
Més de 300 persones es van manifestar a Gandesa diumenge per denunciar l’inici a tràmit de 104 macroprojectes 

eòlics i solars a les Terres de l’Ebre amb menys de dos anys, malgrat que no tots han rebut el vistiplau de la ponència 

ambiental. D’altra banda, Naturgy ha iniciat les obres de la plaça Francesc Serres de Gandesa per a poder traslladar 

aerogeneradors cap a Vilalba. Avui divendres hi ha prevista una concentració de rebuig. P11 

Gas: “per molta repressió que hi hagi ens mantindrem fidels
per sempre més al servei d’aquest poble”

                    P16

Ahir dijous, Paco Gas, alcalde de Roquetes, va prestar declaració a la segona vista del judici pel 

referèndum  de l’1 d’octubre, on  se l’acusava de malversació i desobediència. “Si m’inhabiliten, hi 

haurà una alteració d’uns resultats electorals a Roquetes que van fer que jo pogués ser alcalde”. 

Gas va finalitzar la seva declaració davant la jutgessa, abans que aquesta dictés el vist per a 

sentència, amb un al·legat citant Salvador Espriu.
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EDITORIAL
El sexe i gènere gramaticalEdita:

“El ministeri d’Educació 
francès prohibeix “l’escriptura 

inclusiva” a les escoles i a 
l’administració”, aquest és 
el titular que aquests dies 
apareixia a la majoria dels diaris 
del país veí. 
Un tema que ha suscitat contro-
vèrsia els darrers mesos, es diu 
que l’escriptura inclusiva és una 
lluita contra els estereotips mas-
clistes per a alguns i una distorsió 
de la llengua francesa per a altres. 
En una circular publicada al But-
lletí Oficial de l’Estat, Jean-Mic-
hel Blanquer, ministre d’Educació 
Nacional, Joventut i Esports de 
França sosté que aquesta orto-
grafia “constitueix un obstacle 
per a la lectura i la comprensió 
de l’escriptura” i que “La llengua 
francesa” no ha de ser triturada ni 
danyada i cal fomentar el feme-
ní quan “sigui necessari” i no de 
forma sistemàtica, perquè impe-
deix el correcte aprenentatge de 
la lectoescriptura i comprensió 
del francès, per tant,  s’hauria de 
prohibir el recurs a l’anomenada 
escriptura ‘inclusiva’, que utilitza 
notablement el punt mitjà per re-
velar simultàniament les formes 
femenina i masculina d’una parau-
la usada en masculí quan s’usa en 
un sentit genèric. La impossibilitat 
de transcriure textos verbalment 
amb aquest tipus d’escriptura di-
ficulta la lectura en veu alta i la 
pronunciació, i en conseqüència 
l’aprenentatge, especialment per 

als més petits. Finalment aquesta 
ortografia pot evitar que els nens 
que pateixen certes “discapacitats 
o problemes d’aprenentatge” ac-
cedeixin al francès”. Tot i que la 
circular fomenta i dóna suport a la 
feminització de professions quan 
sigui necessari. “L’elecció d’exem-
ples o afirmacions en una situació 
docent ha de respectar la igualtat 
entre nenes i nens, tant a través 
de la feminització de termes com 
a través de la lluita contra les re-
presentacions estereotipades”. Je-
an-Michel Blanquer conclou així: 
“Gràcies per vetllar perquè es res-
pectin aquestes regles comunes, 
que contribueixen a la promoció i 
garantia de la igualtat entre nenes 
i nens (...) però també de les qües-
tions fonamentals de transmissió 
de la nostra llengua” . El debat està 
servit a un any de les eleccions ge-
nerals a França. Seria una dificultat 
addicional per a les persones amb 
dislèxia o cegues haver de llegir 
escriptures inclusives? Com es 
parla de dones i homes en altres 
idiomes? Són justos? S’ha modifi-
cat intencionadament per exclou-
re les dones? Què és el gènere? 
Hi ha un neutral als idiomes? Per 
què és dominant l’acord mascu-
lí?  L’escriptura inclusiva encén els 
debats i posa de manifest moltes 
preguntes sobre la llengua i veure 
les valuoses aportacions sobre els 
idiomes anglès, alemany, coreà i 
àrab que obren altres perspectives.
La baralla per la feminització dels 

noms de llocs de treball (títols, 
rangs, funcions, etc.) està servida i 
el tema és divisiu i les discussions 
al respecte sovint són molt emo-
tives, però el debat no és nou. Fa 
temps vaig llegir un article de Car-
les Duarte, lingüista, que deia “La 
llengua ha estat l’escala per la qual 
l’ésser humà s’ha anat enlairant 
pels camins del pensament. Ens 
ha permès l’abstracció, perquè el 
mot cadira no en designa només 
una de concreta, sinó tots els se-
ients que responen a les mateixes 
característiques. Ens ha facilitat la 
transmissió dels coneixements i, 
doncs, el progrés. Ha esdevingut 
una eina de construcció de comu-
nitats humanes perquè constitueix 
una part fonamental de la nostra 
personalitat col·lectiva. La llen-
gua no és neutra i expressa con-
cepcions del món. Per això a la fi 
del franquisme, quan el català es 
va reincorporar a les institucions 
públiques, no n’hi havia prou de 
traduir del castellà que reflectia un 
règim dictatorial on el ciutadà era 
un súbdit inferior. Recordem-ne 
l’habitual verb “suplicar” o fórmu-
les recurrents com “Gracia que 
espera obtener de V.I., cuya vida 
guarde Dios muchos años”.
Un dels aspectes que en aquell 
moment es van revisar va ser l’ús 
generalitzat de pràctiques sexistes, 
que arribaven a l’extrem de dema-
nar en una sol·licitud la professió 
del pare, però no la de la mare, 
perquè només l’home era consi-
derat rellevant. En la definició dels 
models que es van impulsar ales-
hores es van tenir en compte les 
reflexions que aportaven les ex-
periències anglesa o francesa, on 
existia una consciència creixent de 
la necessitat de reconduir una for-
ma de fer que partia de la premissa 
de la inexistència lingüística de la 

dona en impresos que podien ser 
emplenats tant per dones com 
per homes. De fet, tant en català 
com en castellà les acadèmies que 
vetllen per la normativa van haver 
d’introduir modificacions signifi-
catives als diccionaris respectius 
per encabir-hi les formes feme-
nines de professions que fins ales-
hores només tenien com a forma 
normativa la masculina. Al Diccio-
nari general de la llengua catalana 
de Pompeu Fabra, posem per cas, 
hi havia una entrada “arquitecte 
m.” amb la definició “El qui pro-
fessa o exerceix l’art de construir”, 
que ara té la doble entrada “arqui-
tecte arquitecta” i on s’ha substituït 
“El qui…” per “Persona que…”.
És cert que, portada a l’extrem, 
aquesta correcció dels usos sexis-
tes del llenguatge podria dur (i en 
algun cas efectivament ha dut) a 
redactar textos ortopèdics per la 
reiteració fins a l’extenuació i la 
il·legibilitat del recurs a dobles fór-
mules en masculí i en femení. Però 
també ho és que darrerament s’ha 
defensat amb insistència l’argu-
ment que no es pot confondre 
sexe amb gènere gramatical, que 
el masculí és un gènere no marcat 
i que, per tant, fent servir el mas-
culí ja som al cap del carrer perquè 
les dones i els homes hi siguin ple-
nament representats.
Ara bé, partir de la premissa que 
el llenguatge és neutre, que no 
reflecteix relacions de poder, és 
d’una ingenuïtat entendridora i 
ignora l’origen i l’evolució del llen-
guatge humà. Potser no fa nosa 
esmentar que l’etimologia de l’an-
glès woman ens duu al concepte 
“esposa de l’home”. Com gairebé 
sempre, es tracta de trobar el punt 
just d’equilibri, que no ens torni a 
èpoques en què la dona es pres-
suposava subordinada a l’home”.

S’han lliurat una beca i 
un accèssit per donar 

suport econòmic a projectes 
de recerca en salut de 
grups d’investigació en 
biomedicina de les Terres de 
l’Ebre. La beca és de 3.000 € i 
l’accèssit és de 1.500 €. 

La Fundació Dr. Ferran d’inves-
tigació biomèdica és una en-
titat sense ànim de lucre arre-
lada a les Terres de l’Ebre, que 

La Fundació Dr. Ferran entrega les 
Beques Dr. Ferran 2020

cinada per la Clínica Terres de 
l’Ebre i per l’Hospital de la Santa 
Creu.
Projecte guanyador: “Evaluación 
de la concordancia entre siste-
mas de vigilancia y los diagnósti-
cos en atención primaria de la 
gripe en Cataluña”. La investiga-
dora principal n’és Rosa Dalmau 
Llorca i els investigadors col·labo-
radors són Carina Aguilar Martín, 
José Fernández Sáez, Alessandra 
Queiroga Gonçalves, Ermengol 
Coma Redon, Emma Forcadell 
Drago, Josep M. Pepió Vilaubí, 
Dolores Rodríguez Cumplido, 
Noèlia Carrasco Querol, Elisa-
bet Castro Blanco, pertanyents 
al grup de recerca GAVINA de les 
Terres de l’Ebre. La beca l’ha lliu-
rat el Dr. Salvador Palleja, en re-
presentació de Salut Tortosa.
Accèssit beca Dr. Ferran 2020 
per a grup emergent, de 1.500 €, 
patrocinada per l’empresa Quí-
mica Clínica Aplicada QCA, ubi-
cada a Amposta: 
Projecte guanyador: “Vivències 
dels professionals de nova incor-

poració a la Unitat de Medicina 
Intensiva de l’Hospital de Tor-
tosa Verge de la Cinta durant 
la pandèmia per la COVID-19: 
perspectiva dual”. La investiga-
dora principal n’és Silvia Rever-
té Villaroya  i els investigadors 
col·laboradors són Ruth Tor-
tosa Alted i Marta Berenguer 
Poblet, del grup d’investigació 
de Medicina Intensiva de l’HT-
VC. Ha fet entrega de l’accèssit 
el Sr. Lluís Ferré i el Sr. Gerard 
Vergés, gerents de QCA.
Aquest any, la beca Doctor Fer-
ran 2020 per a un grup d’inici 
ha quedat deserta.
Davant la situació ocasionada 
per la COVID-19, l’acte de lliu-
rament de les Beques ha tingut 
lloc aquest dilluns 10 de maig 
a l’aula Dr. Ferran de l’Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta 
amb la presència, únicament, 
dels investigadors premiats, els 
patrocinadors i els membres 
de la Junta de la Fundació Dr. 
Ferran i representants d’institu-
cions.

promociona projectes i grups de 
recerca en biomedicina. Anu-
alment fa una convocatòria de 
beques i organitza l’acte de lliu-
rament d’aquestes beques als 
millors projectes presentats. 
A la convocatòria de Beques Dr. 
Ferran 2020 s’han presentat un 
total de 5 projectes de recerca 
dels quals s’han premiat els que 
s’exposen tot seguit. 
Beca Dr. Ferran 2020 per a grup 
emergent, de 3.000 €, patro-
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VACUNACIÓ 
La consellera de Salut, Alba 
Vergés, en la seua visita a les 
Terres de l’Ebre, va anunciar 
que les persones de 50 anys 
o més ja poden demanar 
cita per vacunar-se contra la 
Covid-19 a través de vacu-
nacovidsalut.cat. De fet, el 
sistema d’obtenció de cita ja 
està disponible per als nascuts 
del 1942 al 1971.  Vergés ho va 
dir dimecres la tarda en la Jor-
nada del Dia Internacional de 
la Infermeria, a l’Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta, on 
va subratllar la gran tasca i “el 
paper protagonista” d’aquest 
col·lectiu. La consellera també 
va estar a Amposta on va 
visitar l’Hospital Comarcal. Es 
va reunir amb l’equip directiu 
i va conéixer els serveis que 
ofereix l’Hospital. També va 
visitar l’ampliació de la quarta 
planta.  Vergès va acabar la 
visita a Amposta, al Centre 
d’Atenció Primària. 

VACUNACIÓ 
MASSIVA
Salut va obrir aquest dilluns 
el primer punt de vacunació 
massiva a les Terres de l’Ebre, 
al pavelló firal de Tortosa. 
Aquest espai s’uneix als punts 
de Móra la Nova, Gandesa, 
Amposta i la Ràpita i permetrà 
reconvertir els de Roquetes i 
l’Aldea en espais de vaccinació 
de l’atenció primària. En uns 
dies, la valoració és positiva de 
l’evolució de la vacunació.

