
L’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines no entén com no es doni permís per poder fer bous. “S’han reiniciat 

activitats als teatres, a les instal·lacions esportives...s’han fet concerts i ho veiem molt bé en les seves mesures, però no 

pot ser que nosaltres en una plaça portàtil on es pugui controlar l’aforament no ho puguem fer”. Per la seua part, el delegat 

del Govern ha explicat que “quan les condicions permetin fer festes, també es podran fer festes amb bous”. P8
 

El risc de rebrot i la velocitat de propagació decreixen

                    P3

La situació de crisi a les Terres de l’Ebre no ha finalitzat, tot i que la velocitat de propagació de la 

Covid-19 (Rt) era ahir dijous de 0,96. Com és inferior a l’1 vol dir que la pandèmia no creix. També 

ha baixat el risc de rebrot. A l’Hospital Verge de la Cinta, ahir dijous, hi havia 19 persones a l’UCI, 11 

d’elles per Covid.
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««Futbol sí, tennis, sí, concerts, sí... Futbol sí, tennis, sí, concerts, sí... 
i bous, no?i bous, no?»»
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EDITORIAL
La fatiga ciutadana està passant factura

Edita:

Renunciaria vostè a la 
llibertat a canvi de més 

seguretat? Vet a qui el gran 
dilema... 
La Llibertat i la Seguretat formen 

part del que s’ha de considerar el 

bé comú, perquè cap d’elles es pot 

aconseguir com a individus aïllats, 

les dos requereixen la complicitat 

de la societat. A més, les  dos  es 

necessiten. Ningú pot ser lliure 

en una societat si no l’empara una 

raonable seguretat i, d’altra ban-

da, la seguretat sense llibertat és 

totalment inútil, només cal recor-

dar l’època del terrorisme. Davant 

d’una greu amenaça a la vida dels 

ciutadans s’ha fet necessari incre-

mentar la seguretat (controls als 

aeroports, controls econòmics, 

identificació obligatòria, accés li-

mitat a zones sensibles, controls 

fronterers reforçats ...). Moltes 

persones s’han sentit coacciona-

des per aquests nivells de control 

com si fossin tutelades per un gran 

germà que podria aprofitar la situ-

ació per traspassar les barreres de 

la intimitat i la privacitat personal. 

És cert que ens enfrontem a un 

virus mutant i encara desconegut, 

i que la ciència necessita temps 

per estudiar-lo, entendre’l i com-

batre-ho, però quins criteris s’han 

utilitzat per concretar les mesures 

que ens estan imposant? On són 

els raonaments contrastats que 

sostenen aquestes decisions? To-

tes aquestes mesures preses per 

les autoritats han estat i segueixen 

sent proporcionades, justificades 

a més de temporals? Ara s’ha aca-

bat amb el confinament comarcal, 

només dues setmanes després de 

la seva reinstauració. Tot i que en 

els darrers dies s’havia especulat 

sobre la possibilitat d’obrir la cir-

culació de la ciutadania a la seva 

vegueria corresponent, finalment 

s’ha optat per permetre-la a tot 

Catalunya, tot i que no se’n pot 

entrar i sortir lliurement. L’excep-

ció és Andorra, ja que l’Estat es-

panyol té oberta la frontera amb 

el país. Pel que fa a les trobades 

socials, a partir d’aquest dilluns es 

pot reunir gent de diferents bom-

bolles de convivència, però man-

tenint el límit de sis persones, i po-

den trobar-se en bars i restaurants 

de centres comercials, que poden 

reobrir. Però es manté la restricció 

horària que obliga aquests esta-

bliments a tancar a les 17 h de la 

tarda, però s’ha obert una porta 

per permetre el servei de sopars 

els pròxims dies, si les dades epi-

demiològiques acompanyen... En 

l’àmbit educatiu, el Batxillerat i 

els cicles formatius recuperen la 

presencialitat a les aules, mentre 

que les universitats seguiran com-

binant les classes físiques amb les 

sessions telemàtiques. També es 

relaxen les restriccions a l’esport i 

les activitats religioses, ja que po-

drà haver-hi aforaments del 50% i 

no ja del 30% a centres esportius i 

de culte. Quant al comerç, s’elimi-

na el límit de 800 metres quadrats 

i ja poden reobrir totes les boti-

gues, tot i que amb un aforament 

del 30% com fins ara. Això vol dir 

que tenim menys casos de co-

vid-19? Menys ingressos a l’UCI i 

menys morts? La velocitat de pro-

pagació ha baixat? No hi ha risc de 

rebrot? S’han augmentat les pro-

ves de PCR i tests antígens?

És un fracàs que el pla de vacuna-

cions s’hagi anat demorant sense 

que entenguem molt bé per què o 

per culpa de qui. El límit temporal 

tampoc està clar, ni pel que fa a la 

durada ni a la possible prolonga-

ció de les mesures, però lo que sí 

que està clar és que la fatiga ciuta-

dana està passant factura.

Des del passat mes 
de març, pediatres, 

infermeres, auxiliars 
i residents disposen 
d’aquesta nova eina de 
treball, fonamental per als 
diagnòstics i tractaments. 
La telemetria és una tecnolo-
gia que permet el monitorat-
ge, la mediació o el rastreja-
ment de magnituds físiques o 
químiques a través de dades 
que es transfereixen a una 
central de control. 

Però... què és la telemetria 
aplicada a la medicina? Què hi 
pot aportar?

Inicialment l’aplicació a la me-
dicina va arribar a les unitats 
de cures intensives i les unitats 
de cardiologia; posteriorment, 
i per la seva gran aportació de 
dades, es va estendre cap a al-
tres serveis.

El Servei de Pediatria de l’Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta ha 

implantat la telemetria a la Unitat 
d’Hospitalització

namental per les seves aporta-
cions indirectes de l’homeòstasi 
i l’estabilitat clínica del pacient, 
així com una font de dades per 
a la supervisió d’esdeveniments 
no presenciats físicament. Té un 
valor a la pràctica clínica, tant en 
el maneig terapèutic com en el 
diagnòstic, que resulta impres-
cindible’.

Hi ha diversitat de situacions 
clíniques que motiven l’atenció 

continuada dels pacients pe-
diàtrics. A causa del volum de 
pacients que pot haver-hi in-
gressats la implantació de la 
telemetria en aquestes unitats 
es considera de gran utilitat. 
Així, la telemetria ofereix al Ser-
vei de Pediatria poder establir 
diagnòstics i tractaments molt 
més precisos així com poder 
mantenir monitorats els paci-
ents més inestables amb una 
supervisió més exacta i eficaç.

La telemetria aplicada a la me-
dicina és un sistema que permet 
mesurar o registrar de manera 
continua i a distància les varia-
bles hemodinàmiques i respira-
tòries dels pacients. Bàsicament, 
consta d’un dispositiu electrònic 
individual que mitjançant wifi 
n’envia la informació a les panta-
lles del control d’infermeria on es 
poden visualitzar, en temps real, 
les constants de tots els paci-
ents ingressats, i també es poden 
guardar els esdeveniments més 
importants de les últimes hores.

El dispositiu, d’una mida similar 
a un telèfon mòbil, es col·loca al 
pacient dins d’una funda d’un sol 
ús i s’hi connecta mitjançant di-
versos elèctrodes. 

Tal com explica el Dr. Ricardo 
González, un dels pediatres que 
participen en el projecte: “Es 
tracta d’una eina de treball fo-
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COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT 
Aquest dimarts 27 d’abril s’ha 
constituït oficialment la Co-
missió de Seguiment, prevista 
al protocol signat el passat 11 
de desembre, subscrit entre 
l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, que actua 
a través del Departament de 
Salut i del Servei Català de la 
Salut i l’Ajuntament de Torto-
sa, en relació amb el projecte 
d’ampliació i modernització de 
l’Hospital de Tortosa Verge de 
la Cinta.
La tasca d’aquesta comissió 
és la d’establir les bases de 
treball i col·laboració destina-
des a promoure l’ampliació i 
transformació de l’Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta. La 
comissió de seguiment està 
formada per Alba Vergés, 
consellera de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya, Adrià 
Comella, director del Servei 
Català de la Salut, i Meritxell 
Roigé, alcaldessa de Tortosa.

CAMPANYA DE 
RECOLLIDA DE 
FRUITA SEGURA
La campanya de recollida de 
fruita a les Terres de l’Ebre 
donarà el tret de sortida, i ho 
farà de forma més segura vers 
la pandèmia de la COVID-19. 
Des dels departaments de 
Salut, Agricultura i Treball i 
Afers Socials, juntament amb 
les empreses del sector, s’ha 
treballat per tal d’elaborar 
un document de recomanaci-
ons d’actuació davant el risc 
contra la COVID-19. Aquest 
document inclou totes les 
pautes per tal d’efectuar 
un control preventiu en la 
campanya de recollida de 
fruita. A més a més, des dels 
diversos departaments s’ha 
col·laborat amb les diferents 
empreses del sector per tal de 
guiar i ajudar en la implemen-
tació d’aquestes mesures, 
també amb l’objectiu de crear 
un diàleg constant per tal de 
resoldre dubtes i gestionar ca-
sos i situacions que es puguin 
sobrevenir.

MÉS 
NOTÍCIES

El cribratge a l’Institut Terra Alta no detecta cap nou cas de covid
El cribratge massiu que es 
va fer dimecres passat a l’IES 
Terra Alta de Gandesa no ha 
detectat cap nou cas de co-
vid entre els alumnes i el per-
sonal del centre. Es van fer 
332 proves, 329 negatives i 3 
que caldrà repetir perquè el 
resultat no és concloent. El 
cribratge es va activar arran 
del confinament de 4 aules 
del centre. Encara es contro-
len 16 brots actius de covid a 

la comarca, la majoria a Gan-
desa. 
Salut ha apuntat que la situa-
ció a Gandesa, on hi havia més 
d’una desena de brots la set-
mana passada, “sembla con-
trolada” i que el nombre de 
casos positius es desaccelera. 
A la capital terraltina el risc de 
rebrot és actualment de 1.893 
(havia superat els 4.000 punts) 
i la velocitat de propagació es 
troba del 0,93. Conrad Casas, 

sotsdirector de l’Agència de 
Salut Pública al Camp de Tar-
ragona i Terres l’Ebre, ha re-
calcat que la ràpida identifica-
ció dels positius i els contactes 
ha estat clau per controlar la 
situació a la Terra Alta i ha de-
manat que es compleixin els 
aïllaments o quarantenes cor-
responents. Les comarques 
ebrenques que mantenen la 
pitjor dinàmica són la Terra 
Alta i la Ribera d’Ebre.

El risc de rebrot i la velocitat de propagació 
del virus van baixar ahir dijous

Els casos de contagis 
confirmats acumulats a les 

Terres de l’Ebre s’eleven ahir 
dijous a 10.583 (la setmana 
passada eren 10.375).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 208 casos positius més 
al territori (la setmana anterior 
147). Les dades a les Terres de 
l’Ebre tornen a decrèixer aquest 
dijous. La velocitat de propa-
gació del virus se situa en 0,96 
(setmana passada era 1,33) i el 
risc de rebrot està en 188 (di-
vendres passat era de 196). El 
risc ha baixat. Aquest dijous a 
l’Ebre, en un dia, se sumaven 42 
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). 
Segons les dades oficials faci-
litades ahir per Salut, hi ha 26 
persones hospitalitzades per 
contagis a centres de les Ter-
res de l’Ebre (divendres passat 
21). Pel que fa a les dades d’in-
gressats a l’UCI, ahir dijous es 
comptabilitzaven 19 persones 
a l’UCI de l’Hospital Verge de 
la Cinta (11 per covid). Setma-
na passada eren 12 (8 covid). La 
taxa de confirmats per PCR o 

tests d’antígens és de 95,63 per 
cada 100.000 habitants, pels 88 
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 44.676 persones. Un total 
de 19.817 han rebut ja la sego-
na.

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

19 persones a l’UCI, 
11 d’elles per Covid. 

CALMA TENSA
“Esperem reprendre poc a poc l’activitat però 
la situació de crisi no ha acabat”
El delegat territorial del 

Govern a les Terres de 
l’Ebre, Xavier Pallarés, ha 
presidit aquesta setmana 
la reunió ordinària del 
Consell de Direcció de 
l’Administració Territorial 
de la Generalitat on s’han 
tractat diversos temes que 
afecten a l’evolució de la 
pandèmia.               
Pallarès ha destacat que “la 
situació està controlada, si 
bé l’efecte serra de l’evolució 
pandèmia és normal a les Ter-
res de l’Ebre per la densitat de 
població, per tant, esperem 
anar reprenent a poc a poc 
l’activitat, encara que la situa-

ció de crisi no ha acabat i no 
podem relaxar-nos”.  El dele-
gat del Govern ha destacat 
que “estem satisfets per l’evo-
lució de la vacunació i confi-
em en els seus efectes per mi-
llorar la situació pandèmica”. 
Dimarts s’informava que el 
24% de la població ja compta 
amb una primera dosi i un 10% 
ja té les dues dosis. 
D’altra banda, des de Salut se 

segueix treballant també en la 
planificació de l’Atenció Pri-
mària amb la instal·lació de 
mòduls complementaris als 
CAP de l’Aldea i Alcanar, ja en 
funcionament, i en breu la dis-
ponibilitat de les ampliacions 
als CAP de Deltebre i l’Amet-
lla; juntament amb els nous 
consultoris oberts a Garcia i 

Benifallet. 
Des del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació també ha desta-
cat el delegat del Govern el 
treball que s’està fent amb el 
protocol per encarar l’arribada 
dels temporers amb les pro-
peres campanyes de la cirera 
i la poda en verd de les vinyes.

El delegat del Govern 
assegura que  “no 

podem 
relaxar-nos”
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‘A VORE’, EL 4 DE 
JUNY
L’espectacle ‘A Vore’, previst 
per a avui, al Teatre Auditori 
ha quedat ajornat a causa del 
resultat positiu per covid-19 
d’una de les persones de la 
companyia que l’ha de repre-
sentar. L’actuació es trasllada 
al divendres 4 de juny i les en-
trades que ja s’havien adquirit 
seguiran sent vàlides.

ESQUERRA 
REPUBLICANA
El grup municipal d’ERC defen-
sarà al proper ple una moció 
per l’execució del pla estratè-
gic. Xavier Faura: “Cal fixar les 
inversions que determina el 
pla com a prioritàries i no les 
que arbitràriament acorde el 
govern local.” ERC reclama: “la 
creació d’una oficina tècnica 
de seguiment i l’activació 
del consell promotor del pla 
estratègic”.

DIA INTERNACIONAL 
DE LA DANSA
Dimecres, en els actes  al 
voltant del Dia Internacional 
de la Dansa, va haver una 
conferència al Felip Pedrell: 
‘La dansa. Ahir i avui’ a càrrec 
d’Anna Maria Bel (ballarina i 
fundadora d’una de les escoles 
de dansa històriques de la ciu-
tat l’escola de dansa) i Barbara 
Kasprowics (exballarina del 
Teatre de l’Òpera a Varsòvia i 
professora de dansa)’. 

