
Catalunya viurà avui divendres un Sant Jordi, dia del patró, excepcional enmig de la pandèmia, una 
circumstància que ha obligat el sector a adaptar-se a les limitacions. La diada arriba en un moment 

desfavorable al nostre territori, principalment a la Terra Alta. P3
 

Preocupació a la Terra Alta per quinze brots 
de covid i prop de cent contagis

                    P3

Els índexs epidemiològics estan disparats a la Terra Alta. Salut, ahir dijous, tenia identificats 15 brots 

actius, 11 a Gandesa i la resta a Vilalba, Caseres, la Fatarella i Horta. Tot i que el Procicat formalitza 

la lliure circulació per Catalunya, la situació sanitària actual al nostre territori no és estable.
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EDITORIAL
Marcar un abans i un després

Edita:

Per fi La Sexta ha emés 
la totalitat de l’esperada 

i polèmica entrevista de 
Jordi Évole a Miguel Bosé al 
programa ‘Lo de Évole’. 
Una entrevista que ha rebut una 

allau de crítiques pel que va arribar 

a dir el cantant sobre el coronavi-

rus, tornant a posar de manifest la 

seva postura negacionista. Algu-

nes de les “perles” que va dir l’artis-

ta és que mai ha utilitzat gel hidro-

alcohòlic, no s’ha fet cap PCR, i va 

assegurar ser un negacionista amb 

el cap ben alt, a més de confes-

sar la seua addicció a les drogues 

durant vint anys. És més, va aclarir 

que va arribar a consumir gairebé 

dos grams de cocaïna diaris, més 

marihuana i èxtasi... Això va fer 

esclatar, entre altres, al periodista 

Iñaki López que a través de Twit-

ter va dir: “Bosé ha consumit tota 

mena de substàncies i sospita del 

contingut i efectes de la vacuna?” 

Malauradament, les darreres infor-

macions sobre algunes vacunes 

contra la COVID-19 i les decisions 

adoptades per alguns estats i au-

toritats per limitar-ne la inoculació 

a certs grups d’edat, han derivat 

en una desconfiança que ha reduït 

notablement el ritme de vacuna-

ció. Segons l’últim baròmetre del 

CIS, entorn el 6,5 % de la societat 

espanyola no està disposada a va-

cunar-se quan li arribi el torn i el 5 

% encara té dubtes o no ha decidit 

si ho farà, un percentatge que s’ha 

anat incrementant aquests dies a 

causa de les darreres notícies. «La 

gestió de la informació i la presa 

de decisions sense criteris cien-

tífics i estadístics han estat fatals 

per a la confiança en les vacunes. 

La prudència és un aspecte fona-

mental i cal investigar cada cas i 

estar alerta, però cal ser conscient 

que tots els fàrmacs tenen efectes 

secundaris i que aquestes vacunes 

no són diferents dels milers de fàr-

macs que ens hem posat abans i 

que ens posem cada dia», declara 

Salvador Macip i Maresma, metge i 

professor dels Estudis de Ciències 

de la Salut a la UOC, director inves-

tigador del  Mechanisms  of  Can-

cer  and  Ageing  Lab  de la Uni-

versitat de Leicester i divulgador 

científic. «És cert que la decisió de 

vacunar-se o no és un tema indi-

vidual, però també és una decisió 

comunitària, ja que no vacunar-se 

afecta la societat i la gent del nos-

tre entorn, de manera que hi ha 

una part de responsabilitat civil», 

recalca aquest expert. Un altre 

dels dubtes en què es fonamenten 

les persones contràries a les va-

cunes per rebutjar-les és basar-se 

en la rapidesa amb què s’han de-

senvolupat, sense tenir en compte 

aspectes com la ingent inversió 

econòmica i professional que s’ha 

fet el darrer any perquè com que 

hi havia una pandèmia i una forta 

inversió, s’han accelerat els resul-

tats.

Els investigadors de la UOC donen 

10 arguments per convèncer les 

persones escèptiques:

1. Tots els medicaments tenen 

efectes secundaris, però els bene-

ficis són molt superiors als riscos 

que s’assumeixen.

2. Des del començament de la va-

cunació, les morts en residències 

d’avis s’han reduït dràsticament.

3. Les vacunes són les teràpies 

més segures i els possibles riscos 

de les vacunes són poc probables.

4. Les vacunes basades en ARN fa 

vint anys que s’estudien.

5. Els riscos derivats de la CO-

VID-19 són molt superiors, amb 

risc de mort, que les poc freqüents 

trombosis derivades de les vacu-

nes.

6. No portar a terme una vacuna-

ció massiva prolongarà la pandè-

mia durant molt més temps. No 

hi ha certeses, però no fer res no 

millorarà la situació.

7. La vacunació massiva permet 

tornar a la normalitat i recupe-

rar-la gradualment.

8. Si davant d’una primera dosi no 

hi ha hagut reacció, el risc de pa-

tir algun tipus d’efecte secundari 

amb la segona dosi és mínim.

9. Els professionals sanitaris i el 

personal de residències han estat 

els primers col·lectius a vacunar-se 

i els efectes secundaris greus amb 

prou feines han existit.

10. Vacunar és un acte altruista: no 

solament es protegeix un mateix, 

també es contribueix a la protec-

ció de tota la societat, especial-

ment de les persones immuno-

deprimides que no poden optar a 

aquest tipus de teràpies.

En resum i segons Macip, el bi-

nomi transparència i vacunació 

massiva permetrà demostrar que 

les vacunes funcionen i s’aconse-

guirà  que la majoria de persones 

escèptiques puguin comprovar de 

manera palpable com és d’impor-

tant  la vacunació per marcar un 

abans i un després.

Amb el títol “Estudio 
prospectivo: predictores 

de mortalidad en ingresados 
por COVID-19”, el treball, 
liderat pels Servei Medicina 
Preventiva, ha estat elaborat 
multidisciplinàriament pels 
serveis de Medicina Interna, 
Pneumologia, Medicina 
Intensiva i Microbiologia - 
Laboratori Clínic.
S’hi descriuen els 408 casos 
ingressats a l’Hospital de Tor-
tosa Verge de la Cinta (HTVC) 
des del 13 de març de 2020 
fins al gener del 2021, amb 
l’objectiu de conèixer quins 
són els factors que poden in-
crementar la mortalitat dels 
pacients ingressats, i així po-
der intensificar l’atenció a la 
població de risc.
Segons les conclusions de 

Un estudi de l’Hospital Verge de la Cinta rep la màxima 
puntuació en un dels congressos més importants de l’Estat 

espanyol a propòsit de la COVID-19

• El 23,3% va ingressar a UMI i un 
15% va necessitar ventilació me-
cànica.  
• El 77% tenia comorbiditats, de 
les quals l’embaràs representa 
només l’1,2%, l’obesitat el 9,6%, 
la diabetis el 8,4%, i la cardiopa-
tia el 6,1%.
• El 2,2% eren personal sanitari. 

El 2º Congreso Nacional Multi-
disciplinar Covid-19 de las So-
ciedades Científicas de España 

és un referent dels més im-
portants tant per participació, 
amb representació de més de 
80 societats científiques, com 
per la qualitat de les presen-
tacions.
Els firmants de l’estudi són 
els facultatius Jessica Loren-
zo i Josep Rebull, del Servei 
de Medicina Preventiva; M. 
Mar Olga Pérez, del Servei 
de Microbiologia; Amat Ortí, 
del Servei de Medicina Inter-
na; Immaculada Salvador, del 
Servei de Pneumologia; Gas-
par Masdeu, del Servei de Me-
dicina Intensiva. I les inferme-
res Marie-France Domenech, 
Immaculada Menasanch i 
Elvira Soler, del Servei de Me-
dicina Preventiva, i Nativitat 
Cañellas, del Servei de Medi-
cina Interna.

l’estudi, l’edat i el patró radiolò-
gic d’infiltrats bilaterals són pre-
dictors de mortalitat. En canvi, 
l’ingrés a la Unitat de Medicina 
Intensiva (UMI) per si mateix no 
s’associa a més mortalitat, però 
sí que s’hi relaciona el fet d’haver 
de portar ventilació mecànica 
més de 14 dies. Per la seva part, 
la comorbiditat amb més de 2 
factors de risc també augmenta 
la probabilitat de mortalitat.
La mortalitat dels pacients in-
gressats a l’HTVC va ser d’un 
11,8%, inferior a la d’altres estu-
dis. Mentre que la mortalitat a 
l’UMI fou d’un 16,8%. 
Altres dades que destaca l’estudi 
són: 
• L’edat mitjana de les persones 
ingressades va ser de 63,2 anys.
• El 73% va ingressar amb pneu-
mònia. 
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SANT JORDI EN 
PANDÈMIA 
Catalunya viurà avui diven-
dres un Sant Jordi excepcional 
enmig de la pandèmia, una 
circumstància que ha obligat 
el sector a adaptar-se a les 
limitacions després que l’any 
passat la diada hagués d’anul-
lar-se. La festa se celebrarà 
de manera descentralitzada 
per Catalunya amb un pla 
específic aprovat pel Procicat 
que adapta Sant Jordi a la 
realitat de cada municipi. Els 
espais amb parades estaran 
perimetrats i se’n controlarà 
l’accés i es mantenen les 
tradicionals signatures d’es-
criptors. La Cambra del Llibre 
espera assolir el 60% de les 
xifres del 2019, en què es van 
vendre 1,64 milions de llibres 
i la facturació va superar els 
22,16 milions. Els floristes, de 
la seva banda, confien en des-
patxar entre 3,5 i 4 milions de 
roses venudes. La jornada de 
Sant Jordi a Terres de l’Ebre 
comptarà amb un destacat 
número d’autors del territori 
que signaran les novetats 
editorials als lectors. 

 

SANT JORDI, 
PATRÓ D’ALDOVER
Aldover celebrarà, dins de les 
possibilitats actuals, la Festa 
en  honor al patró, Sant Jordi. 
Avui divendres, a les 10 hores, 
inauguració nou espai Plaça 
Església; hi haurà paradeta de 
Roses i de llibres solidaris. La 
recaptació es destinarà al Pro-
jecte Emma. A les 13 h, també 
a la Plaça de l’Esglèsia, hi 
haurà un concert presentació 
del disc “Poesia Amiga”, amb 
Pilar Cugat i Carlos Luprian. 
Hi ha més actes programats 
per avui divendres i també 
per demà dissabte. 

MÉS 
NOTÍCIES

El pla de vacunació avança, però la situació 
epidemiològica a l’Ebre continua sense estabilitzar-se

Els casos de contagis 
confirmats acumulats a les 

Terres de l’Ebre s’eleven ahir 
dijous a 10.375 (la setmana 
passada eren 10.228).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 147 casos positius més 
al territori (la setmana anterior 
139). Les dades a les Terres de 
l’Ebre tornen a empitjorar. La 
velocitat de propagació del vi-
rus se situa en 1,33 (setmana 
passada era 1,51) i el risc de 
rebrot està en 196 (divendres 
passat era de 154). El risc se-
gueix pujant. Aquest dimecres a 
l’Ebre, en un dia, se sumaven 45 
nous positius de covid-19 con-

firmats per proves PCR o test 
antigènic ràpid. En dades d’ahir, 
el nombre total de morts des 
que es va iniciar la pandèmia 
és de 176 (igual que la setmana 
passada). 
Les dades epidemiològiques 
són desfavorables a la regió sa-
nitària ebrenca, sobretot deri-
vades de la situació a la Terra 
Alta, però la pressió assistencial 
està “sent diferent” en aquesta 
quartà onada que en les ante-
riors. 
Segons les dades oficials faci-
litades ahir per Salut, hi ha 21 
persones hospitalitzades per 
contagis a centres de les Ter-

res de l’Ebre (divendres passat 
16). Pel que fa a les dades d’in-
gressats a l’UCI, ahir dijous es 
comptabilitzaven 12 persones 
a l’UCI de l’Hospital Verge de 
la Cinta (8 per covid). Setma-
na passada eren 13 (5 covid). 
La taxa de confirmats per PCR 
o tests d’antígens és de 88 per 
cada 100.000 habitants, pels 55 
de la setmana anterior. 
L’5,34% de les proves que es fan 
donen positiu. 
A la regió sanitària de l’Ebre, 
fins ahir, s’han vacunat de la 
primera dosi 40.109 persones. 
Un total de 16.761 han rebut ja 
la segona.

GANDESA
Preocupació a la Terra Alta per quinze brots de 
covid i prop de cent contagis
Els índexs epidemiològics 

estan disparats a la Terra 
Alta.                    
Salut, ahir dijous a migdia, te-
nia identificats 15 brots actius, 
11 a Gandesa i la resta a Vilalba 
dels Arcs, Caseres, la Fatarella 
i Horta de Sant Joan. Hi ha 94 
positius i prop de 300 contac-
tes estrets en seguiment, i per 
això Salut adverteix que les da-
des empitjoraran els pròxims 
dies. Aquest dijous es va fer un 
cribratge amb 380 PCR a per-
sonal i estudiants de l’IES Terra 
Alta. Els Mossos es reforçaran 
amb dotacions i patrulles d’al-
tres comarques per intensifi-

car els controls i fer complir 
els aïllaments i confinaments. 
Salut descarta que els con-
tagis siguin conseqüència de 
l’allau de turisme de Setmana 
Santa i situa l’origen en troba-
des familiars i socials durant i 
després de les vacances.
Les dades sanitàries d’aquest 
dijous són preocupants a la 
Terra Alta. El risc de rebrot su-
pera els 1.500 punts, la taxa 

de propagació és de 2,29 i la 
comarca té el percentatge de 
PCR positius més alt del país, 
17,51% (molt per sobre del 5% 
per sobre del qual l’OMS alerta 
de transmissió comunitària del 
virus).
D’altra banda, la situació és 
delicada també a la Ribera 
d’Ebre, que, en dades de di-
mecres, acumulava un Risc de 
Rebrot de 319, amb una ve-
locitat de propagació d’1,26 i 
un percentatge proves posi-
tives del 6,91%. Pel que fa al 
Montsià, el Risc de Rebrot es 
trobava en 148, la velocitat de 
propagació en 1,71 i el per-

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

12 persones a l’UCI, 
8 d’elles per Covid. 