ASSEMBLEA VAGA 
FEMINISTA
L’Assemblea Vaga Feminista 
de les Terres de l’Ebre ha po-
sat en marxa una campanya 
per reclamar que practiquin 
l’avortaments quirúrgics 
voluntaris als hospitals 
públics de la regió sanitària. 
Reclamen poder avortar en 
centres públics de l’Ebre. Els 
col·lectius denuncien que es 
fan avortaments per raons de 
salut, però que si es volen fer 
per voluntat de la mare cal 
desplaçar-se a Tarragona o 
Barcelona.

MÉS 
NOTÍCIES

El cribratge a Tivenys  
va deixar un cas positiu

El Departament de Salut va 
efectuar un cribratge poblaci-
onal a Tivenys aquest dimarts 
després de la detecció al mu-
nicipi d’un brot. Els serveis de 
Vigilància Epidemiològica van 
considerar que la prova havia 
d’ajudar a identificar ràpida-
ment possibles cadenes de 
contagi i evitar que s’estengui. 
El cribratge es va fer al Pavelló 
Firal, que va cedir l’Ajuntament 
de Tivenys.

L’Ajuntament, ahir dijous, 
agraïa “al conjunt del poble la 
predisposició, la responsabilitat 
i la rapidesa en la resposta a la 
crida feta el passat divendres. 
El cribratge que es va portar 
a terme dimarts, ens va deixar 
un cas positiu a qui enviem tot 
el nostre suport. Estem molt 
satisfets pel balanç que ens 
passa el Departament de Salut i 
per la quasi totalitat de negatius 
que ens indiquen una millora 

molt important de la situació 
al nostre poble. Molta força 
als restauradors del poble, 
molts ànims als comerços 

que seguiu al peu del canó i 
moltes gràcies a tothom per 
la generositat i responsabilitat 
que requereix el moment”.

Les dades continuen a la baixa a l’Ebre però, a la vegada, 
la pressió hospitalària es manté elevada

Els casos de contagis 
confirmats acumulats a 

les Terres de l’Ebre s’eleven 
ahir dijous a 10.828 (la 
setmana passada eren 
10.726).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 102 casos positius més 
al territori (la setmana ante-
rior 143). Les dades a les Ter-
res de l’Ebre tornen a decrèixer 
aquest dijous. La velocitat de 
propagació del virus se situa 
en 0,74 (setmana passada era 
0,88) i el risc de rebrot està en 
100 (divendres passat era de 
161). El risc ha baixat. Aquest 
dijous a l’Ebre, en un dia, se su-

maven 7 nous positius de co-
vid-19 confirmats 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 178 (setma-
na passada 178). 
Segons les dades oficials faci-
litades ahir per Salut, hi ha 40 
persones hospitalitzades per 
contagis a centres de les Ter-
res de l’Ebre (divendres passat 
25). Pel que fa a les dades d’in-
gressats a l’UCI, ahir dijous es 
comptabilitzaven 21 persones 
a l’UCI de l’Hospital Verge de la 
Cinta (14 per covid). Setmana 
passada eren 19 (11 covid). La 

taxa de confirmats per PCR o 
tests d’antígens és de 51,93 per 
cada 100.000 habitants, pels 
78,88 de la setmana anterior. 
El 3.71% de les proves que es 
fan donen positiu. (4.55 diven-

dres passat)
A la regió sanitària de l’Ebre, 
fins ahir, s’han vacunat de la 
primera dosi 61.273 persones. 
Un total de 27.710 han rebut ja 
la pauta completa.

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

21 persones a l’UCI, 
14 d’elles per Covid. 

SALUT
La Consellera Vergés inaugura la nova

seu de Salut Mental de Móra d’Ebre
Aquest dimecres 12 de 

maig la Consellera de 
Salut de la Generalitat de 
Catalunya, Alba Vergés, 
ha inaugurat oficialment 
el nou centre de Salut 
Mental de Móra d’Ebre, de la 
Fundació Pere Mata.                
Aquestes noves instal·lacions 
acolliran el trasllat del Cen-
tre de Salut Mental d’Adults 
(CSMA) i Centre de Salut Men-
tal Infanto Juvenil (CSMIJ) de 
la xarxa pública concertada 
de salut mental, fins ara ubi-
cats a l’Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre, i permetran 
tambéla posada en marxa del 
nou Servei de rehabilitació 

comunitària (SRC) per les co-
marques de la Ribera d’Ebre 
i Terra Alta. Durant la visita, 
Vergés ha manifestat que “la 
salut mental ja era priorità-
ria abans de la pandèmia” pel 
Departament de Salut i que 
ara, “en l’època post covid, 
encara ho és més”. Coincidint 
amb el Dia de la Infermera, la 
consellera ha reivindicat “la 
feina de totes les infermeres 

del nostre país, molt especi-
alment en l’àmbit de la salut 
mental” i l’aposta clara que 
s’ha fet per “ampliar places 
formatives d’infermeria, tam-
bé en salut mental”. 

Tot i això, ha reconegut que 
és una especialitat que “no 
està prou reconeguda labo-
ralment” i s’ha compromès a 
“fer un gir” en el proper Go-
vern.

“La salut mental en 
l’època post covid 
encara ho és més”
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MÉS ACTUACIONS 
L’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, ha visitat 
aquesta setmana les obres 
d’arranjament de les voreres 
del carrer d’Alcanyís i de 
l’entorn de la plaça 1 d’Oc-
tubre, a Ferreries (notícia 
de la part inferior). Segons 
ha insistit, les actuacions 
de millora a la via pública 
van en la línia d’aconseguir 
una ciutat més amable per 
a la ciutadania. Després de 
l’actuació en estos trams, 
les obres també continuaran 
a la vorera situada entre el 
carrer Alcanyís i el carrer Ull-
decona. Així mateix, també 
es renovarà la vorera exis-
tent a la plaça 1 d’Octubre, 
entre el carrer Tarragona i 
el carrer Hernan Cortés. En 
total, la intervenció suposa 
una inversió de 85.000 
euros. Roigé ha avançat que 
posteriorment, i també dins 
del milió d’euros d’inversions 
per a via pública que s’inclo-
uen al pressupost, s’actuarà 
a les voreres interiors de la 
plaça 1 d’Octubre, així com 
també en una altra part his-
tòrica del barri de Ferreries, 
en carrers com Amor o Pina, 
en els quals es renovaran les 
voreres i l’asfaltatge.

MOVEM TE 
Movem Tortosa demana que 
es torne a celebrar el Re-
naixement amb aforament 
limitat al Nucli Antic i amb 
actes a l’aire lliure.

MÉS 
NOTÍCIES

Lliurament del 14è Premi Federico Mayor Zaragoza
El 14è Premi Federico 

Mayor Zaragoza treballa 
aquest any l’emergència 
climàtica.                     
El tema d’aquest any ha estat 
“Sostenibilitat i consum res-
ponsable”. L’objectiu del premi 
és “sensibilitzar nostres joves 
dels problemes ambientals i 
que es conscienciïn de la ne-
cessitat de cuidar el nostre 
planeta”. En aquesta 14a edició 
s’han presentat 88 vídeos:
27 en la categoria 1 “cicle su-
perior d’Educació Primària i 
Primer cicle d’ESO”; 28 en la 
categoria 2 “Segon cicle ESO”, 
12 en la Categoria 3 “Batxille-
rat”, 13 en la categoria 4 “Ci-
cles Formatius” i 8 en la ca-
tegoria “Entitats, institucions i 

altres”. La categoria 5 “Graus 
universitaris” (queda desert, no 
hi ha participants).
En total han participat 27 lo-
calitats diferents, cinc més que 
l’any passat.
Amb la dotació, que fa perso-
nalment Federico Mayor Zara-
goza, “donarem 19 premis. 5 
primers premis de 400 euros, 5 
segons premis de 250 euros, 5
tercers premis de 150 euros i 
4 accèssits per a les categories 
que tenen més participants”.
L’acte de lliurament de premis 

serà dissabte 22 de maig, a les 
12h, a l’Auditori Felip Pedrell 
de Tortosa. Estaran presents 
tots els que han participat, 
sempre tenint en compte les
normes d’aforament. Federi-
co Mayor Zaragoza no hi po-
drà assistir presencialment per 
prescripció mèdica i la seua 
avançada edat, però, malgrat 
això, impartirà la conferència 

en línia “La sostenibilitat, su-
prem deure intergeneracio-
nal”. La URV aquest mes firma-
rà un conveni de col·laboració 
amb l’entitat Amigues i Amics 
de la UNESCO de Tortosa per 
potenciar la part econòmi-
ca, logística i d’organització 
de l’acte. L’objectiu és blindar 
i assegurar la continuïtat del 
Premi.

CULTURA
Dia Internacional dels Museus amb visites 
teatralitzades, portes obertes i música
Dimarts que ve, 18 de 

maig, es commemora 
el Dia Internacional dels 
Museus.               
Com cada any, el Museu de 
Tortosa organitza diverses ac-
tivitats per celebrar la jornada 
i donar a conèixer a la ciuta-
dania la importància del llegat 
cultural que s’hi pot trobar. Les 
activitats d’enguany comen-
çaran ja el cap de setmana 
previ, amb portes obertes tant 
dissabte com diumenge, a més 
a més del dimarts 18, perquè 
tothom puga visitar l’espai.
També amb un concert de mú-
sica el vespre de dissabte 15. 
Anirà a càrrec del grup Lokals 

Normals, format per diversos 
músics de la ciutat i del terri-
tori. Oferiran una ‘jam-session’ 
a partir de les 19 h, que servirà 
per amenitzar la visita a la col-
lecció del Museu de Tortosa.
D’altra banda, l’Ajuntament de 
Tortosa, a través de l’àrea de 
Cultura, també ha organitzat 
visites teatralitzades amb els 
integrants de La Companyia, 
que ajudaran a aprofundir en 
la importància dels museus: el 
diumenge 16, a les 12 h, esta 
activitat anirà adreçada al con-
junt de la ciutadania. Compta 
amb capacitat limitada i es po-
den fer les reserves al correu 
museudetortosa@tortosa.cat. 

Posteriorment, les visites tea-
tralitzades també es repetiran 
el dimarts 18 coincidint amb 
el dia internacional, alesho-
res adreçades únicament a les 

persones usuàries de les resi-
dències de gent gran de Torto-
sa i dels serveis d’acompanya-
ment a domicili que presten 
l’Ajuntament i Creu Roja.

En marxa, les obres d’arranjament de les voreres 
del carrer d’Alcanyís i de l’entorn de la plaça 1 d’Octubre, a Ferreries

L’Ajuntament de Tortosa se-
gueix duent intervencions 
d’arranjament a diverses vo-
reres del municipi, dins del 
pla de millora de la via públi-
ca. Des de fa uns dies s’està 
actuant sobre les voreres del 
carrer d’Alcanyís, a Ferreri-
es, per renovar el paviment 
existent. L’actuació s’està 
fent per trams per minimit-

zar l’afectació al veïnat. Ja s’ha 
completat un tram entre els 
carrers Olivera i València, i ara 
mateix s’està actuant sobre el 
tram que va del carrer València 
fins al carrer Tarragona. Una 
vegada completat, es repetirà 
l’actuació en la vorera situada 
a l’altre costat de la via, en el 
tram que va del carrer Olivera 
fins a la plaça 1 d’Octubre. Esta 

intervenció permetrà renovar 
la zona de pas per a vianants, 
i a la vegada també contempla 
la renovació de l’enllumenat, 
que incorporarà tecnologia 
LED per aconseguir més efi-
ciència lumínica i un estalvi 
energètic. Així, l’actuació dei-
xarà a punt el tram central del 
carrer per poder-ne renovar 
l’asfaltatge en una intervenció 

posterior, dins del milió d’eu-
ros que el pressupost munici-

pal preveu per a actuacions a 
la via pública.

Serà dissabte dia 
22 de maig
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DIA DE LES 
FAMÍLIES 
Demà dissabte és el dia 
Internacional de les Famílies 
i el Servei d’Intervenció 
Socioeducativa la Brúixola 
ha organitzat un esdeve-
niment per celebrar-ho. A 
partir de les 11:30 del matí 
es podrà gaudir, a l’Auditori, 
de l’espectacle “Il·lusions”, 
del Mag Sergi Armentano, 
protagonista del “Wowzzy 
Baboom!” de Canal Super 3.