JESÚS: PREMIS 
LITERARIS
Dissabte va tenir lloc l’acte de 
lliurament dels Premis literaris 
de narrativa Joan Cid i Mulet. 
La guanyadora fou Eva Dénia 
Valls de Barcelona en l’obra 
“L’Escola del mar”. També es 
va lliurar el Premi Enric Bayerri 
d’Història, per Núria Menas-
sanch  amb l’obra ‘Enriqueta 
Ferrús i Ribes. La llavor del 
feminisme catalanista ebrenc’ 
i per Óscar Caldes Arquilue (i 
altres autors) amb El Terrer 
Roig.

MÉS 
NOTÍCIES

Partidaris de reinterpretar el monument franquista de Tortosa 
recullen firmes per portar al ple que s’aturi la retirada

Tortosa implanta 
el sistema Reciclos

Els habitants de Tortosa com-
promesos amb el reciclatge 
obtindran recompenses cada 
vegada que reciclin les seves 
llaunes i ampolles de plàstic 
de begudes. 
Això és possible gràcies a 
l’aposta de l’Ajuntament de 

Tortosa per RECICLOS, el Sis-
tema de Devolució i Recom-
pensa (SDR) que ha estat de-
senvolupat per Ecoembes, 
l’organització ambiental sense 
ànim de lucre que coordina el 
reciclatge d’envasos a tot el 
país.

AJUNTAMENT
El govern reduirà el deute municipal
en un 12,5% al final del mandat
L’Ajuntament de Tortosa 

seguirà reduint 
l’endeutament municipal 
en els pròxims dos anys, 
tot i l’important volum 
d’actuacions que té previst 
desenvolupar enguany.                     
Així ho va explicar dimarts a la 
tarda l’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, que va compa-
rèixer en una audiència pública 
davant la ciutadania per expli-
car el pressupost municipal i 
les ordenances fiscals actuals 
després de l’aprovació d’una 
modificació de 14,3 milions 
d’euros al principi de l’abril. 
Roigé va esvair dubtes i va re-
batre crítiques, recordant que 
l’Ajuntament de Tortosa sí que 
disposa de pressupost perquè 

les administracions no poden 
operar sense tindre’n, i va re-
marcar que l’aprovació de la 
modificació pressupostària 
s’acaba convertint en el pres-
supost actual, que ascendeix a 
54,5 milions d’euros pel que fa 
a l’Ajuntament, i de 91,6 mili-
ons, comptats la resta d’orga-
nismes de titularitat municipal.
L’Ajuntament també pot apro-
fitar els més de 6 milions de 
romanent de tresoreria, que 

“són el fruit de la bona gestió 
i l’eficiència d’aquest govern”. 
D’altra banda, això serà possi-
ble malgrat que els impostos 
s’han rebaixat i segueixen es-
tant congelats per setè any, i 
taxes com la de recollida d’es-

combraries, que també conti-
nua sense variacions, s’ha re-
duït un 14% en els últims 8 anys 
i és inferior a la del 2008, mo-
ment en què es va començar 
a prestar el servei de recollida 
selectiva.

“Reducció de 
l’endeutament, tot i 

l’elevada 
inversió prevista”

Cinta Llasat rep el 
premi Sant Blai 2021

L’Associació de Veïns del Cen-
tre Nucli Històric de Tortosa 
va lliurar el premi Sant Blai 
2021 a Cinta Llasat per la seua 
trajectòria com activista i im-
pulsora de nombroses inicia-
tives de caire social a la ciutat. 

En el mateix acte, el dia de 
Sant Jordi, el cantautor Artur 
Gaya va presentar el seu nou 
videoclip dedicat al carrer on 
va nàixer, el carrer Bonaire de 
Tortosa.

El Col·lectiu per la Reinterpre-
tació del Monument a la Batalla 
de l’Ebre de Tortosa (Corembe) 
està recollint signatures per re-
obrir el debat al ple municipal. 
El Col·lectiu ha anunciat una 
campanya per frenar la reti-
rada del monòlit dedicat als 
“caiguts” del bàndol franquista 
en la batalla de l’Ebre perquè 
pugui ser de nou catalogat pel 
seu valor “artístic” i convertit en 

un símbol de la “pau” i la “recon-
ciliació” amb projecció “interna-
cional”. L’objectiu del Corembe 
és arribar al mínim de 400 firmes 
exigit perquè la iniciativa popular 
pugui ser debatuda al ple ordi-
nari del juny. 
D’altra banda, l’Ajuntament de 
Tortosa ha desestimat el recurs 
que va presentar el Corembe 
contra la llicència d’obres que 
el consistori va atorgar al depar-

tament de Justícia per retirar el 
monument franquista aquest 
estiu. Segons informa ebredi-
gital.cat, en el recurs es posava 
en dubte les competències de 
la Generalitat per desmantellar 
el monòlit. En resposta, l’Ajun-
tament argumenta que l’ator-
gament de la llicència d’obres 
no entra en aquestes qüesti-
ons, ja que es tracta d’un acte 
reglat que obliga al consistori a 

donar-la si es compleixen els 
requisits establerts per la llei. 
L’Ajuntament també defensa 
la validesa de la Junta de Go-
vern Local extraordinària que 
va resoldre l’atorgament de 
la llicència. Amb aquesta res-
posta s’exhaureix la via admi-
nistrativa i ara el Corembe pot 
interposar un recurs al jutjat 
contenciós administratiu de 
Tarragona.
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DIA INTERNACIONAL 
DE LA DANSA
Amb motiu del Dia Internacio-
nal de la Dansa, l’Ajuntament 
d’Amposta i l’escola de dansa 
Maria Lozano han programat 
un espectacle per commemo-
rar-lo, el dia 2 de maig a les 
12h. L’espectacle, d’entrada 
gratuïta, se celebrarà al Parc 
dels Xiribecs. 

PREMI DE 
NARRATIVA BREU
“Esportòries” és el nom de 
l’obra guanyadora del VII 
Premi de Narrativa Breu 
Ciutat d’Amposta 2020. Amb 
el pseudònim “Scaramouche”, 
Jesús M. Tibau Tarragó ha 
obtingut el primer premi valo-
rat en 2.000 €. S’ha concedit 
també un accèssit, de 700 €, 
a l’obra “Esquerda als ulls”, de 
Jesús Serrano Pons.

TURISME 
AMPOSTA
Turisme Amposta ha progra-
mat per a demà dissabte una 
ruta guiada per la llacuna de 
l’Encanyissada amb bici, a 
partir de les 10 h. 

FESTA DEL 
MERCAT
Del 20 al 23 de maig, torna la 
Festa del Mercat a la Plaça, 
enguany amb una edició 
semiconfinada. El Concurs 
d’Aparadors arriba a la desena 
edició. 

MÉS 
NOTÍCIES

Hospital Comarcal: comptes 
amb resultat positiu

L’Hospital Comarcal d’Am-
posta tanca els comptes del 
2020 amb un endeutament del 
29%, 24 punts per sota del 53% 
d’endeutament que hi havia al 
2019. 
Segons nota de l’Ajuntament, 
tot i haver fet una inversió d’un 
milió d’euros, amb diferents 
actuacions de renovació tec-
nològica com la instal·lació 
d’una nova ressonància, el fet 
d’haver-se alliberat l’aval de 
la residència de gent gran de 
6 milions d’euros “per la bona 
gestió econòmica que se n’ha 
fet, ens ha permès tancar els 

comptes del 2020 amb un en-
deutament molt baix, molt per 
sota també del 76% que ens 
vam trobar el 2015 quan vam 
accedir a govern”, destaca l’al-
calde d’Amposta i president 
del Consell d’Administració 
de l’Hospital, Adam Tomàs. 
En xifres absolutes són 7,3M€ 
(incloent aval) o 2,03M€ (sen-
se aval) menys que l’any 2015. 
“Aquest endeutament ens per-
metrà seguir amb les obres de 
la quarta planta, que ja s’estan 
executant, i en la projecció de 
l’ampliació a la cinquena plan-
ta”.

POLÍTICA

Amposta ja disposa 
de xarxa 5G

Amposta ja pot gaudir dels 
avantantges de la xarxa mòbil 
5G. Així ho han anunciat, l’al-
calde, i el director de Grans 
Clients i Administracions Pú-
bliques de Telefónica, Jordi 
Giné, en una roda de premsa 
on han detallat el desplega-
ment de tecnologia mòbil de 
cinquena generació que l’em-
presa ha posat en funciona-
ment a la capital del Montsià. 
En aquest sentit, les empre-
ses i la ciutadania d’Amposta 
amb dispositius que incorporin 
aquesta tecnologia ja poden 
gaudir d’una connectivitat ul-

traràpida, molt baixa latència 
i capacitat per a connectar a 
milions de dispositius, de ma-
nera que la major part dels 
nostres objectes d’ús quotidià 
seran elements connectats 
entre si i amb les persones.

L’Ajuntament tanca el pressupost del 2020 
amb un 42,81% d’endeutament consolidat
Un endeutament consolidat del 
42,81% (del 55,66% en el cas de 
l’Ajuntament i del 29,44% en el 
cas de l’Hospital Comarcal),  
més de 2M€ de saldo positiu 
als comptes bancaris, una pò-
lissa de 3M€ totalment paga-
da. I no obstant,  la baixada de 
recaptació pel tancament de 
serveis durant el confinament i 
l’alt nivell d’inversions finançat 
fonamentalment en préstec, 
ha suposat, en termes d’esta-
bilitat, una necessitat de finan-
çament de 2M€. 
“El fet d’haver baixat l’endeu-
tament ens obre la possibilitat 
de fer un nou préstec per tirar 
endavant diferents inversions”, 
va dir l’alcalde Adam Tomàs.
Al ple ordinari d’abril, es va do-

nar compte de les dades dins 
de l’informe sobre el compli-
ment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, de la regla de 
la despesa i de l’objectiu del 
deute en la liquidació del pres-
supost del 2020. L’Alcalde va 
informar també que “tot i que 
les xifres són força positives, 
també cal dir que per la situa-
ció de la pandèmia és cert que 
el 2020 s’ha tancat amb un ro-
manent de tresoreria més baix, 
situant-se en els 760.000 eu-
ros”. 
D’altra banda, el ple va aprovar 
per unanimitat les mocions de 
la Junta de Govern Local per 
a la presentació de la moció 
del Consell Local per la Repú-
blica per instar a l’Ajuntament 

a aplicar la llei de normalitza-
ció lingüística, la del PSC per a 
preservar les activitats culturals 
durant el confinament, les mo-
cions de JxC per estudiar la re-
collida selectiva porta a porta 
al municipi, per regular l’ús de 
pirotècnia a la citat  i la del PSC 
per a l’adhesió del pacte de 

Teguise en contra del maltrac-
tament animal. Es van rebut-
jar les dues propostes de Som 
Amposta, la d’estudiar fer una 
novació o subrogació del prés-
tec de l’hospital i la d’utilitzar 
els deshidratadors tèrmics d’al-
ta velocitat per eliminar males 
herbes de la via pública amb 
els vots en contra d’Esquerra i 
els Socialistes i el vot a favor de 
Junts i Som Amposta. Sí que es 
va aprovar el conveni amb Sa-
reb per a la cessió d’habitatges 
per a cedir-los per a lloguers 
accessibles. Finalment, el ple 
també va aprovar la instrucció 
que l’Ajuntament farà a l’em-
presa municipal Amposta Ser-
veis Municipals (Amsermu) per 
a la gestió de les platges.
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Deltebre inaugura DeltArt, el nou Espai Expositiu
En el marc de les activitats que 
l’Ajuntament de Deltebre va 
programar per Sant Jordi, dis-
sabte es va inaugurar l’Espai 
Expositiu DeltArt. Un equipa-
ment de 430 metres quadrats 
que complementa el Centre 
Cultural del Delta conjunta-
ment amb la Biblioteca Delta 
de l’Ebre, la Plaça Marina Oriol 
i l’Espai Polivalent Eliseo Vives.  
La inauguració, que es va dur 
a terme amb aforament limi-
tat a causa de les restriccions, 

fou a càrrec del secretari gene-
ral de Cultura, Lluís Baulenas, i 
va comptar amb representants 
de les entitats, com també 
amb una vintena d’artistes lo-
cals que donen contingut a la 
primera exposició que acollirà 
DeltArt: D’Arrels Enfora. 
L’alcalde, Lluís Soler, va agrair 
la participació dels diferents 
artistes de Deltebre i ha recor-
dat que “l’equipament vol do-
nar projecció i veu a la cultura 
silenciada del nostre municipi”.

Els camps del Delta s’inunden
Les Comunitats de Regants 

de l’hemidelta dret i 
esquerre han començat a 
omplir els canals per inundar 
els arrossars i fer la sembra.                   
A l’hemidelta dret es va soltar 
l’aigua fa una setmana, mentre 
que l’hemidelta esquerre s’ha 
fet aquest dilluns. En poc menys 
d’una setmana els camps esta-
ran inundats i llestos per iniciar 
la producció d’arròs, però com 
ha apuntat Meritxell Jardí, co-
ordinadora del departament 
tècnic de la Comunitat de Re-
gants de l’Esquerra de l’Ebre, no 
hi haurà presses per sembrar 
fins que no surti el sol i pugin 
les temperatures. L’excepció 
seran aquells que han sembrat 

en sec, una pràctica en auge al 
Delta perquè s’inunda quan la 
planta ha crescut i s’evita que 
el caragol maçana es mengi els 
brots. 
La pluja d’aquesta setmana pot 
accelerar aquest procés perquè 
els canals s’ompliran més de 
pressa. La inundació abastirà 
unes 22.000 hectàrees d’ar-
rossars, 12.000 a la comunitat 
de Regants de l’Esquerra de 
l’Ebre i la resta a la Comunitat 
de Regants de la Dreta. 
D’altra banda, el temporal Filo-
mena no ha fet els estralls del 
Gloria l’any passat, però s’han 
tornat a patir inundacions d’ai-
gua de mar als arrossars. 
“Cada any hi ha més zones 

afectades per la intrusió de mar. 
Fem neteja amb aigua dolça i 
quan arriba l’aigua del canal de 
reg també ajuda a netejar els 
arrossars”. ACN

Canal de l’hemidelta dret que porta l’aigua fins als arrossars.

