amb el planejament terri-
torial (PTPTE)
D’altra banda, la Ponència ha 

avalat els parcs solars Aubanell 
a Gandesa (1,2 MW), La Ribera 
I a Garcia (15 MW) i Roquetes  
(12 MW).

Els projectes s’han 
desestimat

AGRUPACIÓ DE PENYES
Alcanar, Aldover i l’Aldea es 

queden sense bous
L’Agrupació de Penyes i Co-
missions Taurines de les Terres 
de l’Ebre, en un comunicat, ha 
mostrat el seu “profund des-
acord i malestar amb la Dele-
gació del Govern, després de 
saber que s’han denegat les 
sol·licituds d’autorització per 
organitzar festes amb bous, 
que els ajuntaments d’Aldover, 
l’Aldea i Alcanar havien sol·li-
citat el passat mes de març. 
Aquestes sol·licituds es van 
presentar tenint en compte 
la darrera resolució publicada 
al DOGC pel departament de 
Salut i que contemplava la re-
presa de les festes de cultura 
popular i tradicional on s’en-
globen les festes de l’àmbit 
dels bous. Al mateix temps, 
aquests Ajuntaments, s’han 
implicat i han fet un gran es-
forç per aplicar totes les me-
sures sanitàries exigibles per 
a poder organitzar amb tota 
la seguretat aquest actes tau-

rins”. 
En el comunicat, des de l’Agru-
pació es diu que “en els pro-
pers dies emprendrem reu-
nions novament amb tots els 
alcaldes de tots els pobles que 
fan bous a Catalunya, coor-
dinat tot pel front d’alcaldes 
i també hem sol·licitat ja una 
reunió amb la Delegació del 
Govern per a fer-los arribar el 
malestar, i per a fer-los sabe-
dors de les pròximes accions 
que des de l’Agrupació estem 
preparant per a que la festa 
dels bous sigui tractada com 
es mereix. Només ens farà falta 
que els nostres representants 
polítics siguin valents i apos-
tin per una vegada per deixar 
organitzar actes amb bous, ja 
que només d’aquesta manera 
podríem donar un alè d’aire al 
sector ramader. Creiem que un 
cop més hem estat menyspre-
ats envers la resta de cultura 
popular i tradicional”. 

terres de l’ebre
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GANDESA

L’Ajuntament de Gandesa està 
estudiant una forma de regu-
lar els accessos a la Fontcalda, 
perquè no es torne a produir 
la massificació que hi ha ha-
gut aquesta Setmana Santa o 
l’estiu passat. Carles Luz, l’al-
calde de Gandesa, ha destacat 
la complexitat de prendre una 
mesura per les característiques 
dels accessos. Si finalment 
s’optés per fer pagar una taxa 
als visitants, Luz ha assegurat 
que els gandesans i les gande-
sanes no l’haurien de pagar.
“Estem treballant per regu-
lar l’accés a la Fontcalda, tot i 
que l’accessibilitat fa compli-
cat trobar-hi una solució, que 
volem acordada amb l’Ajun-
tament de Prat de Comte i 
el Consell Comarcal.  En tot 
cas, si s’establís una taxa per 
accedir-hi, les veïnes i veïns 
n’estarien exclosos de qualse-
vol tipus de pagament”, mani-
festava l’alcalde de Gandesa, 
Carles Luz.

FLIX 
El passat diumenge, 11 d’abril, 
en motiu de la commemo-
ració del 90è aniversari de 
la proclamació  de la Segona 
República, es va representar 
l’obra “Els darrers dies de 
la Catalunya Republicana” 
interpretada per la companyia 
Terra Teatre i dirigida per 
Marc Hervàs. Una obra basa-
da en un monòleg de gairebé 
una hora que enlluernà als 
més de cinquanta espectadors  
que hi assistiren. 

BATEA 
L’Ajuntament ha informat que 
ha tret a concurs la concessió 
de l’explotació del bar-res-
taurant de les instal.lacions 
esportives municipals. La 
presentació d’ofertes estarà 
oberta fins al dia 23 d’abril de 
2021. 

CONSELL 
COMARCAL DE LA 
TERRA ALTA 
El Consell Comarcal de la Terra 
Alta, a través del programa 
Treball a les 7 Comarques – 
Terra Alta Més, ha iniciat un 
seguit de tallers online per 
identificar els reptes que té la 
comarca i que puguin ser as-
sumits pel conjunt dels agents 
i de la ciutadania.
Els dos reptes principals a 
partir dels quals se’n deriven 
d’altres i que són els eixos al 
voltant dels que giren aquests 
tallers són el repte demogràfic 
–especialment revertir la dinà-
mica de la pèrdua de població, 
sobretot entre el jovent– i el 
de desenvolupament soste-
nible, tractat a partir de les 
perspectives mediambiental i 
socioeconòmica.

Aquest treball forma part de 
l’acció ‘Diagnosi socieconò-
mica de la Terra Alta’ i pretén 
aportar valor qualitatiu a les 
dades estadístiques treballa-
des fins al moment. En cada 
taller hi participen al voltant 
d’una vintena de persones 
vinculades a diferents sectors 
i segments de població que 
aporten la seva visió i opinió 
respecte el tema que es tracta 
en cada sessió.

MÉS NOTÍCIES

Esta previst 
que es  regule 

l’accés a la 
Fontcalda 

ASCÓ

La setmana passada el Casal 
Municipal d’Ascó va acollir la 
vacunació contra la Covid-19, 
espai que es va cedir des de 
l’Ajuntament per tal de poder 
realitzar una vacunació nom-
brosa, ja que van ser més de 50 
persones les que van rebre la 
primera dosi de la vacuna Pfi-
zer.
Amb la vacunació de dijous 
dia 8 es va assolir la fita de te-
nir vacunades totes les perso-
nes de la població majors de 
80 anys que encara quedaven 
pendents. A més, també es va 
posar en marxa la nova etapa 
de vacunació, que comprèn les 
persones d’entre 70 i 79 anys.

Vacunació 
massiva de 

majors de 80 
anys

MÓRA D’EBRE

Els veïns i veïnes de Móra 
d’Ebre “han demostrat el seu 
compromís per millorar el seu 
entorn i tenir cura del medi 
ambient a l’aconseguir el pri-
mer incentiu col·lectiu de RE-
CICLOS”. 
Així, els habitants de la capi-
tal de la comarca de la Ribe-
ra d’Ebre han apostat donar 
els punts obtinguts al reciclar 
les seves llaunes i ampolles 
de plàstic de begudes amb 
aquest Sistema de Devolució 
i Recompensa (SDR) a la mi-
llora de l’ambientalització de 
l’Illa Saurí. 
Els habitants de Móra d’Ebre 
podran seguir donant suport a 
la seva comunitat contribuint 
a un nou projecte destinat a 
la creació d’un hort ecolò-
gic. RECICLOS,  es va implan-
tar el passat mes d’octubre a 
la localitat gràcies a la ferma 
aposta de l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre amb el medi am-
bient a través del reciclatge .

Ambientalització 
de l’Illa Saurí 

a través de 
Reciclos

EBREDRONE

L’Àrea 5G Terres de l’Ebre està 
enllestint al polígon del Molló 
de Móra la Nova una nau de 
2.000 metres quadrats amb 
cobertura 5G interior, amb di-
ferents espais perquè les em-
preses puguin testejar aquesta 
tecnologia i crear productes 
en el món de la 5G.  La star-
tup ebrenca Ebredrone serà la 
primera a treballar-hi i hi in-
vestigarà l’aplicació de la 5G 
en drons dins d’espais tancats. 
La firma amb seu a Amposta 
ha estat una de les quatre em-
preses escollides al projecte 
estatal 5G ScaleUp Program, 
organitzat per 5G Barcelona i 
el grup Wayra-Telefónica. Es 
tracta d’un programa d’acce-
leració que dona accés al la-
boratori The Thinx i ofereix la 
possibilitat de contactar amb 
inversors de capital de forma 
mensual. 
La nau del Molló és el primer 
laboratori de 5G Rural de Ca-
talunya.

Àrea 5G Terres 
de l’Ebre per 
crear noves 
aplicacions

Primer Carnet Jove 
comarcal del país

El director general de l’Agència 
Catalana de la Joventut (ACJ), 
Cesc Poch, i la presidenta del 
Consell Comarcal de la Terra 
Alta, Neus Sanromà, han pre-
sentat l’inici de l’expedició del 
nou Carnet Jove de la Terra 
Alta i la seva promoció entre el 
jovent de la comarca. A nivell 
comarcal, hi ha més de 1.000 

joves que són titulars del Car-
net Jove a la Terra Alta, on ara 
hi ha prop de 40 avantatges.
El Carnet Jove TA és el primer 
de Catalunya que té un abast 
comarcal i no pas municipal. 
Aquesta mesura s’aplicarà a les 
comarques amb poca pobla-
ció, com és el cas de la Terra 
Alta.