MUSEU
El 15 de maig també se 
celebra la Nit dels Museus 
i el Museu de les Terres de 
l’Ebre ha preparat una acti-
vitat especial: Visita guiada 
teatralitzada a l’exposició 
“El món dels transports a 
l’Amposta d’inicis del segle 
XX”.  Serà demà de 20h a 21 
h al Museu de les Terres de 
l’Ebre.

JUNTS
Junts per Amposta comença 
una nova etapa en la creació 
de l’estructura d’executiva 
local a la capital del Montsià. 
Manel Masià deixa la res-
ponsabilitat de coordinador 
de comunicació a l’Ebre que 
ha exercit des de que va ser 
escollit al mes de desembre, i 
ara es centra a les municipals 
de 2023. Les votacions per 
escollir executiva entre les 
candidatures presentades es 
faran la setmana vinent.

MÉS 
NOTÍCIES

‘Cuidem Amposta’

Una setantena de 
persones van participar 

diumenge en la jornada 
de neteja de la platja de 
l’Eucaliptus d’Amposta en 
el marc del Let’s Clean Up 
Europe, una acció europea 
que s’organitza amb la 
voluntat de conscienciar 
sobre la quantitat de residus 
que es llencen de manera 
incontrolada a la natura.                      

“Moltes gràcies a totes les 
persones que van col·laborar 
en aquesta jornada de neteja, 
on es van recollir 40 sacs de 
brossa. Una acció adherida al 
Catalunya Clean Up Challenge 
que se suma a les moltes que 
es duen a terme al Montsià, 
amb el repte d’aconseguir re-
collir 20.000 peces de residus 
a la comarca. No llencem res a 
la natura”.

AMPOSTA
Tanquen la caserna de la Guàrdia Civil per 
enderrocar-la i construir-ne una de nova
El Ministeri de l’Interior 

ha tancat la caserna de 
la Guàrdia Civil d’Amposta 
per enderrocar l’edifici, 
en un important estat de 
deteriorament, i construir-
ne un de nou al mateix 
emplaçament.                 
El tancament ha suposat el 
reallotjament temporal dels 
agents a la caserna de la Ràpita 
així com el trasllat provisional 
del servei d’intervenció d’armes 
les dependències del cos a Tor-
tosa. La previsió és que les obres 
comencin els pròxims mesos. 
L’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs, ha explicat a l’ACN que 
proposaran al govern espanyol 

un canvi de terrenys per a la 
nova caserna amb l’objectiu de 
recuperar el solar que va cedir 

l’Ajuntament franquista i reduir 
la concentració d’equipaments 
a la zona. El govern municipal 
preveu tornar trobar-se en uns 
dies amb els responsables de la 
Guàrdia Civil per proposar-los 
un trasllat d’ubicació de l’equi-

pament. Això permetria recu-
perar els terrenys cedits fa 70 
anys pel consistori, a l’actual 
carrer d’Amèrica, on se situa 
també el Centre de Salut Men-
tal, el centre d’Art lo Pati i l’Hos-
pital Comarcal. (ACN)

L’alcalde avança 
que demanaran a 
Interior un canvi 

dels terrenys cedits 
per poder esponjar 
l’actual zona on es 

troba la caserna, on ja 
existeixen nombrosos 

equipaments.

Pla Educatiu d’Entorn
Tallers d’estudi assistit, 

connectivitat per a 
l’alumnat de grups confinats 
o tallers per a gestionar el 
dol.                      
Són algunes de les activitats 
educatives que s’estan realit-
zant aquest curs escolar 2020-
2021 a través del Pla Educatiu 
d’Entorn. Es tracta d’un ins-
trument cofinançat pel de-
partament d’Educació i l’Ajun-
tament d’Amposta per donar 
resposta integrada i comunità-
ria a les necessitats educatives 
dels membres més joves de la 
societat, coordinant i dinamit-
zant l’acció educativa en els 
diferents àmbits de la vida dels 
infants i joves. S’adreça a tot 
l’alumnat i a tota la comunitat 
educativa posant una especial 

sensibilitat en els sectors soci-
als més desafavorits. 
Enguany s’ha incrementat de 
forma considerable el pressu-
post, passant dels 3.900 eu-
ros el curs 19-20 als 29.664 el 
curs 20-21. ja s’ha començat 
a coordinar amb centres edu-
catius i Joventut les activitats 
de lleure de l’estiu, a les quals 
també hi assistirà alumnat a 
través del pressupost del Pla 
Educatiu d’Entorn.

Es destinen prop 
de 30.000 euros a 

activitats educatives

El Ple Comarcal del Montsià aprova un pressupost de més de 9,5 MEUR
Els recursos humans i els 
ajuts socials, objectius princi-
pals del pressupost del Con-
sell Comarcal del Montsià 
d’aquest 2021 que se situa en 
9.623.930,17 euros.
La partida s’ha aprovat per 
majoria durant el Ple comar-
cal amb els vots a favor d’ERC 
i en Comú Guanyem i les abs-
tencions de Junts x Catalunya 
i Candidatura de Progrés.
«L’objectiu principal d’aquest 
pressupost és estructurar i 

potenciar l’aparell adminis-
tratiu de l’ens perquè venim 
d’anys de molta feina. De fet, 
alguns departaments han estat 
assumint més feina de la que 
podien. Aquesta partida tam-
bé té com a prioritat els ajuts 
socials, molt necessaris en la 
situació socioeconòmica actu-
al», ha apuntat el president del 
Consell Comarcal del Montsià, 
Joan Roig.
Seguint aquesta línia durant 
la sessió s’ha aprovat la nova 

plantilla del personal de l’ens 
comarcal que enguany s’incre-
mentarà en nombre de places. 
S’afegiran dos vacants en la ca-
tegoria de tècnic d’administra-
ció general, una plaça de tècnic 
de gestió, sis places d’adminis-
tració a temps parcial a Serveis 
Socials, una d’educació social, 
tres de treball familiar i dos de 
tècnic de Serveis a la Ciutadania 
una a jornada completa i l’altra 
parcial i una plaça de psicolo-
gia. «Són 245.000 euros més 

que es destinen a la plantilla de 
personal. Això suposarà una mi-
llora en la gestió administrativa 
i el funcionament dels serveis 
que acabarà revertint-se posi-
tivament cap als municipis», ha 
afegit Roig. El punt s’ha apro-
vat per majoria amb el suport 
d’ERC, Junts x Catalunya i En 
Comú Guanyem, i l’abstenció 
de Candidatura en progrés. El 
Pla estratègic de subvencions 
per al 2021, en el qual s’han 
incrementat les ajudes d’ur-

gència social ha estat aprovat 
per unanimitat. De fet, en els 
ajuts socials de fons propi s’ha 
doblat la partida passant de 
9.000 a 18.000 euros. També 
se n’ha implementat una de 
15.000 euros destinada a les 
persones que s’han de confi-
nar per la Covid-19. La resta 
de subvencions que s’atorga-
ven en els darrers anys, com 
els ajuts de material escolar, 
transport, menjador escolar...
es continuaran donant.
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L’Aldea entre els més transparents de Catalunya
Per quart any consecutiu, 
l’Ajuntament de l’Aldea ha 
aconseguit el Segell Info-
Participa que atorga el Grup 
de Recerca en Comunicació 
Sonora, Estratègica i Trans-
parència de la Universitat 
Autònoma de Barcelona amb 
un 100% de compliment dels 
52 indicadors establerts jun-
tament amb 39 municipis de 
Catalunya. Aquest resultat 
es suma al Reconeixement 
de l’Administració Oberta de 
Catalunya obtingut el passat 

5 de maig, i situa l’Ajuntament 
de L’Aldea entre els més trans-
parents de Catalunya. A més, 
tan sols 3 ajuntaments de les 
Terres de l’Ebre (l’Aldea, Alca-
nar i Deltebre), han aconseguit 
el  100 % de transparència. Xa-
vier Royo, alcalde de l’Aldea: 
“Satisfet per aquest reconei-
xement, que juntament amb 
el rebut la setmana passada , 
demostra l’aposta per la trans-
parència de l’Ajuntament”. 
L’Alcalde va recollir el guardó 
del segell Infoparticipa.

ACTES 
COMMEMORATIUS 
DE LA 
SEGREGACIÓ 
Avui divendres tindrà lloc la 
roda de premsa de pre-
sentació dels actes que es 
realitzaran a Deltebre per 
commemorar els 44 anys 
de la segregació. Serà a 
l’Ajuntament de Deltebre, i 
comptarà amb la presència 
de l’alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, i regidories de 
l’equip de govern.

ACTES EN HONOR 
A LA MARE DE 
DÉU DE L’ALDEA 
Des d’avui divendres i fins 
dilluns dia 24, a l’Aldea 
tindran lloc diversos actes 
en honor a la Mares de 
Déu. Avui, a les 21.30 h, a 
la Parròquia Sant Ramon, 
comença la Novena. Dilluns 
dia 24 a les 11 h, Rosari i 
Missa presidits pel Bisbe de 
Tortosa, Mon. Enrique Bena-
vent (l’aforament a l’ermita 
estarà regulat i només es 
podrà entrar amb invitació).

L’ALDEA: VISITES 
DE PROXIMITAT 
Dissabte passat, el Govern 
aldeà va recuperar les visites 
de proximitat. Al barri de 
l’Estació, es van atendre  les 
queixes i suggeriments dels 
veïns i veïnes que viuen 
entre el c/ Estació i el c/ Sant 
Joan, des de l’avinguda Cata-
lunya fins al Parc de la Via. 
Si la pandèmia ho permet 
les visites de proximitat 
seran en format mensual, 
“perquè tots els aldeans i 
aldeanes puguin dir les seus 
propostes de primera mà al 
Govern”.

MÉS 
NOTÍCIES

L’Ametlla: rescat de 3 persones que navegaven en caiac

Aquest dimarts al matí 
van ser rescatades tres 

persones al davant de la 
costa calera, després que el 
vent de Mestral s’emportés 
els caiacs amb els quals 
navegaven a més d’1,5 
milles de la costa.                    
Els fets van succeir quan una 
vintena de joves estaven fent 
un recorregut en caiac per la 
costa de l’Ametlla de Mar. El 
fort vent de Mestral que es va 
girar, va obligar l’expedició a 
tornar a la platja de l’Alguer, 
des d’on havien sortit, tot i que 
dos dels joves i un dels moni-
tors, van ser distanciats de la 
costa pel vent, mentre que la 

resta van tornar amb norma-
litat. Un avís al 112 va fer que 
s’activessin tots els serveis de 
rescat i seguretat, mentre les 
tres persones, que primer esta-
ven a uns 500 metres de la cos-
ta, van allunyar-se fins a quasi 
2 milles. Mentre des del port 
de Tarragona sortia l’embarca-
ció Salvamar, des de l’Ametlla 
de Mar s’activava l’embarcació 
Atlas amb components de la 
Creu Roja de l’Ametlla de Mar i 
un Helicòpter Helimer 221 des 
de l’aeroport de Reus. Els res-
catats van ser traslladats al port 
i dos d’ells van haver de ser 
atesos al CAP amb símptomes 
d’hipotèrmia. (La Cala Ràdio)

ECONOMIA
Es crea un clúster d’empreses d’economia 
blava per la defensa del Delta de l’Ebre
Després de diversos 

mesos de preparació i 
arran dels molts problemes 
enerats al Delta de l’Ebre 
pel temporal Glòria, van 
començar les converses 
entre alguns dels principals 
col·lectius i empresaris 
que desenvolupen la seva 
activitat econòmica al Delta 
de l’Ebre.               
D’aquí neix aquest clúster que 
té com a objectiu, defensar 
l’activitat empresarial en l’àm-
bit del Delta de l’Ebre, com a 
actor principal que genera el 
desenvolupament econòmic 
compromès amb un territori 
que mereix ser conservat a fa-

vor de les noves generacions.
El Clúster considera que per 
aconseguir aquests objectius, 
cal defensar i protegir l’espai 
natural on radiquen aquestes 
activitats econòmiques, algu-
nes de les quals contribuei-
xen al seu desenvolupament 
sostenible. Els membres fun-
dadors, els quals han aprofitat 
l’acte per signar l’acta fundaci-
onal del Clúster, són, la Fede-

ració Territorial de Confraries 
de Pescadors de Tarragona, la
Federació de Productors de 
Mol·lusc del Delta de l’Ebre, la 

propietat de l’Illa de Buda, In-
fosa com a gestora de les Sa-
lines de les Trinitat i Port Mari-
na Sant Carles.