Actualment, la regió 
compta amb més de 

40 brots actius.

Els índexs 
epidemiològics estan 

disparats a la Terra Alta

centatge de proves positives 
és del 4,56%.
El Baix Ebre és la comarca de 
la Regió Sanitària de Terres 
de l’Ebre que presenta millors 
dades, amb un risc de rebrot 
de 82, una velocitat de propa-
gació de 0,85 i un 2,55% en el 
percentatge de proves positi-
ves.

És la comarca que té 
el percentatge de PCR 

positius més alt del 
país, 17,51%

Tot i les dades a determinades comarques, el Procicat 
formalitza la lliure circulació per Catalunya

El Procicat ha aprovat for-
malment aixecar el confina-
ment comarcal i permetre la 
lliure circulació per Catalu-
nya a partir de dilluns i fins 
el 2 de maig. Els estudiants 
de batxillerat retornaran a 
les aules i la restauració dels 
centres comercials podrà re-
obrir en el mateix horari que 
la resta, fins a les 17 hores. 
Són mesures que han anat 

transcendint en les últimes 
hores i que s’han oficialitzat 
en roda de premsa aquest di-
jous. A més, la consellera de 
Salut, Alba Vergés, ha anun-
ciat que s’amplien els afora-
ments en activitats religioses 
i esportives, del 30 al 50%. El 
comerç ja no tindrà limitació 
d’espai, tot i quedar-se en 
l’aforament del 30%, i podran 
obrir els espais infantils lúdics 

amb aquest mateix aforament, 
però sense restauració. Ver-
gés ha dit que, en general, la 
situació actual a Catalunya és 
“estable”, però les UCI conti-
nuen al voltant dels 500 ma-
lalts crítics. Per això es volen 
flexibilitzar mesures però poc 
a poc, minimitzant riscos i 
amb precaució per tal de no 
fer passos enrere.
Des del Departament d’Interior 

s’ha demanat “contenció i pru-
dència” durant els propers dies 
malgrat la modificació de les 
mesures. El conseller Miquel 
Sàmper ha explicat que amb 
les dades positives comença 
“un altre paradigma” en què 
cal aprendre a conviure amb 
la pandèmia, ha dit. En aquest 
sentit, ha reclamat “una paci-
ència d’un o dos mesos” abans 
de recuperar la normalitat.    
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TORTOSA CAPITAL 
DE LA CULTURA 
CATALANA 2021
La Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA) 
i l’Ajuntament de Tortosa han 
firmat un acord de col·laboració 
per promocionar i difondre les 
activitats organitzades en el 
marc de la capitalitat cultural 
de Tortosa durant aquest 
2021. Aquest acord s’emmarca 
en la missió de promoció i 
difusió de la cultura que té la 
CCMA, i en el seu compromís 
per garantir la cobertura dels 
grans esdeveniments culturals 
i dels festivals més rellevants 
del país.

PROGRAMA 
BRIDGES
El taller de futbol sala del 
programa europeu BRIDGES 
promou la cohesió social a 
través de la pràctica esportiva. 
La proposta s’emmarca en l’eix 
esportiu de la iniciativa euro-
pea d’abast europeu BRIDGES 
que es desenvolupa a Tortosa 
des de l’any passat.

MARATÓ DE 
DONANTS DE SANG
La Marató d’enguany canvia 
el seu format per adaptar-se 
al funcionament de la donació 
des de l’inici de la pandèmia. 
Per això, la jornada de donació 
serà amb cita prèvia de les 10 
fins les 21 hores d’avui diven-
dres 23 d’abril i de 09.30 a 
13.30 el dissabte 24 d’abril. Du-
rant aquesta jornada, l’objectiu 
és aconseguir 300 donacions 
de sang que permetran tractar 
prop de 900 pacients als hos-
pitals  i ajudaran a mantenir les 
reserves. La pandèmia ha fet 
que ara cal reservar hora per 
evitar acumulacions de gent, 
no es poden fer activitats al 
carrer, cal portar mascareta... 
És per això que ‘Donar sang és 
una altra pel·lícula’. Sota aquest 
lema la Marató de Donants 
està ambientada en el cinema, 
i els donants poden reservar 
hora al web com si reservessin 
una butaca.

MÉS 
NOTÍCIES

Obres d’urbanització a la 
zona de Vora Parc

Aquesta setmana han comen-
çat els treballs d’urbanització 
dels carrers de Mossèn Manyà 
i Sebastià Juan Arbó, a la zona 
de Vora Parc. Els treballs per-
metran arranjar les voreres i, a 
la vegada, s’hi substituirà l’en-

llumenat amb la renovació de 
la xarxa elèctrica i la instal·la-
ció de lluminàries de tecnolo-
gia LED, que permetran incre-
mentar la il·luminació al vial al 
mateix temps que se’n reduirà 
el consum elèctric.

ACTUALITAT
El projecte de neteja i restauració de la 
catedral ja s’ha posat en marxa
La neteja i restauració de 

la façana principal de la 
catedral de Tortosa ja han 
començat, instal.lant-se una 
bastida de grans dimensions.                    
El Bisbat de Tortosa ha ad-
judicat les obres a l’empresa 
valenciana EMR (Estudio Mé-
todos de la Restauración) per 
un import de prop de 500.000 
euros. La Diòcesi havia licitat 
el projecte amb un pressu-
post inicial de 600.000 euros 
i l’havia plantejat per fases pel 
seu alt cost econòmic. Però 
les subvencions del Ministeri 
de Foment (60% del cost) i els 
ajuts de l’Ajuntament de Torto-
sa (45.000 euros), la Diputació 
de Tarragona (45.000 euros) i la 
conselleria de Cultura (24.000 

euros) ha animat el Bisbat a 
fer l’obra completa. El termini 
d’execució és d’un any i es pot 
executar mentre s’enllesteix la 
urbanització de la plaça davant 
del temple.
El projecte preveu reparar re-
juntats, consolidar els para-
ments de pedra més degradats, 
hidrofugar determinades zones 
molt exposades a l’aigua de 
pluja, i aplicar biocides per a 
evitar el creixement de plantes i 
les colonitzacions biològiques. 
També se substituiran i prote-

giran algunes fusteries i reixes 
que tenen problemes d’oxida-
ció, corrosió; parts malmeses i 
trencades; o les que tenen un 
aspecte poc apropiat per a un 
edifici com la Catedral. En con-

cret, es revestiran les tres por-
tes de la façana amb plaques de 
llautó daurat per convertir-les 
en portes ferrades que repre-
sentaran una al·legaria a les cin-
tes de la mare de Déu.

Sant Jordi a 
L’Onada Tortosa

L’Ajuntament de Tortosa ha 
regalat a cada usuari del cen-
tre l’Onada de Tortosa un lli-
bret de “Consell Bàsics per la 
gent gran” per Sant Jordi. 
A canvi, els usuaris i usuà-
ries del centre han fet en-
trega d’unes roses fetes per 
ells mateixos a l’alcaldessa, 
Meritxell Roigé, i a la regidora 
d’Acció Social, Mònica Ripoll.
Els residents han estat molt 

contents de rebre el regal i la 
visita. 

S’ha instal·lat una 
bastida de grans 

dimensions

Recorren la licitació i la 
llicència d’obres per retirar el 

monument l’Ebre
Corembe, el Col·lectiu per la 
Reinterpretació del Monument a 
la Batalla de l’Ebre de Tortosa, ha 
recorregut la licitació i la llicèn-
cia d’obres per retirar-lo. D’una 
banda s’ha presentat un recurs 
contenciós administratiu al jut-
jat de Barcelona amb l’argument 
que la Generalitat no té com-
petències per treure’l, per no 
ser-ne titular, així com que l’em-
presa pública CIRE (Centre d’Ini-
ciatives per la Reinserció) no és 
l’òrgan competent per fer l’ad-
judicació i la contractació dels 

treballs. D’altra banda, Corem-
be ha presentat un recurs a la 
resolució de la junta de govern 
de l’Ajuntament de Tortosa que 
va atorgar la llicència d’obres. 
Els serveis jurídics del consisto-
ri l’estudien, però l’Ajuntament 
defensa que el permís s’ha do-
nat correctament. 

“La Generalitat no té 
competències per 

treure’l”

L’Ajuntament ha 
regalat a cada usuari 
un llibret de ‘Consells 

Bàsics per a 
la gent gran’
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PICTOGRAMES 
ALS PASSOS DE 
VIANANTS 
L’Ajuntament d’Amposta 
pinta pictogrames als passos 
de vianants per augmentar 
la seguretat de persones del 
col·lectiu TEA. “Atura’t, mira, 
cotxe aturat, creua” és la 
seqüència que serveix d’ajuda 
per a millorar la seguretat 
dels passos de vianants.

CONDUCTOR 
DENUNCIAT 
PENALMENT 
Els Mossos han denunciat un 
conductor que circulava a 170 
km/h per una carretera local 
limitada a una velocitat de 
80 km/h. La infracció es va 
produir dissabte al quilòmetre 
4 de la TV-3408, paral·lela al 
Canal de la Ràpita i dins el ter-
me d’Amposta. El conductor, 
d’uns 40 anys, fou denunciat 
penalment.

BREUS 30 DE MAIG
El ple aprova la consulta popular per a l’elecció 
del model de mobilitat al Poble Nou
El plenari de l’Ajuntament 

d’Amposta, reunit 
aquest dilluns 19 de forma 
telemàtica ha aprovat per 
unanimitat promoure la 
convocatòria d’una consulta 
popular no referendària per a 
l’elecció de mobilitat al Poble 
Nou.                
S’inicia així el tràmit administra-
tiu perquè el 30 de maig els ma-
jors de 16 anys empadronats al 
nucli de població abans del 31 
de març podran decidir si volen 
que en determinades èpoques 
de l’any, les de màxima aflu-
ència turística, es restringeixi 
la circulació. La pregunta de la 
consulta serà: “Estàs d’acord 
amb el fet que el Poble Nou del 
Delta esdevingui un nucli urbà 
peatonal amb accés restringit a 
vehicles, excepte veïns i veïnes i 
serveis, durant deu dies en Set-
mana Santa i entre el 15 de juny 

i el 15 de setembre?” i només es 
podrà escollir una opció entre 
el Sí i el No. 
Amb l’acord de ple, es convo-
carà la consulta amb un decret 
d’alcaldia. S’obrirà, així, un perí-
ode informatiu que s’acabarà el 
dia abans de la consulta. Durant 
aquest període es convocarà 
una assemblea informativa per 
explicar cadascuna de les opci-
ons. També s’obrirà el període 
voluntari per formar part de la 
mesa electoral i el 10 de maig, 

amb independència que hi haja 
o no voluntaris, es farà un sor-
teig per establir els 9 membres 
de la mesa. La consulta, que es 
farà amb vot presencial ordinari 
amb paperetes a sobre tancat, 
serà el 30 de maig a la pista co-
berta del Poble Nou per garantir 

totes les mesures de seguretat 
de la covid-19.
Aquesta iniciativa respon a 
l’augment dels problemes de 
mobilitat que està tenint el ve-
ïnatge de la població a conse-
qüència de la massificació del 
turisme.

El 30 de maig els 
majors de 16 anys 

empadronats al nucli 
de població abans del 

31 de març podran 
decidir
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El Consell Comarcal coordinarà el PECT Ebre Bioterritori
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre coordinarà el projecte 
d’especialització i competi-
tivitat territorial (PECT) Ebre 
Bioterritori, que suposarà 
una inversió de 3,1 milions i 
que té l’objectiu de potenci-
ar models de negoci innova-
dors i sostenibles. La direc-
ció general d’Administració 
Local ha resolt la selecció 
dels projectes que rebran 
el finançament europeu, a 

través del fons FEDER i s’ha 
aprovat la proposta presen-
tada pel Consell Comarcal a 
finals del 2019. Així, ho han 
explicat el president, Xavi-
er Faura i el vicepresident de 
l’ens, Ivan Garcia. El PECT 
Ebre Bioterritori serà finançat 
en un 50% amb fons europeus 
durant el període 2020-2023. 
Pel que fa als socis del PECT 
Ebre Bioterritori són: Funda-
ció Cívica Innomnium, Eure-

Fòrum pel Desenvolupament 
Socioeconòmic del Baix Ebre

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre, els 14 ajuntaments i les 3 
EMD de la comarca, 16 empre-
ses i 6 instituts de la comarca 
constitueixen el Fòrum Ter-
ritorial pel Desenvolupament 
Socioeconòmic del Baix Ebre, 
un òrgan transversal que lide-
rarà les polítiques de desen-

volupament econòmic i soci-
al a la comarca. Xavier Faura, 
president del Consell: “és el 
moment de començar a plani-
ficar des de baix, entre tots els 
municipis, entitats i persones, 
un model de comarca i una es-
tratègia que faci del Baix Ebre 
el millor lloc per viure”.

DELTEBRE

CAT: el consum d’aigua es 
redueix un 14% el 2020

L’any passat el consum d’ai-
gua dels consorciats del CAT 
(Consorci d’Aigües de Tarra-
gona) es va reduir un 14%, un 
9% per part dels ajuntaments i 
un 21% per part de les indús-
tries. És resultat de l’impacte 
de la covid que, a la vegada, 
no ha estat significativa en els 
ingressos. El component vari-
able de la facturació ha estat 
de 425.000 euros, però s’han 
compensat per la reducció de 
les despeses com l’energia i la 
potabilització. El CAT ha retor-
nat també 3,55 MEUR del cà-
non de l’aigua als consorciats 

arran de la sentència del TSJC 
que obliga l’ACA a retornar el 
tribut del període 2012-2016. 
Finalment s’ha anunciat una 
inversió de 9,8 MEUR per als 
pròxims anys en nous dipòsits 
o la millora de la xarxa de dis-
tribució.