Fase de diagnosi del Pla de 
reactivació econòmica

Aquest mes d’abril s’estan cele-
brant els últims grups de treball 
del Pla de Reactivació Socio-
econòmica de la Ribera d’Ebre, 
amb 128 participants dels sec-
tors socioeconòmics més re-
presentatius de la comarca 
(administració i serveis públics, 
teixit empresarial, acadèmia i 
societat civil). Aquestes sessi-
ons han de permetre  valorar 
oportunitats i febleses de la 
comarca i seran l’eix de la fase 
de diagnosi del Pla. D’aquesta 
manera es podran definir àm-
bits concrets de treball com la 
diversificació econòmica, rein-
dustrialització, digitalització, 
transició energètica, equilibri 
territorial, protecció dels es-
pais naturals, igualtat d’opor-
tunitats i atracció de pobla-

ció i talent, entre d’altres. Per 
tancar aquesta primera fase, 
també s’ha celebrat una jor-
nada d’electes amb la finalitat 
d’informar alcaldes, regidors i 
consellers comarcals de l’estat 
de desenvolupament del Pla, 
així com els resultats prelimi-
nars sorgits i la feina feta fins al 
moment. 

TERRA ALTA RIBERA D’EBRE
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CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAIX EBRE 
Una vintena d’alumnes 
participen en el curs de 
soldadura que organitza el 
Consell Comarcal del Baix 
Ebre, a través de la societat 
Baix Ebre Innova, al viver 
d’empreses de Camarles. 
Es tracta d’una formació 
adaptada a les necessitats 
del mercat laboral, subven-
cionada pel Departament 
de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat i 
el Fons Social Europeu. 
D’altra banda, el president 
del Consell Comarcal, Xavier 
Faura , es va reunir amb 
representants de la Plata-
forma en Defensa de l’Ebre 
(PDE) per exposar-los les 
al·legacions presentades 
per l’ens comarcal al Pla de 
Protecció del Delta de l’Ebre 
i coordinar l’estratègia pels 
pròxims mesos, una vegada 
el Ministeri per a la Tran-
sició Ecològica presente el 
document definitiu.
També comentar que 
el Consell Comarcal del 
Baix Ebre i la coordinació 
Territorial de Joventut han 
començat a treballar en 
l’elaboració d’un proto-
col envers les violències 
sexuals en espais d’oci de la 
comarca. L’objectiu del pro-
tocol és contribuir a generar 
espais d’oci segurs i lliures 
de violències masclistes en 
els actes festius municipals. 

Per últim, informar que el 
Consell Comarcal promou-
rà la creació d’una Taula 
d’Emergència Comarcal 
d’Habitatge per tal de 
garantir el dret a l’habitat-
ge a totes les persones dels 
diferents municipis de la 
comarca.  
Aquesta és una de les pe-
ticions que ha traslladat la 
portaveu de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca 
de les Terres de l’Ebre al 
Consell d’Alcaldes del Baix 
Ebre, que s’ha reunit de 
forma telemàtica.

MÉS 
NOTÍCIES

Subvencions de la Diputació a l’Ajuntament de Camarles
L’Ajuntament de Camarles 
ha informat que la Diputació 
de Tarragona, dintre del pro-
grama extraordinari d’ajuts 
per al funcionament de les 
llars d’infants públiques de 
titularitat municipal, curs 
2019-2020, ha subvencionat 
a l’Ajuntament del municipi 
del Baix Ebre amb la quanti-

tat de 14.875,00 euros.
D’altra banda, la Diputació, 
en aquest cas dintre del pro-
grama subvencions excepci-
onals 2020, actuació “Repa-
ració danys produïts per la 
borrasca Glòria“, també ha 
subvencionat a l’Ajuntament  
de Camarles. La quantitat ha 
estat de 7.351,86 euros.

L’ampostina Annabel 
Marcos, citada a declarar

El jutjat d’instrucció 9 de Bar-
celona ha admès a tràmit 
una querella de la Platafor-
ma d’Interins/es de Catalunya 
contra dos alts càrrecs de la 
Generalitat per presumptes 
irregularitats en els processos 
d’estabilització i consolida-
ció de personal. La jutge cita 
a declarar el 21 de juny a la 
directora de Funció Pública, 
Pilar Sorribas, i la secretària 
d’aquesta àrea, Annabel Mar-
cos. Ho fa en qualitat d’in-
vestigades. La Plataforma va 
interposar la denúncia per un 
presumpte delicte de prevari-
cació en considerar que totes 

AL CAMPUS TERRES DE L’EBRE DE LA URV
Inicien un cribratge per detectar casos 
asimptomàtics a la comunitat universitària
El cribratge massiu 

per detectar casos 
asimptomàtics de Covid-19 
entre la comunitat 
universitària de la URV ha 
començat aquest dijous al 
Campus de Terres de l’Ebre.                   
Gairebé el 76% dels 270 inscrits 
fins aquest moment en aquest 
punt de cribratge són estudi-
ants. La resta, són empleats 
de la Rovira i Virgili i persones 
d’altres universitats i centres 
adscrits.
Els organitzadors del cribrat-
ge s’han mostrat satisfets amb 
aquests resultats de participa-
ció, ja que el principal objec-
tiu de les proves és trencar les 
possibles cadenes de transmis-

sió comunitària en els grups 
d’edat relacionats amb l’entorn 
universitari i identificar l’estat 
immunitari d’aquest segment 
de població.
En previsió que les cites prèvies 
a Terres de l’Ebre es puguin es-
gotar en les pròximes hores, el
Departament de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya ha am-

pliat el cribratge a 400 proves 
i, en cas que sigui necessari, 
s’obrirà un nou calendari de 
reserves. La gerent de la Regió 
Sanitària de les Terres de l’Ebre, 
Mar Lleixà, ha volgut destacar 
“la predisposició i sensibilitat 

de tota la comunitat università-
ria que s’ha implicat en aquest 
cribratge, tan a nivell de perso-
nes de l’àmbit universitari com 
tots els professionals implicats 
en l’organització i realització 
d’aquestes proves”.

El punt de cribratge es 
traslladarà als campus 
de Tarragona i Reus la 

setmana vinent i
es repetirà al campus 

ebrenc el 29 d’abril

Periodisme 
Sud

La Demarcació Terres de 
l’Ebre del CPC ha organitzat 
el cicle d’entrevistes Perio-
disme Sud, on periodistes 
del territori conversaran amb 
persones referents en l’àmbit 
dels mitjans de comunicació 
i la cultura. 
L’objectiu és que periodistes 
ebrencs puguin conèixer i 
apropar figures destacades al 
territori. 
El cicle començà amb l’en-
trevista del periodista de Rà-
dio Móra d’Ebre – Cadena 
SER, Andreu Prunera, al sub-
director de la revista El Jue-
ves, el flixanco Joan Ferrús.

L’IRTA de la 
Ràpita 

L’IRTA de la Ràpita investiga 
la resistència antibiòtica en 
les ostres. 
Les resistències antibiòtiques 
són una de les amenaces 
més importants per a la salut 
humana els pròxims anys. Per 
reduir aquest impacte a tra-
vés de la injecta d’aliments, 
l’IRTA de la Ràpita treballarà, 
durant 3 anys, en el projecte 
europeu SPARE-SEA. S’es-
tudiarà amb quins mecanis-
mes les ostres adquireixen 
resistència bacteriana, per 
millorar el cultiu i reduir la 
propagació d’esta resistència 
antibiòtica entre els humans.

dues van actuar en contra de 
l’ordenament intern i europeu 
al continuar tramitant certes 
convocatòries de concursos 
selectius en contra de l’orde-
nament estatal i europeu. Uns
fets que s’haurà de demostrar 
si van ser així. 
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ULLDECONA 
L’alcaldessa d’Ulldecona, re-
gidores i regidors de l’Ajun-
tament van fer dimecres una 
ofrena floral al cementiri 
municipal en record de les 
víctimes de la dictadura 
franquista coincidint amb el 
90è aniversari de la procla-
mació de la República.

AVARIA DE 
TELEFONIA 
Una avaria va deixar di-
versos indrets del Territori 
sense cobertura de mòbils, 
telefonia fixa i internet de 
la companyia Movistar el 
dimarts passat. 