Conglomerat 
d’empreses i 

col.lectius empresarials
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Bandera Blava per 11 platges ebrenques
97 platges catalanes reben el 
distintiu de qualitat Bandera 
Blava, dues més que l’any 
passat. També han estat re-
coneguts els 22 ports de Ca-
talunya que hi optaven, un 
menys que el 2020. Les 11 
platges bandera blava de les 
Terres de l’Ebre són Calafa-
tó, Sant Jordi d’Alfama, Cala 
Forn, Pixavaques i L’Alguer 
(L’Ametlla de Mar); Cap Roig 
i Les Avellanes (L’Ampolla); 

CONSELL 
COMARCAL 
Tal com vam avançar la set-
mana passada, la Universi-
tat Autònoma de Barcelona 
(UAB) va lliurar dilluns el 
Segell Infoparticipa per 
la qualitat i transparència 
comunicativa del seu web 
al Consell Comarcal del Baix 
Ebre. Un reconeixement 
que el rector de la UAB, Ja-
vier Lafuente, va descriure
com el “guardó de referèn-
cia” en el camp de les bones 
pràctiques de comunicació 
local durant l’acte d’entrega 
del segell, que va tenir lloc 
a l’Auditori de la UAB. El 
Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha aconseguit una 
puntuació del 96% i és un 
dels onze consells comar-
cals del país que ha obtin-
gut aquest guardó.

PAÜLS
L’Ajuntament d informa que 
la setmana vinent, dilluns 
17 de maig, començaran les 
obres de reconstrucció del 
mur del carrer Sant Roc. 
El cost del projecte és de 
48.052,58€ i compta amb 
el suport econòmic de la 
Diputació de Tarragona en 
30.000€.
Les actuacions de millora 
de la zona consistiran en re-
construir el mur i assegurar 
el carrer Sant Roc, ja que les 
pluges han posat en perill 
l’estructura d’una part del 
carrer, cada cop hi ha més 
despreniments, també es 
substituirà l’actual barana 
per una de nova, ja que 
també està en mal estat. 

L’AMETLLA DE 
MAR
Diumenge passat es tan-
caven dues setmanes on 
l’Ametlla de Mar ha estat 
la capital de la Tonyina 
Roja del Mediterrani. Des 
del passat 23 d’abril, s’han 
servit prop de 3000 tapes i 
1050 menús als restaurants 
i bars del municipi.

MÉS 
NOTÍCIES

Parc de Garbí i Les Delíci-
es (Sant Carles de la Ràpita); 
Riumar (Deltebre), i Les Cases 
d’Alcanar-El Marjal (Alcanar). 
Cal destacar que l’Ametlla de 
Mar és el segon municipi ca-
talà amb més Banderes Bla-
ves a les platges.
Pel que fa als Ports amb ban-
dera blava de les Terres de 
l’Ebre els distingits són els 
següents: N. L’Ametlla de Mar 
i N. L’Ampolla.

El nou aparcament d’autocaravanes 
de Roquetes va prenent forma

Les obres del nou 
aparcament 

d’autocaravanes a la Torre 
d’en Gil a Roquetes avancen 
a bon ritme per poder 
començar a rebre els primers 
visitants aquest mateix estiu.                    
El projecte es finança amb un 
pressupost de 440.000 € del 
propi ajuntament i 35.000€ 
provinents d’una subvenció de 
la Diputació de Tarragona.
Aquesta obra servirà tant per 
oferir aquest servei als visitants 
de la ciutat, com també per 
millorar una part de la Urbanit-
zació Torre d’en Gil, construint 
dos nous espais d’aparcaments 
per a vehicles, un carril bici 
que enllaçarà la Via Verda Vall 

de Zafán amb l’Observatori de 
l’Ebre i tota la remodelació de 
la zona verda de la urbanització 
amb la instal·lació de nou arbrat 
i vegetació decorativa.
La zona també s’equiparà amb 
un nou parc infantil i zones 
d’esbarjo que complementaran 
l’aparcament d’autocaravanes. 
A la imatge, Ivan Garcia, regidor 
d’Obres Públiques i Turisme, al 
nou aparcament d’autocarava-
nes.  (Roquetes Comunicació)

CONSELL COMARCAL 
Oberta la convocatòria d’ajuts individuals de
menjador pel curs 2021/2022 al Baix Ebre
El Consell Comarcal 

del Baix Ebre ha obert 
la convocatòria d’ajuts 
individuals de menjador 
pel curs 2021/2022, les 
famílies interessades poden 
presentar la sol·licitud fins al 
31 de maig, amb l’excepció 
de l’alumnat de P3 que podrà 
fer-ho fins al 23 de juny.               
Enguany, la petició només pot 
fer-se per via telemàtica a tra-
vés del web del Consell Co-
marcal www.baixebre.cat.
Per tal de facilitar la tramitació 
d’aquest ajut, el Consell Co-
marcal ha editat un videotu-
torial, on s’expliquen els dife-
rents passos que cal seguir per 

a realitzar la sol·licitud, en nou 
idiomes: català, castellà, an-
glès, francès, àrab, amazic, ro-
manès, panjabi i urdú, que es 
pot visualitzar al canal de You-
Tube del Consell Comarcal. 
D’altra banda, el Consell Co-
marcal posa en marxa el ser-
vei d’acolliment residencial 
d’urgència, un servei destinat 
a suplir temporalment la llar 
familiar per pèrdua de l’habi-
tatge habitual i quan no es dis-
pose de recursos econòmics 
i de xarxa familiar isocial per 
resoldre la situació. En aquest 
sentit, el Consell Comarcal 
disposa d’un pis a Camarles 
amb capacitat de sis persones 

i un màxim de dues unitats de 
convivència. 
La durada de l’estada en el 

servei d’acolliment residencial 
d’urgència és d’un màxim de 3 
mesos.

La zona també 
s’equiparà amb un 
nou parc infantil 
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* L’Ajuntament de la Ràpita 
revalida el Segell Infoparti-
cipa per la transparència i la 
qualitat de la informació cap 
a la ciutadania. En aquesta 
edició, la Ràpita obté una 
puntuació del 98,08% en 
complir 51 dels 52 indicadors 
que s’avaluen, un 6% més 
que en l’edició passada. El 
resultat d’enguany és el 
més elevat que ha assolit el 
consistori des que s’analitza 
el portal municipal. 
* La Policia Local de la 
Ràpita engega una campa-
nya per informar sobre l’ús 
i la circulació de vehicles al 
municipi, ja que, com es va 
aprovar en el Reial Decret 
970/2020 de 10 de novembre 
que modifica el Reglament 
General de Circulació, la 
velocitat màxima permesa 
en tota la població és de 30 
km/h. Pel que fa als Vehicles 
de Mobilitat Personal (VMP), 
la velocitat màxima permesa 
és de 20 km/h en els carrers 
de prioritat invertida.

BREUS
Marxa lenta de vehicles per denunciar el retard per 

reformar la carretera de Poble Nou
Una trentena de vehicles han 
fet una marxa lenta aquest dis-
sabte per denunciar nous re-
tards en els tràmits per millorar 
la carretera de Poble Nou del 
Delta, que va d’Amposta i la 
Ràpita a la barra del Trabuca-
dor. La caravana ha recorre-
gut els carrers de la Ràpita i ha 
marxat fins al pont del Riu Vell, 
on han fet un tall de carretera. 
La plataforma La Carretera de 
la Vergonya ha lamentat el mal 
estat de la via i que s’hagi re-
tardat mig any la licitació de la 
redacció del projecte executiu 
anunciat per la Diputació. Per 
executar l’obra, el Departa-
ment de Territori ha d’aprovar 
el Pla Zonal perquè la carretera 
passi a ser de titularitat provin-
cial. Per això, han exigit més 
celeritat i transparència en la 
tramitació del projecte. La Di-
putació va anunciar que avan-
çava els tràmits per reformar la 

carretera, però per avançar en 
la tramitació, cal que el Depar-
tament de Territori aprovi el Pla 
Zonal per tal que la via es pugui 
incorporar a la seva xarxa de 
carreteres i actuar-hi. Aquest 
tràmit està pendent des de fa 
12 anys. “Per aprovar la redac-
ció del Xerta-Sènia l’avaluació 

Es lamenta el mal 
estat de la via i es 

reclama que s’aprovi el 
Pla Zonal

ambiental ha estat molt ràpi-
da, en canvi, per la carretera 
de Poble Nou el Departament 
de Territori està tardant moltís-
sim”, ha lamentat Josep Juan 
Segarra, membre de la plata-
forma. El vicepresident de la 
Diputació i alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, va assegurar que 

el procediment administratiu 
per licitar la redacció del pro-
jecte executiu de la carretera 
de Poble Nou del Delta segueix 
endavant. Segons Tomàs, el 
procés s’ha dilatat per la bai-
xa temerària de l’empresa i la 
consegüent justificació a l’ad-
ministració, i ara es resol una 
reclamació a la licitació.
A la vegada, també va assenya-
lar que s’estan refent les fitxes 
mediambientals de les carre-
teres, tal com reclama el De-
partament de Territori, perquè 
es pugui aprovar el Pla Zonal i 
incorporar la via a la xarxa de 
Carreteres de la Diputació.

LA RÀPITA

Foto: ebredigital.cat
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L’AOC, el Consorci de l’Admi-
nistració Oberta de Catalunya, 
ha guardonat en segona 
posició al Consell Comarcal del 
Montsià per ser una admi-
nistració local capdavantera 
en l’impuls de l’administració 
digital i govern obert en la 
seva relació amb la ciutadania 
i en la seva gestió interna. El 
reconeixement l’ha rebut en
la categoria dels ens comar-
cals d’entre 20.000 i 50.000 
habitants.

CONSELL 
COMARCAL

* El canareu Benjamí Prades 
s’ha proclamat campió de Ca-
talunya de la categoria Elit de 
ciclisme en ruta, en la prova 
de la Clàssica Isaac Gàlvez, en 
la seua novena edició, amb 
participació de 200 ciclistes 
en les categories Elit i Sub-23. 
*Els xiquets i xiquetes d’Al-
canar Platja gaudeixen, del 
30 d’abril ençà, d’una nova 
zona de jocs situada a la plaça 
Sancho Panza.
* Un any més no ha estat 
possible celebrar les fes-
tes de maig a causa de les 
restriccions dictades per la 
Generalitat. L’Ajuntament 
d’Alcanar ha preparat una 
programació cultural per al 
dos caps de setmana en què 
s’haurien celebrat les festes 
de Sant Isidre. Avui comença 
el segon. Demà dissabte, 15 de 
maig, festivitat de Sant Isidre, 
la festa arrancarà amb un 
concert de l’orquestra Atalaia, 
“Música de revetlla”. I a les 
19 h,  al verger de la Mestra 
Gual, el cantautor valencià 
Feliu Ventura presentarà el 
seu nou disc, “Convocatòria”. 
A les, 20.30 h, l’orquestra Ata-
laia tornarà a fer un concert 
a la plaça Lluís Companys, 
“El color de l’esperança. Tour 
2021”. Diumenge 16 estarà 
dedicat  exclusivament als 
menuts de casa. Els concerts 
tenen un cost d’un euro i les 
entrades es poden adquirir 
a l’Ajuntament d’Alcanar i a 
l’Oficina de Turisme de les 
Cases. La recaptació total es 
destinarà al fons de contin-
gència de la covid-19.

ALCANAR

SANTA BÀRBARAALCANAR

ULLDECONA

L’Ajuntament d’Ulldecona ha 
informat que aquesta setma-
na han continuat les tasques 
de pintura i senyalització viària 
iniciades el mes passat al nucli 
d’Ulldecona i que es van haver 
de suspendre pels diversos epi-
sodis de pluja. 
Per aquest motiu, han pogut 
haver-hi talls puntuals de cir-
culació en alguns carrers del 
poble.
D’altra banda, al carrer Major 
dels Valentins s’està procedint 
a la reparació dels laterals dels 
passos de vianants. 
En concret, de les proteccions 
per a la canalització d’aigües, 
que estaven molt malmeses. 
Finalment, des de l’Ajuntament 
del municipi faldut també s’ha 
informat que dins el canvi d’en-
llumenat públic per fomentar 
l’estalvi energètic i econòmic, 
aquesta setmana s’ha procedit 
a la substitució de les lluminàri-
es de la Plaça Sales i Ferré.