Espai Expositiu DeltArt, 
nou equipament cultural

Deltebre disposarà des de 
demà dissabte d’un nou equi-
pament cultural que ha de 
permetre donar veu als artistes 
del municipi i projectar la cul-
tura de Deltebre i del Delta. Es 
tracta de l’Espai Expositiu Del-

tArt, el qual s’inaugurarà amb 
l’exposició “D’Arrels Enfora”, 
un tastet de la creativitat a ni-
vell local, un reflex de la po-
tencialitat creadora d’artistes 
de totes les generacions i de 
totes les disciplines.

Les boies instal·lades 
capturen microplàstics

Les boies instal·lades durant 
l’estiu passat en platges de 
l’Ampolla ha permès constatar 
que la majoria de microplàstics 
capturats provenen majorità-
riament de bosses de plàstic. 
Les mostres més freqüents –
un 58,33% de la mostra- cor-
responen a microplàstics d’en-
tre 0-0,5 i 1,1-1,5 mil·límetres. 
El diàmetre dels microplàstics 
recollits és d’1,77 mil·límetres. 
Els experts han conclòs que, 
per la seva morfologia, corres-
ponen a bosses o productes 
similars. El projecte, impulsat 
per la regidoria de Medi Ambi-
ent de l’Ajuntament ampollero, 
va suposar la instal·lació de vuit 
boies, quatre a la platja de les 

Avellanes i quatre a la de Cap-
Roig, que engolien microplàs-
tics imitant el mecanisme dels 
peixos per filtrar el plàncton 
del qual s’alimenten.

L’AMPOLLA

cat Amposta, URV, COPATE, 
Cenfim i Ajuntament de la Rà-
pita, cadascun dels quals lide-

rarà una de les operacions, 
que seran coordinades des 
del Consell.

El grup municipal d’Esquerra 
Republicana – Més Deltebre 
ha denunciat “el model de 
participació ciutadana que el 
govern municipal porta apli-
cant  des de fa setmanes per 
decidir les urbanitzacions dels 
carrers del municipi”. Segons el 
regidor i portaveu municipal, 
Joan Alginet, “el model no dóna 
tota la informació als veïns, els 
responsabilitza de la decisió i 
el que és més greu, els intenta 
condicionar en la decisió que 
prenguin”. Els republicans han 
apuntat que “el govern munici-
pal informa del percentatge de 
l’opció escollida pels veïns, però 
en cap cas han tingut accés, ni 
els regidors de l’oposició, ni els 
propietaris afectats, del percen-
tatge de participació de les 
propietats que han participat 
en la consulta. No pot ser que 
uns veïns decideixin per uns 
altres i més davant de l’aplica-
ció de contribucions especials”.  
“L’ajuntament està per resoldre 
problemes, no per crear-ne de 
nous i aquest model de falsa 
participació ciutadana fomenta 

la confusió” . 

RESPOSTA

Segons apunta el portaveu 
del govern municipal, Andreu 
Curto, “ERC està aprofitant 
un tema sensible per treure’n 
rèdit polític, sembrant el dubte 
sobre el model però sense 
aportar cap solució alternati-
va ni treure’n res en clar”. El 
portaveu ha detallat que “de 
contribucions especials per 
a urbanitzar carrers se n’han 
aplicat tota la vida, també en 
governs d’ERC. La diferència és 
que ara es plantegen mitjan-
çant processos de participació 
ciutadana amb diverses opci-
ons i només es tiren endavant 
si compten amb la majoria de 
suports entre el veïnat. També 
es donen facilitats a l’hora de 
pagar, amb els ajuts als tributs 
locals o també amb la possibi-
litat de fraccionar-ne els rebuts 
fins a quatre anys”. Alhora, 
Curto també ha volgut recordar 
que “en el passat, els veïns i 
veïnes han arribat a pagar fins 
a un 90% de contribucions 
especials. En els expedients que 
vam aprovar en el darrer ple, la 
part que suporten directament 
les propietats es redueix a un 
20% del cost de l’obra”.

DELTEBRE
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La Lira Roquetense presenta el vídeo ‘Músiques al Territori’
El passat 14 d’abril es va 
commemorar el 171è aniver-
sari de la Independència de 
Roquetes i en conseqüèn-
cia, el dissabte van tenir lloc 
diferents actes als quals la 
Lira Roquetense hi va par-
ticipar. Al matí la Banda de 
Música, dirigida per Denís 
Casanova, va oferir un con-
cert de pasdobles al passeig 
Ramon Bosch. Després del 
concert, els membres de 
l’Ajuntament, el president 
de la Federació Catalana de 

SENSIBILITAT 
CONTRA LA 
MASSIFICACIÓ DE 
RENOVABLES 
L’alcalde de l’Ametlla de 
Mar, Jordi Gaseni, ha apro-
fitat la visita de Calvet per 
demanar la sensibilitat del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat davant l’allau 
de projectes de renovables 
al territori. “Un prec perquè 
amb el decret de renova-
bles, per poder complir amb 
els objectius de l’agenda de 
canvi climàtic, tant l’Ametlla 
de Mar com a les Terres de 
l’Ebre tenim projectes eòlics 
i fotovoltaics a la Ponència, i 
demanem que estem molt a 
la vora i al costat, perquè els 
municipis tinguin autono-
mia i manera de recomanar 
que és realment necessari 
i que no fa falta per la 
massificació que suposen”, 
ha dit l’alcalde. Gaseni 
també ha demanat que es 
completin les obres al port 
de l’Ametlla de Mar amb el 
reforç de la segona alineació 
i la façana de les antigues 
casetes dels traginers. 
“Estem engrescats amb el 
contacte de primera mà que 
tenim amb Ports perquè la 
relació port-ciutat és molt 
important. No és només una 
ambaixada”.

JESÚS 
Aquests dimarts 20 d’abril 
Jesús ha presentat, davant 
del Consell de Participació 
Ciutadana, la seua 5a edició 
de Pressupostos Participa-
tius.  La fase de presentació 
de propostes que estarà 
oberta fins al 31 de maig. 
Es podrà fer de manera 
individual, en grup (família 
o amics) o en representa-
ció d’alguna entitat. Les 
propostes guanyadores 
s’executaran durant el pro-
per any, per ordre d’elecció 
i fins exhaurir la partida 
pressupostària de 40.000€ 
destinada per aquesta 
edició. Una partida que s’ha 
doblat en aquesta edició.

MÉS 
NOTÍCIES

Societats Musicals (FCSM), les 
pubilles de l’entitat i els mú-
sics de la Banda van assistir 
a la preestrena de “Músiques 
al Territori: recull d’obres de 
compositors del nostre país i 
cançons populars molt vincu-
lades al nostre territori”, enre-
gistrat per la Banda de Música 
amb el suport de la FCSM. Per 
tancar la jornada, a la tarda 
va tenir lloc l’estrena oficial 
de “Músiques al Territori” per 
als socis i el públic que hi van 
poder assistir.

El conseller Calvet visita l’Aldea i la Galera
El conseller de Territori 

i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, acompanyat pel 
director de l’ACA (Agència 
Catalana de l’Aigua), Lluís 
Ridao, i els alcaldes de 
l’Aldea i la Galera, Xavier 
Royo i Ramon Agustí Múñoz, 
respectivament, ha visitat 
aquest dilluns les zones 
d’aquests dos municipis 
ebrencs on es duran a terme 
actuacions per minimitzar 
el risc d’inundacions i 
que s’engloben dins de la 
línia d’ajuts destinada a 
l’adequació de talussos, 
el manteniment de dics, 

l’estabilització de marges, 
entre d’altres.                   
Al municipi de l’Aldea s’ha ator-
gat un ajut de 500.000 euros 
per a l’endegament del bar-
ranc de Pixadors a l’entorn de 
l’antiga N-340, mentre que a 
la Galera es destinaran més de 
178.700 euros per a l’estabilit-
zació del marge esquerre del 
barranc de la Galera. Calvet 
ha destacat que “és la primera 
ordre de subvencions endega-
da per l’ACA que s’atorga a la 
part catalana de les conques de 
l’Ebre i del Xúquer”. Així, el con-
seller ha subratllat que “és el 
primer cop que l’ACA pot actuar 

directament en territori tradici-
onament de la CHE, on no hi 
havia inversions”, en virtut d’un 
canvi en la legislació. A l’Aldea, 
Calvet ha posat en valor que 
l’actuació “donarà molta capa-
citat hidràulica al barranc” dels 

Pixadors i que “amb actuacions 
que hem de continuar fent en el 
futur, assolirem unes condici-
ons urbanístiques i ambientals a 
l’Aldea perquè sigui un lloc mi-
llor per viure i per desenvolupar 
activitat econòmica”.

ALS PORTS EBRENCS
Ports de la Generalitat acaba les obres de 
reparació dels danys del Gloria 
Ports de la Generalitat 

ha finalitzat les obres 
a quatre ports ebrencs per 
reparar els danys que va 
ocasionar el temporal Gloria.               
 La inversió ha estat de 8,5 
MEUR. A l’Ametlla de Mar (3,9 
MEUR) s’ha reforçat la part ex-
terior del dic, un recreixement 
de metre i mig a l’espatller 
sobre el qual s’ha donat con-
tinuïtat al passeig. A l’Ampolla 
(4,3 MEUR), que va ser un dels 
ports més afectats pel Gloria, 
s’ha reposat pedra a l’escullera 
i s’ha recrescut l’espatller per 
construir botaones a la part 
exterior. També s’han cons-
truït 16 casetes de pescadors 

i dues per a usos portuaris 
i per olis usats. El conseller 
Damià Calvet, en la seva vi-
sita a les Terres de l’Ebre, ha 
destacat que les actuacions 
s’han centrat a millorar la re-
lació entre els ports i els po-
bles. Fa només uns dies que es 
van donar per finalitzades les 
obres d’emergència per repa-
rar els desperfectes del Gloria 
als ports de l’Ametlla de Mar, 
l’Ampolla, la Ràpita i les Ca-
ses d’Alcanar. Les actuacions han aportat “sostenibilitat, se-

guretat i estabilitat” als quatre 
ports, però com ha assenyalat 
Calvet, també s’han aprofitat 
per millorar la vinculació de 
les infraestructures amb els 

pobles. “Un exemple és el pas-
seig de l’Ametlla que ja existia, 
però que l’hem fet més maco 
i un veritable actiu de la ciutat 
que em consta que ja s’està 
utilitzant moltíssim”.

La inversió ha estat 
de 8,5 MEUR.
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LA RÀPITA
L’Ajuntament treu a licitació el projecte d’urbanització del 
carrer Constància, amb un pressupost de 171.000 euros
L’Ajuntament de la 

Ràpita treu a licitació, 
aquest dimarts, el projecte 
d’urbanització del carrer 
Constància, el qual té un 
pressupost de 171.000 euros 
i un termini d’execució de 
cinc mesos i mig.                
Des de l’inici del projecte, el 
govern municipal treballa per 
dignificar i adequar aquest 
tram del carrer Constància 
que presentava una imatge 
força deteriorada.
L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, exposa que “amb 
aquesta licitació es farà reali-
tat un projecte històric per a 
la Ràpita, que vam començar 
a finals de la passada legisla-
tura i que finalitzarem ara en 
aquesta tercera fase, perquè 
tots els rapitencs i rapitenques 

sabem els anys que fa que les 
cases velles s’havien d’ender-
rocar per urbanitzar el tram”. 
Caparrós destaca la satisfac-
ció que sent el govern local i 
afegeix que “el projecte dona 
resposta a la normativa urba-
nística, perquè les cases velles 
estaven fora d’ordenació, i so-
bretot, li dona importància a 
una de les vies més cèntriques 
i rellevants que tenim al nostre 
municipi”. 
El projecte d’urbanització 
comporta l’actualització dels 
serveis urbanístics i la cons-
trucció d’un vial més acces-
sible amb zones enjardinades. 
A més, la urbanització també 
contempla la millora de l’en-
llumenat amb un nou sistema 
i l’arranjament de les façanes 
que han quedat visibles.

El projecte de remodelació del carrer Constància es va iniciar a finals del 2018 
amb les tasques d’enderroc de les cases velles que ocupaven una part de la 

via pública perquè estaven construïdes a sobre d’un tram de carrer

ALCANAR
Gratuïtat de l’ocupació 

de la via pública, per als 
establiments de restauració

El darrer ple municipal va apro-
var per unanimitat de tots els 
grups municipals del consistori 
la proposta d’alcaldia de mo-
dificació de l’Ordenança Fiscal 
número 10 reguladora de la 
taxa per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic amb taules, cadires 
i altres elements amb finalitat 
lucrativa.
D’aquesta manera, es prorroga 
fins al 31 de desembre de 2021 
l’exempció en la taxa d’ocu-

pació de la via pública per als 
establiments de restauració i 
de les ampliacions d’aquestes 
ocupacions sense cost addici-
onal. Joan Roig, alcalde d’Al-
canar, recorda que “aquesta 
acció s’engloba dins del con-
junt de mesures que ha aplicat 
l’Ajuntament per tal de comba-
tre els efectes econòmics de la 
pandèmia de covid-19 i es po-
drà tornar a prorrogar si les cir-
cumstàncies ho requereixen”.

montsià
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Segons el grup d’Esquerra 
Republicana, l’Ajuntament de 
la Galera, governat per Junts, 
“s’ha vist obligat a fer marxa 
enrere en la intenció d’ubicar 
una futura Sala de Vetlles en 
una planta baixa del carrer 
Major que va adquirir fa uns 
mesos, donant la raó al Grup 
Municipal d’Esquerra Republi-
cana, que havia alertat d’una 
incompatibilitat urbanística”.