L’ALDEA 
Ahir dijous l’Ajuntament 
va iniciar la instal·lació dels 
lavabos de la Sala Poliva-
lent Maria Lluïsa Espuny de 
l’escola 21 d’abril de l’Al-
dea. Irene Negre, Regidora 
d’Acció Educativa : “És una 
obra molt demanada pel 
centre i l’AMPA de l’escola 
i una necessitat inajornable 
que s’havia d’atendre el més 
aviat possible. Amb aquests 
lavabos donem solució a 
un problema generat en el 
seu dia per la construcció 
d’una sala Polivalent que 
no disposava de serveis 
per als estudiants i feia que 
tinguessin que creuar tot el 
pati per anar dintre al cen-
tre, generant així un proble-
ma important d’organitza-
ció. És una satisfacció veure 
com poc a poc les coses van 
millorant fruit de la feina i la 
gestió. Avançar també, que 
en breu podrem emprendre 
una altra obra per millorar 
la vialitat a l’escola Maria 
Garcia  Cabanes”.

JESÚS 
El dia 17 d’abril el poble de 
Jesús acollirà una nova edició 
de la Fira Literària Joan Cid i
Mulet, que enguany arriba 
ja a la quinzena edició. ‘Serà 
una represa modesta’.

MÉS 
NOTÍCIES

Tardà presenta el seu llibre “En defensa pròpia”
L’exdiputat republicà Joan 
Tardà ha presentat a Tortosa 
i Flix el seu llibre “En defensa 
pròpia” prologat per Arnaldo 
Otegi. Tardà ha explicat que 
aquest “no és un llibre acadè-
mic, sinó un discurs adreçat a 
les persones que tenen un lli-
gam amb el republicanisme”.
El que pretén explicar el polític 
republicà és que “res s’enten-
dria del que ha passat sense 
Esquerra Republicana de Ca-
talunya, i sobretot vol plante-
jar algunes qüestions que són 
troncals de cara el futur imme-
diat resumit amb una estratè-
gia d’acumular forces i de ser 
més dels que som. I sobretot, 
construir un camí molt am-

ple que incorpori molta gent i 
gent diferent, la qual cosa té 
a veure amb l’estratègia del 
front ampli que implica supe-
rar el nacionalisme i l’unionis-
me a partir de fer hegemònic 
el republicanisme”. Tanmateix  
adverteix que malauradament 
“la repressió no desapareixerà, 
en tot cas mutarà, i per tant 
l’independentisme no hem 
de renunciar a res i cal seguir 
amb la mobilització, guanyar 
eleccions i optar per la deso-
bediència civil, no pas institu-
cional, si s’escau”. 
La presentació de Tortosa va 
comptar amb la participació 
de la regidora republicana de 
l’Ajuntament, Pilar Caballé, del 

periodista Sergi Sol i del can-
tant i trobador Pep Picas. A 
Flix va ser l’alcalde, Francesc 
Barbero, qui va acompanyar 
Tardà i Picas.

ROQUETES
Commemoració dels 171 anys com a municipi

Roquetes va 
commemmorar dimecres, 

dia 14 d’abril, els 171 anys 
com a municipi.                
Durant el dia festiu al munici-
pi, van tenir lloc diversos actes. 
Entre ells, un va ser l’home-

natge a la Coral Preludi a Caro 
en reconeixement del seu 25è 
aniversari. Així mateix, es va 
poder veure acabada la pin-
tada del mural d’Ignasi Blanch 
“L’amor no fa mal”. I també 
es va fer, a la Raval de Cristo, 

la inauguració del nou carrer 
“Neus Català (1915-2019)” en 
record a la lluitadora antifeixis-
ta supervivent al camp de con-
centració de Ravensbrük.
A les fotos, imatges dels actes 
esmentats.

L’Ampolla promou una campanya de seguretat viària a l’escola
L’Ajuntament de l’Ampolla ha 
promogut una campanya de 
seguretat viària per a l’alum-
nat de l’escola Mediterrani 
de l’Ampolla amb l’objectiu 
de sensibilitzar els nens i 
nenes sobre que les infrac-
cions i distraccions tenen 
conseqüències negatives i 
greus, així com reduir l’ac-

cidentalitat a les vies urbanes 
del municipi.
Les sessions estan conduïdes 
per un agent de la Policia Lo-
cal degudament format com a 
monitor de Seguretat Viària a 
l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya i consisteixen en 
diferents activitats formatives 
adequades a l’edat de cada 

un dels grups. Està previst que 
s’imparteixin fins a finals del 
mes de maig i estan adreçades 
a tots els alumnes de l’escola, 
des de P3 fins a 6è de primària. 
La campanya formativa ha es-
tat presentada al centre esco-
lar per l’alcalde de l’Ampolla, 
Francesc Arasa, i pel director 
de l’escola, Joan Carles Ferrer.

La presentació fou a 
Tortosa i a Flix

Festa 
del 14 d’abril
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TOP SECRET, ELS 
CINC MAGNÍFICS
Tot i la covid, tot i no tenir ni 
un equip a Tercera divisió, el 
futbol ebrenc està més des-
pert que mai, sinó només cal 
veure una tercera catalana 
que en dos dies ha passat de 
no voler jugar ningú a fer 50 
fitxatges i amb uns camps 
altra vegada plens de públic. 
En aquesta línia, cinc clubs 
ebrencs estan preparant 
els seus projectes per als 
pròxims anys i amb bones 
perspectives. 
El milionari Ascó, segon 
classificat en el seu grup, vol 
retornar a la tercera divisió 
on va estar sis campanyes. 
Crec que si no ho aconse-
gueix aquest any, serà el se-
güent. A la Rapitenca nous 
temps, arriba el terratrèmol 
Fernando per primera vega-
da a la presidència i va a per 
totes: pujar a la Rapitenca 
a tercera divisió, amb un 
projecte que revelarà en les 
següents setmanes. 
A Tortosa estan vivint un 
món dolç, amb la fusió amb 
el ebre escola i preparant un 
nou projecte que els explica-
ré la següent setmana. 
A Amposta arriba Zaera, 
l’exdirector esportiu de la 
Rapitenca, per intentar des-
pertar a un CF Amposta que 
vol crear una línia de club, 
amb ambició. 

I un cinquè club que està 
posant les bases d’un futur 
prometedor: Futbol Forma-
tiu Terres de l’Ebre, liderat 
per Edu Albacar. Una per-
sona que els veu treballen 
em va dir: “aquests van molt 
forts”. 
En els següents dos mesos 
els desvetllaré en exclu-
siva els secrets i el futur 
d’aquests cinc clubs. 
La propera setmana comen-
çarà el gran serial.

CELMA

N’HI HAURÀ PER A 
TOTS? 
La competició continua. I el 
derbi de filials, Amposta-Ra-
pitenca, amb més de 400 
persones al camp, fa enten-
dre que, malgrat tot, hi ha 
ganes de futbol de proximi-
tat.  Per tant, seguim tot i 
que encara pugui haver-hi 
incertesa per la situació 
sanitària. 
D’altra banda, m’ha sobtat 
que es faci ara l’anunci de que 
es plantejarà a l’assemblea 
de la Federació que s’aprovi si 
han d’haver o no descensos a 
Primera i a Tercera catalana. 
Cal esperar a l’assemblea per 
saber si es confirmarà però 
molt em sorprendria que no 
s’aprovés. Els clubs han de 
votar. Això, tot i que ningú 
deixarà de competir al mà-
xim, crec que emocionalment 
afectarà a determinats equips 
que saben que comptaran 
amb un darrer cartutx de 
permanència. Al seu moment 
es va poder parlar que, en ser 
la Segona catalana nul.la, no 
hi haurien descensos de Pri-
mera i que, d’aquesta forma, 
competir podia ser una opció. 
Després va arribar l’amenaça: 
qui no competia, baixava de 
categoria i dos anys sense 
poder pujar. Tothom es va 
posar les piles. Equips de Ter-
cera, que no volien competir, 
es van veure obligats.  Ara, 
passades unes setmanes es 
diu...que l’assemblea decidirà. 
Hi ha clubs que estan molt 
molestos. Per últim, en una 
editorial avui politemàtica, 
faig una menció a l’opinió de 
Celma. És molt important que 
en l’època que estem puguin 
existir projectes i il.lusions 
renovades. Però, ¿hi ha 
recursos per a tots?. Potser, 
d’alguna manera i parlo en 
general, els més modestos 
com sempre ho acabaran 
pagant. 