Tasques de 
pintura i 

senyalització 
viària

LES CASES

L’Agència Catalana de la Jo-
ventut (ACJ) ha obert les 
preinscripcions del programa 
social ‘Vacances en família’ 
amb 31.973 places, correspo-
nents a unes 6.200 famílies. 
És la dissetena edició del pro-
grama i ofereix estades a 33 
albergs públics de Catalunya 
en caps de setmana i festius. 
Poden participar-hi totes les 
famílies catalanes amb fills 
menors d’edat i les preins-
cripcions es tancaran el 25 de 
maig. 
Aquest any el programa tindrà 
una convocatòria fins el de-
sembre del 2021 i incorpora 
dos nous espais: 
l’Alberg Els Josepets, a Les 
Cases d’Alcanar, a pocs mi-
nuts de la platja i el port pes-
quer, i l’Alberg Municipal de 
Tivissa (Ribera d’Ebre), a l’en-
torn del Parc Natural del Del-
ta de l’Ebre i del Parc Natural 
d’Els Ports.

‘Vacances 
en família’ 

obre les 
inscripcions

LA SÉNIA

Divendres passat es va por-
tar a terme l’acte de cloenda 
del curs de Capacitació per a 
la Indústria del Moble que va 
iniciar-se el passat desembre i 
que han finalitzat 9 dels alum-
nes inscrits. La capacitació ha 
comptat amb la participació 
d’un professor especialitzat en 
la matèria, a més de la col·la-
boració directa del Col·lectiu 
d’Empreses del Moble de la 
Sénia (CEMS), amb la partici-
pació activa d’onze empreses 
del sector del moble. 
Nou d’aquestes són de la 
Sénia: Bustper, Emede, Ma-
dersenia, Muebles Mesegué, 
Mobenia, Talleres Vega, Tegar 
Mobel, Tetris Systems i Tobisa ; 
una empresa de Santa Bàrbara: 
Barinsa, i una de Rossell, Mue-
bles Guardia. 
També han format part del 
projecte l’Institut de la Sénia, 
que ha cedit la maquinària 
i eines, el CENFIM, l’Institut 
d’Estudis Seniencs i Fergarcia 
amb la participació de profes-
sorat.

Cloenda 
del Campus 

Industrial 2020

LA GALERA

Aquest cap de setmana 15 i 16 
de maig  a Terracota, Centre 
d’Interpretació de la Terrissa de 
la Galera (baixos de l’Ajunta-
ment), tindrà lloc una activitat                                                          
de dinamització de la terrissa 
a aquells municipis afiliats a la 
Asociación Española de Ciu-
dades de la Cerámica (AeCC) 
(la Galera com a poble ter-
risser, forma part d’aquesta 
Associació des de l’any 2007, 
moment de la seva formació). 
A més de la Galera hi partici-
pen altres municipis lligats a 
la ceràmica i afiliats a l’Associ-
ació. Aquesta és una activitat 
d’àmbit internacional. A Itàlia 
se celebra un esdeveniment 
similar anomenat “Buongiorno 
Ceramica!”. A causa de la si-
tuació d’emergència sanitària 
que estem vivint, l’any 2020 
aquesta activitat es va portar a 
terme “en línia”, i, aquest 2021 
serà híbrida, és a dir, “en línia” i 
presencial. La Galera mostrarà 
vídeos sobre la terrissa de la 
Galera: el Mestre Artesà
Terrisser, únic en actiu a la Ga-
lera i a la comarca del Mont-
sià, Museu Terracota i Fira de 
la Terrissa.

Hola 
Ceràmica!

100% del Segell 
Infoparticipa per tercer any 

La Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) ha lliurat el 
Segell Infoparticipa a la qua-
litat i la transparència de la 
comunicació pública local 
amb un 100% de puntuació a 
l’Ajuntament d’Alcanar, l’únic 
de la comarca del Montsià i un 
dels 39 de tot el país que en-
guany han obtingut un 100% 
d’indicadors positius. A més, 

aquest és el tercer any que Al-
canar aconsegueix la màxima 
puntuació.

Festivitat de Sant Gregori
‘Arrels planeres’

Santa Bàrbara va estar tot el cap 
de setmana de celebració amb 
la festivitat de Santa Gregori 
“Arrels Planeres” una festivitat 
que tot i adaptar-se a la situa-
ció de pandèmia ha pogut gau-
dir-se íntegrament.
Divendres es feia la inauguració 
de la festa tradicional a la Pla-
ça Cid i Cid amb l’espectacle 
“Caliu de Terra” de Pili Cugat i 
Carlos Lupprian. El diumen-
ge va començar amb la mis-
sa tradicional de Sant Gregori 
presidida pel Bisbe Auxiliar de 
Barcelona MSN. Xavier Vilanova 
de la Fatarella que va rebre de 
mans de l’alcalde un regal d’oli 
d’oliva per la seva presència 
presidint l’acte solemne i rea-
litzant la benedicció de l’aigua 
que va fer-se a la mateixa es-
glésia. A la tarda va iniciar-se el 

recorregut tradicional per fer la 
petició de les pubilles. Després, 
les 36 pubilles i pubills van des-
filar davant un nombrós públic 
de familiars que amb distància 
i mascareta, van poder seguir 
l’esdeveniment on l’alcalde 
també va realitzar el tradicional 
pregó versat. El punt àlgid arri-
bà quan es va escollir el sobre 
amb la imatge dels represen-
tants de cada grup. La pubilla 
infantil serà Jessica Lange i el 
pubill infantil Nicolás Hromei. 
Entre les 14 pubilles grans l’es-
collida fou Andrea León i el pu-
bill Joan Bosch. L’acte va fina-
litzar amb els balls tradicionals 
del grup Jota Planera. El pròxim 
16 de maig es realitzarà el ma-
teix acte per escollir les pubilles 
i pubills del 2020 que va haver 
d’ajornar-se. (La Plana Ràdio)

Únic Ajuntament del 
Montsià que ha assolit 
un 100% d’indicadors 

positius
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INGRESSA A 
PRESÓ UN VEÍ 
PER VENDRE 
DROGUES DES 
DEL SEU DOMICILI
Un veí de Móra d’Ebre de 48 
anys ha ingressat a la presó 
per ordre judicial després de 
ser detingut el passat dia 5 
per suposat tràfic amb dro-
gues, concretament cocaïna. 
Els investigadors dels Mossos 
d’Esquadra van corroborar 
que l’arrestat distribuïa 
estupefaents des del seu 
domicili de la mateixa pobla-
ció. També hauria efectuat 
transaccions a municipis de 
la rodalia i a l’interior del seu 
vehicle. Després de procedir 
a la seva detenció, els agents 
van trobar a l’interior de l’ha-
bitatge 975 grams de cocaïna, 
així com diversos estris per 
manipular i preparar les dosis.

MÓRA 
D’EBRE

Aquesta setmana l’Ajun-
tament ha iniciat les obres 
de construcció d’un edifici 
d’aparcaments al carrer dels 
Clots per pal·liar el dèficit 
d’aparcament a la zona i 
millorar la mobilitat del casc 
antic.  Aquesta construcció 
també dotarà d’accessibilitat 
adaptada a la zona enjardi-
nada del magatzem de Rita, 
facilitant la mobilitat dels 
vianants per tot l’entorn. La 
planta baixa de la construcció 
i la meitat superior estaran 
destinades a aparcament i 
l’altra meitat superior, que 
dona al carrer dels Clots, serà 
una nova plaça per ús públic 
de tota la gent. L’obra té un 
cost previst de 328.673,82 € 
(IVA no inclòs). D’altra banda, 
l’Ajuntament asconenc ha 
quedat en primera posició als 
Reconeixements d’Adminis-
tració Oberta: “per segon any 
consecutiu, som primers en 
la categoria d’Ajuntaments 
de 1.001 a 5.000 habitants”. 
Aquest guardó valora i 
reconeix la implantació i l’ús 
dels serveis d’administració 
electrònica en els ens locals.

ASCÓ

Manifestació a la Terra Alta
Més de 300 persones s’han 
manifestat a Gandesa aquest 
diumenge al matí per denun-
ciar que el decret Llei 16/2019 
ha suposat l’inici a tràmit de 
104 macroprojectes eòlics i 
solars a les Terres de l’Ebre 
amb menys de dos anys, mal-
grat que no tots han rebut el 
vistiplau de la ponència ambi-
ental. Des de l’Associació Terra 
Alta Viva recorden que la Terra 
Alta és la comarca que genera 
una major potència d’energia 
eòlica de tota Catalunya (325 
MW), atès que hi ha 148 aero-
generadors en funcionament. 
L’entitat també lamenta que 
s’estan construint dues noves 
centrals eòliques a la comar-
ca i que s’han projectat set-
ze parcs eòlics i set de foto-
voltaics entre aquest any i el 
2020. A més, els ecologistes 
han denunciat que el Baix Ebre 

és la comarca que acull més 
molins, amb 159 aerogenera-
dors i que a la Ribera d’Ebre 
n’hi ha 21. “És evident que les 
Terres de l’Ebre ja no podem 
assumir més centrals eòliques, 
l’actual pluja de projectes que 
estem rebent, sumats als que 
ja estan en funcionament, és 
esfereïdora i provoca greus 
desequilibris socioeconòmics 
en el nostre món rural”, recull 
el manifest. Per tot plegat, han 
demanat més voluntat política 
per frenar la massificació eòli-
ca que pateix la zona. 

Naturgy inicia les obres de la 
plaça Francesc Serres

Naturgy i Carreteres van de-
manar fa unes setmanes  a 
l’Ajuntament de Gandesa una 
modificació del tram urbà que 
enllaça l’N-420 amb la carre-
tera TV-7231 cap a Vilalba dels 
Arcs. La companyia elèctrica 
ha d’instal·lar aerogeneradors 
de 200 metres, molt més grans 
que els previstos als projectes 
licitats fa més d’una dècada, 
i demana modificar trams del 
recorregut entre el port de 
Tarragona i els llocs d’ubicació 
dels parcs eòlics. A Gandesa 
demanaven en rebaixar la pla-
ça Francesc Serres i escapçar 
el pàrquing del pavelló per en-
dolcir el gir dels camions en 
aquesta rotonda, però l’Ajunta-
ment s’hi va oposar”. 
Aquesta setmana l’empresa Na-
turgy ha començat les obres de 

la plaça Francesc Serres. L’al-
calde gandesà Carles Luz infor-
mava dimecres que “no érem 
sabedors de l’inici de les obres 
de la rotonda. L’Ajuntament no 
ha donat cap autorització. La 
titularitat de la carretera i ro-
tonda és de la Generalitat, no 
de l’Ajuntament de Gandesa. 
Qui dóna l’autorització per 
desmuntar la Creu Coberta i 
modificar rotonda és la Gene-
ralitat. L’Ajuntament defensa el 
patrimoni històric cultural de 
Gandesa”. Avui divendres hi ha 
prevista una concentració de 
rebuig a les obres, convocada 
per l’Ateneu Popular la Pastora. 

DIUMENGE PASSAT

“Es demana més 
voluntat política per 
frenar la massificació 
eòlica que pateix la 

zona”

GANDESA

BATEA

El Tribunal de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) ha avalat la 
sentència del jutjat conten-
ciós número 2 de Tarragona 
que dona la raó a l’Ajuntament 
de Batea per seguir cobrant la 
compensació pel parc eòlic 
Coll del Moro en els termes 
del conveni inicial. La pro-
motora s’aferrava a un canvi 
legislatiu per canviar l’acord 
i deixar de pagar al consis-
tori prop de 200.000 euros. 
N’oferia entre 20.000 i 30.000 
euros i amenaçava de no pa-
gar res. El TSJC avala que els 
municipis han de ser compen-
sats “per les molèsties” d’aco-
llir els parcs energètics perquè 
“satisfan una demanda d’altres 
territoris”. El nou decret de re-
novables no requereix aques-
tes compensacions per als 
ajuntaments i la sentència pot 
crear jurisprudència perquè la 
reclamin.