DELTEBRE
Nomen Foods inverteix 3 MEUR en la construcció 
d’una planta de vasets d’arròs i plats preparats
L’empresa arrossera 

Nomen Foods inverteix 
a Deltebre 3 milions d’euros 
en la construcció d’una 
nova planta per a productes 
alimentaris de cinquena 
gamma i ‘ready to eat’, com 
vasets d’arròs d’alta qualitat 
totalment reciclables i plats 
preparats.                
Durant aquesta primavera s’ha 
completat la primera fase del 
projecte amb l’edificació d’una 
nau de 1.700 metres quadrats 
als mateixos terrenys de l’ac-
tual fàbrica a Deltebre, que 
permetrà ampliar el sostre de 
les instal·lacions dels 22.350 
metres quadrats actuals als 

24.050. 
La previsió és inaugurar-la a 
finals d’aquest 2021. Amb una 
capacitat de producció inicial 
de 8 milions de vasets anuals, 
l’empresa subratlla que seran 
les instal·lacions sostenibles 
més grans d’Europa en aquest 
sector concret.
A la imatge, vista aèria de les 
instal·lacions de Nomen Foods  
a Deltebre.
(ACN)

L’empresa preveu la posada en marxa a finals d’enguany
“Seran les instal·lacions sostenibles més grans 

d’Europa en aquest sector concret”

Quan pugin les 
temperatures i surti el sol 

es comença a sembrar

El grup municipal Endavant 
l’Aldea – Esquerra Republi-
cana ha comunicat que ha 
demanat a l’equip de govern 
de l’Ajuntament que “una 
part important dels diners 
estalviats per la no realit-
zació de la Fira  de l’arròs i 
del comerç de l’Aldea, que 
consta d’una partida de 
30.000 euros, s’inverteixin 
a la dinamització del comerç 
local”. Toni Gilabert, porta-
veu d’Endavant l’Aldea  sug-
gereix “impulsar accions com 
la que ja van proposar per als 
pressupostos del 2021 amb 
la creació de vals de compra 
per al comerç local. Uns vals 
dirigits a tots els aldeans i al-
deanes de més de setze anys 
que es podrien utilitzar a tots 
els negocis locals. Aquest 
tipus de campanya ha tingut 
èxit en altres pobles del país 
a l’hora d’estimular l’econo-
mia local”.
D’altra banda, per part de 
l’Ajuntament de L’Aldea han 
manifestat que “ens sorprèn 
que de les propostes del grup 
d’ERC, ens haguem d’as-
sabentar primer per altres 
mitjans, que no els oficials 
del mateix Ajuntament. Els 
haguéssim informat dels 
actes que tenim preparats 
d’aquí fins  a final d’any, si 
la crisi sanitària ho permet. 
Entre altres s’està valorant 
la realització d’algun tipus de 
fira, mercat, esdeveniment 
de cara a la tardor, a part de 
les campanyes de promoció 
comercial, els vals regal per 
a bescanviar al comerç local, 
que donem com a premis, en 
la majoria de certàmens que 
organitzem juntament en la 
subvenció de 8.000 € que 
atorguem a SERCOTUR. Cal 
remarcar que actualment a 
l’Aldea, ens trobem en una 
forta dinamització econòmi-
ca; la implantació de noves 
empreses als Polígons, els 
seus llocs de treball tant 
directes com indirectes, 
comporta que tant els bars i 
restaurants de l’Aldea,  com 
altres comerços, tinguin una 
forta presència de treballa-
dors cada dia, com també la 
implantació de l’àrea d’au-
tocaravanes ha comportat 
retorn econòmic al comerç 
local”.

L’ALDEA
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Projecte Targeta Solidària del Consell Comarcal 
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre posa en marxa enguany 
el projecte Targeta Solidària, 
una iniciativa que substitueix 
el Tiquet Fresc i que té l’ob-
jectiu de garantir l’accés a 
aliment fresc a les persones 
que es troben en situació de 
pobresa o vulnerabilitat. Cai-
xaBank, a través d’una apor-
tació econòmica de la Fun-
dació “la Caixa”, ha mostrat el 
seu suport al projecte Targeta 
Solidària per tal d’atendre les 

DETINGUT A 
DELTEBRE 
La Policia Local de Deltebre 
va detenir aquest dimecres 
un home de 25 anys per la 
tinença de 23 embolcalls 
d’heroïna, a més de 220 
euros en diferents bitllets 
fraccionats. Se l’acusa d’un 
presumpte delicte contra la 
salut pública. L’arrestat ha 
passat a disposició judicial.

LA PDE S’OPOSA 
A UN POSSIBLE 
MINITRASVASAMENT 
DE L’EBRE AL BAIX 
CAMP
La Plataforma en Defensa 
de l’Ebre (PDE) s’oposa a un 
possible minitransvasament 
de l’Ebre al Baix Camp. La 
Plataforma denuncia que 
autoritzar més detraccions 
d’aigua del riu amb noves 
concessions del Consorci 
d’Aigües de Tarragona 
(CAT) és “incongruent” amb 
defensar el Delta. Les Borges 
del Camp, Alforja, Riudecols, 
Botarell, l’Aleixar i Vilaplana 
són els sis pobles del Baix 
Camp que ho demanen. Els 
alcaldes d’aquests municipis 
es reuniran per emetre un 
posicionament conjunt per 
defensar aquest projecte.

ADIF: 
ACTUACIONS 
EN EL RAMAL 
ENTRE TORTOSA I 
L’ALDEA 
Adif ha posat en servei els 
renovats sistemes de gestió 
de tràfic ferroviari en el 
ramal d’ample convencional 
que uneix les estacions de 
l’Aldea-Amposta i Tortosa. 
Les actuacions, amb una 
inversió de 3,5 milions, 
permeten dotar la línia, per 
on circulen els combois de 
Rodalies i els serveis de mit-
ja distància entre València i 
Barcelona, de sistemes més 
moderns per gestionar la 
circulació.

MÉS 
NOTÍCIES

necessitats bàsiques d’alimen-
tació de la població més des-
favorida de la comarca. 
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha rebut una col·laboració 
de 16.000 euros. El president 
del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, Xavier Faura i el direc-
tor d’Institucions a la Direcció 
Territorial Catalunya de Cai-
xaBank, Joaquim Macià, han 
signat ael conveni que regu-
la la col·laboració econòmica 
entre ambdues institucions.

‘Moció perquè Bombita sigui gestionada per Deltebre’
La diputada al Congrés, 

Norma Pujol, el portaveu 
del grup municipal 
d’Esquerra Republicana – 
Més Deltebre, Joan Alginet, 
i el regidor Carlos Bel, han 
donat a conèixer les accions 
que portaran a terme al 
Senat sobre la gestió de la 
Finca de Bombita.                   
Pujol ha anunciat que “reco-
llint la demanda del plena-
ri de l’Ajuntament Deltebre, 
Esquerra hem presentat una 
moció al Senat instant el go-
vern espanyol perquè l’Ajunta-
ment pugui gestionar la Finca 
de Bombita i que aquest espai 
passi a ser de titularitat muni-

cipal”. La diputada també ha 
fet saber que “interpel·larem a 
la ministra Teresa Ribera per-
què ens expliqui que ha fet i 
que pensa fer el govern amb 
la gestió de Bombita”. 
Pujol ha recordat que Ribera 
és qui l’any 2011, llavors com 
a secretària d’Estat de Canvi 
Climàtic, va signar la resolució 
per la creació de la Comissió 
per la gestió de la Finca de 
Bombita; la qual havia de per-
metre desenvolupar un pro-
jecte mediambiental i turístic 
que no es va portar a terme; 
i que durant el govern del PP 
tampoc es va fer res. 
Joan Alginet en aquest sentit 

ha manifestat que més enllà 
del seu alt valor mediambien-
tal; “a nivell cultural i emocio-
nal és una finca que el poble 
sempre s’ha sentit seva”.  
D’aquí que “Bombita és per a 

Deltebre, i per tant el seu ús 
ha de ser per al mateix muni-
cipi”. 
Alginet ha denunciat “l’actitud 
passiva de l’Estat des que va 
comprar la finca l’any 2009”.

XAVIER PALLARÉS
“Quan les condicions permetin fer festes, 
també es podran fer festes amb bous”
El delegat territorial del 

Govern a les Terres de 
l’Ebre, Xavier Pallarés, ha 
presidit aquesta setmana 
la reunió ordinària del 
Consell de Direcció de 
l’Administració Territorial de 
la Generalitat.               
Xavier Pallarés ha destacat que 
la voluntat del Govern és poder 
avançar en l’obertura i la re-
presa d’activitats “sempre que 
l’evolució de la pandèmia ho 
permeti i quan sigui possible, 
així les mesures que s’adoptin 
han de ser consensuades i, so-
bretot, amb un missatge clar i 
concís, per evitar confusió i no 
generar frustació, i segurament 
podren avançar a poc a poc”. 

En aquesta situació, i davant 
la petició per fer festes amb 
bous, el delegat del Govern 
ha explicat que “mentre no hi 
hagi festes majors, no hi hau-
rà festes en bous” i que el de-
sembre de 2020 l’Agrupació de 
Penyes i Comissions Taurines 
amb els ajuntaments van con-
sensuar un Pla de Represa de 
les Festes amb Bous “que no 
contempla els bous al carrer 

ni els capllaçats però, estableix 
mesures per poder fer bous a 
la plaça, amb condicions, una 
plaça portàtil, amb l’afora-
ment limitat que s’estableixi en 
els espectacles, amb controls 
d’accés d’entrada i sortida, dis-
tància, mascareta, etc., i que es 

troba a la taula de la Direcció 
General de Cultura Popular i 
Tradicional per a quan sigui 
possible s’elevi al Procicat”. 
Per la seua part, l’Agrupació de 
Penyes i Comissions Taurines 
de l’Ebre no entén com no es 
doni permís per poder fer bous 
en places portàtils on es pot 
controlar l’aforament. 
Joaquim Martí, membre de 
l’entitat, ho explicava als es-
tudis de la Plana Ràdio “S’han 
iniciat activitats als teatres, que 
ho veiem molt bé en les seves 
mesures, ho veiem perfecte, 
però no pot ser que nosaltres 
en una plaça portàtil on es pu-
gui controlar l’aforament no 
ho puguem fer”.

L’Agrupació de Penyes 
Taurines no entén com no 

es doni permís per fer bous 
en places portàtils
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‘Posem el fil a l’agulla 
a una iniciativa que 
farà realitat un dels 

compromisos d’aquesta 
lesgislatura’

Situació de 
la infància i 

l’adolescència
Des de la Regidoria de Polí-
tiques Socials i Igualtat de la 
Ràpita se segueix treballant 
en la diagnosi sobre la situa-
ció de la infància i adolescèn-
cia a la població. La diagnosi 
permetrà desenvolupar polí-
tiques públiques adreçades a 
augmentar el protagonisme 
dels nois i noies al municipi, 
incidint en àmbits com la par-
ticipació, la família, l’escola, el 
lleure, els mitjans de comu-
nicació i la salut. Per donar 
resposta a les necessitats re-
als de la ciutadania, s’ha ela-
borat un qüestionari adreçat 
als progenitors i progenitores 
amb fills i filles de 0 a 18 anys.

LA RÀPITA
L’Ajuntament impulsa la recuperació i 
revalorització del mas de Mata-redona

L’Ajuntament de la Ràpita im-
pulsa la recuperació i revalorit-
zació del mas de Mata-redona 
i fa una crida a la participació 
ciutadana per reactivar aquest 
espai singular del municipi. El 
projecte permetrà reestruc-
turar el mas i donar-li noves 
funcions adaptades a les ne-
cessitats actuals. Amb aquest 
objectiu s’ha començat a tre-
ballar la iniciativa amb una 
comissió de treball, formada 
per persones que en alguna 
època de la seva vida han es-
tat vinculades amb el mas de 
Mata-redona i s’han sumat per 
portar el projecte a bon port.
L’alcalde, Josep Caparrós, ha 

exposat que “posem el fil a 
l’agulla a una iniciativa que farà 
realitat un dels compromisos 
d’aquesta legislatura que vam 
incorporar al programa elec-
toral d’ERC”. 
Caparrós ha destacat que 
“actualment el mas de Ma-
ta-redona està deixat i des 
del consistori volem recupe-
rar la identitat i la història dels 
nostres orígens de la Serra del 
Montsià mitjançant un projec-
te col·laboratiu que volem que 
tothom es faci seu”.
Per la seva banda, el regidor 
d’Identitat, Rafa Balagué, ha 
fet èmfasi a dir que “dignificar 
el mas és un projecte de gran 

Dos detinguts quan 
preparaven un robatori

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir dos veïns de la Ràpita la 
setmana passada després de 
ser enxampats quan, suposa-
dament, preparaven un roba-
tori en un establiment comer-
cial del nucli urbà. 
L’arrest es va produir a l’avin-
guda de Jaume Perepons en 
el marc d’un operatiu entre els 
Mossos i la policia local, amb 
patrulles uniformades i de pai-
sà, per frenar l’increment de 
robatoris al municipi i al nucli 
veí d’Alcanar Platja durant els 
últims temps. 
Els agents van detectar un dels 
homes amb eines a la mà men-

tre un altre tornava d’un edifici 
proper, segons han confirmat 
fonts dels Mossos.
En paral·lel a aquesta detenció, 
una investigació dels Mossos 
va permetre identificar un dels 
arrestats en l’operatiu com a 
presumpte autor d’un robatori 
a Alcanar Platja, pel qual es va 
detenir un altre veí de la Rà-
pita. 
Tots dos acumulaven nom-
brosos antecedents policials 
per aquest tipus de fets i van 
quedar en llibertat amb càr-
recs després de declarar da-
vant del jutge. 
(ACN)

magnitud que hem de fer en-
tre tota la gent que tingui ga-
nes de veure’l rehabilitat amb 
la finalitat de donar-li noves 
oportunitats”. El mas de Ma-
ta-redona fou un dels masos 
més importants de la Serra del 
Montsià a principis del segle 
XX.
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PROTOCOL 
D’ACTUACIÓ 
DAVANT 
VIOLÈNCIES 
SEXUALS
El Consell Comarcal del 
Montsià inicia l’elaboració 
d’un protocol d’actuació 
davant violències sexuals als 
espais públics de la comarca 
conjuntament amb l’Agència 
Catalana de Joventut i l’Ob-
servatori Noctàmbul@s.
L’objectiu és que totes les 
persones puguin gaudir dels 
espais d’oci d’una manera 
segura i lliure de violències 
masclistes als municipis del 
Montsià, ja que durant els 
darrers anys s’ha detectat 
que en aquests punts, siguin 
públics durant les festes 
majors o privats en locals 
d’oci, succeeixen moltes de les 
agressions sexuals a dones i 
sovint tenen més impunitat. 
La ciutat d’Amposta queda 
exclosa d’aquest protocol 
perquè al tenir més de 20.000 
habitants té el seu propi.
El Consell Comarcal del Mont-
sià rebutja qualsevol mena 
d’agressió i creu fermament 
en la llibertat i la igualtat de 
totes les persones. L’elabo-
ració d’aquest Protocol és un 
pas més perquè així sigui.

CONSELL 
COMARCAL 
DEL MONTSIÀ

ENQUESTA 
D’OPINIÓ 
L’Ajuntament d’Alcanar està 
realitzant millores en les dife-
rents instal.lacions esportives 
municipals. Per aquest motiu, 
s’ha elaborat una enquesta 
d’opinió ciutadana. 

Cal que aquelles persones 
i entitats que fan ús de les 
instal.lacions esportives 
municipals responguen “amb 
sinceritat i exactitud”. 
La data límit per a respondre 
l’entrevista és el 29 de maig 
del 2021. 

ALCANAR

S JAUME

El Local dels Jubilats/des 
(antiga Cambra Agrària) de 
Sant Jaume d’Enveja acollirà 
avui divendres, de les 17h  a 
les 21h, una nova campanya 
de donació de sang.
La donació de sang és un acte 
senzill, segur, gens dolorós i 
assistit per professionals espe-
cialitzats en tot moment. Pel 
donant no comporta cap risc i, 
en canvi, per a malalts de tot el 
territori pot suposar avançar en 
el seu procés de curació. 