MICHEL PROPERA JORNADA
PRIMERA 
CATALANA 
Diumenge

Catllar-V Alegre 12h

Santboià-S Ildefons 12h

Rapitenca-Viladecans 12h

Vilanova-Gavà 17h 

Ascó descansa

COPA 
Ampolla-R Bítem (diss 17.30h)

La Sénia-Camarles (diu 16.30h)

TERCERA 
CATALANA 
Dissabte 17

Ametlla-Ebre Escola 15.45h

Catalònia-Alcanar 15.30h

Roquetenc-Amposta 17h

Rapitenca-S Jaume 18.45h

Diumenge 18

Benissanet-S Bàrbara 16h

La Cava-Flix 16h

J i Maria-Godall 17h

Corbera-Olimpic 17h

Batea descansa

QUARTA   
CATALANA 
Catalònia-Ametlla, diss 17.30h

Tortosa-E Escola, diss 16.30h

Xerta-la Cava, diumenge 17h

Olimpic, descansa

ALS 64 ANYS

MINUT 91 A CANAL TERRES DE L’EBRE, DILLUNS DIA 19 
Minut 91, dilluns vinent dia 19 a les 21.30 hores. Comentarem la jornada del cap de setmana.

Es podran veure els resums amb els gols dels següents partits: Rapitenca-Viladecans, Ametlla-Ebre 
Escola, Jesús i Maria-Godall i Tortosa B-Ebre Escola B. 
El partit Rapitenca-Viladecans es podrà seguir per Canal TE el diumenge a les 22.30 hores. Redifu-
sió dilluns a les 11 h.

UE Remolins 80/81, amb Rodri, el primer ajupit per la dreta. 

La setmana passada ens va 
deixar als 64 anys, Fernando 
Rodriguez ‘Rodri’, que va ser 
jugador de la Unió Esporti-
va Remolins i del Roquetenc 
i que també fou entrenador a 
l’Escola de Futbol Dertusa. Les 
entitats van manifestar la seua 
condolència a la vegada que 
van recordar la qualitat huma-
na i esportiva de Rodri. En clau 
també futbolística, Rodri era el 
pare de Pol Rodriguez, jugador 
actual de la Sénia. 
Des de Més Ebre ens afegim al 
condol i donem molt de su-
port a tota la família en uns 

Ens ha deixat Nando 
Rodríguez ‘Rodri’

moments tan complicats. Fins 
sempre, Rodri!

La directiva de la UE Rapitenca 
ha lamentat els desperfectes que 
es van produir a l’estadi d’Am-
posta a la zona on van estar els 
seguidors rapitencs en el derbi 
de filials, dissabte passat. Es va 
desconnectar cablejat elèctric 
que va afectar el marcador elec-
trònic. La Rapitenca ho ha trans-
mès al grup d’animació incidint 
en què aquests fets no estan a 
l’altura de la imatge que ha de 
donar el club i no han de tornar 
a passar.

UE Rapitenca Copa
La Sénia va guanyar al camp del 
R.Bítem (1-2) en la segona jor-
nada de la Copa. Els seniencs 
es van avançar al primer temps. 
Balada, del llançament del cen-
tre del camp en l’inici de la se-
gona meitat, va empatar. Amb 
l’1-1, el partit va estar obert i 
fou la Sénia qui va decidir amb 
el segon gol. D’altra banda, el 
derbi entre el Camarles i l’Am-
polla va acabar amb empat (1-1). 
Partit obert i intens en el que va 
poder passar de tot. 

CF AMPOSTA 
Tal com vam avançar diven-
dres passat, el CF Amposta i 
Agusti Zaera, procedent de 
la UE Rapitenca, han arribat 
a un acord i és el nou Direc-
tor Esportiu del CF Amposta. 
També s’incorpora a l’Am-
posta com adjunt al Director 
Esportiu, Gervasi Aspa.
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AMETLLA-
EBRE ESCOLA 
L’Ametlla va guanyar en la 
seua visita a Sant Jaume (0-
11). Els d’Ivan Romeu rebran 
demà a l’Ebre Escola, equip 
que té un partit menys 
i que, a més, ja ha fet la 
jornada de descans. 

Hat-tric de Valcàrcel. 

LA CAVA B. Eulogio, tècnic: 
“esta lliga la considero com un 
entrenament competitiu, anirà 
molt bé per a treballar i millo-
rar per la temporada vinent. Del 
partit, em va agradar que l’equip 
va reaccionar tot i anar 0-3 i va 
intentar-ho. El Catalònia es va 
notar que té més rodatge. És un 
bon equip, competitiu, que està 
treballat, amb les idees clares”. 

PRIMERA CATALANA
La Rapitenca goleja el 
Sant Ildefons (6-0)
La Rapitenca va golejar el 

Sant Ildefons i, d’aquesta 
forma, va obtenir la segona 
victòria seguida a casa (6-0). 
L’equip es distancia de places 
que poden ser compromeses 
a la taula, ja en la darrera jor-
nada de la primera volta de la 
lligueta. Els rapitencs, diumen-
ge, van sentenciar per la via 
ràpida. Al primer temps, ja van 
encarrilar el partit amb el 4-0. 
A la represa, el ritme dels locals 
va baixar i els visitants van tenir 
un parell d’opcions. Ja a la recta 
final del duel, els ‘azurros’ van 
ampliar l’avantatge amb el 6-0 
final. Valcàrcel va fer un hat tric 
i és el pichichi de la categoria.
Ramon Sancho, tècnic de la 
Rapitenca, destacava que “a la 
primera meitat vam ser con-
tundents a les àrees i això va 
ser determinant. A la represa,  
d’entrada, l’equip va baixar la 
intensitat defensiva i no va tenir 
el control del joc. Però amb els 
minuts, i amb més espais, es va 

anar refent i van arribar contres 
i noves ocasions, amb els altres 
gols”. Sancho valorava “la victò-
ria que anirà bé per la confiança 
de l’equip i també cal destacar 
que vam mantenir la porteria a 
zero”. 
Cal destacar el retorn als ter-
renys de joc després d’anys de 
lesió del jove local Pata. Va ser 
llargament ovacionat. 
Per últim, dir que el Sant Ilde-
fons, afectat per un confina-
ment recent, va tenir diverses 
baixes.

L’Ascó perdona i acaba 
patint (2-1)
L’Ascó es va refer de 

la derrota contra el 
Viladecans amb un triomf 
treballat contra el Vista 
Alegre (2-1).   
Els asconencs van començar 
força bé el partit. De fet van fer 
una gran primera meitat, avan-
çant-se amb un gol d’Adri, des-
prés d’una bona jugada. Però 
els de German no van encarri-
lar el duel quan van tenir ocasi-
ons per fer-ho. Va ser una pri-
mera meitat en què es va veure 
la millor versió de l’Ascó. A la 
represa, Roda va marcar el 2-0.  
Però el Vista Alegre va reduir 
distàncies i va fer patir a l’Ascó 
que no va poder sentenciar a la 
contra, reclamant un penal no 
xiulat. Els visitants van acabar 
fent un pal que hagués pogut 
ser l’empat.  Hagués estat in-
just però el 2-1 fou incert fins 
el final. 
German, tècnic de l’Ascó: “és 
cert que ens va tocar patir, però 
estem contents per la primera 

part que vam fer. L’equip va 
moure la pilota amb velocitat 
i va jugar ben posat defensi-
vament. Però va faltar contun-
dència per a decidir. I a la sego-
na part el gol d’ells va suposar 
que el rival s’ho cregués i per 
això va insistir. Nosaltres no 
vam poder aprofitar les contres 
i per aquest motiu no vam po-
der sentenciar i vam patir per la 
incertesa de marcador. Felicitar 
als jugadors per l’esforç que 
van fer”. L’Ascó descansa en la 
jornada propera, primera de la 
segona volta de la lligueta. 

QUARTA CATALANA
per una expulsió injusta, jugant 
en 10 mitja hora, vam imposar 
el nostre joc i vam acabar gua-
nyant 2-5”. Abelló, Aleix Salvadó 
(2, un de falta directa), Gisbert i 
Yassine van marcar pels roigi-
blancs. Joan Vendrell va fer els 2 
gos locals al primer temps.  

OLIMPIC B, 2
XERTA, 3

LA  CAVA B, 1
CATALÒNIA B, 3

AMETLLA B, 2
TORTOSA B, 5

El Xerta va guanyar a l’Olímpic 
B (2-3). Des de Xerta deien que 
“ens va costar una mica entrar 
en el partir i el rival es va a avan-
çar en una sortida ràpida. L’equip 
es va refer, remuntant abans del 
descans amb l’ 1-2. La represa 
va ser una mica més travada, el 
rival va trobar el gol en un gran 
xut des de la frontal. Tot i que 
ho vam intentar no va ser fins 
els instants finals quan vam fer 
perill. Un gran acció de Jota ens 
donava els 3 punts. Gran actu-
ació de tot l’equip. 3 punts que 
creiem justos. Finalment, infor-
mar que el “club ha treballat dur 
per poder entrar en campionat 
en un any molt complicat. Hem 
confeccionat una plantilla com-
petitiva amb algunes incorpora-
cions de jugadors contrastats en 
la categoria i gent jove de poble, 
juntament amb la continuïtat de 
l’entrenador local Jordi Pérez 
molt implicat amb el projecte. 
Un èxit tenir més de 20 jugadors 
en una situació com l’actual”.