Els regidors d’Esquerra 
Republicana “van qüestionar 
l’operació des d’un primer mo-
ment. La compra dels baixos, 
a un particular, es va realitzar 
sense el coneixement ni la 
connivència de la resta de pro-
pietaris de la finca afectada, 
fet que fa palesa una actitud 
ocultista”, explica la portaveu 
del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana a l’Ajuntament 
de la Galera, Ester Martí.  
Esquerra Republicana també 
va alertar que el local comprat 
per l’Ajuntament no es podria 
destinar a un ús funerari, 
ja que és incompatible des 
del punt de vista urbanístic. 
Un fet que ha confirmat un 
informe de la Secretària - 
Interventora de l’Ajuntament, 
que conclou que “aquesta 
activitat ha d’estar ubicada 
en una edificació aïllada en la 
qual no hi visqui cap veí” i que 
“les normes de planejament 
urbanístic vigents al municipi 
de la Galera ja preveuen un 
emplaçament concret de les 
activitats funeràries, com 
seria una sala de vetlla [...] 
que no és precisament el que 
regeix a la zona on es pretén 
ubicar aquest equipament, 
de manera que l’ús de sala 
de vetlla no és compatible 
amb els usos que preveu el 
planejament de la zona on es 
troba l’immoble adquirit per 
l’Ajuntament”. Per la portaveu 
i regidora d’Esquerra Republi-
cana a la Galera, Ester Martí, 
es demostra, una vegada més, 
“la falta d’atenció en la gestió 
municipal de l’equip de govern 
de Junts”. “Des del grup d’ERC 
continuarem fiscalitzant 
l’equip de govern i vetllant i 
treballant per fer avançar el 
municipi i perquè els veïns i 
veïnes de la Galera guanyin 
amb qualitat de vida i tinguin 
a l’abast uns equipaments 
dignes”.

LA GALERA

S JAUME

La Llar d’Infants és un dels 
equipaments que s’han anat 
millorant constantment, tant 
el seu interior com l’exterior. 
“I així ha de ser mentre man-
tinguem l’esperit de facilitar 
l’accés de les dones al món 
laboral, d’introduir als nostres 
infants al món cultural i edu-
catiu quan abans millor i de 
que inicien l’etapa d’educació 
infantil amb la màxima estimu-
lació i motivació”. Finalment, 
des de l’Ajuntament s’informa-
va que “hem portat a terme la 
millora de la pavimentació dels 
accessos i espais exteriors de 
la llar amb reg asfàltic. Ara, els 
pares i mares podreu accedir, 
en condicions, a l’espai educa-
tiu i d’adquisició d’hàbits de qui 
més estimeu”.

Millores
a l’accès 
a la Llar 

d’Infants 

L’ALDEA

L’Ajuntament s’adhereix al 
pacte contra la segregació es-
colar del Síndic de Greuges. 
Irene Negre Regidora d’acció 
Educativa: “és una mostra del 
compromís de l’Ajuntament 
amb el món educatiu per tal 
de millorar-ne les mancances i 
posar solució als seus proble-
mes, un de molt preocupant 
és la segregació escolar. Des 
de la Regidoria i l’Ajuntament 
vetllarem, dintre el marc de 
les nostres competències, per 
l’aplicació de les mesures con-
tingudes en el pacte, així com 
també participarem activa-
ment a les reunions de segui-
ment que se’n deriven. Agrair 
a les direccions dels nostres 
centres que hagin vist en molt 
bons ulls aquesta adhesió”. El 
Pacte és el document amb què 
s’arriba a un compromís de 
país per combatre la segrega-
ció escolar i es referma la vo-
luntat de vetllar per una escola 
inclusiva i integradora.

Pacte 
contra la 

segregació 
escolar 

LA SÉNIA

Les obres de reparació de les 
cobertes de la part antiga del 
cementiri han finalitzat. L’ac-
tuació es va fer per evitar fil-
tració d’aigua als nínxols, atès 
que es van malmetre en els 
forts aiguats de l’octubre de 
2018. El total de l’actuació 
ascendeix a la quantitat de 
53.710 euros. Per assumir la 
despesa, s’han obtingut dos 
subvencions, una del Depar-
tament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya i l’al-
tra de l’Administració General 
de l’Estat.

Reparació
de les 

cobertes del 
cementiri

MOVEM TE

El coordinador de Movem Ter-
res de l’Ebre i diputat al Parla-
ment Jordi Jordan, juntament 
amb la també coordinadora 
de la formació i alcaldessa del 
Pinell, Eva Amposta, han com-
paregut acompanyats pels al-
caldes de la Sénia i Corbera 
José Ramon Bellaubí i Antonio 
Álvarez. La formació ebren-
ca reclama accions per captar 
Fons Europeus per al territori 
amb la constitució d’una co-
missió territorial amb totes les 
administracions i agents soci-
als i econòmics per definir i de-
fensar propostes específiques. 
Movem TE lamenta “la manca 
de debat envers els fons euro-
peus i l’opacitat i unilateralitat 
amb que fins ara ho ha tractat 
el govern de Catalunya, de-
finint projectes centralitzats i 
generalistes sense consens”. 
Més enllà de la gestió a nivell 
català, també ha lamentat “la 
manca de proactivitat de les 
institucions del territori”.

Accions per 
captar Fons 

Europeus per 
al territori

Diumenge: primera 
consulta popular al municipi
Per primera vegada, el veïnat 
de Santa Bàrbara podrà parti-
cipar i expressar la seua opinió 
en una consulta popular, no 
vinculant. La cita serà el prò-
xim diumenge, dia 25 d’abril, a 
l’Smartcentre de 9 a 20h, amb 
la finalitat de saber si la pobla-
ció vol o no la planta de com-
postatge al terme municipal de 
Santa Bàrbara. També hi haurà 
l’opció d’abstenció.
El procés de la consulta està 
organitzat pel mateix consis-
tori , i coordinat per la regido-
ria de participació ciutadana. 
Una tasca nova per a l’ens mu-
nicipal.
“Ho hem hagut d’estudiar tot 
des del principi, demanar con-
sell, i veure com altres po-
blacions de Catalunya ho han 
fet...”, explica l’alcalde de la 

població, Antonio Ollés. “Tot 
depèn de fer un decret d’alcal-
dia, on queda recollit absoluta-
ment tot: quin personal inter-
vindrà, on es farà, horaris, qui 
pot votar...”, ha afegit Ollés.
(Notícia de la Plana Ràdio)

Primer Plenari
del 2021

El primer ple del Consell Co-
marcal del Montsià de 2021 ha 
aprovat de manera unànime el 
conveni de col·laboració amb 
l’Agència Catalunya de l’Aigua 
per executar les obres d’opti-
mització del sistema de Santa 
Bàrbara per un import de 5 mi-
lions 985 mil 643 euros.
Els consellers i conselleres 
dels diferents grups munici-
pals, d’Esquerra Republicana, 
Candidatura de Progrés, Junts 
x Catalunya i En Comú Gua-
nyem, també han donat suport 
a la pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’ens co-
marcal i l’Oficina d’Habitat-
ge de Catalunya. Un altre dels 
punts que també s’ha aprovat 
unànimement ha estat l’audi-
ència ciutadana per a la realit-
zació d’aportacions addicionals 

a l’esborrany del reglament re-
gulador del servei de transport 
adaptat a la comarca del Mont-
sià per tal que la ciutadania i les 
entitats puguin fer aportacions.
Durant la sessió també s’ha 
votat a favor del Pla comarcal 
de polítiques LGTBI de 2020-
2024. 
La moció ‘Dia Internacional 
dels drets de les dones’ presen-
tada pel grup Candidatura de 
Progrés també ha estat aprova-
da per unanimitat.
Així mateix, s’ha donat compte 
de l’informe d’intervenció del 
4t trimestre del pressupost de 
2020 i la liquidació del pres-
supost, l’informe conjunt d’in-
tervenció i tresoreria correspo-
nent a la morositat i l’aprovació 
del pla pressupostari a mitjà 
termini entre el 2022 i el 2024.

SANTA BÀRBARA CONSELL DEL MONTSIÀ
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ROQUETES
Surtdecasa.cat, 10 anys 

posant en valor la cultura 
del territori

En plena pandèmia, el 
mitjà de comunicació 

digital Surtdecasa.cat 
compleix 10 anys de feina 
dedicada a la difusió 
cultural del país.                
Demà dissabte 24 d’abril a 
les 12 h, al Pati dels Til·lers 
del Centre Cívic de Roque-
tes, tindrà lloc l’acte oficial 
de celebració que comptarà 
amb l’actuació de la compa-
nyia de dansa La Dama, de la 
coreògrafa tortosina Verònica 
Hernández Royo; la música 
en directe a càrrec del duet 
Acústiks, format per Josep 
Lanau i Meritxell Membrive; i 
la participació d’artistes i per-
sones vinculades al món de la 
cultura com Roberto Oliván, 
Arturo Gaya, Maria Climent, 
Èric Vinaixa, Nete Vericat i 

Montserrat Marro, entre al-
tres. També ha confirmat la 
seva presència el Director 
dels Serveis Territorials de 
Cultura de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre, Ferran Bladé, 
qui dirigirà unes paraules als 
assistents. 
“L’acte, que vol ser un punt 

de trobada de totes aquelles 
persones que, d’una manera 
o d’una altra, han format part 
del projecte al llarg d’aquests 
10 anys (tot i que el confina-
ment comarcal actual impe-
dirà l’assistència de moltes 

d’elles), tindrà un important 
caràcter reivindicatiu, posant 
en valor la cultura com a bé 
essencial i reclamant els drets 
culturals de la ciutadania”.
L’entrada és gratuïta, amb 
aforament limitat, motiu pel 

Les periodistes Neus Barberà i Anna Zaera, de Surtdecasa.cat. Foto: Núvol.com

El digital de cultura 
de proximitat nascut 
a les Terres de l’Ebre 
celebra una dècada 
de vida amb un acte 

multidisciplinari, demà 
dissabte a Roquetes

qual és imprescindible la re-
serva prèvia a www.surtdeca-
sa.cat/10-anys. 
L’acte complirà amb totes les 
mesures sanitàries per garan-
tir la seguretat i salut de les 
persones. 
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SUCCESSOS 
La fiscalia demana 4 anys de 
presó i la retirada del carnet 
durant 6 anys per al conduc-
tor d’un cotxe que va atro-
pellar un home de 85 anys el 
juny de 2017 a Móra la Nova 
(Ribera d’Ebre). El processat 
circulava pel carrer Major i, 
en trobar-se abaixades les 
barreres del pas a nivell, va 
aturar el vehicle sense immo-
bilitzar-lo correctament. Tot 
seguit en va sortir, juntament 
amb l’acompanyant i, un cop 
ja eren fora, el turisme es va 
començar a desplaçar carrer 
avall. Malgrat els intents 
d’aturar-lo, no van poder evi-
tar que el cotxe s’enfilés a la 
vorera i atropellés la víctima. 
Segons el fiscal, el conductor 
va fugir però l’endemà va anar 
a comissaria i es va inventar 
que li havien sostret el cotxe. 
L’ancià va morir a l’hospital. 

TERRA ALTA VIVA 
Terra Alta Viva convoca per 
demà dissabte dia 24 d’abril, 
un acte de protesta per mos-
trar el rebuig al Decret-Llei 
16/2019 i a la construcció de 
les noves centrals eòliques a 
la comarca sota el lema “Ni un 
molí més a la Terra Alta!”
El punt de trobada està 
previst que sigui, a les 9.30 h, 
l’estació d’autobusos de Gan-
desa. A les 10h està previst 
desplaçar-se amb cotxe fins 
a Vilalba dels Arcs i, a les 11h, 
aproximadament, la lectura 
d’un manifest i una cassolada 
a la Plaça de la Vila de Vilalba 
dels Arcs.. 

EBRE LUMEN
Ebre Lumen destaca per ser 
el primer festival de vídeo 
mapping a Catalunya i la seva 
singularitat recau en el fet que 
les projeccions es faran sobre 
el patrimoni natural, material 
i immaterial fluvial lligat al riu 
Ebre. 
D’aquesta manera, la Ribera 
d’Ebre pretén esdevenir un 
referent a Catalunya en l’art 
del vídeo mapping. Per això, 
del 16 al 29 de maig, dotze 
pobles de la comarca acolliran 
la primera edició de l’Ebre 
Lumen.

MÉS NOTÍCIES

MÓRA D’EBRE

Aquest dissabte es va dur a 
terme l’acte de proclamació 
de Pubilla i Damisel·les, Hereu 
i Fadrins de l’any 2020 que no 
es va poder fer l’estiu passat a 
causa de la covid19.
Pubilla 2020: Judit Galindo 
Calanda.
 1a i 2a damisel·la 2020: Mòni-
ca Alonso Aviñó i Paula Biarnés 
Lluís.
Hereu 2020: Sergio Rodriguez 
Martinez.
1r i 2n fadrí 2020: Gerard Cu-
gat Borràs i Carles Puig Sànc-
hez.

A l’acte també es va fer l’aco-
miadament de pubilla, damisel-
les, hereu i fadrins del 2019:
Pubilla 2019: Núria Pla Vallès.
 1a i 2a damisel·la 2019: Anna 
Galindo Prunera i Carla Pallejà 
Algueró.
Hereu 2019: Albert Roca Far-
nós.
1r i 2n fadrí 2019: Arnau Falcó 
Vidilla i Àlex López González.

Proclamació 
Pubilla 
i Hereu

2020

ASCÓ

Dissabte passat va tenir lloc la 
presentació dels llibres gua-
nyadors dels Premis Vila d’As-
có, amb l’acompanyament 
musical de Mariona Escoda i 
Andreu Dexeus.  
Premis de Narrativa Breu per 
a Joves (recull de les obres 
guanyadores dels anys 2018. 
2019 i 2020) dels autors Etna 
Miró, Aina Ribes i Ivan Querol. 
Presentació a càrrec de Mireia 
Grangé. Premi de Poesia Joan 
Perucho 2020: Galleda, de 
Jordi Ferrer. Presentació a càr-
rec d’Albert Guiu. Premi Literari 
2020: Nikola Tesla i els homes 
que no estimaven els coloms, 
de Núria Abad. Presentació a 
càrrec de Josep F. Moragrega.