Campanya 
de donació 

de sang, avui 
divendres

S BÀRBARA

Ximo Martí, regidor no adscrit 
del grup Santa Bàrbara Avança 
Unida, ha comentat que “com 
ja vam dir, els  diners de les co-
missions informatives del 2020 
dels regidors no adscrits del 
nostre grup van ser per al Cen-
tre Vima de Santa Bàrbara, per 
a la nostra gent gran. Enguany 
tots els diners de les  comis-
sions informatives dels regi-
dors del nostre grup municipal 
seran per als xiquets/tes de la 
Llar d’Infants de Santa Bàrbara. 
Nosaltres, cada any donarem 
els diners de les comissions in-
formatives a la gent del poble”. 
D’altra banda, informar que 
al ple d’ahir es presentava la 
moció d’adhesió a la platafor-
ma per la defensa dels feste-
jos de tauromàquia tradicional. 
La moció està promoguda per 
l’Agrupació de Penyes i Co-
missions Taurines de les Terres 
de l’Ebre.

“Els diners de 
les comissions 
informatives, 
per a la Llar 
d’Infants”

LA SÉNIA

El ple de l’ajuntament de la 
Sénia va aprovar la bonificació 
del 100% del cost d’ocupa-
ció de via pública per al 2021 
a bars i restaurants per tal de 
fomentar l’activitat econòmica 
i ajudar a un dels sectors més 
castigats per les restriccions 
imposades per la pandèmia. Al 
mateix ple també es va apro-
var l’expedient de modificació 
de crèdit extraordinari per im-
port de més de 282.000 euros 
amb l’objectiu d’executar ac-
tuacions necessàries com la 
renovació de la xarxa d’aigua 
potable, l’enllumenat públic, 
els parcs i jardins, o el mobi-
liari urbà compresos a les àre-
es de medi ambient, personal, 
educació, serveis municipals o 
infraestructures, entre d’altres, 
per seguir treballant per millo-
rar el benestar de la ciutadania.

Es bonificarà 
el 100% del 

cost d’ocupació 
de via pública 

a bars i 
restaurants

PSC

L’import econòmic que es-
tan sufragant els ajuntaments 
“per fer front a les despeses 
econòmiques de tenir una llar 
d’infants oscil·la aproximada-
ment al voltant 15.000 euros 
anuals, a part de les despeses 
pròpies de manteniment de 
l’edifici, i neteja. Amb el nou 
conveni que pretén aplicar la 
Generalitat suposarà que en 
el millor dels casos els ajun-
taments hauran d’abonar al 
Departament més de 30.000 
euros anuals. La proposta del 
Departament d’Educació fa 
insostenible per a les arques 
municipals el manteniment de 
les llars d’infants rurals donat 
què suposa augmentar en un 
100% les despesa econòmica”, 
diu Josep Lleixà Alcalde del 
Mas de barberans. El PSC pre-
sentarà mocions als municipis i 
als quatre Consells Comarcals, 
“ja que cal sumar esforços per-
què el món rural no acabi per-
dent més serveis bàsics”.

Futur incert 
per a Llars 
d’Infants 

rurals

Rebuig al projecte de la planta 
de compostatge de fems

Els veïns de Santa Bàrbara han 
rebutjat la instal·lació d’una 
planta de compostatge de 
fems d’aviram a quatre qui-
lòmetres del nucli urbà. En la 
consulta popular, celebrada 
aquest diumenge, 448 veïns 
han votat en contra del pro-
jecte, 171 ho han fet a favor i 
hi ha hagut dos vots en blanc i 
deu de nuls. Segons dades de 
l’Ajuntament, hi han partici-
pat 654 persones de les 3.183 
que estaven cridades a votar 
i la participació s’ha xifrat en 
un 20,5%. La plataforma ve-
ïnal contrària a la instal·lació 
ha celebrat el resultat i ha tor-
nat a demanar que es retiri el 
projecte. El govern municipal 
s’ha compromès a treballar pel 
‘no’, però ha reconegut que 
serà difícil aturar el projecte 

legalment per l’actual estat 
de la tramitació.  En aquesta 
línia, l’alcalde de Santa Bàrba-
ra, Antonio Ollés, va admetre 
a Canal Terres de l’Ebre que el 
resultat de la consulta sobre 
la planta de compostatge pot 
generar frustració si finalment 
s’acaba construint. El que té 
clar l’alcalde és que si l’infor-
me és favorable i no hi ha cap 
altra escletxa legal, no tindran 
més remei que permetre la 
construcció de la planta de 
compostatge.

Detenen el propietari d’un bar 
per vendre droga a l’establiment

La Guàrdia Civil d’Amposta va 
detenir el 16 d’abril un home 
de 61 anys, propietari d’un bar 
de Santa Bàrbara, com a pre-
sumpte autor d’un delicte con-
tra la salut pública. 
Segon informa l’ACN, l’arres-
tat venia dosis de mig gram de 
cocaïna al seu local. La Guàrdia 
Civil en va intervenir 48 dosis i 
150 euros en bitllets. Durant un 
servei de vigilància, els agents 
van observar que el bar estava 

obert al públic fora de l’hora-
ri permès per les restriccions 
sanitàries. Després d’inspec-
cionar el local i identificar els 
dos homes que hi havia dins, 
un d’ells el propietari del bar, 
van trobar una cartera amaga-
da davall d’una mascareta qui-
rúrgica on hi havia les dosis de 
cocaïna i els diners. 
Els fets es van posar en co-
neixement del jutjat número 1 
d’Amposta.

SANTA BÀRBARA

El ‘no’ s’imposa amb 448 
vots. Però el projecte serà 
difícil d’aturar per l’actual 

estat de la tramitació
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PLE CONSELL DE 
LA RIBERA
A l’inici del ple, es va retirar 
la moció prevista a l’ordre 
del dia de rebuig a l’esmena 
de PSOE i Unidas Pode-
mos sobre residus nuclears 
inclosa a la Ley de Cambio 
Climático y Transición 
Energética de l’Estat. El text 
denunciava que qualsevol 
actuació relacionada amb 
residus radioactius de les 
centrals nuclears queda 
exceptuada de tot acte de 
control preventiu municipal. 
ERC i Bildu han paralitzat 
l’esmena al Senat. 
El ple també ha aprovat la 
congelació de quotes provisi-
onals de serveis socials per 
aquesta anualitat. 

HORTA
Dissabte passat es  va 
celebrar el concert inaugural 
dels 500 anys del naixement 
de Sant Salvador d’Horta, a 
càrrec de l’Anna Roig i Bru 
Maymó, al cinema municipal. 
Durant l’any hi ha programa-
des més activitats.

MÓRA D’EBRE
Un any més torna als carrers 
i espais de Móra d’Ebre la 
fira Litterarum d’espectacles 
literaris i la fira del llibre 
ebrenc en format presencial. 
Del 28 al 30 de maig. 

RIBERA D’EBRE
El Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre ha tornat 
a oferir un curs d’auxiliar 
d’agricultura especialitzada 
en poda. El curs ha format 
deu alumnes en la poda de 
vinya i diverses varietats 
d’arbres fruiters. 

GANDESA
Els Bombers van apagar 
dilluns a la nit un incendi 
d’un contenidor de residus 
industrials al pati d’una 
empresa entre Gandesa i 
Corbera d’Ebre. Cap persona 
va resultar ferida.

MÉS 
NOTÍCIES

La biblioteca de Gandesa ha 
creat una ruta virtual

La Terra Alta és una comarca 
que inspira novel·les i engen-
dra autors. La Biblioteca de 
Gandesa ha creat una ruta li-
terària virtual on cada mes es 
repassen escriptors i obres de 
cada un dels dotze municipis 
de la comarca. Aquest mes 
d’abril passa pel Pinell de Brai, 
que aglutina sobretot obres 
històriques i de recerca. Entre 
gener i març també ha passat 
per Arnes, Horta de Sant Joan 
i Prat de Comte. Les bruixes, 
Picasso o el despoblament 
són algunes de les temàtiques 
dels llibres que s’han inspirat 

en aquests pobles, però també 
són bressol de desenes d’es-
criptors que la ruta vol donar a 
conèixer. No es descarta que, 
superada la pandèmia, la ruta 
generi activitats presencials als 
pobles o se li doni forma de 
jornada literària.

MÓRA D’EBRE

Identifiquen 79 persones 
per incomplir els aïllaments
A la reunió ordinària del Con-
sell de Direcció de l’Adminis-
tració Territorial de la Gene-
ralitat, celebrada dimarts, es 
va informar que la situació 
sanitària va millorant paula-
tinament a la Terra Alta, on hi 
havia 16 brots actius i s’han fet 
cribratges a diverses escoles 
i on també els Mossos d’Es-
quadra van dur a terme el cap 
de setmana passat un disposi-
tiu especial, en què van fer 79 
identificacions per incomplir 
el confinament i es van aixecar 
73 actes d’inspecció per temes 
de mobilitat. A més a més, es 

van fer 35 inspeccions a bars 
i restaurants de la comarca 
sense haver d’aixecar cap acta, 
mentre que la restauració de 
Gandesa va tancar l’activitat 
per ajudar a fer front als brots 
detectats. 

La Seguretat Social 
mantindrà tancada l’Oficina

L’Institut Nacional de la Segu-
retat Social ha comunicat per 
carta a la presidenta del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre la 
decisió de no reobrir l’Oficina 
de la Seguretat Social de Móra 
d’Ebre, oficina que fins fa un 
any donava servei a poblacions 
de les comarques de la Ribera 
d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat.
En la missiva rebuda s’argu-
menta la decisió “por la imposi-
bilidad de dotarla de efectivos y 
garantizar su viabilidad a medio 
y largo plazo”. El Consell ha re-
but el document coincidit amb 
el ple d’abril, un ple en el qual 
s’havia previst la votació d’una 
moció demanant la reober-
tura de l’oficina i que ha estat 
aprovada per unanimitat. “La 
resposta que hem rebut és una 

mostra del seu menyspreu cap 
al territori. A partir d’ara caldrà 
fer els tràmits via telemàtica o 
a les oficines de Reus i Tortosa. 
Tot i que la decisió ja sembla 
presa, em posaré en contacte 
amb els altres presidents dels 
consells comarcals per con-
sensuar els nous passos que cal 
fer. Lluitarem perquè el territo-
ri no perdi serveis”, ha explicat 
Gemma Carim, presidenta del 
Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre. 

Marxa lenta per protestar 
contra la massificació eòlica

Una vintena de vehicles han fet 
aquest dissabte una marxa len-
ta per denunciar la massifica-
ció eòlica que pateix la comar-
ca de la Terra Alta. Al crit de ‘Ni 
un molí més a la Terra Alta’ i 
fent sonar els clàxons, els ma-
nifestants s’han concentrat a 
Gandesa, des d’on han marxat 
cap a Vilalba dels Arcs, passant 
primer per Batea. L’Associació 
Terra Alta Viva, impulsora de la 

protesta, ha rebutjat el nou de-
cret llei 16/2019 i la implanta-
ció de quinze projectes eòlics 
i set fotovoltaics a la comarca. 
També ha denunciat les obres 
que s’estan fent per construir 
les centrals dels Barrancs, Pun-
ta Redona i Tres Termes, atès 
que encara no s’ha resolt el 
contenciós administratiu que 
va interposar el Consell Regu-
lador de la DO Terra Alta.

TERRA ALTA

Esquerra aconsegueix blindar la participació dels 
Ajuntaments en les obres que es facin a les centrals nuclears
El grup d’Esquerra Republica-
na va aconseguir que el Ple del 
Senat, en el tràmit de debat i 
votació del projecte de Llei de 
canvi climàtic i Transició Ener-
gètica, aprovés dues esmenes 
que comporten canvis impor-
tants en el seu contingut pel 
que respecta als ajuntaments 
i les centrals nuclears.
El senador republicà Xavier 
Castellana va defensar una es-
mena, transaccionada i apro-

vada amb la resta de grups, que 
permetrà als ajuntaments par-
ticipar en les obres públiques 
d’interès general relacionades 
amb la construcció, ampliació, 
reparació, conservació, explo-
tació o desmantellament en 
centrals nuclears. Castellana 
va destacar que “l’esmena rec-
tifica la disposició addicional  
incorporada per PSOE i Pode-
mos, modificant l’Art.38 bis de 
la Llei 25/1964, de 29 d’abril, 

d’Energia Nuclear, per la qual 
anul·lava i apartava totalment 
els ajuntaments a l’hora de 
participar davant la realització 
d’aquest tipus d’obres als seus 
termes municipals”. Segons el 
senador “amb el nou redac-
tat, recuperem la participació 
dels ajuntaments en el procés 
de tramitació aconseguint que 
s’apliqui la normativa general 
sobre obres públiques d’inte-
rès general. Per tant incloem 

l’obligació de consultar mit-
jançant petició i emissió d’un 
informe del projecte als ajun-
taments afectats, els quals a 
més podran seguir cobrant 
l’impost municipal sobre 
l’actuació a fer-se, atribució 
que amb el text original des-
apareixia”.
Castellana va afirmar que 
“estem molt satisfets d’haver 
aconseguit aquesta rectifica-
ció”.
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L’Ajuntament del Perelló aclareix que “mai 
s’ha negat ni es negarà a fer cap reunió 

informativa amb qui la demane”
Les plataformes ciutadanes en 
contra de la massificació de 
projectes de renovables, Sal-
vem Fullola, Trenquem l’Amet-
lló, Stop Vandellòs II, Tossal 
de Montagut i Tivissa Sud han 
fet una protesta silenciosa a 
les portes de l’Ajuntament del 
Perelló. Denuncien que l’equip 
de govern no els permet par-
ticipar en la Comissió de re-
novables que s’ha constituït 
aquest dimarts. La Comissió de 
les renovables es compon de 

tres regidors de l’equip de go-
vern d’ERC, i dos regidors Junts 
pel Perelló (a l’oposició).  Les 
plataformes apel·len que la le-
gislació vigent a Catalunya per-
met “la participació ciutadana 
en organismes municipals i so-
bre la gestió del medi natural”.
Des de l’Ajuntament del mu-
nicipi perellonenc s’ha aclarit 
que “mai s’ha negat a ningú cap 
reunió ni cap explicació, tot al 
contrari. I així seguirem, infor-
mant de tot el que es reclame, 

En 1 minut
· L’AMETLLA: arriben les 10es 
Jornades Gastronòmiques de 
la Tonyina Roja a l’Ametlla. Des 
d’avui divendres i fins al 9 de 
maig, 12 restaurants i 9 bars 
ofereixen menús gastronòmics 
i tapes elaborades amb tonyina 
roja.

· Els pescadors caleros reben 
la indemnització per la captura 
accidental de tonyines mortes 
arran del temporal Glòria. L’em-
presa Balfegó, l’asseguradora 
Mapfre i les confraries afecta-

des arriben a un acord d’indem-
nització per poder fer front a les 
despeses i pèrdues que els va 
generar la crisi de les tonyines.