El filial del Catalònia va comen-
çar la lliga amb victòria, 1-3 al 
camp de la Cava B. 
Pau Alegria, del Catalònia B: 
“per primera vegada en molt de 
temps, tenim una mitjana d’edat 
al filial molt baixa, de 21/22 a 
l’onze inicial. Pel que fa al partit, 
nosaltres vam aprofitar la velo-
citat. Tenim dalt a dos dels pic-
hichis de la lliga passada, Aleix 
Bayerri i Adrià Garcia, i també 
a Ruiz que és ràpid. Fruit de la 
pressió vam recuperar pilotes i 
així vam fer dos gols contra un 
equip que és bastant rocós. El 
partit es va igualar i amb el 0-2 
vam arribar al descans. A l’inici 
de la represa Vlat va fer el 0-3, 
arran d’una falta, i llavors vam 
controlar el partit, ben posats. 
Al final, la Cava va establir l’1-3 
que fou el resultat definitiu”. 
El filial del Catalònia rebrà en 
la propera jornada el filial de 
l’Ametlla, demà dissabte a les 
17.30 hores a la Santa Creu de 
Jesús.

Xavi Subirats, de l’Ametlla: “el 
resultat fou enganyós. El Torto-
sa va ser més dominador i me-
reixia la victòria però el resultat 
fou abultat. Té jugadors del pri-
mer equip que marquen dife-
rències i així va ser. No obstant 
content amb l’equip pel partit 
davant d’un ferm candidat a l’as-
cens. Ens vam avançar amb una 
contra que va sortir perfecta. Ens 
van empatar però acte seguit en 
una bona contra vam fer 2-1. Ar-
ran d’una falta directa Aleix Sal-
vadóva fer el 2-2. Llavors sí que 
vam baixar i una indecisió nostra 
va propiciar el 2-3. Vam fer al-
gun retoc ja que ells estaven en 
10 i vam intentar-ho, però vam 
deixar espais i a la contra ells van 
sentenciar”.  Un jugador local es 
va posar sota els pals en lesio-
nar-se el porter. Òscar Rumen-
se, del Tortosa: “la primera part 
fou igualada. Ells ens van sor-
prendre avançant-se dos cops. A 
la represa vam sortir mes posats 
i tot i quedar-nos en un menys 

1. Tortosa B
2. Catalònia B
3. Xerta
4. Olimpic B
5. La Cava B
6. Ametlla B

5
3
3
2
1
2

2
1
2
3
3
5

3
3
3
0
0
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Ametlla B-Tortosa B  2-5
Olimpic B-Xerta  2-3
La Cava B-Catalònia B 1-3

4 catalana Jornada 1

1. Vilanova
2. Ascó
3. Viladecans
4. Santboià
5. Rapitenca
6. V Alegre
7. Gavà
8. S Ildefons
9. Catllar

18
14
11
12
18
8
11
4
7

9
10
8
10
11
10
10
16
19

18
14
13
12
11
10
9
2
1

classi.                     GF       GC     PNTS

Ascó-Vista Alegre  2-1
Rapitenca- S Ildefons 6-0
Santboià-Gavà  2-1
Vilanova-Catllar  4-2
Viladecans descansava

RESULTATS. 1A CATALANA. 
JORNADA 9. SUB GRUP 2A

1. J i Maria
2. Ametlla
3. Batea
4. Rapitenca
5. Catalònia
6. S Bàrbara
7. E Escola
8. Roquetenc
9. Flix
10. Corbera
11. La Cava
12. Olímpic
13. Alcanar
14. Amposta
15. Godall
16. Benissanet
17. S Jaume

17
20
19
15
14
8
10
12
11
11
7
6
4
4
3
3
3

8
3
7
7
6
5
3
11
13
14
6
6
7
8
14
20
29

15
13
13
13
13
11
10
8
8
7
5
5
3
1
0
0
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Flix-S Bàrbara  1-1
S Jaume-Ametlla  0-11
Amposta-Rapitenca 1-2
Batea-la Cava  1-1
Godall-Corbera  1-3
J i Maria-Benissanet 5-0
Alcanar-Roquetenc 2-2
Olimpic-Catalònia  1-1
E Escola, descansava

RESULTATS. 3 A CATALANA. 
JORNADA 6. 

1. Camarles
2. La Sénia
3. Ampolla
4. Rem Bítem

4
2
1
3

3
1
1
5

4
4
2
0

classi.                     GF       GC     PNTS

R Bítem-la Sénia   1-2
Camarles-Ampolla 1-1

RESULTATS. Copa 2a catalana
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LA CAVA PUNTUA
A BATEA  (1-1)

3A CATALANA

5-0: EL J. I MARIA ÉS 
ARA LÍDER

El Batea va empatar contra la 
Cava, equip que va fer molt bo-
nes sensacions (1-1). Al primer 
temps, la Cava va estar molt ben 
situada sobre el camp, amb mol-
ta intensitat. Per això va contro-
lar el partit i, a més, va tenir un 
parell de situacions de gol i es 
va avançar amb una gran juga-
da que va culminar amb qualitat 
Ferran. A la represa, de penal, el 
Batea va empatar aviat. I amb 
l’1-1 els visitants van haver de 
fer un pas enrere i els locals van 
apretar, jugant molt més a camp 
contrari i tenint dues ocasions 
per guanyar. Al final, 1-1 que va 
ser just. José López, del Batea: 
“vam jugar contra un gran ri-
val que ens va crear moltes di-
ficultats, sobre tot a la primera 
meitat. A la represa vam millorar 
però vam estar un xic precipi-
tats en les darreres passades i no 
vam poder capgirar el marcador. 
L’àrbitre es va equivocar per tots 
i no és excusa però penso que 
va seguir el joc de massa lluny 
en general”. Gilabert, de la Cava, 
valorava “el bon treball de l’equip 
al camp del líder, sent sòlids i sa-
bent sofrir quan va tocar fer-ho”.

El Jesús i Maria és líder després 
de golejar el Benissanet (5-0). 
David Garcia, del J i Maria: “pri-
mera meitat amb molta posses-
sió de pilota nostra i ells molt 
tancats. Vam tenir diverses oca-
sions però no vam marcar fins 
que va arribar un penal que va 
transformar Omar. A la represa, 
amb l’1-0, ells van fer un pal en 
una contra. Després, de falta, va 
venir el 2-0, de Jordi. Omar va 
fer dos gols més i S Ruiz, que 
tornava, va marcar el 5-0 arran 
d’una centrada de Moha. Penso 
que en global vam ser superi-
or, en joc i ocasions”. Ginés, del 
Benissanet: “a la primera meitat, 
vam estar molt ben posats. Al 
descans vam arribar amb l’1-0 
amb un penal per una mà. Va sa-
ber greu pel treball que havíem 
fet. I Carlos va tenir una ocasió 
amb un tret al pal. Potser un em-
pat hagués estat just al descans. 
A la represa mateixa dinàmica 
fins que va arribar un golàs de 
Falta. I en 15 minuts vam baixar 
i ells, amb l’equipàs que tenen, 
van aprofitar-ho per fer els altres 
gols. Resultat molt abultat pel 
que es va veure el camp”.

UN GRAN DERBI DE 
FILIALS (1-2)

1-1: FLIX I SANTA 
BÀRBARA EMPATEN

1-3: EL CORBERA 
GUANYA A GODALL

EL CATA REACCIONA AL 
CAMP DE L’OLIMPIC

La Rapitenca va guanyar en el 
derbi de filials a Amposta (1-2).  
Primera meitat igualada però en 
la que l’Amposta va acabar mi-
lor, tenint dues opcions clares. A 
la segona meitat, en els primers 
4uatre minuts, els rapitencs es 
van posar amb el 0-2. En l’acció 
prèvia del 0-1, d’Arnau Pardo, va 
haver una falta del rapitenc Be-
ranuy que no fou xiulada. Acte 
seguit, en una contra, Nacho va 
marcar el 0-2. El partit, amb un 
gran ambient a la graderia, va te-
nir menys intensitat a la represa 
quan la Rapitenca va controlar 
millor el joc. L’Amposta va recla-
mar un penal que ho era. L’arbi-
tre va xiular falta fora de l’àrea. 
Al final, els ampostins van reduir 
distàncies amb l’1-2. Des d’Am-
posta: “al primer temps vam es-
tar molt bé però a l’inici del se-
gon els dos gols en pocs minuts 
van determinar. No és cap excu-
sa però decisions importants de 
l’àrbitre no van ser encertades 
per a natros i això va influir”. Car-
los Rodriguez, de la Rapitenca: 
“a la primera meitat no vam es-
tar còmodes. A la represa, amb 
el 0-2 aviat, vam controlar millor 
el partit i vam estar més posats”.