Llibres 
guanyadors 
dels Premis 
Vila d’Ascó 

TERRA ALTA

El Consell Comarcal de la Ter-
ra Alta ha signat un conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
de Turisme Rural de la Terra 
Alta per a la realització d’acci-
ons de promoció turística a la 
comarca. 
L’acord signat inclou una 
aportació econòmica de l’ens 
comarcal com a col·laboració 
a les accions de promoció tu-
rística de la Terra Alta, així com 
posar al servei de l’associació 
els tècnics de l’Àrea de Turisme 
per a qualsevol qüestió vincu-
lada a les accions a realitzar, a 
l’empara d’aquest conveni. Per 
la seva banda, l’Associació de 
Turisme Rural de la Terra Alta 
contribuirà a la promoció de 
la marca turística de la comar-
ca vetllant i fomentant que els 
seus associats en facin ús en 
els seus mitjans de promoció 
turística, entre altres aportaci-
ons. Aviat es posarà en marxa 
una nova pàgina web destina-
da al turisme.

Accions 
conjuntes 

de promoció 
turística

RIBERA D’EBRE

El Congrés Nacional de la Gent 
Gran es convoca cada quatre 
anys i aplega representants 
de les persones grans de tot 
Catalunya i d’associacions re-
lacionades amb tercera edat. 
La vuitena edició d’aquest es-
deveniment es va celebrar ara 
fa dos anys. Dos anys després 
—amb un any de retard, per 
l’esclat de la pandèmia— s’es-
tà treballant arreu del país per 
a la implementació dels acords 
presos en aquella trobada, en 
l’anomenada fase post-con-
gressual. En aquest marc, el 
Consell Comarcal ha acollit 
l’acte territorial post congres-
sual de la Gent Gran a la Ribera 
d’Ebre, amb la finalitat de donar 
a conèixer els acords, les con-
clusions i el manifest del con-
grés a la comarca. 
A més, s’ha aprofitat l’ocasió 
per cridar tota la ciutadania a 
la participació i expressar les 
seves opinions sobre la imple-
mentació dels acords.

Implementació 
dels acords del 
8è Congrés de 
la Gent Gran

Remodelació del conjunt 
històric del Poble Vell

La directora general de Memò-
ria Democràtica, Gemma Do-
mènech, i l’equip d’arquitectes 
de l’empresa adjudicatària de la 
remodelació, Feu i Godoy, han 
visitat el Poble Vell de Corbera 
d’Ebre, Terra Alta, per presentar 
el projecte executiu de conso-
lidació a l’estiu i que les obres 
puguin començar a principis 
de 2022. L’actuació s’ha rebut 
amb molta satisfacció al mu-

nicipi, on fa anys que l’Associ-
ació de preservació del Poble 
Vell i l’Ajuntament alerten de la 
degradació que està patint. Les 
cases que no van derruir del tot 
els bombardejos estan caient, i 
s’han malmès molt després dels 
temporals Gloria i Filomena. El 
pressupost del projecte és de 
280.000 euros, un romanent 
destinat a l’obra que es va apro-
var en acord de Govern el 2016.

Rebuig a una possible  
instal.lació d’un MTC 

La Federació comarcal d’Es-
querra Republicana es va reunir 
amb els seus alcaldes i diputats 
del Congrés, Joan Capdevi-
la i Norma Pujol, per valorar la 
clàusula sobre la construcció 
i ampliació de magatzems de 
residus nuclears introduïda per 
PSOE i PODEMOS en la tramita-
ció de la llei del canvi climàtic. 
El president de la comarcal, Jo-
sep Maria Sàez, ha explicat que 
“PSOE i Podemos han introduït 
una disposició addicional que 
elimina les competències dels 
Ajuntaments a l’hora de conce-
dir llicències per construir, am-
pliar o desmantellar magatzems 
de residus radioactius, passant 
a considerar-ho, a partir d’ara, 
com una obra pública d’interès 
general”. 

Saèz ha manifestat que “partint 
de l’experiència i els antece-
dents en la lluita contra la instal-
lació del magatzem temporal 
centralitzat de residus nuclears 
(MTC)  que vam viure a la nostra 
comarca, els alcaldes i repre-
sentants d’Esquerra de la Ribera 
d’Ebre rebutgem aquesta dis-
posició que deixa encara més 
indefensos els municipis davant 
la possible imposició d’implan-
tar una instal·lació”. Els republi-
cans han presentat una esmena 
de supressió d’aquesta disposi-
ció per ser votada en el tràmit 
del Senat, i la diputada Norma 
Pujol registrarà preguntes in-
terpel·lant al govern espanyol 
sobre les previsions d’actuació 
respecte als cementiris nucle-
ars.

CORBERA D’EBRE RIBERA D’EBRE
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BENIFALLET
L’Ajuntament informa de la 
presentació del nou llibre de 
Mercè Farnós Bayot, “María 
y el abuelo pájaro”. Avui di-
vendres 23 d’abril, a les 19:30 
hores al Casal Municipal.

PAÜLS
L’Ajuntament comunica que 
el proper dilluns 26 d’abril 
començaran les obres de 
remodelació de la zona edu-
cativa.  El projecte comptarà 
amb el suport econòmic de la 
Diputació en 126.000€ i de la 
Generalitat en 120.000€. Les 
fases 1 i 2 comprenen diverses 
actuacions de millora de l’es-
pai, de la part de dins i també 
de fora de l’edifici de l’escola. 
Pel que fa a la fase 4 comprèn 
la instal·lació d’unes plaques 
fotovoltaiques per tal d’abas-
tir energèticament l’escola i 
resta d’edificis municipals.  

SANT JORDI A 
ROQUETES
Avui divendres, de 9 a 12 ho-
res, a l’Escola Mestre Marcel.
lí Domingo, Tallers relacionats 
amb la Diada: Treballs manu-
als, jocs tradicionals, danses, 
tallers Literaris...

D’altra banda, durant el dia 
Roquetes es vesteix amb 
parades de roses i llibres i per 
la tarda, al Passeig de Ramon 
Bosch: 17h Espectacle infantil 
‘Time Travel’ a càrrec de la 
Companyia ‘Art-tic shows’. A 
les 19 hores, Actuació musical 
a càrrec d’Albino Tena (Afo-
rament limitat i amb reserva 
prèvia).

cartel roquetes la parte de 
arriba

MÉS 
NOTÍCIES

Sant Jordi a 
Campredó

Campredó celebrarà de nou la diada de Sant 
Jordi, després de l’aturada obligatòria pel con-
finament de l’any 2020.  “La gran diada de la 
catalanitat omplirà de roses i de llibres els car-
rers del nostre poble, a la vegada que des de 
l’Ajuntament i la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill 
s’han organitzat un seguit d’activitats culturals.” 
Aquesta setmana, a la Biblioteca Manuel Pérez 
Bonfill, ja s’ha fet un taller de manualitats de 
Sant Jordi. Activitat personalitzada a l’edat de 
cada usuari. Les places eren limitades. La ci-
rereta del Sant Jordi 2021 serà el concert de Lia 
Sampai, acompanyada del guitarrista Adrià Pa-
gès. Aquesta cantautora ebrenca presentarà el 
seu treball “Amagatalls de llum”. Avui divendres 
19.30 h. Inscripcions prèvies a info@campredo.
cat. Aforament limitat.

L’ALDEA
Inici de les obres de l’Avinguda Catalunya

Aquesta setmana s’ha iniciat 
l’obra de remodelació de l’anti-
ga N-340 en una avinguda ar-
brada. 
“Està previst que en dos anys 
puguem tenir una Avingu-

da totalment renovada des 
de l’Ajuntament fins al Carrer 
Monturiol”. 
Dimarts, es va presentar el ren-
der i es va fer una visita oficial a 
l’inici de l’obra.  

D’altra banda, L’Aldea va ce-
lebrar dimecres, dia 21 d’Abril 
2021, 38 anys com a poble in-
dependent. Va tenir lloc el ja 
habitual acte de l’hissada de la 
bandera. 

Es va presentar el 
render de les obres

terres de l’ebre
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ANTONIO BOYER GIL
“EL PERELLÓ EN BLANC I NEGRE IV”
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envoltada de carros que venien 
de Benicarló carregats de ver-
dura, etc...
També havia publicat altres 
llibres i contes sempre rela-
cionats amb el Perelló.
De contes n’he publicat un 
d’un personatge que es diu 
“Cranquelet”; en tinc vuit més 
d’escrits esperant les il·lustraci-
ons pertinents. De llibres d’his-
tòria n’he escrit i publicat tres. 
I tres més d’anècdotes pere-
llonenques, històries gracioses 
d’uns personatges irrepetibles 
que vam tenir al segle passat.
Ja veig que no s’avorreix
(riu) En fi, dedico la meva ju-
bilació a investigar coses sobre 
el meu poble per transme-
tre-les als meus veïns. Faig el 
que puc.
Té prevista alguna propera 
publicació?
Aquest any m’agradaria publi-
car el segon conte de la sèrie 
“Cranquelet”. I preparo el cin-
què llibre de la sèrie “El Perelló 
en blanc i negre” de cara l’any 
2022. Costa bastant recollir les 
dades de cada foto, la data, la 
circumstància i els noms dels 
que apareixen, ja que la majo-
ria són de grups antics i reque-
reixen molta investigació.

Antonio Boyer és mestre 
jubilat i va ser director 

i redactor en cap de la 
revista local “LA FONT DEL 
PERELLÓ” des del 1982 al 
2012

EL PERELLÓ EN BLANC I NE-
GRE. Aquest és el quart lli-
bre d’aquestes caracterís-
tiques que ha publicat. En 
aquest cas es tracta d’un 
recull de fotografies anti-
gues del Perelló i de la vida 
dels perellonencs i perello-
nenques que van des de fi-
nals del segle XIX a mitjans 
del segle XX, totes en blanc 
i negre. 
Sí, aquest és el quart llibre de 
fotografies que publico. Els dos 
primers “El Perelló en blanc i 
negre I i II”, eren de fotografies 
fetes per mi mateix. “El Perelló 
en blanc i negre III i IV” són de 
fotos que m’han deixat famílies 
del Perelló a les que agraeixo 
la seva inestimable i indispen-
sable col·laboració. La meva 
tasca és arreglar-les i buscar la 
informació.  
Es nota una meticulosa re-
cerca, ja que cada foto està 
comentada i detallada. Una 
curiositat: quantes fotos té i 
com les té ordenades?
Tinc unes 700 fotos. Les tinc 
ordenades de totes les mane-
res possibles, per temes, nu-
merades, per dates i per col-
laboradors. De totes n’he fet 
còpies 15 x 20 i estan desades 
en àlbums i amb els comenta-
ris adients.
A més de representar la 
realitat del moment, trans-
meten sentiment. Tot sent 
imatges estàtiques ens fan 
viatjar cap a la nostra histò-
ria, el nostre passat recent.
La fotografia és el reflex de 
la vida. Les fotos són història 
viva. Ens permeten conèixer, 
en el cas de les que publico, 
la vida del poble en el passat, 
com eren els nostres carrers, 
les activitats quotidianes... per 
exemple, una persona llaurant, 
les runes dels bombardeigs 
que va sofrir el poble durant la 
guerra... Són un tresor les fo-
tos del mercat a la plaça, tota 

“DEDICO LA MEVA 
JUBILACIÓ A 

INVESTIGAR COSES 
SOBRE EL MEU POBLE 
PER TRANSMETRE-LES 

ALS MEUS VEÏNS”

COTXE DE DIFUNTS HISSADA DE BANDERES A L’ESCOLA

LA BARBERIA DE FLORENCIO LES  PUBILLES  DE  LES  CARROSSES
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NOU PROJECTE: 
UNIÓ DE CLUBS 
Aquesta setmana tenia 
previst començar un serial 
per parlar dels cinc magnífics, 
Ascó, Rapitenca, Tortosa, 
Amposta i Futbol Formatiu 
però l’actualitat mana. S’està 
gestant la creació d’una asso-
ciació de clubs de Catalunya. 
La idea parteix de clubs de 1a 
catalana que no van ser escol-
tats per la Federació i, a més, 
els van donar cop de porta. 
Un d’aquests va dir: ¿i perquè 
no fem una associació? I amb 
això estan. Aquesta associ-
ació tindria un representant 
per zones. I, lògicament, 
un a terres de l’Ebre. Què 
pretén aquesta associació? 
Molt fàcil. Que quan es 
vagi a l’assemblea, els clubs 
estiguin més units i no votin 
a favor tot el que la federació 
proposa, si no estan d’acord. 
I és que a l’assemblea es vota 
una cosa i després hi ha clubs 
que es queixen durant tota la 
temporada contra la Federa-
ció. En resum, anar els clubs 
més de la mà i buscar consens 
amb la federació, ja que 
actualment cada un va per un 
camí. Altres objectius entre 
clubs podrien ser fer coses 
junts i fer pressió no només a 
la Federació, si no que també  
a altres estaments. Podria 
posar milers d’exemples, com 
crear una App per resultats 
en temps real o una altra amb 
dades històriques de cada 
club. Tenir contactes entre 
tots els clubs en un grup 
de whatsap, proposar cada 
club millores per fer unes 
competicions millors i que 
cada entitat voti 5 coses i les 
més votades, portar-les a la 
Federació i s’aprovin totes. 
L’associació està en marxa i 
jo crec que té coses bones, la 
covid els ha fet despertar, han 
d’estar més units que mai. 
Tenen tot el meu suport.