· SANTA BÀRBARA celebra la fes-
tivitat de Sant Gregori, de l’1 al 9 
de maig. ‘Obrim els calaixos de 
la memòria’. Per demà dissabte 
està prevista la romeria amb car-
ruatges i cavalleries. Aquest cap 
de setmana, s’efectuarà un ho-
menatge a les pubilles i pubills 
del 2020 i el cap de setmana se-
güent es farà el mateix amb les 
pubilles i pubills del 2021.

· L’AMPOLLA: dissabte passat,  

el Vermut de Llucià Ferrer, que 
s’emet per Ràdio Flaixbac, va ser 
al Bama Beach Club de l’Am-
polla fent en directe el progra-
ma del passat cap de setmana. 
El Vermut de Llucià va comptar 
amb la presència de la periodis-
ta Laura Fa, el cantant del grup 
Buhos, Guillem Solé, i el cuiner 
i presentador Marc Ribas, entre 
d’altres.

· TIVENYS: l’Ajuntament comu-
nica que comencen les obres 
de millora del camí de l’Assut i 
d’un tram proper a les trenca-
des. Aquestes obres duraran fins 
la setmana vinent.

· EL GOVERN obre, amb 20 
MEUR, la convocatòria d’ajuts 
ordinaris per al pagament del 
lloguer del 2021. S’han incre-
mentat els topalls del lloguer 
mensual per adaptar-se a la 
realitat del mercat i les famílies 
podran rebre un màxim de 200 
euros d’ajut al mes. El 2020, 
més de 66.000 famílies van re-
bre algun tipus d’ajuda per pa-
gar el lloguer del seu habitatge.

· BENIFALLET: Les Coves Mera-
velles tornen a l’horari habitual. 
De dimecres a diumenge,visites 
a les 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 
16.15, 17.15, 18.15 i 19.15 h.

Es va fer la 
inauguració del 

casal Jove

L’Ajuntament de Deltebre 
assoleix un 100% de puntuació 

del Segell Infoparticipa
La Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) ha atorgat no-
vament el Segell Infoparticipa 
a l’Ajuntament de Deltebre per 
la qualitat i la transparència de 
la comunicació local. De fet, 
la pàgina web del consistori 
ha obtingut una puntuació del 
100%, complint així amb els 52 
indicadors que s’han avaluat 
en aquesta edició, i superant el 
96% obtingut en el darrer any.
L’alcalde, Lluís Soler, ha explicat 
que “el nostre compromís amb 
la transparència i amb la gestió 

oberta és ratifica amb l’obten-
ció novament d’aquest Segell, el 
qual ens permet posar en valor 
i en relleu totes les accions que 
estem realitzant per tal que la 
ciutadania estigui informada de 
les diferents accions i gestions 
que estem efectuant a l’Ajunta-
ment de Deltebre”.

Camarles: bon balanç de la Setmana Cultural
La Setmana Cultural 2021 de 
Camarles i Lligallos va acabar el 
diumenge. Entre els dies 16 i 25 
d’abril, s’han pogut gaudir de 
diversos actes destinats a tot el 
públic. 
Des de la Regidoria de Cultura, 
s’ha fet una valoració positiva 
de la Setmana Cultural i s’ha 
destacat la gran participació 
que hi ha hagut en la major part 
dels actes previstos. 
Pel que fa al Concurs de Foto-
grafia, una de les novetats va 
estar el concurs a Instagram, 
amb dues categories: Fotogra-
fia en color i blanc i negre i el 
tema era imatges relacionades 
en Camarles o Lligallos.
Els guanyadors van ser: en co-
lor: @gemmabovebonet
Millor fotografia en blanc i ne-
gre: @joeletgaya

Inauguració Casal Jove
Per donar inici a la Setmana 
Cultural, el divendres 16 d’abril 
es va fer la inauguració i portes 

obertes del casal Jove, ja que 
alguns dels actes destinats als 
joves com el taller de graffitis 
es realitzava al local.
La Biblioteca Guillem de Sunyer 
va presentar per les xarxes so-
cials de l’Ajuntament la masco-
ta guanyadora de la biblioteca, 
Booky, d’Àlex Ferré de 3r curs 
de l’escola Sant Àngel. 
Dintre de la programació, tam-
bé es va realitzar la presentació 
dels llibres dels autors locals 
“Aquest any no vindré a l’esco-
la” llibre solidari de Carlos Mas-
carell i “Enyors” d’Agustí Clua 
al Casal d’Avís i “La dissipada 
vida de l’oncle Tomàs” de Jo-
sep Agustí Martí mitjançant les 
xarxes socials.
Com a cloenda, l’Agrupació 
Musical de Camarles va realit-
zar el concert de Sant Jordi i va 
fer la presentació de l’himne de 
l’Agrupació, compost per Lio-
nel Beltran (música) i Mònica 
Martí (lletra).
A més d’aquest actes, a l’Insti-

tut i a les escoles es van inter-
pretar obres de teatre destina-
des als alumnes de cada centre 
educatiu. I com ja es tradició 
durant la diada de Sant Jordi 
el comerç local i associacions 
van montar les seves parades 

també escoltant opinions i fent 
els aclariments necessaris amb 
reunions que es puguin sol.li-
citar. Per tant, així pot existir i 
existirà participació de tothom. 
La Comissió s’ha creat per ser-
ne una més com les altres que 
ja existeixen a l’Ajuntament, 
sempre comunicant les deci-
sions i responent als dubtes 
que pugui tenir la ciutadania, i 
està formada per membres de 
l’equip de govern i de l’oposi-
ció”.  

de venda de llibres i roses . Tots 
els actes foren patrocinats per 
la Regidoria de Cultura amb la 
col·laboració de les regidories 
de Participació Ciutadana i En-
senyament i el club de lectura, 
Amics de les Lletres.

Valora la transparència 
i la qualitat informativa 

de la web

FONS EUROPEUS 
NEXT GENERATION
Els consells comarcals de les 
Terres de l’Ebre coordinen una 
proposta territorial conjunta 
per tal de captar fons europeus 
del programa Next Generation 
EU. S’ha celebrat una reunió 
del Consell d’Alcaldes del 
Baix Ebre per tal de recollir 
les propostes dels municipis i 
també els consells comarcals 
de la Terra Alta, la Ribera i el 
Montsià han celebrat consell 
d’alcaldes.



BOSSA PASTOR /
ZURRON PASTOR 
CAPSELLA BURSA PASTORIS

Herba d’un parell de pams d’alçada, amb les flors a la part de baix agrupades de color blanc. El fruit és molt característic perquè és pla i de forma triangular, 
pot florir tot l’any si la terra no es seca massa.

Ús intern: En ús intern és: vasoconstrictora, hemostàtica, tònic uterí i cicatritzant per via externa, regularitza el flux menstrual (per excés o per escàs), reuma, 
gota, per regular el cicle menstrual, també per talla el flux de sang per al nas posant una compresa molla d’una infusió. Vòmits de sang i úlceres d’estómac. 
Afeccions genitals i urinàries, febres intermitents, edemes, retenció de líquids. Anèmia, Càlculs renals que al seu pas per l’urèter causen erosiones i petites 
ferides que es noten en forma de sang a l’orina.
Ús extern: En ús extern és adequada per: netejar ferides, en les erupcions cutànies i èczemes per la calor excessiva, morenes (hemorroides), varius, per a frenar 
el sagnat, acne, dermatitis, cicatritzar ferides i picades d’insectes.
Observacions: Es recull de primavera a la tardor quan està a punt de florir o té floretes.

Tota la planta especialment les summitats florides en tisana de 2gr. tres cops al dia.
Pols: triturar la planta seca i prendre entre mitja i una cullereta, 2-3 vegades al dia.
En Vi: macerar durant 10 dies 180 gr. de planta fresca triturada en 100 gr. de vi blanc i prendre una cullera sopera cada 2 hores.
Suc de la planta fresca o un cataplasma sobre les ferides.
Suc xopant un cotó per a estroncar les hemorràgies nasals i altres hemorràgies.

Està contraindicada en l’embaràs pel seu efecte abortiu, també en hipertensió arterial i hipotiroïdisme, és hipertensora, no recomanable amb antidepressius i 
cal precaució en nens i dones lactants, vigilant els seus efectes secundaris.

En herbassars rurals, a la vora del camí i sobre camps de cultiu i terrenys àrids amb poca humitat.

La planta sencera, cremada, deixa una cendra amb molt sodi i potassi que pot reemplaçar la sal.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU I ON LA PUC TROBAR

17

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 

M
IQ

U
EL

 B
IA

RN
ÉS

MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

OBSERVACIONS I CURIOSITATS

16 remeis naturalsDIARI MÉS EBRE • divendres 30 d’abril / 2021



17esports DIARI MÉS EBRE • divendres 30 d’abril / 2021

CD TORTOSA: AL 
2025 ESTARÀ A 
TERCERA DIVISIÓ 
La veritat que el Tortosa 
té mala sort. La passada 
campanya sinó fos pel covid 
potser hagués pogut ascendir 
(no va fer-ho pel golaverage 
particular amb la Rapitenca). 
Aquesta temporada tenia un 
equipàs, amb l’arribada del fill 
pròdig, Guillermo Camarero. 
Tenia moltes possibilitats 
d’ascens, però la temporada 
és nul.la. No obstant, la ter-
cera serà la definitiva, o sigui, 
la propera temporada. Aquest 
club, des que va perdre la ter-
cera divisió, no ha aixecat cap. 
En les últimes 8 campanyes 
en porta 1 a la 1a catalana i 7 
en la segona. Ni el soci més 
pessimista hagués cregut 
això fa deu anys. Per a mi és 
normal, la política de fitxat-
ges no ha estat encertada, el 
canvi continu d’entrenadors i 
l’ansietat de pujar han passat 
factura. No sóc pessimista, tot 
el contrari, aquest club té un 
president amb les idees clares 
i que s’ha adonat que a la 2a 
catalana el Tortosa no pot 
estar; en la 1a tampoc per ser 
deficitària, amb la qual cosa 
van a per la tercera divisió. 
D’entrada aquest any pujaran 
al filial, intentaran fer la gran 
fusió amb l’Ebre - Escola que 
els donarà prestigi i poder i 
el següent pas serà ascendir 
a la 1 catalana, estar dues 
campanyes i consolidar a 
l’equip i el 2025 ascendir a ter-
cera divisió. No sé si té poder 
polític. Si sé que l’alcaldessa 
és de família futbolera (el seu 
pare va ser jugador i entre-
nador, Joan Roigé) i és fan del 
CD Tortosa. Jo aposto a que 
el Tortosa estarà en 2025 en 
tercera divisió. 
I els que em segueixen cada 
setmana saben que fallo molt 
poc en els pronòstics.

CELMA

IMPUGNACIONS
Les impugnacions i més entre 
equips veïns són sempre 
complicades. Jo recordo, quan 
jugava, un partit en el que 
ens va costar molt guanyar, 
era fora de casa. L’equip 
local, després del partit, va 
impugnar per alineació inde-
guda nostra. I li van donar els 
punts. Segons el reglament, 
del tot merescudament. 
Recordo també el malestar 
d’aquell moment i quant  
penses amb l’equip que ha 
impugnat. Però, realment, no 
té cap culpa. Fa el que ha de 
fer, en base a un reglament 
que és per a tots. Aquesta 
setmana, vivim un cas pecu-
liar amb dues impugnacions 
del Catalònia, pel partit del 
primer equip de Tercera al 
camp de l’Amposta B i del 
filial de Quarta, al camp del 
Tortosa B. D’entrada, he de 
deixar clar que, baix el meu 
punt de vista, el Catalònia 
està fent el que deu. Creu 
que pot haver un possible 
alineació indeguda i presenta 
al.legacions perquè es pugui 
aclarir. 
La història està en què els 
equips de Segona catalana 
que no competeixen tenen li-
mitat a 3 jugadors i un porter 
els jugadors que del primer 
equip puguin jugar al filial. Es 
un nova circular. Una circular 
que tampoc s’entèn massa 
perquè han hagut equips de 
Tercera catalana que han fet 
molts fitxatges d’altres clubs, 
sense limits, i, en canvi, els  
filials si que en tenen. Jo crec 
que s’hagués hagut de limitar 
la possibilitat de fer fitxatges 
en tots els casos. 
Tant Tortosa com Amposta 
diuen que es van assessorar i 
que han actuat segons el que 
se’ls havia dit. Per tant, caldrà 
esperar la setmana vinent la 
decisió del comité.  

MICHEL PROPERA JORNADA
PRIMERA 
CATALANA 
Diumenge

Gavà-V Alegre 12h

Catllar-S Ildefons 12h

Santboià-Ascó 12h 

Rapitenca descansa

COPA 
La Sénia-R Bítem (diu 16.30h)

Ampolla-Camarles (diu 17h)

TERCERA 
CATALANA 
Dissabte 

Catalònia-Sant Jaume 15.30h

Roquetenc-Ebre E 16.30h

Diumenge 

Ametlla-Flix 11.45 h

Benissanet-la Cava 16h

Godall-Olimpic 16.30h

Corbera-Amposta 17h

J i Maria-Alcanar 17h

Rapitenca-Batea 17.30h

S Bàrbara descansa

QUARTA   
CATALANA 
Dissabte

Olimpic-la Cava 12h

Catalònia-Ebre E 17.30

Diumenge

Xerta-Tortosa 17h

Ametlla descansa

FEMENÍ. F-7  
Dissabte

R Bítem-J i Maria 16.40h

Santa Bàrbara-Perelló 19h

FEMENÍ. F-11 
Juvenil 2a: diumenge 14h

Vilafranca-FF Terres de l’Ebre

FCF TV

Minut 91: dilluns, 21.30 h

El Club Futbol Batea és el pro-
tagonista del proper programa 
de ‘La Frontal’, que s’emet cada 
dilluns a les 20 hores a fcf.tv. 
El Camp de Futbol Municipal 
de Batea ha acollit el rodatge 
del 29è programa. El perio-
dista Carles Fité, presentador 
d’aquest espai, ha parlat amb el 
president del club, Miquel Suñé; 
el vicepresident Joan Suñé; el 
jugador i un dels capitans del 
CF Batea Jordi Vilanova. I tam-
bé amb el futbolista Javier Dilla. 
A més, “coneixerem la història 

El CF Batea, protagonista al 
programa ‘La Frontal’

del coordinador del futbol base 
i entrenador de l’equip Aleví, 
Germán Inglés”.

CANAL TERRES DE L’EBRE

Minut 91, dilluns vinent dia 3 de maig, a les 21.30 hores, a Ca-
nal Terres de l’Ebre. Comentarem la jornada del cap de setmana.
Es podran veure els resums amb els gols dels següents partits: 
Santboià-Ascó, J i Maria-Alcanar, Rapitenca B-Batea, 
Roquetenc-Ebre Escola i Xerta-Tortosa B. 

SECCIÓ FUTBOL BASE: repor amb els gols del derbi de juvenils 
preferent, Rapitenca-Tortosa
CONVIDAT AL PROGRAMA: Jesús Ferrando 

Jesús Ferrando. 

Un moment del programa que es podrà veure dilluns. 