Compensació 
per acolir 

instal·lacions 
energètiques

PONENCIA

La Ponència d’Energies Re-
novables ha acceptat amb 
condicions la viabilitat de dos 
nous parcs eòlics a les Terres 
de l’Ebre. 
Es tracta del Tossal Gros que 
Naturgy ha projectat a la Po-
bla de Massaluca i afecta 
també els termes municipals 
de Batea, Gandesa, Corbera 
d’Ebre, la Fatarella. L’altra cen-
tral amb llum verda és el parc 
Tramuntana I, de l’empresa 
Energia Eòlica Tramontana, 
als termes d’Ascó i Flix. L’òr-
gan tècnic assenyala que tot 
i l’informe favorable “l’efecte 
acumulatiu amb altres instal-
lacions eòliques a la zona pot 
comprometre la implantació” 
d’aquests parcs. 
També el parc solar Els Plans a 
Garcia té el vistiplau de la Po-
nència si es fa radioseguiment 
un any a una parella d’àguiles 
cuabarrada.

Emplaçament 
de dos parcs 

eòlics a la 
Pobla i Ascó

169

A la Terra Alta, amb 148 aero-
generadors que ja funcionen, 
se n’han proposat instal·lar 107 
més (en 16 noves centrals eò-
liques). 9 dels projectes han 
estat desestimats (61 molins), 
5 han rebut el vistiplau de la 
Ponència i 1 més està pen-
dents de passar el tràmit. 
A la Ribera d’Ebre, amb 21 
aerogeneradors que ja fun-
cionen, se n’han proposat 
instal·lar 205 més (en 29 no-
ves centrals eòliques). 11 dels 
projectes han estat desesti-
mats (84 molins), 10 han rebut 
el vistiplau de la Ponència i 8 
més estan pendents de passar 
el tràmit (2 per via d’aprovació 
de l’Estat perquè superen els 
50 MW de potència).

Acumulació de 
parcs a la Terra 

Alta i Ribera

FLIX

Els Mossos han detingut els 
set presumptes autors de la 
mort d’un home trobat sen-
se vida enmig d’una plantació 
de marihuana a Flix a finals 
d’agost del 2020. 
La víctima, de 26 anys i naci-
onalitat espanyola, presentava 
signes evidents de violència i 
va aparèixer estirada al terra 
prop d’una masia al Parc Na-
tural de Sebes. 
Els indicis van portar els in-
vestigadors a concloure que 
la mort estaria vinculada a 
un assalt violent per robar 
les plantes de marihuana que 
s’estaven cultivant a la masia. 
L’operació policial ha acabat 
amb l’arrest de 15 persones 
–set de les quals implicades 
directament en l’assalt i l’ho-
micidi- i la desarticulació d’un 
grup criminal dedicat al cultiu 
i tràfic de marihuana.

Detencions 
per la mort 

d’un home en 
una plantació 
de marihuana

Avui es preveu una 
concentració de rebuig 

a les obres
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El president i la vicepresidenta de la Generalitat  
Valenciana visiten el nou centre ONACARE a Vinaròs

El dimarts la nova 
Residència Municipal 

de Gent Gran que OnaCare 
(Grup L’Onada) gestiona a 
Vinaròs va rebre la visita del 
president de la Generalitat, 
Ximo Puig, de la seva 
vicepresidenta, Mònica Oltra 
i de l’alcalde de Vinaròs, 
Guillem Alsina, entre altres 
personalitats del Baix 
Maestrat.               
Després de visitar els espais 
comuns com el jardí, la per-
ruqueria, la sala de rehabili-
tació o la botiga, la comitiva 
es va dirigir a les Unitats de 
Convivència, la nova fórmula 
d’organització on s’habiliten 
espais exclusius per a 20 o 
25 persones residents. Cada 
Unitat compta amb espais 
comuns de convivència (sala 
d’estar, cuina-menjador i àm-
plia terrassa) i la zona d’habi-
tacions (individuals i dobles). 
Els i les cuidadores de la Uni-
tat sempre són les mateixes 
persones, per tal d’aconse-
guir una sensació de familia-
ritat per als i les internes. Tot 

plegat seguint la filosofia del 
grup, l’ACP (Atenció Centrada 
en la Persona), per tal d’em-
poderar les persones residents 
i fer que se sentin com a casa, 
molt lluny de la massificació 
d’altres fórmules assistencials. 
De les habitacions, a més de 
l’ampli espai, el bany incor-
porat i els detalls decoratius, 
els il·lustres visitants en van 
destacar la lluminositat i les 
espectaculars vistes a la plana 
del Baix Maestrat en que s’arri-
ba a veure el mar i el castell de 
Peníscola. També van apreciar 
els detalls implementats per a 
facilitar la vida a les persones 
grans i en van lloar la qualitat.
En acabar la visita l’alcalde de 
Vinaròs va agrair la presència 
del president i la vicepresiden-
ta, tot destacant que el centre 
era una infraestructura desit-
jada i esperada per a la seva 
comarca i les zones properes. 
També va voler mostrar la seva 
gratitud a Cinta Pascual i a tot 
l’equip de L’Onada, per les 
sinergies que han creat amb 
els serveis socials del muni-

cipi i que han donat com a 
resultat aquest centre pioner. 
Tant la vicepresidenta com el 
president van definir OnaCare 
Vinaròs com un model a se-
guir pel que fa a futurs centres 
residencials al País Valencià 
tot destacant que l’agenda so-
cial és la prioritària per al Go-
vern del Botànic. La directora 
general de L’Onada i OnaCare, 
Cinta Pascual, ha remarcat per 

la seva part la importància de 
la col·laboració públic-privada 
per a la consecució d’infraes-
tructures com aquesta, en la 
que el seu grup ha invertit més 
de cinc milions d’euros.
Un centre punter
Al nou edifici de la Plataforma 
de Serveis d’OnaCare Vinaròs 
-de l’arquitecte Pep Selgar- les 
habitacions són espaioses, llu-
minoses i gaudeixen de vistes 

OnaCare Vinaròs 
és el primer centre 

basat en el nou model 
residencial impulsat al 

País Valencià

espectaculars. Els espais estan 
decorats fins al darrer detall i 
resulten més propis d’un hotel 
de categoria que no pas dels 
geriàtrics que tenim al cap. 
A més disposa de tots el ser-
veis que puguin necessitar les 
persones dependents: serveis 
mèdics, perruqueria, podolo-
gia, cuina pròpia, bugaderia, 
acompanyament, compres… 
amb espais comuns únics com 
la sala Snoezelen -per a l’esti-
mulació funcional-, una gran 
sala de gimnàs i rehabilita-
ció, botiga, sala d’hidroteràpia 
amb una cabina multisenso-
rial… Compta amb 145 places 
de residents a les que cal su-
mar les 75 del centre de dia, 
que funciona des del 2014.

actualitat
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COMISSIÓ 
D’ESTUDI 
Els republicans han arrencat 
ara els tràmits parlamenta-
ris per impulsar la comissió 
d’estudi, que haurà d’arribar 
a ple, quan ho acordi la Jun-
ta de Portaveus, i començar 
a treballar. Amb aquesta 
nova comissió, Esquerra Re-
publicana torna a situar les 
Terres de l’Ebre al centre del 
Parlament, després d’im-
pulsar, l’anterior legislatura, 
una comissió per investigar 
el projecte Castor.
La proposta que els republi-
cans porten ara al Parla-
ment dona compliment a 
una moció d’Esquerra que, 
fa uns mesos, la cambra 
catalana va aprovar per 
unanimitat, i que ja expo-
sava diverses actuacions 
per assegurar la protecció 
del delta de l’Ebre. Unes  
actuacions que continu-
en sent imprescindibles i 
urgents. Entre d’altres, en 
són exemple la inversió de 
6 milions d’euros per a la 
protecció del Delta inclosos 
als pressupostos de la Ge-
neralitat i que han de servir 
per implementar mesures 
com l’aportació de sorres a 
les zones més vulnerables, 
i també exigir el consens 
entre administracions en 
el pla per la protecció del 
litoral del Delta, redactat 
pel Ministeri de Transició 
Ecològica. 

CAMARLES 
L’Ajuntament de Camar-
les ha revalidat el segell 
Infoparticipa per quart any 
consecutiu, una distinció a 
la transparència de la pà-
gina web municipal www.
camarles.cat, aconseguint 
el 82,69% dels indicadors 
establerts pel Laboratori de 
Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural 
(LPCPP) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB).  Una de les novetats 
d’aquesta edició és que 
s’han recuperat els 52 indi-
cadors d’altres anys.

MÉS 
NOTÍCIES

Detinguts dos homes a Deltebre per tinença de cocaïna
La Policia Local de Delte-
bre i els Mossos d’Esquadra 
han detingut aquest dilluns 
a dues persones, de naci-
onalitat espanyola, per un 
presumpte delicte d’atemp-
tat als agents de l’autoritat 
amb conductes agressives, 
per negativa a sotmetre’s a 
les proves d’alcoholèmia i 
per un presumpte delicte 
contra la salut pública amb 

la tinença d’uns 30 grams, 
suposadament de cocaïna, i 
800€ en metàl·lic. Una vega-
da realitzada la detenció, els 
dos homes s’han posat a dis-
posició judicial.

Acció conjunta entre 
la Policia Local i els 
Mossos d’Esquadra

Accident a la TV-3022, 
al Perelló

La sortida de via d’un 
vehicle ha provocat tallar 

la carretera TV-3022 en tots 
dos sentits al municipi del 
Perelló, aquest dimecres.                     
Per causes que es desconeixi-
en, un cotxe ha acabat bolcat  
al punt quilomètric 10 a la car-
retera que connecta el muni-
cipi del Baix Ebre i Rasquera. 
Els Bombers de la Generalitat 
van enviar quatre dotacions 
per a treballar en l’incident, on 
han estat treballant en la recu-
peració del vehicle.
Les primeres informacions de 
Trànsit indiquen que el con-
ductor del cotxe ha resultat 
ferit menys greu. L’evacuació 
l’ha fet el Sistema d’Emergèn-

cies Mèdiques (SEM) que ha 
traslladat l’individu amb l’heli-
còpter medicalitzat, segons ha 
confirmat Bombers. 
Després de les tasques d’eva-
cuació i neteja dels serveis 
d’emergències, la circulació 
s’ha reprès en tots dos sentits 
a la TV-3022.

POLÍTICA
Esquerra impulsa una comissió al Parlament 
per afrontar la protecció del delta de l’Ebre
El grup d’Esquerra 

Republicana al Parlament 
ha posat en marxa els tràmits 
per crear a una comissió 
específica per estudiar com 
protegir el delta de l’Ebre.               
Els diputats i les diputades 
republicanes han registrat, 
doncs, una proposta de re-
solució per tal que el ple del 
Parlament doni el tret de sor-
tida a aquest espai de treball: 
“Elevem a la màxima institució 
representativa del país un pro-
blema gravíssim per al futur 
de l’existència d’un dels espais 
de més valor ambiental del 
país”, han afirmat els diputats 
ebrencs Lluís Salvadó i Ma-

ria Jesús Viña. Els republicans 
volen que la comissió d’es-
tudi obri “un espai de debat i 
de consens entre les adminis-
tracions locals, la Generalitat i 
els actors socioeconòmics del 
delta de l’Ebre”. Per això pro-
posen que aquestes sessions 
específiques al Parlament per-
metin fer un seguiment de les 
mesures per protegir el Delta 
que proposen tant les adminis-
tracions catalanes com les en-
titats territorials i ambientals. 
Una fórmula per respondre al 
“diàleg de sords” que ha im-
posat el ministeri, que “durant 
dècades ha obviat les aporta-
cions fetes des de Catalunya 

negant-se a generar espais de 
debat imprescindible”. els re-
publicans volen fer front comú 
al Parlament davant de les 
amenaces de la regressió del 
Delta, la subsidència, la minva 
de cabals del riu i les conse-
qüències del canvi climàtic.