Jordi va avançar al Santa i Nac-
ho va empatar a la represa. Al-
bert Lizaso, del Flix: “a la pri-
mera meitat ells van tenir més 
arribada. A nosaltres, tot i fer un 
parell d’ocasions, ens va costar. 
Ells van ser un xic superiors. A 
la segona meitat vam dominar 
més el joc. Tot l’equip va estar 
sensacional, amb bon treball 
defensiu i ofensiu, vigilant les 
seues contres i creant més arri-
bades. Nacho va empatar. En els 
darrers minuts vam tenir altres 
ocasions. Magí, que vull desta-
car tot el que aporta a l’equip i 
l’important que és per natros, va 
disposar-ne d’una de clara per 
fer el 2-1”. Ito, del Santa Bàrba-
ra: “partit entre dos equips que 
hem d’estar en la mateixa zona 
de la taula. Dos equips amb 
plantilles justes d’efectius. No-
saltres vam anar molt minvats 
per les baixes. El partit es va fer 
llarg. A la represa, amb el 0-1,  
ells van apretar més i vam haver 
de jugar més replegats. L’empat 
fou just. Seguim en la línia de 
no perdre partits, excepte el del 
Batea. Contents de la dinàmica 
que portem. I a veure que ens 
depara la competició. A seguir”.

El Corbera va guanyar al camp 
del Godall (1-3). 
Juanjo Agustin, mister del Go-
dall, comentava que “partit 
igualat amb alternatives en el 
joc. El Corbera va aprofitar mo-
ments de desconnexió nostres 
defensivament per a fer els tres 
gols. Hem de seguir treballant 
per millorar en aquest aspecte. 
L’equip, a la segona meitat va 
intentar-ho però sense poder 
definir i al final vam acusar les 
errades que en l’aspecte defen-
siu vam cometre”. 
Robert Costa, jugador entre-
nador del Corbera: “vam entrar 
molt bé al partit, ens vam sen-
tir còmodes a la primera meitat 
avançant-nos en el marcador i 
tenint algunes opcions més, tot 
i que ells ens van empatar poc 
després del 0-1. A la segona 
meitat, no ens vam trobar tant 
còmodes i vam tenir dificultats. 
Però fruit de la insistència va ve-
nir el penal a Josep i després va 
sentenciar fent l’1-3”. 
Juanan, jove de Corbera, va 
marcar un bon gol amb el cap 
que fou la sentència al triomf 
corberà ja a les acaballes del 
duel.

Olimpic i Catalònia van empatar 
(1-1). Els locals van estar millor 
al primer temps, quan van tenir 
més control del joc i van dis-
posar d’un parell d’opcions. A 
la represa, es van avançar amb 
un gol olímpic de Gustavo. El 
Cata, amb els minuts, va reac-
cionar i va fer un pas avant. Els 
de Chema van disposar d’un pa-
rell d’opcions mentre l’Olimpic, 
amb espais, podia contraatacar.  
Del 2-0 amb un travesser local, 
es va passar a la contra següent 
a l’1-1, amb una acció que va 
culminar Lluís Espinach amb un 
gran gol. En els darrers minuts 
els morencs van fer un parell de 
contres amb possibilitats i el Ca-
talònia va tenir una gran ocasió 
amb una rematada al pal. Jordi 
Roca, técnic local, es lamentava 
de que “altra vegada se’ns esca-
pen punts quan ens avancem al 
marcador. La primera meitat va 
ser més nostra. La segona més 
d’ells tot i que a la contra vam 
tenir les nostres opcions. Del 
2-0 es va passar a l’1-1”. Chema, 
del Catalònia: “l’equip va anar 
de menys a més i va millorar a 
la represa. Bona reacció i treball. 
Satisfet en aquest sentit”.

POLÈMICA A 
ALCANAR (2-2)
El Roquetenc, a Alcanar, va em-
patar de penal al 96 (2-2). L’ar-
bitratge va “indignar” als locals. 
Segons el mister de l’equip cana-
reu, Miquel Cervelló: “al primer 
temps vam estar ben replegats i 
vam sortir bé a la contra. La di-
ferència sobre d’altres partits fou 
que en aquest vam marcar. Ens 
vam avançar amb el 2-0. Però 
a la represa va sortir el ‘crac’ de 
l’àrbitre. El seu criteri en les fal-
tes fou totalment desigual. Ens 
va rostir. Aviat ens vam quedar 
en deu. I vam aguantar com vam 
poder el seu recital. Ja al final, el 
Roquetenc va fer el 2-1. L’àrbitre 
va dir que allargaria sis minuts. 
Ens vam quedar amb nou. I al 95 
ens xiula un penal inexistent. Fou 
el 2-2. Lamentable. Estem indig-
nats. A més, no va xiular un penal 
clar a favor nostre amb el 2-0”. 
David Vilanova, del Roquetenc: 
“a la primera meitat vam tenir les 
nostres opcions. No vam marcar 
i, a més, ens van penalitzar les 
errades que vam cometre. A la 
represa, ells en 10, vam viure al 
seu camp. Al 85, golàs de Joel 
que va revolucionar el partit. I 
a ell li van fer un penal en afegit 
que fou el 2-2”.

Formacions de l’Amposta B i el Sant Jaume, equip aquest darrer en el que van jugar 3 cadets.
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EQUIP DE LA SETMANA

TORTOSA B
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EQUIP DE LA JORNADA

· Es diu que amb l’arribada de 
Zaera a l’Amposta, l‘entrena-
dor del primer equip podria 
ser Ferran Simó, míster actu-
al del juvenil de la Rapitenca. 
Podria ser una opció, però 
n’hi ha una altra des de fa 
temps que és més ferma.
· La Federació portarà a l’as-
semblea que els clubs vo-
tin per no haver descensos 
de 1a i 3a catalana. Crec que 
s’aprovarà i el Gandesa no 
baixarà i de 3a tampoc ho farà 
cap equip. Se salvaran Godall, 
Sant Jaume i Benissanet.
· Han hagut de passar 13.000 
dies perquè el CD Tortosa tor-

nés a tenir un filial. Dissabte va 
debutar a la quarta catalana 
grup 20, únic grup de Catalu-
nya que no havia jugat ni una 
jornada al futbol català. El filial 
compta amb diversos jugadors 
del primer equip. Un d’ells, Pau 
Abelló, va marcar el primer gol 
en la tornada en competició 
oficial del filial. Gol històric, 37 
anys després.
· Valcàrcel, de la Rapitenca, 
va fer 19 gols en les jornades 
disputades la lliga passada. En 
aquesta ja en porta 9. Batrà 
rècord segur. El seu secret és 
que la seva actual parella és 
una gran dona de la Ràpita. 

TOP SECRET
Segueix així l’estela amorosa 
de tants jugadors arribats a 
la Ràpita. També és el cas de 
Pachu.
· La Tercera catalana promet 
una final cada jornada. Ull 
a la dada: aquesta setma-
na només va poder guanyar 
un equip local. Van haver-hi 
quatre empats. Hi ha molts 
candidats per a l’ascens. El lí-
der el Jesús i Maria és un dels 
equips més forts amb dos go-
lejadors com Omar i Younes, 
més l’arribada de Riki i la tor-
nada de Sergio Ruiz.
· A Alcanar, minut 95, l’àrbitre 
va xiular un penal en contra 
dels locals. Segons diuen des 
de l’equip canareu, els van 
xiular 27 faltes a la segona 
part. Des del Roquetenc co-
menten que van merèixer la 

victòria, fent tres pals.
· Els aficionats tenien ganes 
de futbol,   prova d’això són els 
400 espectadors al derbi Am-
posta B-Rapitenca B.  
· Xavi Marqués debutarà en 
dues setmanes amb el filial 
rapitenc. A més, formarà part 
de l’estructura tècnica del 
club per la campanya vinent.
· Des de la Rapitenca han la-
mentat els desperfectes que 
es van produir dissabte a les 
instal.lacions d’Amposta per 
part de seguidors rapitencs 
que van desconnectar el mar-
cador electrònic. 
· Igual aquesta temporada el 
Sant Jaume acaba amb zero 
punts. Però un 10 als seus ju-
gadors i al seu tècnic Antón 
perquè, tot i les dificultats, es-
tan competint. Tot un exem-

ple. Aquesta setmana van ju-
gar amb 3 cadets.
· Miguel Reverté ja porta 7 
gols amb l’Ametlla i aquest 
any, sense ser una tempora-
da completa, en marcarà més 
de vint. Un jugador que hauria 
d’acabar jugant a Amposta si 
o si. Però ningú és profeta a 
casa seva.
· Arriba la gran final a Tercera 
divisió: Pobla i Valls es juguen 
el descens, sis places per bai-
xar a 1a catalana entre deu 
equips en la segona fase. Pot 
passar de tot: que la propera 
temporada no hi hagi un re-
presentant a la Tercera divisió 
de la província o que n’hi hagi 
tres si puja l’Ascó. La meua 
aposta és que n’hi haurà un, 
que en quedin dos serà molt 
difícil, però no impossible.