A la TV de la FCF es 
veurà diumenge, en 

directe, el partit 
Santboià-Ascó (12H):

fcf.tv, o l’APP gratuïta 
FCF TV

PIQUÉ, NOU 
MISTER DEL 
BENISSANET 
Ginés Gonzalez no segui-
rà com a entrenador del 
Benissanet. El relleu és 
Josep Maria Piqué que va 
ser entrenador del Batea i 
també va estar a l’Olímpic. 
Debutarà diumenge. 

IMPUGNACIÓ 
El Catalònia ha impugnat els 
partits del primer equip, al 
camp de l’Amposta B i també 
el del filial, contra el Tortosa 
B. Hi ha una normativa que 
regula el número de jugadors 
del primer equip que poden 
jugar al seu filial. Els partits 
estan incoats d’expedient.
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PRIMERA CATALANA
L’Ascó goleja la Rapitenca i referma les 
aspiracions  de lluitar per la primera plaça (6-2)
L’Ascó va golejar la 

Rapitenca en el derbi 
ebrenc de la Primera catalana 
(6-2).  
Els locals es situen ara a un punt 
dels líders Vilanova i del Gavà.  
La Rapitenca, per la seua part, 
veu frenada la seua progressió 
amb una derrota dolorosa. Però 
els rapitencs van trobar-se amb 
un Ascó contundent ofensiva-
ment, que va ser letal, sobre tot 
en cinc minuts del primer temps 
que van decidir. 
El derbi va començar de forma 
elèctrica. Al minut 2, el local Nico 
rematava amb un excepcional 
detall tècnic al segon pal. Re-
matada espectacular. Era l’1-0. 
Dos minuts més tard, una bona 
jugada visitant va comportar el 
gol de Valcàrcel. Amb l’1-1, una 
recuperació rapitenca prop de 
l’àrea rival, va suposar una gran 
ocasió per Pachu que va evitar 
Alejandro, porter asconenc. La 
Rapitenca semblava estar més 
còmode sobre el terreny de joc 

en aquella fase. No obstant, al 
minut 29 una centrada des de la 
dreta va permetre al killer local, 
Adri, fabricar-se el 2-1. El gol va 
afectar els rapitencs. Ñoño des 
de 50 metes va sorprendre amb 
un llançament directe que va ser 
el  3-1. La Rapitenca estava fora 
de partit i no va tapar el misil del 
veterà jugador de l’Ascó. Amb 
els del Montsià fora de cober-
tura, una pèrdua va suposar una 
contra local i una genialitat de 
Marcel Meseguer, que ha tornat 
a l’Ascó, i un penal discutit per-
què Manel va anar a  terra i va 
tocar primer la pilota, si bé tam-
bé va tocar el jugador local en la 
inèrcia de l’acció. Marcel, al estil 
Panenka, va establir el 4-1. Poc 
abans del descans, la Rapitenca 
va tenir una doble ocasió per fer 
el 4-2. Però no va aprofitar-la. 
També tindria l’ocasió d’entrar 
en el partit a l’inici de la represa, 
però Alejandro,  va aturar el pe-
nal que va llançar Valcàrcel. El 
rebuig posterior el va traure Fer-

QUARTA CATALANA

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

20
17
20
15
21
12
11
12
10

13
11
12
12
17
10
13
23
27

18
18
17
16
14
14
11
8
2

classi.                     GF       GC     PNTS

Ascó-Rapitenca  6-2
Gavà-Catllar  2-0
Viladecans-Santboià 1-1
S Ildefons-Vilanova 3-2
Vista Alegre descansava

RESULTATS. 1A CATALANA. 
JORNADA 11. SUB GRUP 2A

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

23
24
18
22
15
16
21
13
16
12
12
13
6
8
5
6
5

11
8
8
8
9
12
9
4
19
10
12
16
12
18
11
29
39

21
19
17
16
15
14
13
13
10
9
8
8
3
3
2
0
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Amposta-Catalònia 1-1
S Bàrbara-la Cava  2-2
S Jaume-Roquetenc 1-2
Godall-Benissanet  4-1
Batea-Ametlla  3-1
Alcanar-Corbera  1-2
Olimpic-J i Maria  2-3
Ebre E-Rapitenca                       0-1
Flix descansava

RESULTATS. 3 A CATALANA. 
JORNADA 8. 

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

7
8
8
5

2
4
10
12

8
7
7
0

classi.                     GF       GC     PNTS

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

RESULTATS. Copa 2a catalana

ens va costar una mica més. Ens 
van generar superioritat per dins 
cosa que ens va fer patir, tot i 
això els gols van arribar en ju-
gades puntuals. Quan estàvem 
una mica millor vam tenir la 
possibilitat d’entrar en el par-
tit però no vam transformar un 
penal. Abans de la mitja part ens 
vam trobar novament amb un 
gol que gairebé tancava el par-
tit. Segona part sense més his-
tòria. En resum un bon partit de 
l’Ametlla i un mal partit nostre. 
La setmana que ve tenim una 
nova oportunitat, a seguir tre-
ballant”. El Xerta rebrà el líder, 
Tortosa B, diumenge vinent. 

TORTOSA B, 5
EBRE ESCOLA B, 2

EBRE ESCOLA B, 3
OLIMPIC B, 3

AMETLLA B, 4
XERTA, 0

El Tortosa B va golejar el filial de 
Catalònia (5-1). Els roigiblancs, 
amb diversos jugadors del pri-
mer equip, no van donar opció 
i al minut 24 van resoldre amb 
els gols d’Aleix, Aaron i Yassine. 
A la represa, Dome va fer el 4-0. 
Toni va reduir distàncies al 70 i 
Yassine tancava la golejada amb 
el 5-1 final. 
Òscar Rumense, tècnic del Tor-
tosa B: “era un partit important 
per nosaltres perquè el Cata-
lònia és un rival competitiu a la 
categoria i venia de guanyar els 
dos partits anteriors. L’equip va  
tenir encert per poder encarri-
lar-lo al primer temps i a la re-
presa va sentenciar. L’objectiu 
del club és pujar per poder pro-
gressar i en aquesta línia estem 
treballant”. Pau Alegria, del Ca-
talònia: “contra este Tortosa no 
es pot competir. Nosaltres, per 
la categoria, tenim un bon equip 
però davant d’un rival així no 
vam tenir opcions i és que no li 
vam poder competir”. 

Xavi Vaquer, de l’Ebre Escola: 
“la primera meitat fou igualada, 
amb més iniciativa nostra de joc 
i ells sortint a la contra. Ens vam 
poder avançar amb tres ocasi-
ons però no vam marcar i ells, 
arran d’una errada nostra, ens 
van fer el 0-1. A la represa, na-
tros més intensos encara amb 
pilota. Jonatan va empatar. Poc 
després ens van fer l’1-2. Vam 
seguir igual i Jonatan va tornar 
a empatar. Buscàvem el 3-2 i 
semblava que podia arribar però 
arran d’un desajust defensiu ens 
van marcar el 2-3. Vam reac-
cionar i Bonet va empatar a 3 
salvant un punt que, com a mí-
nim, mereixíem”.Emilio Pedrola, 
de l’Olimpic: “partit molt igualat 
i que fins a l’últim instant es va 
poder decantar pels dels dos 
costats. Sempre vam portar la 
davantera en el marcador, però 
cada vegada que ens avançà-
vem, els locals aconseguien em-
patar. Empat just en un encontre 
molt disputat i emocionant”.

El filial de l’Ametlla va assolir la 
primera victòria, contra el Xerta 
(4-0). 
Xavi Subirats, de l’Ametlla B: 
“vam tenir el partit controlat en 
tot moment. Va ser important 
marcar aviat. Dir també que 
el Xerta va tenir l’opció amb 
un penal que no va transfor-
mar. Això va donar més força a 
l’equip que va pressionar més 
amunt. Al descans vam arribar 
amb un merescut 3-0. A la re-
presa ells van apretar més però 
nosaltres vam estar col.locats i 
vam intentar tenir control de a 
la pilota. Vam fer-ho bé. En una 
bona jugada vam marcar el 4-0 
que ja va sentenciar. La veritat 
és que molt contents per la vic-
tòria, que ens dona confiança 
amb la feina que estem fent, i a 
seguir treballant”. Marc Medra-
no, Joan Vendrell (2) i Genís van 
marcar els gols. Vendrell ja en 
porta 5 en tres jornades. 
Des del CF Xerta: “l’Ametlla va 
entrar bé al partit i a nosaltres 

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

15
10
8
7
5
5
1

5
7
6
11
6
8
8

9
6
6
3
1
1
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Ametlla B-Xerta  4-0
Tortosa B-Catalònia B 5-1
Ebre E B-Olimpic B 3-3

4 catalana Jornada 3

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

9
20
5
3
3

2
3
3
15
17

7
6
4
0
0

classi.                     GF       GC     PNTS

J i Maria-la Plana  1-8
Perelló-Rapitenca  1-1

RESULTATS. femeni futbol 7
Jornada 3

ran sota els Pals. Del 4-2 es va 
passar al 5-1 amb un gran tret de 
Pol Benito des de fora de l’àrea. 
Esplèndit. El partit va trencar-se. 
Becerra aprofitant una centra-
da de Sancho va establir el 5-2 
i posteriorment, amb el duel de-
cidit, un penal sobre Adri el va 
transformar Xavi Jaime amb el 
6-2.
German, tècnic local: “hem de 
ser realistes i veure que vam 
estar força determinants amb 
les ocasions creades. La nostra 
victoria, a còpia d’efectivitat, fou 

merescuda en un partit en el 
que ens va costar entrar en situ-
ació i potser ells, fins el 2-1, van 
estar millor i nosaltres, fins lla-
vors, no estàvem fent el que ha-
víem parlat”. Ernest Cid, segon 
entrenador rapitenc: “la seua 
victòria va ser justa però inflada. 
En moments puntuals no vam 
tenir l’encert en les ocasions. 
Hem de millorar les concessi-
ons que vam fer i ens van costar 
gols. Queden cinc jornades i se-
guirem lluitant per estar prop de 
les primeres places”.
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EL LÍDER GUANYA A 
L’OLIMPIC (2-3)

3A CATALANA

EL BATEA REMUNTA 
CONTRA L’AMETLLA

Els locals van començar bé però 
a partir de 0-1, van perdre el 
control del joc. Riki, amb un tret 
des de fora de l’àrea, va fer el 0-1. 
El Jesús i Maria va tenir altres ar-
ribades al primer temps. A la re-
presa, Sergio Ruiz va marcar un 
altre gran gol que fou el 0-2. Va 
reaccionar l’Olímpic arran d’un 
penal protestat pels visitants i 
que va transformar Imanol. Poc 
després, un penal molt clar sobre 
el debutant amb l’Olimpic, Luis 
Garcia, no va ser xiulat. L’Olímpic 
es va abocar, però en una con-
tra de manual el líder va establir 
l’1-3 amb gol d’Omar. Una falta 
de Gustavo rematada per Luis 
Garcia va significar el 2-3 i, mal-
grat intentar-ho, l’Olímpic no 
va poder empatar. Els morencs 
s’allunyen dels primers classi-
ficats. Roca, de l’Olímpic: “tot i 
intentar-ho amb bona actitud, 
la dinàmica no és bona i no ens 
trobem còmodes sobre el camp, 
faltant-nos ser més contundents 
quan defensem. També dir, sen-
se ser una excusa amb l’1-2 va 
haver un penal clar no xiulat”.  
David, del J i Maria: “victòria im-
portant i treballada al camp d’un 
rival difícil. Molt bona actitud”.

El Batea va remuntar contra 
l’Ametlla (3-1). José López, del 
Batea: “ells van començar do-
minant, sobre tots els primers 
25 minuts, i van fer el 0-1 arran 
d’una pèrdua nostra. A nosaltres 
ens va costar, molt travats. Vam 
anar millorant i va ser important 
el gol de Ferri en un córner. I 
just abans del descans, Jordi va 
marcar el 2-1. A la represa, va 
ser clau el penal, molt clar, que 
va aturar Rojas. Això ens va do-
nar força, dominant més i creant 
altres ocasions fins que al final 
Ferri va sentenciar. Contents 
perquè l’Ametlla és un molt bon 
equip”. Ivan Romeu, de l’Ametlla: 
“va haver una part per equip. Al 
primer temps nosaltres vam es-
tar millor, tenint el control del 
joc i creant un parell d’opcions 
a més del gol de Miguel. Però 
el Batea, poc abans del descans 
va ser efectiu i va remuntar. El 
2-1 al descans no va ser just. A 
la represa ells van apretar més 
amunt. Nosaltres ja no vam tenir 
tant de control, malgrat que vam 
disposar d’un penal que va aturar 
Rojas. Després ells, amb espais, 
van tenir més arribada i ja al final 
van sentenciar amb 3-1”.

TRIOMF RAPITENC 
CONTRA L’EBRE (0-1)

EMPAT DE L’AMPOSTA 
DAVANT DEL CATA

EL SANTA SALVA UN 
PUNT CONTRA LA CAVA

PRIMER TRIOMF DEL 
GODALL (4-1)

La Rapitenca B va guanyar en 
la seua visita al camp de l’Ebre 
Escola (0-1). El partit al primer 
temps va ser igualat, amb pos-
sessions de pilota compartides. 
L’Ebre, però, amb pilotes llar-
gues a l’esquena de la defensa 
visitant va fer perill i així va tenir 
fins a tres ocasions clares per 
obrir el marcador. La Rapitenca 
pràcticament no va arribar amb 
perill. A la represa, la Rapitenca, 
amb Edgar i Marqués, va guanyar 
en ofici. Marqués va penjar una 
falta que després de dos rebots i 
rematada al travesser de Nacho, 
va suposar el 0-1 d’Edgar. 
Cal dir que abans, l’Ebre va estar 
a punt d’empatar fruit d’una er-
rada visitant amb una pèrdua. El 
porter rapitenc va evitar la rema-
tada. Amb el 0-1, el partit es va 
travar. La Rapitenca el va portar 
en la direcció que més li interes-
sava i va saber frenar el ritme del 
joc. L’Ebre va intentar-ho però ja 
va ser sense poder crear ocasi-
ons clares, un xic precipitat. Tot i 
els intents a la desesperada i po-
der fer diverses aproximacions, 
l’equip de Balart no va poder 
empatar. La Rapitenca va acabar 
amb 10 per l’expulsió de Nacho.  

L’Amposta B va empatar als dar-
rers minuts, de penal, contra el 
Catalònia (1-1). Des d’Ampos-
ta es comenta que “el partit va 
començar molt malament amb 
el 0-1. A la primera part, ens va 
costar molt. A la represa, ells, 
a través d’Aleix, van tenir una 
ocasió per decidir. Però amb els 
minuts es van anar conformant 
amb el 0-1 i natros vam guanyar 
metres i al final, en una jugada 
aillada ens vam trobar amb el 
penal. L’empat ens ha de donar 
confiança per millorar”. Chema, 
del Catalònia: “ens vam avan-
çar aviat. Però l’Amposta, amb 
els minuts, va ser dominador 
del joc. Durant el primer temps 
ells van crear les seues arribades 
però nosaltres també en vam 
fer de clares a la contra. A la re-
presa, si bé nosaltres vam estar 
més posats. Ells van fer diverses 
arribades i controlaven més la 
pilota. Vam tenir possibilitats per 
fer el 0-2. No vam fer-lo i al final, 
de penal, se’ns va escapar dos 
punts. L’Amposta pel joc merei-
xia l’empat, però nosaltres, per 
les ocasions, mereixíem més”. 
Els jugadors del Catalònia van 
protestar el penal xiulat.