CELMA

ÀNGEL RANGEL 
Parlar d’Àngel Rangel és par-
lar d’una trajectòria exitosa 
gràcies al sacrifici, el treball, 
la perseverància, la humilitat 
i també la valentia. Coratge 
i pundonor. Va començar 
de petit a jugar a futbol a la 
Devesa, amb l’equip del seu 
poble, la Rapitenca. Va passar 
al Tortosa en aquell juvenil 
històric que va brillar a Lliga 
Nacional. Després va pujar 
al primer equip roigiblanc. A 
còpia d’esforç, millorava set-
mana a setmana. Es veia que 
podia arribar lluny. No seria 
fàcil. Van haver moments 
complicats pel camí. Àngel va 
haver de marxar de casa. Va 
fitxar amb el Terrassa. Jo el 
recordo, en partits transme-
sos pel Canal 33, i la veritat 
és que a Segona B era un 
jugador que destacava. Però 
faltava fer el salt. Va arribar 
la possibilitat d’anar al Swan-
sea. Un equip que llavors 
estava en el que aquí era una 
Segona B. Una aventura. Va 
marxar més lluny de casa, de 
la família, dels amics. Va ser 
valent. Tenia clar el que volia, 
tot i el que suposava. I allí va 
crèixer com un gegant. I el 
Swansea, amb ell, també. Va 
tocar el cel. Al màxim nivell.  
Ara, als 38 anys, després de 
noves aventures i d’haver 
passat una lesió, anuncia 
que penja les botes. És un 
exemple de superació. Un 
orgull. Un mite rapitenc. Com 
Edu Albacar i altres ebrencs, 
que encara estan en actiu a 
l’elit, són idols. El treball dona 
resultats. Enhorabona Àngel!

MICHEL PROPERA JORNADA
PRIMERA 
CATALANA 
Dissabte

Ascó-Rapitenca 17 h

Diumenge

Gavà-Catllar 12h

Viladecans-Santboià 17h

St Ildefons-Vilanova 18.30h 

Ascó descansa

COPA 
Camarles-R Bítem (diu 12h)

La Sénia-Ampolla (diu 16.30h)

TERCERA 
CATALANA 
Dissabte 

Amposta-Catalònia 15.15 h

S Bàrbara-la Cava 16h

St Jaume-Roquetenc 17h

Diumenge 

Godall-Benissanet 16h

Batea-Ametlla 16.30h

Alcanar-Corbera 17h

Olimpic-J i Maria 17h

Ebre E-Rapitenca 17h

Flix descansa

QUARTA   
CATALANA 
Dissabte

Ametlla-Xerta 16h

Tortosa-Catalònia 16.30h

Ebre Escola-Olimpic 18.30h

La Cava, descansa

FEMENÍ 
Dissabte

Jesús i Maria-la Plana 15.30h

Perelló-Rapitenca 18h

CF AMPOSTA

Minut 91: dilluns, 21.30 h

Nando Garcia fou presentat com a mister de l’Amposta. 

Fernando Garcia ha estat pre-
sentat com a nou tècnic del 
primer equip de l’Amposta. 
Més Ebre ja va avançar fa unes 
setmanes que Albert Bel, per 
qüestions professionals, no 
podia seguir entrenant l’equip. 
I la junta es va posar en marxa 
per incorporar un nou entrena-
dor. Nando Garcia, exmister del 
Móra la Nova i Catalònia entre 
altres, ja va sonar com una pos-
sibilitat en una altra ocasió. Ara 
s’ha pogut confirmar. L’interés 
amb Nando existia i ja havien 
hagut converses fa unes set-
manes, abans de la incorpora-
ció de Zaera com a director es-
portiu. Nando s’integra al nou 
projecte. D’aquesta forma, els 
rumors sobre que Ferran Simó 

Nando Garcia, proper 
entrenador del primer equip

podia ser el nou mister del pri-
mer equip de l’Amposta no 
s’han acabat confirmant.
Sobre la nova etapa, Nando 
Garcia comenta que “és un rep-
te il.lusionant poder entrenar 
un dels equips amb més solera 
del nostre territori. Es una res-
ponsabilitat que, com les an-
teriors etapes en els clubs que 
he estat, afronto amb molta 
motivació sent conscient que 
hi haurà exigència pel que fa a 
joc i resultats. Agrair a tots els 
equips anteriors en els que he 
estat, gràcies a ells he pogut ar-
ribar a un club històric al que, 
a la vegada, també agraeixo la 
confiança que ha dipositat amb 
mi per entrenar el primer equip 
en aquesta nova etapa”. 

CANAL TERRES DE L’EBRE

Minut 91, dilluns vinent dia 26 a les 21.30 hores, a Canal Ter-
res de l’Ebre. Comentarem la jornada del cap de setmana.
Es podran veure els resums amb els gols dels següents partits: 
Ascó-Rapitenca, Olimpic-J i Maria, Santa Bàrbara-la Cava, Ebre 
Escola-Rapitenca B, Tortosa B-Catalònia B. 
SECCIÓ FUTBOL BASE: repor amb els gols del partit de cadets, 
Ebre Escola-Batea
CONVIDAT AL PROGRAMA: Ito Galve (director esportiu CF 
Santa Bàrbara)
El partit Ascó-Rapitenca es podrà seguir per Canal TE el 

diumenge a les 22.30 hores. Redifusió dilluns a les 11 h. 
Ito, a Minut 91, dilluns vinent.
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El partit serà transmès 
per Canal Terres de 

l’Ebre, diumenge a les 
22.30 hores

PRIMERA CATALANA
Triomf rapitenc per 
enlairar-se (1-0)
La Rapitenca va guanyar 

el Viladecans (1-0) i, 
d’aquesta forma, s’enganxa 
amb les primeres places de la 
taula.  
L’equip va fer uns primers 20 
minuts per emmarcar, sent in-
tens, pressionant molt amunt i 
recuperant aviat després d’una 
pèrdua, realitzant ràpides circu-
lacions. Valcàrcel va tenir una 
ocasió i a la segona, produc-
te d’una contra de manual, va 
establir el gol. Era el minut 13. 
Mati va assistir a l’estil Laudrup 
i el killer no va perdonar. Amb 
els minuts, el Viladecans va fer 
un pas avant i va disposar d’una 
opció fruit d’una indecisió local 
en la sortida de la pilota. Mata 
va evitar el gol de l’empat. Fins 
al descans, el partit va ser igua-
lat, amb intens dels visitants en 
accions a pilota aturada. Així 
José es va haver de lluir amb 
un llançament a la frontal. A la 
represa, el partit es va travar. 
L’assistent va anul.lar un gol a 

Peque després d’una gran ju-
gada.  El Viladecans va insistir i 
va anar a la desesperada. Però 
no va inquietar excepte accions 
a pilota aturada. Els rapitencs, 
amb dues línies davant de la 
frontal de l’àrea, van estar força 
bé en defensa i van contrarestar 
els intents del conjunt visitant. 
Al final, victòria molt treballada 
amb molt de públic a la Devesa. 
La Rapitenca s’enganxa dalt.  La 
propera jornada, l’equip rapi-
tenc visita l’Ascó. Un duel im-
portant pels dos equips.

Ascó-Rapitenca, el 
partit de la jornada
La derrota del líder 

Vilanova ha ajustat la part 
alta de la taula.   
Per això, el partit de demà dis-
sabte (17 hores) entre els dos 
equips ebrencs de la categoria 
es presenta apassionant. Tots 
dos tenen 14 punts (l’Ascó cal 
dir que ja ha descansat). 
Estan a quatre de la plaça que 
ocupa el Vilanova, que és la 
que dona opció a disputar l’as-
cens.
Per tant, un duel amb doble va-
lor en una lligueta exprés que, 
tot i que afronta la segona jor-
nada de la segona volta, inicia 
el compte enrera quan en fal-
taran set pel final.
L’Ascó no va jugar el cap de 
setmana passat però va deixar 
molt bones sensacions en el 
darrer partit disputat a casa. La 
Rapitenca es presenta encorat-
jada per les dues victòries se-
guides. 
D’altra banda, dins de l’en-
torn rapitenc, hi ha rumors 

que Teixidó podria tornar a la 
banqueta la temporada vinent. 
El president electe, Fernando 
Garcia, aclareix que són rumors 
a hores d’ara i no confirma ni 
desmenteix res. Garcia comen-
ta que, en tots els àmbits, s’està 
treballant i s’estan establint les 
estructures de l’entitat per al 
futur, però sense haver res ofi-
cial.  
El proper president parla de 
crear una gestió de club i que 
la seua funció serà buscar re-
cursos per apuntalar al màxim 
el primer equip i també el fili-
al i el futbol base, així com el 
femení que tindrà atenció es-
pecial perquè pugui progressar 
esportivament. 

QUARTA CATALANA

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

18
14
19
14
11
12
11
10
5

10
11
11
10
9
10
13
22
18

18
15
14
14
13
12
11
2
2

classi.                     GF       GC     PNTS

Catllar-Vista Alegre 3-3
Santboià-S Ildefons 2-1
Rapitenca-Viladecans 1-0
Vilanova-Gavà  0-1
Ascó descansava

RESULTATS. 1A CATALANA. 
JORNADA 10. SUB GRUP 2A

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

20
23
17
13
20
19
13
14
10
10
13
14
5
4
4
5
4

9
8
7
7
6
7
3
11
8
9
16
18
10
10
17
25
37

18
16
16
14
13
13
13
11
8
8
8
7
3
1
0
0
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Catalònia-Alcanar  3-1
Ametlla-Ebre Escola 0-3
Roquetenc-Amposta 2-0
Rapitenca-S Jaume  8-1
Benissanet-Santa Bàrbara 2-5
La Cava-Flix  3-2
J i Maria-Godall  3-1
Corbera-Olimpic  3-4
Batea descansava

RESULTATS. 3 A CATALANA. 
JORNADA 6. 

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

7
4
4
3

1
1
8
8

7
5
4
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Ampolla-R Bítem  3-0
La Sénia-Camarles 5-0

RESULTATS. Copa 2a catalana

ries, amb el 0-1, per poder fer 
el 0-2. Però en un rebot dins 
de l’àrea ens vam empatar. L’1-
1 al descans no reflectia el que 
havia passat. A la represa, tot va 
canviar. Una pilota penjada va 
suposar el 2-1. Vam fer diversos 
retocs i vam avançar línies. Una  
indecisió nostre entre defensa 
i porter va comportar el 3-1 i 
llavors el ja vam baixar el cap. I 
ens van fer els altres gols. El 6-1 
és bastant injust perquè va ha-
ver una part per equip i el parit 
va ser  més igualtat del que el 
resultat indica”.   

TORTOSA B, 5
EBRE ESCOLA B, 2

XERTA, 5
LA CAVA B, 0

CATALÒNIA B, 6
AMETLLA B, 1

El Tortosa B, amb jugadors del 
primer equip, va golejar el fili-
al de l’Ebre Escola. El roigiblanc 
Pau va obrir el partit arran d’una 
jugada per la dreta que fou l’1-0. 
Acte seguit, en un córner, Marc 
Fabregat va establir el 2-0. I el 
propi Pau, en una acció similar 
a la del primer gol, va establir el 
3-0. L’Ebre va reduir distàncies 
amb un penal que va transfor-
mar Jonatan. A la represa, de 
penal, Aleix Salvadó va establir el 
4-1 que ja va decidir. I, posterior-
ment, el mateix Aleix Salvadó va 
aconseguir el 5-1. Josep Bonet, 
amb una esplèndida definició, 
amb vaselina inclosa, va marcar 
el 5-2 definitiu. El Tortosa B rebrà 
el Catalònia B, en la propera jor-
nada. Destacar el retorn d’Aleix 
López, jugador que es va lesio-
nar amb l’Aldeana, i que després 
d’una operació i de la recupera-
ció torna a jugar, fent-ho amb 
l’Ebre Escola B per agafar ritme 
de competició. Situació similar a 
la de Pau Valmanya (Tortosa). 

El Xerta, en el primer partit a 
casa, va golejar el filial de la Cava 
B (5-0)
Des del club xertolí, informaven 
que “ens vam avançar ben aviat 
en el marcador, a pilota aturada. 
A partir d’aquí ens vam trobar un 
rival amb que defensava amb un 
bloc molt baix. Ens va faltar una 
mica de tranquil·litat i precisió 
per poder traduir el domini en 
més gols”.
“L’inici de la segona part va ser 
fulgurant i vam aconseguir dos 
gols, en pocs minuts, que van 
encarrilar el partit. Al llarg del 
segon temps l’equip va seguir 
jugant força còmode i generant 
ocasions, per tancar un marca-
dor final de 5 a 0. Partit força bo 
de tot l’equip i una alegria veure 
la resposta de la gent a la grada. 
El resultat refleceix el domini de 
l’equip”.
Es el segon triomf del Xerta, en 
dues jornades. Es un dels líders 
amb sis punts. Demà visitarà 
l’Ametlla de Mar.