Jornades de l’Ostra, a 
l’Ampolla

La 30a edició de 
les Jornades 

Gastronòmiques de l’Ostra 
de l’Ampolla tenen lloc fins 
al 23 de maig i inclouen 
menús a un preu únic de 35 
euros.                    
Els restaurants participants 
ofereixen, propostes culinàries 
per mostrar el ventall de sabors 

que ofereix aquest producte 
propi de la costa del Delta. 
Els restaurants participants són: 
Bama Restaurant-BeachClub, 
Botavara, Can Piñana, Casa 
David, Casa Llambrich-Juani, 
Club Nàutic -Casa Montero, La 
Barraca, La Roca Plana, Lo Go-
leró, Nova Devimar, Perales, Sol 
i Taperia Lo Típic.

Els republicans volen 
fer un front comú al 

Parlament davant de 
les amenaces de la 
regressió del Delta
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ERC DELTEBRE 
El grup municipal d’ERC Del-
tebre ha denunciat “l’estat 
de l’Avinguda la Pau després 
del seu arranjament a finals 
d’octubre de l’any passat”. 
Per ERC, “les accions que va 
dur a terme el govern mu-
nicipal d’Enlairem Deltebre 
són clarament insuficients 
i evidencien la falta de 
projecte de poble del govern 
de Deltebre. De fet, ERC ja 
va denunciar el retard de les 
obres d’aquesta avinguda, 
que es de fet, una artèria de 
la circulació dintre el casc 
urbà”. Retards que com 
sempre, “van justificar des 
del govern i on van aprofitar 
per criticar el nostre suposat 
populisme i demagògia” , 
afirma el portaveu adjunt 
d’ERC Deltebre Carlos Bel. 
“Denunciem fets objectius, 
reals, que qualsevol ciutadà 
o ciutadana pot comprovar. 
Les obres han estat un nyap 
i no és el primer cop que 
passa” ha manifestat Carlos 
Bel. 

CAMPREDÓ 
El pròxim cap de setmana 
(dies 15 i 16 de maig), la C 
presentarà les obres pictò-
riques de Leandra Navarro, 
estudiant de Belles Arts de 
la Universitat Politècnica de 
València. L’exposició consta 
d’una sèrie de poemes visu-
als inspirada en la psicologia, 
concretament en la teràpia 
cognitiva, que estudia la 
classificació de pensaments 
en creences racionals e irra-
cionals. Amb la col·laboració 
de la Regidoria de cultura 
de Campredó, juntament 
amb VIPTE (Voluntaris i 
participació de les Terres de 
l’Ebre), l’espai cultural la C 
comptarà amb Irracional. Els 
horaris per a accedir seran el 
dissabte, de 11 a 13:30h i de 
17 a 20h, i el diumenge de 11 
a 13:30h. 

L’acte de inauguració tindrà 
lloc demà a les 18h de la 
tarda, amb una petita expli-
cació de l’artista sobre el seu 
treball.

MÉS 
NOTÍCIES

El crim d’Ulldecona, a ‘Crims’ de TV3
Aquest dilluns TV3 va tan-
car la temporada d’una de 
les seves sèries d’èxit: Crims. 
Després de repassar diversos 
dels fets foscos de la història 
recent de Catalunya, el darrer 
capítol fou el desenllaç del 
crim del Castell d’Ulldecona.
El programa de True Crime 
dirigit per Carles Porta va ex-
plicar, en dos capitols, com 
va ser l’assassinat de Mari 

Carme Castell la nit de Carna-
val de 1982 i quin paper va ju-
gar Ramon Barranco, el prin-
cipal sospitós que, finalment, 
després de tot el procés que al 
programa s’indicà, el 24 de ge-
ner del 2000 va seure al banc 
dels acusats, i fou condemnat 
a trenta anys de presó, tot i 
que el 12 de maig del 2018 ja 
va ser posat en llibertat. 
Jeroni Castell manifestava al 

seu Facebook que “només de-
mano que el seguiu assenya-
lant. Que no pugui impune-
ment seguir violant o matant”. 
A més, agraïa “de tot cor les 
mostres de suport que hem 
rebut aquests dies. Tant re-
colzament, tant escalf, tanta 
proximitat, tant de carinyo. 
Gràcies a tots en nom de tota 
la família”.
(Imatge estreta del programa de TV3)

Desmantellat un cultiu de 
98 plantes de marihuana

Membres de la Policia 
Local d’Amposta 

van dur a terme el passat 
dimecres dia 5 de maig una 
actuació a un pis ubicat al 
barri de les Quintanes, fruit 
de la qual es van intervenir 

un total de 98 plantes de 
Marihuana i tot el sistema 
de cultiu indoor.                     
El responsable del cultiu fou 
denunciat com a presumpte 
autor d’un delicte contra la Sa-
lut Pública. 

EN EMBARCACIONS PNEUMÀTIQUES
Desarticulen un grup criminal que introduïa 
haixix a l’Ebre i a la costa valenciana 
Els Mossos d’Esquadra 

i la Policia Nacional 
han desarticulat una 
organització criminal que 
introduïa haixix a l’Ebre 
i a la costa valenciana 
en embarcacions 
pneumàtiques.                
Hi ha cinc detinguts, inclo-
ent el líder de la banda, que 
operava des d’Alacant. Distri-
buïen la droga, provinent del 
Marroc, per tot l’Estat. L’inici 
de la investigació es remunta 
al desembre del 2017, quan la 
Policia Local de Deltebre va in-
formar els Mossos de Tortosa 
que un testimoni havia loca-
litzat una furgoneta encallada 
prop d’una sèquia al camí de la 

Bassa de l’Arena del municipi.
Els Mossos van comprovar que 
era un camí particular que do-
nava accés a la platja, i que les 
dues cadenes que limitaven 
el pas de vehicles havien es-
tat tallades. Al final del camí, 
a la zona de platja, la dotació 
policial també va localitzar 
una embarcació pneumàtica 
punxada i diverses peces de 
neoprè. La investigació va per-

metre identificar el titular del 
vehicle, un home de naciona-
litat espanyola amb domicili 
a Alacant que tenia diversos 
antecedents per tràfic de dro-
gues. També es va aconseguir 
identificar dues altres perso-

nes, també residents a Alacant.
Paral·lelament, els Mossos van 
aconseguir identificar dues 
persones més, de nacionalitat 
espanyola i residents al Mont-
sià, que haurien donat suport 
logístic al grup.

Hi ha cinc detinguts, 
incloent el líder de la 
banda, que operava 

des d’Alacant

Un detingut en un bar de 
Tortosa per amenaces

Els Mossos van detenir 
un home a Tortosa arran 

d’un episodi d’amenaces 
denunciat en un restaurant-
bar del barri de Ferreries 
de Tortosa, just davant de 
l’Institut de l’Ebre.                     
La policia va rebre una tru-
cada cap a dos quarts de deu 
d’aquest dimarts al matí. Se-
gons apuntava l’avís inicial, un 
dels homes que hauria proferit 
les amenaces hauria mos-
trat una arma de foc. Davant 
d’aquest possible escenari, 
els Mossos van enviar diver-
sos efectius de l’ARRO que 
van accedir amb les armes a 
les mans dins de l’establiment. 

Allí, finalment, van detenir un 
individu pel cas d’amenaces i 
en van denunciar un altre per 
tinença d’arma blanca. Tots 
dos acumulen nombrosos an-
tecedents policials.
Durant l’escorcoll posterior 
dels voltants de l’establiment, 
els Mossos van trobar també 
diverses armes blanques. 

Els Mossos han 
desplegat efectius

de l’ARRO
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L’exdiputat republicà, Joan 
Tardà, va destacar que “els 
homes i dones d’Esquerra Re-
publicana ens veiem reflectits 
en la voluntat, coherència i 
trajectòria de Paco Gas”.  A 
més va reivindicar que “en els 
moments difícils, tot i la re-
pressió permanent i creixent, 
nosaltres sempre parlarem de 
desjudicialitzar, que equival a 
aconseguir l’amnistia”.

Anna Nadal, advocada de 
Paco Gas, va demanar l’ab-
solució de l’alcalde després 
d’al·legar defectes de forma, 
indefensió en la instrucció del 
cas, i no veure acreditada la 
seva desobediència perquè 
no hi ha cap prova de càrrec 
que acrediti que s’ha realitzat 
un incompliment de mandat.
Per la seua banda, l’alcalde 
de Roquetes també va mani-
festar que “el que estan fent 
en aquest judici és continuar 
amb la causa general contra 
l’independentisme, i en cas 
que m’inhabiliten comportarà 
l’alteració d’uns resultats 
electorals en els quals la gent 
de Roquetes va decidir que la 
majoria l’obtingués Esquerra 
Republicana i que jo pogués 
ser alcalde. Aconseguir la in-
dependència per a Catalunya 
anava al nostre programa i 
per tant com alcalde havia de 
ser coherent amb les prome-
ses fetes a la gent”. 

MÉS 
NOTÍCIES

L’alcalde de Roquetes, Paco Gas, acompanyat del republicà Xavier Faura.

L’1-O
El judici contra l’alcalde de Roquetes, 
Paco Gas, vist per a sentència
Ahir dijous es va reprendre 

al jutjat penal número 
2 de Tortosa el judici contra 
l’alcalde de Roquetes. 
Paco Gas està acusat dels 
delictes de desobediència 
i malversació per a la 
consulta de l’1-O i podria ser 
inhabilitat.               
El judici es va posposar perquè 
quatre agents de la Guàrdia Ci-
vil citats com a testimonis pre-
tenien declarar telemàticament 
des d’una caserna, en comptes 
de fer-ho en seu judicial, sense 
les necessàries garanties pro-
cessals. El judici no es va sus-
pendre del tot i hi van declarar 
els onze testimonis de la de-
fensa, una “anomalia” que l’ad-
vocada de Gas confia que no 
perjudiqui el relat de la defensa.
L’alcalde ha repetit abans d’en-
trar al jutjat, que no té “por a la 
repressió de l’estat espanyol” i 
ha lamentat que sigui incapaç 
“d’actuar com maquen les se-
ves pròpies lleis”. “La Guàrdia 
Civil no compleix amb allò que 
li correspon fer. Veurem què 
fan per demostrar l’impossible”. 
Paco Gas ha tornat a rebre el 
suport de desenes de persones 
abans d’entrar al jutjat de Tor-
tosa. L’alcalde de Roquetes ha 
demanat que aquesta segona 
vista sigui l’última i que el judici 
acabi. 
Gas ha entrat a la seu judicial 
amb el puny aixecat. 

L’alcalde, que només ha contes-
tat les preguntes de la defensa, 
ha denunciat “que no de tot el 
que se m’acusa és veritat, per-
què bona part del sumari instruït 
per la Guàrdia Civil no és veri-
tat”. Gas ha qualificat de “des-
astrosa” la declaració dels cinc 
guàrdies civils que han intervin-
gut en la vista, dels quals només 
un havia estat a Roquetes el dia 
del referèndum: “es demostra, 
una vegada més, la insostenibi-
litat del relat que han anat fent 
en aquests tres anys que ha 
durat la instrucció”. En la seva 
intervenció davant la jutgessa 
l’alcalde republicà ha defensat 
que “els fets de l’1 d’octubre no 
són cap delicte, sinó fets polí-
tics en relació amb la ideologia 

que tenim, i sempre he intentat 
ser coherent amb aquesta i els 
objectius que persegueixo que 
són, la independència i el soci-
alisme als Països Catalans”. Per 
la seua banda, el president de 
la Federació d’ERC a les Terres 
de l’Ebre, Alfons Montserrat, ha 
dit que “els antecedents que te-
nim no inviten a ser optimistes. 
Recentment l’exalcalde d’Agra-
munt i conseller, Bernat Solé, va 
ser inhabilitat i tot apunta que 
no puguem ser optimistes amb 
el cas de l’alcalde Roquetes. És 
especialment greu inhabilitar 
una persona per estar al costat 
del poble perquè es posin les 
urnes”, ha lamentat Montserrat. 
El de Roquetes és el tercer al-
calde que va a judici per la jor-

La defensa ha 
demanat l’absolució 
de l’alcalde Paco Gas

Gas és el tercer 
alcalde que va a 

judici per la jornada 
de votació del 2017, 
però podria ser el 
primer en actiu en 

ser inhabilitat.

Dimecres, en un accident 
de transit a l’A-2, en una 
col.lisió entre dos camions 
a Argecilla (Guadalajara), en 
sentit Saragossa, va perdre 
la vida el conductor d’un 
dels dos vehicles, el perello-
nenc Victor Vila, de 52 anys 
d’edat. 
La notícia ha creat conster-
nació al municipi del Baix 
Ebre. Victor era una persona 
estimada. Era també mem-
bre de la junta directiva del 
centre Esports el Perelló. 
Les mostres de condol estan 
sent múltiples a la població 
perellonenca.