El Santa Bàrbara va empatar en 
els darrers minuts contra la Cava 
(2-2). Ito Galve, del Santa Bàrba-
ra: “sobre tot a la segona meitat, 
amb l’1-0, la Cava va estar més 
posat i va tenir més profundi-
tat. Per a mi hi ha dos jugades 
claus que van poder decidir. El 
penal, que és l’1-1, és de festes, 
i penso que abans Yatma ha de 
veure la segona groga. La Cava 
va remuntar amb l’1-2 i llavors va 
haver una jugada a la seua àrea 
que s’hagués pogut xiular pe-
nal. Al final, un tret de Guillem 
va permetre salvar un punt amb 
el 2-2. Seguim sumant, tot i que 
continuem limitats. Però nosal-
tres, a diferència d’altres equips, 
no hem pogut fer incorporaci-
ons”. Carlos Gilabert, de la Cava: 
“ja la primera part vam tenir el 
control del joc si bé no vam arri-
bar amb excessiu perill. Però una 
errada nostra va facilitar l’1-0. A 
la represa vam sortir millor enca-
ra, empatant de penal. Torre va 
marcar l’1-2 i el problema és que 
no vam decidir quan vam tenir 
situacions per a fer-ho. Ja al fi-
nal un tret des de fora de l’àrea 
va ser el 2-2. Vam fer mèrits per 
guanyar”.

El Godall va assolir el primer 
triomf, contra el Benissanet (4-
1). Segons el tècnic de l’equip 
godallenc Juanjo Agustin: “en 
general, vam estar força bé en 
l’aspecte defensiu i, en aques-
ta jornada, també en l’ofensiu. 
Vam marcar aviat amb gol d’Ai-
tor i, tot i que el Benissanet ens 
va empatar, l’equip va seguir ben 
posat i va reaccionar. Van ser 
importants els gols del Rifle en 
pocs minuts, abans del descans. 
Amb el 3-1 l’equip va estar ferm 
a la represa sentenciant amb el 
quart gol, de Zouhir. També des-
tacar la intervenció d’Izan amb el 
3-1, aturant un penal”. Ginés, del 
Benissanet: “com en altres jor-
nades, el partit va ser igualat a la 
primera meitat, reaccionant bé 
al gol rebut en un córner. I em-
patant amb el que va fer Marc. 
Però vam rebre el segon i, en 5 
minuts fatídics, el tercer. I a l’inici 
de la represa ens van marcar el 
quart que ja va decidir, malgrat 
que vam disposar d’un penal que 
no vam transformar. La dinàmi-
ca no és bona i, com en el partit 
contra el S. Bàrbara, paguem ca-
res les desconnexions puntuals 
que tenim”. 

TRIOMF CORBERÀ, A 
ALCANAR (1-2)
El Corbera va vèncer a Alcanar (1-
2). Del partit, Miquel, tècnic local: 
“vam tornar a topar, a casa, amb 
un àrbitre que ens va perjudicar. 
Es cert també que vam comen-
çar adormits i ells van fer el 0-1. 
Vam reaccionar i vam empatar, 
però al cap d’un segons el col.le-
giat va xiular falta per unes mans 
que ni els de Corbera van veure. 
A la represa, vam millorar i vam 
assolir l’1-1. Vam insistir amb mi-
llor actitud que al primer temps 
i vam fer diverses arribades, tot 
i que sense poder fer més perill. 
També vam haver de fer canvis 
un d’ells d’un dels nostres puntals 
per lesió i  vam baixar. Ja cap el 
final, arran d’un córner, que no 
era, el Corbera va marcar l’1-2”. 
(més info a la plana 20). Costa, 
del Corbera: “victòria important. 
Ens vam avançar amb el 0-1, i en 
general al primer temps vam es-
tar bé, tot i que sense crear oca-
sions clares. L’Alcanar tampoc en 
va crear, tot i fer un gol que va ser 
ben anul.lat per mans i fora de 
joc. A la represa ens van empatar i 
vam passar un fase en què ens va 
costar i que el partit es va travar 
fins que amb una jugada d’estra-
tègia Enric va fer l’1-2”.  

Formació del CD La Cava.

El Roquetenc va vèncer el Sant 
Jaume (1-2). Anton, del Sant 
Jaume: “en esta tornada del 
futbol, hem tingut baixes per 
jugadors que no volen jugar per 
la situació actual i per això es-
tem minvats, jugant amb cadets 
com Ivan Monllao, de 15 anys, 
que va ser titular. Hem fet algu-
nes incorporacions. Va debutar 
Quique Cornejo, amb 42 anys, i 
demà potser ho farà el seu ger-

EL ROQUETENC VA VÈNCER A SANT JAUME I SEGUEIX CREIXENT (1-2)
mà Ivan i Òscar, un central. Poc 
a poc, anem retocant l’equip i es 
nota perquè estos jugadors ens 
aporten experiència. Ja com-
petim. Contra el Roquetenc, un 
bon equip, vam donar la cara. No 
vam crear excessives ocasions, 
però ells tampoc. Un gol rebut 
fou en una contra i l’altra en una 
acció desafortunada nostra al 
darrera. El més just hagués estat 
un empat”. Des del Roquetenc:  

“va costar més del previst su-
mar una victòria davant un Sant 
Jaume molt combatiu i lluitador 
que mai es va rendir i que es va 
posar dins del partit amb l’1-2, 
amb un golàs. Quim va marcar 
el 0-1 i després, en una acció 
desafortunada del seu porter va 
venir el 0-2. No ens vam trobar 
còmodes i l’1-2 va ser incert fins 
el final”. El Roquetenc ha sumat 
13 de 15 punts i s’enlaira. 
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EQUIP DE LA SETMANA

CF CORBERA
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EQUIP DE LA JORNADA

· Quan portem 8 jornades 
disputades hi ha sis equips 
que només han perdut un 
partit: Santa Bàrbara, Ametlla, 
Batea, Catalònia, Ebre Escola 
i Jesús i Maria. Hi ha molta 
igualtat en esta tornada de al 
lliga a Tercera. Jesus i Maria i 
Rapitenca aspiren a l’ascens i 
hi ha també altres candidats 
en la lluita. 
· Altes al Sant Jaume: Josué 
Redon, Jordi Alonso, Aitor 
Jiménez, Ivan i Quique Cor-
nejo i Òscar.
· 11 jugadors de l’Ascó ja han 
marcat. 8 han fet entre 2 i 3 
gols. Aquest equip va dispa-

rat.
· L’Aldeana, amb la tempora-
da nul.la de la Segona catala-
na i pel fet de no competir en 
la Copa, ha estat dels equips 
més perjudicats. 9 jugadors 
han fitxat per equips de 3 ca-
talana: Obi i Lluc (Rapitenca), 
Oriol i Luis Garcia (Olímpic),  
Villarroya (Futbol sala), Robert, 
Jon i Eric (la Cava)
· L’àrbitre de l’Alcanar-Corbe-
ra, en un moment del partit en 
què va anar a la banqueta lo-
cal perquè li protestaven una 
decisió, li va dir a l’entrenador 
local, “estic avisat de que sou 
uns folloneros”. Així ho ha ex-

TOP SECRET
plicar el mister canareu, Mi-
quel Cervelló.
· El que va ser segon mister al 
Perelló, Josep Boyer “Lulo”, 
s’esta plantejant acudir a 
MASTERCHEF. D’entrada, ja 
té nou càrrec en un equip la 
propera temporada de Pri-
mera Catalana.
· Al Perelló, la temporada pro-
pera, nova etapa, amb nova 
presidència, nou entrenador, 
una plantilla molt renovada i 
un secretari tècnic Jordi Brull
que en esta transició està tre-
ballant per planificar la pro-
pera campanya, tot i que ell, 
en principi, també deixa el 
seu càrrec.
· Dels deu equips ebrencs de 
2a catalana, quatre entrena-
dors no seguiran a l’equip en 
el que estaven.

L’Ampolla, líder 
L’Ampolla va guanyar diumenge a la Sénia (1-3) i 
ara és líder del grup ebrenc de la Copa de Segona 
Catalana. Al primer temps, els ampolleros van estar 
ben situats i van tenir el control del joc. Així es van 
avançar amb gol de Guillem i van disposar d’altres 
ocasions. Els locals, tot i anar a remolc al primer 
temps, també van crear les seues ocasions. A la re-
presa, malgrat el 0-2, de Gito, la Sénia va millorar i 
va tenir uns 15 minuts en què va reduir distàncies i 
va semblar que podia remuntar. No va ser així i ja al 
final, el porter sulpent ampollero, Carlos Beltri, que 
va sortir per la lesió de Pau, amb els altres jugadors 
de la banqueta ja al camp, va aprofitar una contra 
per marcar l’1-3.
El Camarles, per la seua part, va guanyar el Remolins 
Bítem (4-2). Els locals es van avançar aviat amb el 
2-0, amb gols de Wiliam i Marcel Guiu. El Bítem, amb 
dianes de Balada, va empatar abans del descans. A la 
represa, el partit va estar obert i va ser el juvenil de 
Futbol Formatiu, Saragossa, qui va sentenciar amb 
dos gols, el darrer ja al final. Amb el 3-2 el R Bítem va 
poder empatar però del 3-3 es va passar al 4-2 final.

BREUS

· Adrià Sunyer, del Batea, a la foto amb el mister José López, marxa a Suissa per temes professionals i serà baixa 
el que queda de lliga. El club li ha desitjat molta sort. López diu que “la mereix. És un bon jugador i una gran per-
sona”. D’altra banda, amb el Batea va debutar Denís Coch, central que va estar al Catllar i a la Pobla, entre d’altres.
· El mister de l’Alcanar, Miquel Cervelló, va informar que, contra el Corbera, després d’una queixa, “l’àrbitre va 
venir a la banqueta i em va dir que ja estan avisats de que a Alcanar som folloneros. Ens va molestar. Això no és 
així. Nosaltres ens queixem, com altres equips també ho fan, quan hi ha decisions que ens perjudiquen. Al camp 
del Catalònia vam perdre i cap problema. El col.legiat ens va deixar competir. El que volem és que els rivals ens 
guanyin al camp, sense decisions d’àrbitres que volen ser protagonistes. A la vegada, ens agrada guanyar sense 
que ens regalin res”. D’altra banda, pel que fa al Corbera, amb 3 lesionats i 4 confinats, va haver de fer un fitxatge 
exprés. I només va presentar 12 efectius i un juvenil.

ARNAU
(Ebre Escola)

ALEIX ROYO
(Godall)

UBALDE
(Corbera)

XAVI PASTOR
(Catalònia)

ALEJANDRO
(Ascó)

LLUC 
(Rapitenca B)

BATALLA
(Amposta B) S RUIZ 

(J i Maria)

FERRI
(Batea)

DE LA TORRE
(la Cava)

GUILLEM
(S Bàrbara)

RAMON 
(Olímpic) QUIM

(Roquetenc)

Quique Cornejo, amb el Sant Jaume, i Chimeno, amb el Roquetenc. 

Formació Ametlla de Mar B.
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FUTBOL SALA 
El Futbol Sala Amposta, en 
la desena jornada a la Divisió 
d’Honor Catalana, va gole-
jar el Torredembarra (6-1). 
L’AES la Sénia va guanyar als 
Pallaresos per 3-4.  El Tortosa 
va perdre a Valls per 5-3. 
L’Amposta és sisè, la Sénia 
desé i el Tortosa dotzè.

CLUB VOLEI 
ROQUETES  
El Sènior B cau davant el 
Prat per 1-3, amb parcials de 
15-25 / 15-25 / 25-18 / 24-26. 
L’equip va tenir dues baixes 
molt importants, Jesús i Joan, 
que es trobaven disputant 
la fase d’ascens, però va 
refer-se i va guanyar en tercer 
set demostrant un gran joc. 
Encara que en el quart set van 
mantenir un gran nivell de 
joc no van poder endur-se la 
victòria i el partit va finalitzar 
amb un ajustat marcador i un 
set de infart. Sènior femení: 
va acabar els partits del seu 
grup visitant el CV Vilanova, 
guanyant 0-3. Un partit on 
va haver de fer canvis de 
posicions per suplir les baixes 
de les col·locadores. “Donar 
molts ànims les companyes 
lesionades, esperant que és 
recuperin aviat”.

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA  
La gimnàstica rítmica dels jocs 
esportius escolars va estrenar 
la fórmula de retransmetre 
la competició en directe per 
streaming, a través de les 
xarxes socials dels consells 
esportius durant la primera 
jornada de la lliga territorial 
de les Terres de l’Ebre al pa-
velló “Galetet” de l’Ametlla de 
Mar. Les xifres de visualitza-
cions, més de mil tres-centes, 
va superar totes les expec-
tatives si a més a més es té 
en compte que les gimnastes 
participants, prop d’un cente-
nar, podien accedir  amb dos 
familiars al pavelló. La segona 
jornada de gimnàstica està 
prevista al pavelló d’Amposta 
el proper 8 de maig. 

MÉS 
NOTÍCIES

PATINATGE ARTÍSTIC

VOLEI

El club Patí l’Aldea, campió d’Espanya de 
Grups de Xou Petits

El CV Roquetes acaba 
sisè en la Fase d’ascens

El CP L’Aldea ha encapçalat un 
podi íntegrament català a la 
competició de Grups Petits del 
Campionat d’Espanya de Grups 
de Xou de patinatge artístic que 
aquest dissabte s’ha celebrat a 
porta tancada al Pavelló Barris 
Nord de Lleida i en el que cinc 
equips catalans han ocupat les 
cinc primeres places.
Amb 92,500 punts, el CP L’Aldea, 
amb la coreografia ‘Parla’m’, s’ha 
proclamat campió d’Espanya 
per davant del CP Matadepera, 
segon amb ‘Salem’, que ha ob-
tingut 86,600 punts, i del CPA 
Tona, tercer amb ‘Gravity’ i qua-
lificat amb 86,300 punts. L’AP 
Lliçà de Vall, amb ‘Més enllà de 
la ciència’, ha estat quart amb 
81,600 punts i el PA Maçanet, 
amb ‘The end’, ha ocupat el cin-
què lloc amb 76,700.
El grup dirigit per Manel Villar-
roya ha guanyat el títol amb 
autoritat i gairebé 10 punts més 

CPA Aldea, campió d’Espanya de Grups de Xou Petits.