El filial del Catalònia va obtenir 
la segona victòria, en golejar 
el filial de l’Ametlla. Pau Ale-
gria, del Catalònia: “a la primera 
meitat, vaig veure una Ametlla 
molt ben posada sobre el ter-
reny de joc i que, a més, es va 
avançar en el marcador. Nosal-
tres no vam estar còmodes i, en 
general, va ser un primer temps 
travat. Arran d’un xut i amb un 
rebot vam empatar. A la re-
presa, vam fer canvis i l’equip va 
tenir un altre aire. Una falta que 
va rematar Adrià va ser el 2-1 i a 
partir d’allí sí que ens vam Im-
posar. L’Ametlla va baixar inten-
sitat i llavors vam fer els altres 
gols i vam crear altres opcions”. 
El Cata visita diumenge el Tor-
tosa B: “un partit molt compli-
cat contra un rival amb molts 
jugadors de categoria superior”. 
Xavi Subirats, de l’Ametlla B: 
“partit en dues cares. Una pri-
mera meitat controlada per na-
tros, amb possibilitats. Ell cap 
ocasió. Natros en vam tenir và-

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

9
10
8
2
2
1
3

2
4
2
3
5
8
11

6
6
6
0
0
0
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Tortosa B-Ebre Escola B  5-2
Catalònia B-Ametlla B 6-1
Xerta-la Cava   5-0

4 catalana Jornada 1

1. Rapitenca
2. La Plana
3. Perelló
4. J i Maria
5. R Bítem

8
12
4
2
3

  1 
  2 
 2
7
17

6
3
3
0
0

classi.                     GF       GC     PNTS

La Plana-R.Bítem  12-2
Rapitenca-J i Maria 3-0

RESULTATS. femeni futbol 7
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3A CATALANA

EL LÍDER PATEIX 
CONTRA EL GODALL

3A CATALANA

L’EBRE CREIX, AL 
CAMP DE L’AMETLLA

El Jesús i Maria va haver de pa-
tir per guanyar el Godall (3-1). 
Els locals van tenir moltes difi-
cultats per remuntar. El partit 
va començar amb domini del J 
i Maria, però sense poder con-
cretar les diverses situacions 
que va crear. Això va fer fort al 
Godall que va refermar la seua 
actitud defensiva. A més, els 
godallencs van aprofitar la seua 
arribada i Rifle va marcar el 0-1. 
A la represa, els visitants van re-
plegar-se encara més. El Jesús i 
Maria va tenir moltes adversitats 
per poder crear ocasions de gol. 
A més, va buscar-ho massa di-
recte i pel centre i allí el Godal 
fou contundent. El bon plante-
jament dels godallencs hagués 
pogut tenir més repercussió 
quan Zoufir es va quedar sol 
davant de Marc i va poder fer el 
0-2. Marc va evitar-ho. Del 0-2 
es va passar amb l’1-1 amb una 
genialitat d’Omar, amb tret des 
de fora de l’àrea. Acte seguit, 
Riki marcava el 2-1 a la sortida 
d’un córner i el Godall es va en-
sorrar després del gran treball 
que havia fet. Riki va establir el 
3-1 al final. El líder va patir però 
continua amb pas ferm.

L’Ebre Escola va guanyar en la 
seua visita a l’Ametlla (0-3). El 
partit va ser igualat al primer 
temps, si bé l’Ebre va ser més 
dominador del joc, tot i que 
sense crear ocasions, excepte el 
gol d’Ayuso, que va venir en un 
córner, i també arran d’una altra 
acció d’estratègia que va evitar 
Nelson, porter local. A la represa, 
la Cala va fer un pas avant i va 
jugar més a camp contrari. No va 
crear situacions per marcar però 
si que va posar el duel en una 
fase més incerta. L’Ebre, ferm en 
defensa, va contraatacar amb 
possibilitats. 
Els caleros van disposar de la 
seua ocasió amb una rematada 
un xic forçada de David Alcalà. 
L’Ebre Escola, però, a la contra 
va acabar sent letal i en temps 
afegit va sentenciar amb els gols 
de Pep Montesó i de Buera. Tri-
omf valuós pels de l’Ebre que en 
la propera jornada rebran a la 
Rapitenca. Ja han descansat i, a 
més, tenen un partit pendent, a 
Benissanet. La victòria fou abul-
tada perquè els visitants van sen-
tenciar en temps afegit, però va 
ser merescuda. L’Ametlla visitarà 
el Batea, diumenge vinent. 

L’ALCANAR PLANTA 
CARA AL CATA (3-1)

L’OLIMPIC GUANYA  A 
CORBERA (3-4)

LA CAVA REMUNTA 
AMB POLÈMICA

EL SANTA GOLEJA A 
BENISSANET (2-5)

El Catalònia va haver de sofrir 
per guanyar un Alcanar comba-
tiu que va fer molt bona imatge 
(3-1).  El Cata no es va trobar cò-
mode a la primera meitat, tot i 
avançar-se en el marcador amb 
gol d’Iniesta. L’Alcanar, ben po-
sat, no va perdre la cara al partit 
i a la represa va empatar amb 
gol de Pichó. Amb el 2-1, el Cata 
va reaccionar i va ser domina-
dor del joc durant una fase en 
què va tenir ocasions. L’Alcanar 
també va disposar de la seua per 
marcar l’1-2. Al final, una bona 
jugada local va suposar el gol de 
Cristian. I ja al 94, amb l’Alcanar 
abocat, el propi Cristian va esta-
blir el 3-1 quan el porter canareu 
havia pujat a rematar. 
Chema, del Cata: “no ens vam 
trobar còmodes i va ser també 
perquè vam tenir un rival com-
petitiu. Un empat no hagués es-
tat injust per la feina defensiva 
que va fer l’Alcanar”. Miquel, de 
l’Alcanar: “penso que merexíem 
un empat que hagués estat el 
més just. Per segon partit seguit, 
se’ns escapen punts al final. Bon 
treball i bona actitud de l’equip. 
Seguim creixent i així els resul-
tats arribaran”.

L’Olímpic va sumar la primera 
victòria en la represa de la lli-
ga. Va guanyar,a darrera hora, a 
Corbera (3-4). 
Robert Costa, del Corbera: 
“l’Olímpic va començar millor el 
partit i es va avançar amb el 0-2. 
A nosaltres ens va costar entre 
en situació. Vam fer-ho amb els 
minuts i Enric va marcar l’1-2. A 
la represa ja vam estar més po-
sats i va ser més nostra. Jordi va 
empatar i, tot i que l’Olímpic va 
establir el 2-3, vam reaccionar 
fent Enric el 3-3 i tenint ocasi-
ons per poder remuntar. Però 
del 4-3 es va passar al 3-4 ja 
als darrers minuts”. Jordi Roca, 
de l’Olimpic: “el millor del partit 
va ser la victòria que ens dona-
rà confiança i seguretat. Però 
no vam estar del tot a l’altura, 
sobre tot en defensa quan ens 
va faltar ser més contundents 
i això vam acusar-ho. En els 
darrers minuts hagués pogut 
passar de tot. Nogales va evitar 
una ocasió del Corbera i al final 
el juvenil Pau Treig va marcar el 
3-4 definitiu” L’Olimpic presen-
tava diverses baixes en el partit: 
Madero, Anell, Sufi i Ramirez. 
Diumenge rebrà el líder. 

La Cava va guanyar als darrers 
minuts, contra el Flix (3-2). Car-
los Gilabert, de la Cava: “la pri-
mera meitat vam tenir el control 
del joc, sent superiors en aquest 
sentit. A la represa, ells es van 
obrir, pressionant més amunt. 
Va ser més igualada. Ens van re-
muntar l’1-0 amb un penal per a 
mi justet i després ens va xiular 
un a favor que des de la ban-
queta no veig si toca a la mà o 
no. No puc dir-ho. Vam  empa-
tar i al final vam remuntar. Pen-
so que per situacions i ocasions 
de gol mereixiem guanyar”. Li-
zaso, del Flix: “la primera mei-
tat va ser igualada i l’àrbitre va 
estar correcte. A la segona, la 
Cava, en fora de joc, va fer l’1-
0. Vam reaccionar i Elian i Pere, 
arran d’un penal molt clar, van 
establir l’1-2. Però llavors va 
aparèixer l’arbitre amb un criteri 
totalment desigual i ens va limi-
tar. Ja a falta de dos minuts ens 
va xiular un penal del tot inexis-
tent que va significar l’empat. 
En afegit, va arribar el 3-2. La 
veritat és que no li trac mèrits a 
la Cava però va ser un robo. No 
es pot jugar així amb els senti-
ments d’un equip i una afició”.

El S Bàrbara va guanyar a Benis-
sanet (2-5). Ginés, del Benissa-
net: “partit semblant als darrers. 
Vam començar amb força i vam 
tenir unes quantes oportunitats 
amb trets de Carlos. Però en una 
contra ens van fer el 0-1. Vam 
reaccionar i vam empatar. No 
obstant, amb una falta magis-
tralment, ens van marcar l’1-2. 
Un resultat al descans que no re-
flectia el que havia passat. Amb 
més encert, hagués estat un 
altre. Just començar la represa 
ens van fer l’1-3; ens vam des-
connectar i de forma consecuti-
va ens van marcar dos gols més 
que van decidir”. Ito, del S Bàr-
bara: “ens vam adaptar, tot i que 
ells van començar forts, amb dos 
xuts que va evitar Ethan. Ens vam 
avançar amb una jugada que va 
culminar Eric. Arran d’una pèr-
dua ens van empatar però abans 
del descans Guille, amb un gran 
llançament de falta, va fer l’1-2. 
A la represa vam sortir molt en-
xufats i Toni va ser determinant, 
fent l’1-3 i marcant un gran gol 
que fou l’1-4. D’un lliure indirec-
te, va fer l’1-5 i al final, de penal, 
2-5. Contents per la dinàmica, 
tot i estar minvats d’efectius”.

EL ROQUETENC 
S’ENLAIRA (2-0)
El Roquetenc va guanyar l’Am-
posta B i segueix progressant 
(2-0). David Vilanova, del Ro-
quetenc: “en general, un partit 
seriós, amb ofici, davant d’un ri-
val que volia jugar la pilota des 
del darrera. Nosaltres vam con-
trarestar el seu joc amb ordre i 
intensitat. Tot i fallar el penal al 
minut 10 vam tenir ocasions. A 
la represa vam apretar una mica 
més amunt i Saul va fer l’1-0. 
L’equip entrena 3 dies i, també 
amb la gent que entra de refresc, 
es nota perquè acaba bé els par-
tits. Vam tenir l’opció clara per 
decidir i John va fer-ho amb 2-0 
sentenciant una victòria basada 
en el treball col.lectiu”. 
Des d’Amposta: “en línies ge-
nerals no vam estar bé. No 
és excusa, però ens va costar 
adaptar-nos al camp de ges-
pa natural.  A la primera part no 
vam arribar gairebé excepte una 
acció d’Alonso. I a la represa ells 
van apretar més i van tenir més 
arribada, fent els gols. Nosaltres 
vam reaccionar a partir del 2-0, 
tenint una mica més de profun-
ditat. Però no vam poder entrar 
en el partit i la seua victòria va 
ser justa”. 

Plantilles de l’Ebre Escola A i de l’Alcanar.
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EQUIP DE LA JORNADA

· Ni Ferran Simó, ni Mario Ja-
valoyes, ni Beto. Al final l’es-
collit va ser Nando Garcia, el 
míster que tan bon gust de 
boca va deixar al Catalònia 
i al Mora Nova, estant dues 
campanyes en cada equip. 
Nova etapa en una banqueta 
en què des del  2009 ningú 
ha estat dues temporades 
consecutives: Fabregat, Fran 
Artiga, Ángel Garcia, Nacho 
Pérez, Gerard Zaragoza, Tei-
xidó, Beto, Albert Bel, Jordi 
Font i Xavi Cid. 
· A la Sénia no es troba a 
faltar a Callarisa. L’equip, a 
la Copa, està líder, invicte, 

i amb un Roberto estel·lar. 
Aquesta jornada, 3 gols.
· Qui serà el campió de Ter-
cera catalana? Potser fins a 
l’última jornada no es deci-
dirà. Hi ha molts candidats, 
més que mai: J i Maria, Rapi-
tenca, Batea, Jesus Catalonia 
i Ebre Escola. Un dels cinc 
serà campió. Aquesta setma-
na rècord de gols gairebé 5 
per partit.
· La il·lusió de l’Ebre Escola és 
jugar amb el seu rival el Torto-
sa tot i la fusió. És l’únic equip 
invicte i té un partit Pendent. 
Té molts secrets, entre ells un 
mister Pepe Balart que coneix 

TOP SECRET
els seus jugadors des d’in-
fantils i donar oportunitats 
a tots “Treball, confiança i 
creure en el que es fa”.
· Fran Reolid, que va penjar 
les botes, ha rebut una ofer-
ta per la propera temporada, 
i potser torni sota els pals.
· Està fent un gran treball 
Subi a Santa Bàrbara i amb 
un planter limitat, un equip 
construït pel secretari tècnic 
Ito, que on va triomfa.
· Segona setmana conse-
cutiva on els àrbitres van 
ser protagonistes, al par-
tit La Cava-Flix, els visitants 
van acabar indignats perquè 
quan guanyaven 1-2 se’ls va 
xiular un penal ‘inexistent’ 
que fou l’empat. El Flix aca-
baria molt molest i parlant 
de robo per les decisions 

de l’àrbitre durant la sego-
na meitat. Els locals tampoc 
van veure clar els penals que 
se’ls va xular amb l’1-1.
· Àngel Hernàndez torna a 
jugar amb la Rapitenca B. 
El proper que debutarà serà 
Xavi Marqués; l’únic que 
es resisteix a tornar és Ivan 
Gasparin. En aquest equip 
tots els jugadors són rapi-
tencs.
· Torna a brillar a la Cava el 
fill pròdig, Ferran, i ja ena-
mora. Altra vegada dos gols 
i, tot i que va fitxar pel Torto-
sa, jo crec que ja no tornarà 
el seu club d’origen. Com a 
casa,a a cap cap lloc.
· 1a catalana: en un puny Ra-
pitenca i Ascó, empatats a 
punts, tercer i quart classifi-
cats i un ascens que encara 

possible.
· Una de les millors notícies 
és la tornada del mític ju-
gador Jan, de l’Alcanar, 15 
temporades en el seu club 
de tota la vida i aporta al 
seu equip molta experièn-
cia en la defensa, un fitxat-
ge de luxe. A més ha jugat 3 
temporades a Amposta i 1 a 
Ulldecona. Un total de 429 
partits.
· A Jesús i Maria no es-
tan molt contents de veure 
molts observadors que van 
molts diumenges a veure les 
seves perles.
· Tornarà Teixidó a la Rapi-
tenca? Hi ha molts de ru-
mors però ningú confirma 
res. L’equip cal dir que ara, 
amb Ramon, està en un gran 
moment. 

TOTS SOM UN BATEC 
compta amb la 

participació de Messi i 
portarà desfibril·ladors a 

tots els camps.