Vestidor de la Rapitenca, després de la victòria de diumenge contra el S. Ildefons. 
3 jugadors que estaven al Perelló, es van enfrontar diumenge al partit Olimpic-Catalò-

nia. Xavi Anell, Juanjo Rovira i Gustavo.

OBI
(Rapitenca)

FERRAN
(la Cava)

FÈLIX
(Olimpic)

GUILLEM
(Alcanar)

ÀLEX
(Catalònia)

BORRÀS 
(J i Maria)

VILANOVA
(Batea)

JORDI LÓPEZ
(Corbera)

VALCÀRCEL
(Rapitenca)

SAUL
(Roquetenc)

MARC BRULL
(Ametlla)

GUILLEM
(La Cava)

FERRAN
(Ascó)
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FUTBOL SALA 
El Futbol Sala Amposta, en 
la novena jornada a la Divisió 
d’Honor Catalana, va perdre 
contra el Salou (3-5).  L’equip, 
molt molest amb el darrer 
l’arbitratge, és cinquè. L’AES 
la Sénia va empatar a la pista 
del Futsal Valls (4-4). Els se-
niencs van anar molts minuts 
per davant però al final van 
cedir un empat. Ara són no-
vens. Per la seua part, el CFS 
Tortosa va perdre en la seua 
visita a l’Huracans la Selva per 
5-3. Els locals van dominar el 
marcador arribant-se al minut 
36 amb un 5-1.  Els de Joan 
Accensi són catorzens.

ATLETISME  
Diumenge dia 11 d’abril i a 
Reus  va tenir lloc el campi-
onat territorial d’atletisme 
federat a les instal·lacions del 
Club Natació Reus Ploms.
Destaquem els resultats ob-
tinguts d’atletes perellonencs: 
Queralt Casacuberta Ferré, 
1a amb 600 m. llisos, cat S16; 
Núria Boyer Margalef, 1a amb 
pes 2kg- cat. S14, amb tirada 
de 11,43 m; Didac Pallarès 
Samino -2n clas. pes 4 kg, cat. 
S16,  amb tirada de 9,46 m; 
Màxim Valencia Piñol- 4t clas. 
600 m. llisos, cat. S14 amb 
temps de 1’ 46’’ 21.

TERRA ALTA  
El Consell Comarcal de la Terra 
Alta va signar un conveni de 
col·laboració amb els atletes 
Àdam Maijó (Batea) i Marina 
Freixa (Corbera d’Ebre); 
el ciclista Tomàs Deosdat 
(Gandesa); Xavier Domènech 
(Gandesa), que competeix 
en Enduro MTB; i Alex Puey 
(Gandesa), que competeix 
en Enduro i Hard Enduro. A 
través d’aquest conveni, el 
Consell Comarcal realitza, per 
una banda, una aportació 
econòmica als cinc esportistes 
terraltins per ajudar-los en les 
seves carreres professionals 
i, per l’altra, els esportistes es 
comprometen a donar publi-
citat a la marca ‘Terra Alta, 
paradís rural’, que lluiran als 
respectius equipaments.

MÉS 
NOTÍCIES

HANDBOL

REM

El CH Amposta va assegurar la permanència 
amb el triomf a la pista de la Roca

L’ampostina Aina Cid, 
bronze a l’europeu

El Club Handbol Amposta La-
grama va confirmar la salvació 
amb el triomf de dissabte pas-
sat a la pista de la Roca (22-29). 
Bon partit de l’equip, millorant 
L’anterior. L’Amposta va ser do-
minador i va gestionar amb en-
cert l’avantatge que ja al des-
cans era de 10-16. L’equip va 
seguir intens a la segona meitat 
i, tot i que la Roca va reduir dis-
tàncies en els darrers minuts, va 
acabar imposant-se amb efec-
tivitat en les ràpides transicions 
que va efectuar. Al final, 22-29 
i triomf de permanència ma-
temàtica. Al dia següent, diu-
menge al matí, l’equip de Ma-
teu recuperava un partit, a Sant 
Vicenç (26-24). Malgrat haver 
jugat en poc més de 12 hores, 
l’Amposta va plantar cara al se-
gon classificat. Al descans es va 
arribar amb un empat a 13. A la 
represa, el conjunt ebrenc va 
mantenir el partit igualat, im-
pedint que les locals agafessin 

Juvenil del Club Handbol Amposta que va disputar els quarts de final de la Lliga catalana contra la Roca.

L’ampostina Aina Cid i Virgi-
nia Díaz no baixen del podi. 
La parella, que té en els Jocs 
de Tòquio la seva gran cita de 
l’any, va sumar la primera me-
dalla per a la Selecció espa-
nyola als Europeus de Varese 
(Itàlia) en la categoria de dues 
sense timoner. Van aconse-
guir el bronze, però es van 
quedar a només un segon de 

l’or en un tram final de regata 
en què quatre embarcacions 
van lluitar per les medalles. El 
triomf se’l va endur Gran Bre-
tanya (Glober i Swann), per 
davant de les embarcacions 
de Romania i de la parella es-
panyola.
Grècia va quedar quarta a 1,5 
segons de l’or i 53 centèsimes 
d’Aina Cid i Virginia Díaz.

avantatges fins els darrers mi-
nuts quan van poder fer-ho. Al 
final, amb ‘fly’ de Geor Vila es 
va arribar al 26-24.
Pel que fa les juvenils, dir que la 
Roca es va endur l’eliminatòria  
exprés de Lliga catalana des-

prés de guanyar en la torna-
da de diumenge (dissabte fou 
l’anada) per 23-28. La tornada 
va ser més igualada que l’anada 
i l’equip, tot i les baixes, va estar 
més a prop del joc que acostu-
ma a fer.

En la propera jornada, 
l’equip ampostí rebrà el 
líder Sant Quirze (demà 
dissabte 19 hores)

PATINATGE ARTÍSTIC
Campionat de 
Catalunya, a Riudoms

El cap de setmana passat va 
tenir lloc el Campionat de Ca-
talunya de Grups Xou Júnior i 
Quartets 2021, al pavelló de 
Riudoms.
El Club Patí l’Aldea, en cate-
goria Xou Júnior, va quedar en 
segona posició amb ‘Inevita-
ble’, darrera del CP Olot, que va 
revalidar el seu títol de campió 
en una competició que va te-
nir un nivell molt alt. Amb 77,5 
punts, la coreografia ‘Atrapa’m’ 
de l’equip garrotxí va guanyar 
la medalla d’or superant al CP 

L’Aldea, segon amb ‘Inevitable’, 
que en va obtenir 75,90.
Pel que fa als Quartets, dir que 
el CP Dertusa fou setè amb 
‘Desprograma’t’ i el CP Alcanar, 
tretzè amb ‘Aquí tens por’.
D’altra banda, informar que pa-
tinadors/res alevins i infantils 
del Club Patí l’Aldea van estar 
a la Tecnificació de l’ARC de la 
Federació Catalana de Patinat-
ge artístic. “Un dia molt pro-
ductiu per a Maria, Ferran, Aro-
ha, Alba, Júlia i Gianna”, segons 
informaven des del club.
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LLOM DE TONYINA  
AMB CEBA CONFITADA

INGREDIENTS (4 PERSONES): 

• 4 Lloms de tonyina de 100 g
• 200 g de ceba
• 3 Cullerades soperes d’oli 
d’oliva verge
• All i julivert
• Suc de llimona

 
 PREPARACIÓ:
Per confitar la ceba la tallem 
a la juliana i la posem en una 
paella amb oli d’oliva verge 
deixant que vagi agafant tem-
peratura lentament. Li afegim 

una mica de sal perquè vagi dei-
xant anar tots els seus sucs i la 
deixem durant una hora a foc 
molt lent fins que estigui ben 
cuita. Salpebrem la tonyina i la 
posem damunt la planxa procu-
rant no coure-la massa, ja que 
pot quedar molt seca. Per aca-
bar, agafem la tonyina ja cuita i 
la barregem amb la ceba dins la 
paella; li afegim una mica d’all i 
julivert picat i li escorrem 1/4 de 
llimona, i ja la podem servir al 
plat acompanyada d’una barreja 
d’enciams de colors.