El Club Volei Roquetes va aca-
bar sisè en la  fase d’ascens a 
Superlliga 2, disputada a Utre-
ra. En el darrer partit, de trà-
mit, per al cinquè lloc, els de 
Roquetes van perdre, tot i fer 
un bon joc, contra el SAD Re-
cuerdo per 1-3 (18-25, 25-22, 
22-25, 23-25). 
Aquest ha estat el final d’una 
temporada de somni en la que 
l’equip roquetero ha enganxat 
al municipi i també al territori. 
S’ha fet història i Roquetes és 

ara molt més gran gràcies al 
volei. Enhorabona a tot el club 
per haver arribat tan lluny.
En el primer partit de la Fase, 
el Volei Roquetes va perdre 
per 1-3 contra Universitat de 
Valladolid, amb finals de sets 
molt ajustats. En el segon, 
contra l’equip amfitrió, l’Utre-
ra, els de Roquetes van com-
petir però els locals, amb més 
ofici, van decidir quan pitjor 
ho tenien. D’un possible 1-1 es 
va passar al 2-0. Al final, 3-0. 

dels que el passat 27 de març li 
van donar el títol de campió de 
Catalunya.
El CP L’Aldea ha revalidat així el 
títol que va aconseguir a l’última 
edició celebrada el 2019 a Gua-

dalajara, ja que el 2020 el cam-
pionat no es va poder celebrar 
degut a la pandèmia. 
Una vegada més el ‘gran club’ al-
deà és un orgull per al seu poble 
i per a les Terres de l’Ebre. Una 

nova fita històrica per afegir a un 
palmarés brillant.

El club aldeà revalida el 
títol. Torna a fer història

HANDBOL
Darrer partit 
de l’Amposta

Darrera jornada del campionat 
2020-2021, on l’Amposta La-
grama, ja matemàticament sal-
vat, visitava l’Almassora, ja amb 
el descens a Primera Nacional 
Valenciana consolidat. Partit 
de tràmit que va acabar amb 
un 29-28. 
L’Amposta Lagrama ha quedat 
en desena posició en dinou 
punts, assolint la permanència 
a Divisió d’Honor Plata.
Lamentar la lesió de Paula 
Yélamo, que fou traslladada a 
un centre hospitalari. Li va sor-
tir l’espatlla i va necessitar as-
sistència. 

CIMA DE CARO
El KV Roquetes, 
el 19 de juny

Aquest 2021 el Kilòmetre Verti-
cal Roquetes es farà el dissabte 
19 de juny. Com ja és tradicio-
nal la prova se celebrarà el dis-
sabte a la tarda i comptarà amb 
una sortida cronometrada i un 
recorregut idèntic a el de l’edi-
ció de l’2019- Lloret-Car. Sens 
dubte una proposta vertical 
amb molts al·licients. Es preveu 
l’obertura d’inscripcions, si no 
hi ha canvis de plans, entre el 
15 i el 20 d’abril, i es tancaran 
per normativa i protocol orga-
nitzatiu 10 dies abans de la rea-
lització de la prova.
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ARRÒS  
MARROQUÍ

INGREDIENTS (4 PERSONES): 

• 240 g Arròs Montsià Basmati
• 800 ml caldo de pollastre
• 25 g pinyons
• 25 ml Oli d’oliva verge extra
• 1 pastanaga
• 25 g panses
• pebre vermell dolç
• ½ cullerada de mel
• 1 porro
• Ratlladura de taronja
• Comino

 

 

  PREPARACIÓ:
Primer posar les panses en re-
mull durant 15 minuts i tallar la 
pastanaga i el porro en juliana. 
En una cassola posar 3 cullera-
des d’oli, escalfar i sofregeix el 
porro i la pastanaga fins que co-
mencin a estovar. Després afe-
geix les panses, els comins, els 
pinyons i la ratlladura de taron-
ja i remena durant tres minuts. 
Incorpora-hi l’arròs, sofregeix i 
afegeix el pebre vermell, la mel 
i el brou de pollastre. Per acabar, 
cou l’arròs durant 20 minuts i 
emplata’l. Bon profit!



23serveis DIARI MÉS EBRE • divendres 30 d’abril / 2021

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

ECONÓMICO, 
MASAJES 

EYACULANTES

DISCRETO

680 937 686

TORTOSA
TRAVESTI

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

S’obren vies de 
solució a alguns 
problemes que et fan 
perdre la son, però 
no confiïs massa en el 
que no depèn de tu. 
Fas bé posant límits a 
una persona del teu 
sector laboral.

aquari
21/01 al 19/02

Vigila amb les pres-
ses, podries tenir 
un oblit important 
o patir una caiguda 
perquè vas una mica 
atabalat. A la feina 
pots viure alguna 
tensió, fruit de la 
competitivitat.

sagitari
23/11 al 21/12

La feina t’està donant 
maldecaps i això 
afecta l’estabilitat 
econòmica, però ja 
es veu la llum al final 
del túnel. Compte 
amb les compres, 
sigues prudent i 
estalvia.

escorpí
24/10 al 22/11

El Sol amb Urà a 
Casa VII inclina a 
viure situacions 
inesperades. També 
hi ha la possibilitat 
d’enamorar-se. Si 
tens parella, la relació 
entra en una etapa 
de més obertura.

balança
24/09 al 23/10

El teu sex-appeal 
sembla que pot 
portar persones inte-
ressades en tu. Fins 
i tot pots despertar 
alguna obsessió. 
Moment de passar 
comptes i d’anar al 
banc a fer gestions.

àries
21/03 al 20/04

Ves amb compte 
amb els malentesos 
amb la família. Deixa 
les coses ben clares 
perquè no hi hagi 
futurs conflictes. No 
ho deixis passar més 
i reclama uns diners 
que et deuen.

cranc
22/06 al 23/07

Més autonomia 
personal. Et sents 
preparat per posar 
límits a una persona 
abusiva del teu 
entorn habitual. Un 
amic passa per una 
etapa difícil i cerca la 
teva comprensió.

verge
24/08 al 23/09

Una persona de 
la infància, que fa 
molts anys que no 
has vist, et contacta 
per la xarxa per re-
cuperar el contacte. 
En els trajectes o 
curts viatges, pots 
conèixer l’amor.

taure
21/04 al 21/05

Si normalment ets 
prudent, amb Mart 
per Casa III, podries 
mostrar-te més espon-
tani o veure’t parlant 
de més. Retrobament 
amb un germà o ger-
mana. Més desplaça-
ments i presses.

peixos
20/02 al 20/03

No siguis dur amb 
els fills, recorda 
la teva joventut i 
posa’t al seu lloc. 
Una persona t’atrau 
i sembla interessada 
en tu, però la seva 
actitud et confon. 
Dóna-li més temps.

lleó
24/07 al 23/08

Sorpreses al sector 
professional que et 
portaran a prendre 
decisions impor-
tants. Respira fondo 
i medita abans de fer 
un pas endavant. Tot 
i la pressió no saltis 
al buit.

bessons
02/05 al 21/06

Possible ajut 
econòmic per part 
d’un familiar. Vols 
alliberar-te d’algunes 
cadenes i no saps 
per on començar. 
Fer meditació pot 
ajudar-te a trobar el 
camí a la llibertat.

A SANTA RITA
Rezar 1 Padrenuestro, 9 Avemarias. Pedir 3 

cosas: 1 de negocio y 2 imposibles.
Rezar con vela encendida.  

698 232 089

AMPOSTA
HOTELES,
DOMICILIO 

Y SALIDAS 24H

Se ofrece cuidadora 
con experiencia en 

atención y cuidados a 
personas mayores.

Años de experiencia en 
el cuidado de personas 

mayores y/o dependientes.
Dispongo de referencias

Horario: mañanas hasta las 14h
Población: Tortosa.

Cristina:
Tel. 634 98 58 00

TORTOSA
SE TRASPASA POR 

JUBILACIÓN TALLER 
REPARACIÓN DE 

CALZADO
Muy céntrico. Equipado 

para continuar con el 

negocio. Más de 35 años 

al servicio del cliente. 

Buena clientela. 

Se podría negociar la 

formación del comprador. 

Precio negociable.

630 94 11 66

BUSCO 
ENTRENADORA 

PERSONAL
A PARTIR DE 

LAS 18H

Interesadas 
mandar CV a:

calpezisa@gmail.com

BUSCO 
PROFESOR/A 

INGLÉS 
NATIVO/A PARA 

CLASES DE 
CONVERSACIÓN

639 59 45 27

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

631 149 968

TETONA, GRIEGO, 
FRANCES, NATURAL, 
MORBOSA, VICIOSA, 

FIESTERA

MADURITA

24 HORAS

AMPOSTA
MORENA

634 189 698

COLOMBIANA RECIÉN 
LLEGADA CACHONDA 
ARDIENTE MORBOSA 

APASIONADA FIESTERA 
LAS 24 HORAS FRANCÉS 

NATURAL GARGANTA 
PROFUNDA GRIEGO 

MASAJES POSTURAS 
69 , 4 PATAS, BESOS CON 

LENGUA. LLÁMAME

AMPOSTAAMPOSTA
NOVEDADNOVEDAD

PAOLAPAOLA

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

642 038 262

40 AÑOS, 
LATINA, 

ESPERÁNDOTE 
PARA QUE 

PASES UN RATO 
INOLVIDABLE 

LAS 24H

AMPOSTA
CRISCRIS

632 574 250

44 AÑOS,
 SOLO PARA 

SEÑORES

AMPOSTA

ELIELI

633 398 057

SEÑORITAS, 
SALIDAS 

Y DOMICILIO 
24H

L’ALDEAL’ALDEA

680 239 519

AMPOSTA
CHICASCHICAS

COMPLACIENTESCOMPLACIENTES

877 075 973

TO
R

TO
SA

LATINAS, 

HOTELES Y 

DOMICILIO

612 28 46 49

NOVEDAD, 
HAGO SALIDAS 

24 HORAS
 30 AÑOS

AMPOSTA
SOFI

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

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

AMPOSTA
TRAVESTI 
Y CHICA

MASAJISTA 4 

MANOS. VICIOSAS 

Y FIESTERAS.

SALIDAS 24 HORAS

633 645 149

  AMPOSTA
PURO MORBO, COMPLETISIMA
631 14 99 68

VALENTINA
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ROSA VANDELLÓS I LLEIXÀ
PRIMERA SÍNDICA DE GREUGES
DEL MUNICIPI DE DELTEBRE
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Creu que l’Administració 
municipal necessita una fi-
gura que controli els seus 
actes?
I tant que ho crec, però no 
només la municipal, sinó to-
tes les administracions, i no 
per una falta de confiança 
en les persones que hi treba-
llen, sinó per aconseguir una 
millor efectivitat. No hem 
d’oblidar mai que devem un 
respecte envers la ciutadania 
que en definitiva és la que 
contribueix perquè totes les 
institucions públiques funci-
onen.

Quines són actualment 
les principals inquietuds 
i queixes dels ciutadans i 
ciutadanes?
Esta  pregunta  me compro-
meto  a contestar-la d’aquí a 
uns mesos, ara no sé què dir-
te, encara no he començat la 
faena! (riu).

On està ubicada la seua ofi-
cina de síndica?
De moment estem dintre l’es-
pai del mateix Ajuntament, 
però confio que més enda-
vant puguem tenir una nova 
ubicació, un cop tot  funcio-
ne com pensem que ho ha de 
fer.

Els polítics poden promou-
re molts canvis normatius, 
però al final la interpre-
tació i la decisió queda 
en mans d’un jutge. Que 
n’opina?
El poder legislatiu està en 
mans de les cambres repre-
sentatives i elegides pel po-
ble, no en mans dels jutges. 
Els jutges només interpre-
ten les lleis quan estes no es 
compleixen. Una altra cosa 
és estar d’acord o no amb el 
contingut de les lleis o en la 
forma d’interpretar-les, i aquí 
està la importància que té el 
fet de participar en les con-
vocatòries electorals.

Hi ha diferents competèn-
cies com és la de síndic de 
greuges de Catalunya, el 
Defensor del  Pueblo...? 

Rosa Vandellós Lleixà 
ha estat sempre una 

dona activa, propera, amb 
una gran sensibilitat social 
i sempre vinculada al 
territori.
Mestra de professió, ha estat 
regidora d’Ensenyament del 
primer Ajuntament de Del-
tebre, diputada del PSC al 
Parlament de Catalunya, co-
ordinadora territorial de l’Ins-
titut Català de les Dones a 
les Terres de l’Ebre, directora 
adjunta del SSTT d’Educació, 
directora de l’Escola de  Riu-
mar  i durant els darrers vuit 
anys, Jutgessa de Pau.

Una llarga trajectòria que 
ara empren com a prime-
ra síndica de Greuges de 
la història del municipi de 
Deltebre 
La veritat és que me sento il-
lusionada com cada vegada 
que he començat una nova 
etapa de la meua vida i, el fet 
que esta vegada sigui un par-
tir de zero, ho entenc com un 
repte més a dur a terme.

Per ser síndic/a, a part de 
la idoneïtat, cal tenir...
En primer lloc crec que cal 
tenir ganes i bona disposi-
ció, però el que determina, 
ser-ho o no, és la confiança 
de la majoria de la corpo-
ració municipal i en el meu 
cas  esta  confiança ha estat 
unànime.

Serà la defensora de la 
ciutadania davant del fun-
cionament de l’adminis-
tració local. Això significa 
deixar de banda les prefe-
rències ideològiques per 
tal de tenir una indepen-
dència política absoluta?
Sí, així és. Crec que avui dia 
tothom em coneix prou per 
a saber com sóc i com pen-
so, però tinc molt clar, i fins 
ara ho he dut a terme sempre 
que he ocupat càrrecs pú-
blics, que una cosa és el que 
penses i l’altra és el que fas 
per les persones, indepen-
dentment de la  seua  forma 
de pensar.

“EL FET QUE ESTA VEGADA SIGUI UN PARTIR DE ZERO, 
HO ENTENC COM UN REPTE MÉS A DUR A TERME”

Això pot plantejar proble-
mes a l’hora de saber a qui 
li competeix?
No pas. Justament cadascu-
na d’estes  institucions té ben 
delimitades les  seues  pròpies 
funcions i l’abast de les  se-
ues competències. Com a Sín-
dica  mai podré opinar o re-
comanar sobre cap mesura 
que  sobrepasse  l’àmbit muni-
cipal, però sí que puc, sempre 
i quan  la queixa ho  implique, 
derivar-la cap a la Sindicatura 
de Greuges de Catalunya o cap 

al Defensor del Pueblo, si és de 
la seva competència.

Creu que en els últims temps 
hem passat de ser ciuta-
dans i ciutadanes i ens hem 
convertit en uns senzills usu-
aris/es dependents de les 
prestacions de serveis?
Durant els últims temps, i no 
només el darrer any, que tam-
bé, han canviat moltes acci-
ons i actituds, tant a bé com 
a mal, però no acabo d’en-
tendre  este  paral·lelisme entre 

“ CREC QUE AVUI DIA TOTHOM EM CONEIX PROU PER A 
SABER COM SÓC I COM PENSO...”

“ NO HEM D’OBLIDAR MAI QUE DEVEM UN RESPECTE 
ENVERS LA CIUTADANIA”

ciutadania i l’ús que es fa de les 
coses. Són conceptes diferents 
que quasi sempre exercim de 
forma conjunta. Som ciutadans 
i ciutadanes quan paguem im-
postos i usuaris i usuàries quan 
rebem els serveis que haurien 
de ser els més òptims possible, 
i un clar exemple que demos-
tra que a vegades no és així, 
el tenim a casa, perquè si les 
administracions corresponents 
haguessin actuat, des de l’inici, 
per defensar el nostre Delta, 
ara no estaríem com estem.