Copa: La Sénia goleja 
el Camarles i és líder 

La Sénia va golejar el 
Camarles (5-0) i ara lidera 

en solitari, passades del tres 
jornades de la primera volta .  
Els seniencs es van avançar al 
primer minut amb un gol de Ro-
bert. El Camarles es va quedar 
en deu per l’expulsió de Francis 
als 30 minuts. I poc abans del 
descans, Roger va marcar el 2-0. 
A la represa, a l’inici, en 10 mi-
nuts, els locals Robert (2) i Roger 
van ampliar l’avantatge amb el 
5-0 que deixa a la Sénia líder.
En l’altre partit, l’Ampolla va gua-
nyar el R Bítem per 3-0. Enric va 
fer l’1-0 al minut 7 arran d’una 
gran jugada. A partir d’allí, el 
R-Bítem va reaccionar i va jugar 

a camp contrari tenint diverses 
opcions. L’Ampolla, més reple-
gada, va tenir la seua opció amb 
una recuperació d’Enric. A la 
represa, el R Bítem va seguir te-
nint protagonisme amb la pilota. 
Però les ocasions les va evitar Ai-
tor, porter ampollero. Els locals, 
amb un Enric incansable, feien 
sensació de perill a la contra. Així 
van provocar un córner que va 
rematar Joel al segon pal. 2-0. 
El Bítem va seguir insistint però 
Aitor fou un mur.  L’Ampolla, a la 
contra, va sentenciar amb un gol 
de Gerard després d’una altra ju-
gada d’Enric. Al final, 3-0.  
Record a Hilario
El CF Ampolla va comunicar que 

FCF: S’activa el programa 
de cardioprotecció
La Federació Catalana 

de Futbol ha signat un 
conveni amb la Fundació 
Leo Messi, la Fundació “la 
Caixa” CaixaBank, CardioSOS 
i la Fundació de l’FCF per a 
cardioprotegir la totalitat del 
futbol i el futbol sala català.   
La campanya TOTS SOM UN 
BATEC compta amb la partici-
pació del futbolista Leo Messi, i 
permetrà la instal·lació d’un des-
fibril·lador en tots els camps de 
futbol i pavellons i pistes de fut-
bol sala de Catalunya que encara 
no en tenen. Té una inversió de 
200.000 euros per tal de cardi-
oprotegir un total de 180 instal-
lacions esportives. El programa 

de cardioprotecció s’emmarca 
dins del marc general TOTS SOM 
UN EQUIP, de promoció i impuls 
del futbol i futbol sala amateur 
català. La salut dels federats i 
federades és una qüestió pri-
oritària per l’FCF. La campanya 
s’engega aquesta temporada 
2020-2021, i tindrà continuïtat 
durant el següent curs.

la victòria estava dedicada a Hi-
lario, un soci que ens va deixar 
a principis d’any. Hilario també 
fou directiu durant unes tempo-
rades. Era un gran seguidor de 
l’Ampolla, el club del seu poble 
que tant estimava. 
A casa i també fora, quan po-
dia, Hilario acompanyava al seu 
equip. Un ‘forofo’ ampollero dels 
autèntics. Des de Més Ebre el 
nostre condol. Hilario era també 
fidel lector del gratuït i també de 
Minut 91. Segons Michel, “sem-
pre em mostrava el seu carinyo 
i suport quan venia a saludar-me 
a la càmera en partits de l’Ampo-
lla. Una bona persona. Fins sem-
pre, Hilario”.

ERIC
(La Cava)

CALAFAT
(S Bàrbara)

PACHU
(Rapitenca)

BARRENA
(Corbera)

NOGALES
(Olímpic)

JAN 
(Alcanar)

ENRIC
(Ampolla) PEP 

(E Escola)

RIKI
(J i Maria)

CRISTIAN
(Catalònia)

ÀLEX LÓPEZ
(Rapitenca B)

ROBERTO
(La Sénia) JOEL ROIG

(Roquetenc)
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FUTBOL SALA 
El Futbol Sala Amposta, en 
la novena jornada a la Divisió 
d’Honor Catalana, va empa-
tar a la pista del Futsalpax 
Tarragona (3-3). L’AES la 
Sénia va perdre a casa contra 
el Mediterrani Josep Casado 
Assessors (2-4).  El Tortosa, 
a casa, tot i anar per davant 
molts minuts, va cedir un 
empat contra el Salou (4-4). 
L’Amposta és setè, la Sénia 
desé i el Tortosa dotzè.

CLUB VOLEI 
ROQUETES  
Les infantils es van enfrontar 
amb el Balàfia Vòlei perdent 
perdien per 1 set a 3 en un 
partit on es va poder veure la 
creixent evolució de les locals.
Sènior femení: CV Roquetes 
3-0 CV Reus. Les de Roquetes 
van afrontar el partit amb 
molta serietat per tal d’afian-
çar la segona posició del grup. 
Un partit amb la participació 
de totes les jugadores i amb 
grans moments de joc.

Les alevins van obtenir una 
còmode victòria contra el CV 
Cubelles i continuen progres-
sant. L’infantil masculí va 
perdre davant el Club Voleibol 
Arenys per 3-0. Malgrat la 
derrota, gran partit dels nois 
que en aquesta segona etapa 
s’estan enfrontant als millors 
equips de la competició. ️El 
sènior B masculí va aconse-
guir una victòria enfront de C 
V Rubí per 3-0 25-15 / 25-23 i 
25-23. El cadet femení es va 
retrobar amb la victòria per 
un 3-1 davant Balàfia. D’altra 
banda el juvenil femení 
segueix la ratxa de victòries 
després de remuntar un 0-2 
també contra Balàfia (3-2).

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA  
El pavelló ‘Galetet’ de l’Amet-
lla de Mar acollirà dissabte 
24 d’abril la primera jornada 
de gimnàstica rítmica dels 
Jocs Esportius Escolars. La 
competició començarà a les 9 
del matí i es podrà seguir en 
directe per streaming. 

MÉS 
NOTÍCIES

CLUB VOLEI ROQUETES
Fase d’ascens a la Superlliga-2, la categoria 

de plata del voleibol masculí estatal
El pavelló cobert de Vistalegre 
d’Utrera és l’escenari, des d’avui 
divendres i fins diumenge, de la 
disputa de la fase d’ascens a 
la Superlliga 2, la categoria de 
plata del voleibol masculí esta-
tal.
Un gran esdeveniment espor-
tiu en què l’equip d’Utrera ha 
quedat enquadrat en el grup 
A d’aquesta competició en la 
qual tindrà com a rivals a l’Uni-
versitat de Valladolid, el campió 
de el grup A de la primera fase 
de la Lliga i al Club Volei Ro-
quetes, segon classificat de el 
grup B.
A la primera jornada, avui di-
vendres 23 d’abril el Vòlei Ro-
quetes s’enfrontarà a les 12 ho-
res a l’Universitat de Valladolid 
i a les 19 hores es produirà el 
debut dels utrerans en el partit 
Club Voleibol Utrera-Club Vo-
lei Roquetes.
Dissabte 24, estan previstes les 
confrontacions per la cinquena 

Club Volei Roquetes.

plaça a les 16.30 i després les 
dues semifinals. Diumenge 25, 
a les 10 hores el partit per deci-
dir la tercera posició i les 12:30 
hores la gran final, entre els dos 
equips que tindran l’ascens as-
segurat a la Superlliga 2, però 

es jugaran el títol de campió. 
Tot plegat, un moment histò-
ric per a Roquetes i per al Club 
de la localitat. Tot un repte que 
il.lusiona i que ja és un gran 
premi. Passi el que passi, ja s’ha 
fet història. 

Repte històric per al 
club de Roquetes

MOTO 3
Jeremy Alcoba acaba 
catorzè  a Portugal

Jeremy Alcoba (Indonesian 
Racing Gresini), va protago-
nitzar una bona actuació al 
circuit de Portimao, acon-
seguint en aquesta tercera 
prova, els primers punts en el 
Mundial de Moto 3, després 
de no poder finalitzar les dos 
primeres al circuit de Losail de 
Qatar per patir una caiguda. 
Jeremy en aquesta ocasió 

sortia amb desavantatge des-
de la pitlane juntament amb 
l’escocés John Mc Phee (Pe-
tronas Sprinta Racing), des-
prés de l’incident en l’anterior 
prova. El pilot jesusenc va re-
muntar posicions per entrar 
en una meritoria catorzena 
plaça, que li permet sumar els 
seus dos primers punts.
(ebredigital.cat)

HANDBOL AMPOSTA
Darrer partit de la 
temporada a casa

El líder el Sant Quirze es va im-
posar (18-31) en la visita a la 
pista del Club Handbol Ampos-
ta Lagrama que només li va po-
der competir durant la primera 
meitat, arribant al descans amb 
el resultat d’11-15. A la segona 
meitat, baix bagatge anotador 
de l’Amposta, que solament va 
assolir set gols en trenta mi-
nuts. Fou l’últim partit al pave-
lló d’esports d’Amposta.

Demà últim partit de la tempo-
rada, (19 h) a Almassora. 
Club Handbol Amposta: Mar-
ta Gálvez i Noelia Lazaro a la 
porteria, Georgina Vila (1), An-
drea Haro, Sara Alonso (1), Zoe 
Turnes (6), Gemma Gálvez (3), 
Cristina Tortajada, Paula Yéla-
mo, Andrea Guerrero (2), Judit 
Tortajada, Marina Gasca, Maria 
De Uriarte (2), Blanca Viñas, 
Erika Graciani (3).
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PASTÍS  
DE VERDURES

INGREDIENTS: 

• 250 g de nata
• 4 ous
• 1 carabassó
• 3 pastanagues
• 6 carxofes
• 18 mongetes tendres
• 15 alls tendres
• 2 porros

 
 PREPARACIÓ:
Comencem preparant la ver-
dura, la podem tallar com 
a nosaltres ens agradi més. 

També podem substituir algu-
na verdura per una altra. L’es-
caldem coent-la al dente i la 
refredem amb aigua i gel, és 
molt important que hàgim po-
sat sal a l’aigua. Batem els ous 
i hi incorporem la nata. Ho ar-
reglem de sal i pebre. Obrim el 
porro per la meitat, el netegem 
ben net i agafem les fulles més 
grans, que les farem servir per 
forrar el motlle. Les escaldem 
i les refredem amb aigua i gel. 
Agafem un motlle rectangular 
o individual i el folrem amb el 

porro. Hem de deixar porro 
suficient per tancar-lo, un cop 
ple del tot podem començar 
posant les carxofes tallades 
per la meitat, seguidament la 
pastanaga, la mongeta, i el ca-
rabassó. Hem d’anar incor-
porant-hi la barreja de nata 
i ous, fins que quedi tot ben 
cobert. Quan  haguem  acabat 
l’última capa, ho tapem amb 
el porro restant. Ho posem a 
coure al bany Maria al forn, a 
160ºC durant una hora i mitja. 
Bon profit!
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AMPOSTA
CHICAS 

COMPLACIENTES
680 239 519

633 398 057

722 114 208

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

CON ALOJAMIENTO CON ALOJAMIENTO 
GRATUITOGRATUITO
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TORTOSA
674 852 982

SI ESTAS INTERESADA
ME PUEDES LLAMAR

AMPOSTAAMPOSTA
NECESITANECESITA
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112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Mart a Casa VII pot 
activar les relacions 
socials. Notícies 
d’una persona que 
aspira a ser la teva 
parella. Si passes 
per problemes, reps 
el suport d’un fill 
o filla.

aquari
21/01 al 19/02

S’activa el sector 
domèstic. Reformes, 
decoració i assump-
tes patrimonials 
poden estar a l’ordre 
del dia. Compte 
amb l’excés de 
feina i portar-te els 
problemes a casa.

sagitari
23/11 al 21/12

Cuida més la salut. 
T’anirà bé augmentar 
les hores de son i po-
sar límits a persones 
que no aporten res. 
Despeses inespera-
des, però comptes 
amb un ajut per 
fer-ne front.

escorpí
24/10 al 22/11

Dies de compromi-
sos socials i familiars 
que no podràs 
eludir. Tot i que ho 
passaràs bé, també 
tens necessitat de 
cercar el teu espai en 
solitari i no trigaràs a 
fer-ho.

balança
24/09 al 23/10

Temps de mante-
nir-te al marge i no 
moure fitxa en allò 
del que no estàs 
segur. Prefereixes 
conservar a arriscar. 
S’activa un assump-
te professional que 
donaves per perdut.

àries
21/03 al 20/04

Et reafirmes sense 
complexos. Defenses 
el teu parer i el que 
creus que és teu. Si 
et deuen diners fas la 
reclamació pertinent. 
Despeses per com-
pres en productes de 
bellesa.

cranc
22/06 al 23/07

Penses a millorar 
l’economia o en com-
prar un habitatge. 
T’agradaria adquirir 
més seguretat perso-
nal i potser cerques 
llibres d’autoajuda 
o els consells d’un 
terapeuta.

verge
24/08 al 23/09

Pots tenir una 
ensopegada verbal 
amb una persona de 
la família política. Cal 
ser prudent per no 
crear més conflicte. 
Si ho havies deixat, 
t’interesses de nou 
per l’esport.

taure
21/04 al 21/05

Et sents més con-
nectat al teu món 
interior i a les teves 
veritables necessi-
tats. Adoptes una 
actitud més resilient 
i implementes activi-
tats com el ioga o la 
meditació.

peixos
20/02 al 20/03

Mart a la Casa V 
inclina a un augment 
de l’activitat física. 
Et pots sentir més 
vital. Passes més 
temps amb els fills, 
sobretot si són 
petits. Pots viure un 
amor virtual.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol tens amb 
Plutó, inclina que 
et sentis obligat a 
prendre decisions, 
obligat per les cir-
cumstàncies. Tensió 
amb les figures 
d’autoritat, com ara 
el pare o un cap.

bessons
02/05 al 21/06

Pots conèixer 
una persona que 
t’atraurà molt, però 
sigues curós, no és 
or tot el que llueix. 
Insatisfet amb la teva 
economia, projectes 
fer-te amb una nova 
font d’ingressos.

TARRAGONA
NOVEDAD
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AÑOSAÑOS

REZAR 
SANTA RITA

Una novena con vela 
encendida

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

imposibles. 

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

AMPOSTA

641 84 14 71
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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

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat
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