El valor nutricional d’aquest 
plat es troba, sobretot, en la 
importància dels seus greixos: 
àcid oleic procedent de l’oli 
d’oliva i omega-3 provinent de 
la tonyina (peix blau), ambdós 
molt beneficiosos per al nostre 
organisme pel seu efecte car-
diosaludable.

ARRIBEM ALS 100
Aquesta setmana tenim el pla-
er d’arribar al número 100 de 
les “Vies Verdes”. Lluny queda 
la 1a d’elles on parlàvem d’un 
ocell arribat no fa massa anys, 
el Capó reial. Amb elles volem 
donar a conèixer aquelles es-
pècies d’animals més carac-
terístics de la fauna terrestre i 
marina de les Terres de l’Ebre. 
Hem parlat de mamífers, rèp-
tils i sobretot d’ocells, sempre 
intentant difondre el nom lo-
cal de l’animal, alhora que les 
principals característiques de 
la seva biologia i la seva situ-

ació a les nostres contrades. 
El primer pas per poder valo-
rar, cuidar i estimar els valors 
naturals que tenim, és conèi-
xer-les, i sempre serà un dels 
principals objectius que per-
seguirem des de la Fundació 
Plegadis.



23serveis DIARI MÉS EBRE • divendres 16 d’abril / 2021

I M M O B I L I À R I A  / /  T R E B A L L  / /   S E R V E I S  / /  R E L A X

MARIANA

642 116 300

T
O
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T
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A

 

AMPOSTA
CHICAS 

COMPLACIENTES
680 239 519

633 398 057

698 232 089

 

TORTOSA
641573407

CRIS CRIS 40 AÑOS40 AÑOS

LATINA MADURITA LATINA MADURITA 
ESPERANDOTE PARA ESPERANDOTE PARA 
QUE PASES UN RATO QUE PASES UN RATO 

INOLVIDABLE LAS 24 HINOLVIDABLE LAS 24 H  
642 038 262

A
M

P
O

S
T

A
A

M
P

O
S

T
A

722 114 208

PARA PISO DE RELAX PARA PISO DE RELAX 
DISCRETAS, DISCRETAS, 

CON ALOJAMIENTO CON ALOJAMIENTO 
GRATUITOGRATUITO

SEÑORITASEÑORITA

632 146 386

MORENAZAMORENAZA
TO

RT
O

SA

 

TORTOSA
674 852 982

641 573 407

PLACER 
Y DIVERSIÓN

ELI - 44 AÑOSELI - 44 AÑOS

SOLO PARA SEÑORESSOLO PARA SEÑORES

A
M

P
O

ST
A

632 574 250

SI ESTAS INTERESADA
ME PUEDES LLAMAR

APARTAMENT
EN VENDA 

TOTALMENT 
REFORMAT A 

AMPOSTA
Cuina-menjador, 2 

habitacions, 1 cuarto de 

bany complert i un traster.

645 888 266

45.000 €

AMPOSTAAMPOSTA
NECESITANECESITA

877 075 973

LATINAS
TORTOSA

HOTELES  I DOMICILIO

MARIANA
CUBANA

633 390 325

350 
DE PECHOS
NATURALES

27 AÑOS27 AÑOS
TARRAGONA

MASAJES
EYACULANTES

TRAVESTITRAVESTI

TORTOSA

DISCRETO /
ECONÓMICO

680 937 686

AMPOSTA

631 14 99 68
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O
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SOFISOFI

A N G YA N G Y

28 AÑOS28 AÑOS

722 36 85 62722 36 85 62
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FOTOS
REALES

112

TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Si tens l’ull posat en 
algú, podries tenir 
notícies d’aquesta 
persona. Però això 
si, et caldrà tenir pa-
ciència, no té gaire 
pressa per començar 
res, primer et vol 
conèixer.

aquari
21/01 al 19/02

Expansió al sector 
laboral amb noves 
oportunitats. No des-
cartes mirar en altres 
comunitats o fins i 
tot, països. Atracció 
amb una persona 
que pots conèixer en 
un viatge.

sagitari
23/11 al 21/12

El Sol entra a Casa 
VI i hauràs d’atendre 
qüestions relatives 
a la feina. Podries 
adquirir més respon-
sabilitats, però també 
caldrà organitzar-se 
per no caure en l’es-
très, Tot anirà bé.

escorpí
24/10 al 22/11

El Sol a la teva Casa 
VII activa els assump-
tes de parella. També 
és bon moment per 
fer propostes de 
col·laboració, doncs 
els altres en general, 
poden estar més 
receptius.

balança
24/09 al 23/10

El Sol activa la Casa 
VIII i podries rebre 
uns diners que es-
peres. La seducció 
és a flor de pell i po-
den sortir persones 
interessades en tu 
que et faran ballar 
el cap.

àries
21/03 al 20/04

Amb el Sol a Casa 
II, és temps de 
gestionar l’econo-
mia. Controla el que 
tingui a veure amb 
la fiscalitat i pensa 
que és millor optar 
per fer-ho tot el més 
legal possible.

cranc
22/06 al 23/07

Final d’etapa laboral, 
que acaba amb bons 
aprenentatges i de la 
que en surts reforçat 
i més responsable. 
Amb el Sol per la 
Casa XI, noves es-
perances. Activitats 
grupals.

verge
24/08 al 23/09

El Sol per la Casa 
IX pot portar una 
escapada a un lloc 
proper, que resultarà 
d’allò més distreta. 
Possible atracció per 
una persona d’una 
altra nacionalitat o 
origen.

taure
21/04 al 21/05

FELICITATS! El Sol 
entra al teu signe i 
s’obre un nou pe-
ríode. Amb Venus, 
també a Taure, és 
temps de veure les 
coses amb calma. 
Dediques més temps 
als fills i a la parella.

peixos
20/02 al 20/03

El Sol entra a Casa 
III i activa assumptes 
relatius a la formació 
i a gestions adminis-
tratives. Es pot do-
nar un retrobament 
amb germans o 
amics que fa temps 
que no veus.

lleó
24/07 al 23/08

Et planteges 
seriosament tallar 
d’arrel amb la feina 
i començar en soli-
tari, però la situació 
actual et frena. Una 
persona del passat, 
segueix present als 
teus pensaments.

bessons
02/05 al 21/06

El Sol a Casa XII, 
t’inclina a estar 
concentrat en el teu 
món interior. Una 
darrera experiència 
t’ha deixat força 
pensatiu. T’enamo-
res secretament i et 
perds en fantasies.

AMPOSTA
NOVEDAD

612 28 46 49
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3030
AÑOSAÑOS

REZAR 
SANTA RITA

Una novena con vela 
encendida

Un Padre nuestro y 
nueve Avemarías pidiendo 
un favor de negocio y dos 

imposibles. 

MASAJES
EYACULANTES

TRAVESTITRAVESTI

TORTOSA

DISCRETO /
ECONÓMICO

680 937 686

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

AMPOSTA

641 84 14 71

M
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A
EV

A DULCE DULCE 
Y CARIÑOSA Y CARIÑOSA 

Se ofrece cuidadora 
con experiencia en 

atención y cuidados a 
personas mayores.

Una de las principales 
preocupaciones de los familiares, 

es la soledad que puedan sentir sus 
seres queridos mayores cuando 

ellos tienen que estar ausentes por 
trabajo y otras responsablidades. 

Mis años d’experiencia me han 
enseñado que mi trabajo de 

cuidadora no es solo cuidar a la 
persona mayor y/o dependiente, 
sino que va mucho más allá de lo 
humano, de mostrar sensibilidad, 
paciencia, cariño, respecto. Es 
demostrarles que estamos ahí 
para ellos para que se sientan 
acompañados, protegidos y 

respaldados en todo momento. 
Horario: mañanas hasta las 14h. 

Población: Tortosa.
Si se precisa, dispongo de 

referencias.
Cristina: Tel. 634 98 58 00
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