Consternació 
al Perelló

L’Ajuntament ha presentat la 
seva visió de futur a través d’un 
Pla Estratègic, un estudi que 
marca un full de ruta amb una 
vintena de propostes que es 
podrien desenvolupar a curt, 
mitjà o llarg termini a la po-
blació, i  que es pot consultar 
a l’Oficina de Turisme del parc 
del Bon Repòs. Entre les pro-
postes de l’estudi hi ha la re-
activació de les visites guiades 
a les Fortificacions de l’Estany 
i de les passejades històriques 
pels carrers del municipi.

L’Ametlla: 
visió 

estratègica
Aquest dilluns al migdia s’ha 
vist l’exemplar de balena gri-
sa, batejada amb el nom de 
Wally, a molt pocs metres de 
la costa de l’Ametlla de Mar. 
Es tracta d’una cria de més 
de set metres de llargària i 
provinent de l’oceà Pacífic 
que s’ha perdut i aquests 
darrers dies, s’està deixant 
veure per diferents punts de 
costa catalana.
És molt bon senyal que Wally 
ja baixi la costa catalana en di-
recció sud. Si aconsegueix ar-

La cria perduda de balena 
grisa albirada, arriba a la 

costa calera

L’Ajuntament de la Ràpita 
treballa en unes Festes Ma-
jors 2021 adaptades a la si-
tuació epidemiològica, en 
què es compleixin totes les 
mesures establertes per la 
Generalitat de Catalunya. 
La Regidoria de Festes i la 
Comissió de Festes estan 
treballant en l’organització 
d’aquestes per si la normati-
va vigent al juliol permet la 
seva realització.

Ràpita 
treballa en 
unes Festes
adaptadesribar fins a l’Estret de Gibraltar, 

podria sortir a l’Atlàntic i agafar 
rumb cap al Pacífic.la cria per-
duda de balena grisa albirada, 
arriba a la costa calera.

nada de votació del 2017, però 
podria ser el primer en actiu en 
ser inhabilitat. 
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ELS ENIGMES DE 
L’ASCÓ 
L’Ascó és un cas atípic del 
futbol a Catalunya. Un 
municipi, amb només 1600 
habitants, està a la cúspide 
entre els millors 50 equip de 
Catalunya, gràcies al suport 
de l’ajuntament. Des que van 
ascendir en 2020 amb la com-
pra de la plaça de l’Benavent 
no ha parat de fer soroll, 6 
temporades a 3a divisió i en 
una d’elles va ser campió (únic 
equip ebrenc que ja ha assolit 
aquesta fita) i 3 en 1 catalana i 
una d’elles també fou campió. 
Aquest club va tenir durant 13 
campanyes un gran president 
Miquel Pérez que gestionava 
el club com Florentino. El 
relleu fou Andreu Muñoz, que 
ha reconduit el club amb un 
aprovat absolut després de 
trobar-se amb l’afer d’hisenda 
que va suposar per al club 
un pal fort tant moral com 
esportivament i moltes nits 
sense dormir. El club està 
sanejat, aspiren a tornar a 
tercera divisió però tenen el 
difícil handicap de sempre 
d’estar apartat de la zona de 
Tarragona i de Lleida. El seu 
actual president compleix la 
propera campanya la seua 
última temporada de mandat 
i, de moment, no es veu un 
cap visible per agafar el club. 
Ningú, de la directiva, vol 
seguir. ¿Tornarà l’expresident 
Miquel o sortirà algun gurú 
del futbol ebrenc? Aquest és 
el major interrogant d’aquest 
club per la pròxima campa-
nya. D’entrada segueix al 
cim del futbol ebrenc amb un 
entrenador German que no 
va poder aconseguir els seus 
objectius, a la Rapitenca i al 
Tortosa, però diuen que a la 
tercera va la vençuda. I ara 
està fent una bona feina, sent 
valorat per la directiva, tenint 
el seu suport.  És un lloc que 
ja coneix i on està agust. 

CELMA

DOS TASSES
La setmana passada parlava 
de l’horari del Barça-At de 
Madrid de dissabte (16.15 
hores) i el que això significava 
per a l’esport més modest. Ha 
estat de les setmanes en què 
més missatges he rebut de 
lectors que estaven d’acord. 
Passen els dies i ara com-
provo que les dues darreres 
jornades de la lliga Santander 
seran en diumenge a les 
18.30 i a les 18 hores...tots els 
partits...
O sigui, si no volies caldo, 
dos tasses. Està tot dit. Em 
comentava un tècnic d’un 
equip de futbol base que ha 
de jugar el seu proper partit 
diumenge a les 18.30 hores: 
“no pintem res en absolut”. 
Es així. Però per desgràcia 
este tema és una pèrdua de 
temps. Anem a per un altre. 
Dissabte vaig estar a Ascó, 
transmetent el partit entre 
els locals i el Vilanova. Vaig 
fer-ho amb el coordinador 
asconenc, Jose Gasca. Durant 
la transmissió, vam parlar 
de l’estat del futbol base 
ebrenc. La veritat és que jo 
veig massa desigualtats en 
les categories. Des que faig la 
secció de futbol base a Minut 
91 ho segueixo més a prop. És 
una opinió però, amb estes 
desigualtats, és complicat 
tenir competitivitat. Sobre 
això, Gasca va parlar de que 
el camí, per poder fer un 
salt real, seria agrupar els 
millors jugadors en un únic 
equip ebrenc per categoria. 
Sembla una quimera. I ho 
és. Però també és una bona 
possibilitat. El complicat seria 
arribar a una entesa. Ara això 
ho intenten fer 4 ó 5 clubs 
per separat. I en un territori 
com el nostre, no és fàcil. 
Es disputen els jugadors i, a 
més, es mengen als petits. El 
tema dóna i segur que crearà 
opinió. En seguirem parlant. 

MICHEL PROPERA JORNADA
PRIMERA 
CATALANA 
Diumenge

Santboià-Rapitenca 12h

S Ildefons-V Alegre 12h

Gavà-Viladecans 12h

Catllar-Ascó 12h 

Vilanova descansa

TERCERA 
CATALANA 
Dissabte

Benissanet-Ebre E 18h 

Catalònia-Batea 16.30h

Roquetenc-Flix 16.30h

Ametlla-la Cava 17h

J i Maria-S Jaume 17h

Rapitenca-S Bàrbara 17h

Diumenge 

Godall-Amposta 16.30h

Olimpic-Alcanar 17h

Corbera-Ebre Escola  SUS

Benissanet descansa

QUARTA   
CATALANA 
Dissabte

Ebre E-Xerta  17.30h

Olimpic-Tortosa 19.30h

la Cava-Ametlla 20h

Catalònia descansa

FEMENÍ. F-7  
Perelló-J i Maria diss 18.30h

Rapitenca-R Bítem diu 9.45h

FEMENÍ. F-11 
Juvenil 2a: diumenge 10h

Cambrils-FF Terres de l’Ebre

CD TORTOSA

Minut 91: dilluns, 21.30 h
Minut 91, dilluns vinent dia 17 de maig, a les 21.30 hores,  a 
Canal Terres de l’Ebre. Es podran veure els resums amb els gols 
dels següents partits: Santboià-Rapitenca, Ametlla-La Cava, 
Rapitenca B-Santa Bàrbara i Catalònia-Batea. FUTBOL BASE: 
juvenils primera divisió: Tortosa-Futbol Formatiu Terres de 
l’Ebre. 

CONVIDATS: Ramon Sancho (Rapitenca). Flecha (la Cava). 
Flecha, a Minut 91, dilluns. 

El Tortosa va renunciar a jugar 
la Copa de Segona. Per este 
motiu, un bon nombre de juga-
dors han marxat a altres clubs. 
Altres estan jugant amb el filial. 
El tècnic Guillermo Camarero, 
sobre la situació, aclaria que 
“és normal que els jugadors han 
buscat la possibilitat de poder 
competir en altres equips. Cap 
problema. Nosaltres tenim una 
idea molt clara del que volem. 
Volem tenir un filial a tercera 
catalana i, així, tenir una plan-
tilla del primer equip més cur-
ta, augmentant la seua qualitat. 
Estem parlant amb jugadors per 
fitxar, que encara no es poden 
nombrar perquè estan esperant 
a finals de temporada. Alguns 
dels que volem són de catego-
ria superior. Pel que fa a les re-
novacions es mantindrà el 50% 
de l’equip (10/11 jugadors). Ja ha 

Renovació
renovat Sergi Duran. Tots els ju-
gadors que hem parlat per reno-
var perquè ens interessen volen 
fer-ho excepte Gasparin que ha 
decidit marxar. Incorporarem a 
Gerard Bes (tècnic cadet A) com 
assistent al cos tècnic del pri-
mer equip”. Guillermo assegura 
que “no hi ha cap revolució ni 
reconstrucció. Pretenem aug-
mentar la qualitat en les posici-
ons en les que tenia dubtes del 
rendiment. La base de l’equip 
titular es manté, amb 5/6 juga-
dors de qualitat que arribaran. 
Tot plegat, està sent un procés 
natural, amb casos de jugadors 
que no hi comptava i que mar-
xaran. I n’arribaran uns altres”. 
Hi ha rumors que jugadors que 
estaven al Gandesa interessarien 
al Tortosa. Gasparin fitxarà amb 
la Sénia d’on marxa Callarisa que 
s’incorporarà a l’Ulldecona.

SE SUSPÉN EL PARTIT 
CORBERA-EBRE ESCOLA 
El partit de la 3a catalana Corbera-Ebre Escola, que s’havia de 
disputar diumenge, s’ha suspés. S’han detectat casos positius en 
l’equip corberà, que haurà d’estar confinat, seguint el protocol del 
departament covid. L’Ebre Escola recuperarà demà dissabte el partit 
ajornat a Benissanet (18h).

NOTA: el comitè ha de decidit desestimar les impugnacions del 
Catalònia de fa dues jornades.  

FLECHA, AMB 52 ANYS, TORNA 
A JUGAR AMB LA CAVA 
Fa unes setmanes, vam anunciar que Flecha, molt implicat amb 
l’equip, se li havia fet fitxa a la Cava per si era necessari jugar en la 
tornada de les competicions per si hi havia falta d’efectius en alguna 
de les jornades. Dimarts, en el partit de recuperació, La Cava-Am-
posta B, Flecha fou titular. Als 52 anys, és un rècord al nostre futbol. 
La Cava va guanyar 5-0. Amb l’1-0, a la primera meitat, l’Amposta 
va fallar un penal.  Carlos Gilabert (júnior), que debutava, va fer dos 
gols. De la Torre (2) i Manel van marcar els altres.

JESÚS I MARIA: incorporació del defensa Ruben Pérez (Torreforta)
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PRIMERA CATALANA

QUARTA CATALANA

L’equip de Sancho va 
jugar amb deu ja des 
del primer temps, 
quan Barri fou 
expulsat per evitar 
una ocasió manifesta 
de gol dels locals. 

L’Ascó va perdre a casa 
contra el líder Vilanova 

(0-1).  
Un pas enrere en les aspiraci-
ons d’ascens. No obstant, el lí-
der ha de descansar el cap de  
setmana vinent i l’Ascó ja ho ha 
fet. En qualsevol cas, és evident 
que el Vilanova té ara quatre 
punts d’avantatge i el golavera-
ge favorable. Depèn d’ell. 
Ascó, l’empat hagués estat més 
just. El partit va ser equilibrat. El 
Vilanova va estar força bé du-
rant el primer temps, no deixant 
maniobrar a un Ascó que tenia 
la baixa del seu referent, Adri. 
Als asconencs els va costar i el 
Vilanova, a més, es va avançar 
en el marcador. L’Ascó, malgrat 
tot, va disposar de quatre oca-
sions clares abans del descans.  
El 0-1, tot i la bona feina del Vi-
lanova, no era just. A la represa, 
l’Ascó va sortir més connec-
tat i el Vilanova es va haver de 
fer enrere. Al minut 2 un penal 
com una catedral hagués po-

gut canviar la inèrcia del duel, 
Era, a més, expulsió. Miranda 
va desviar la pilota amb la mà, 
com si fos el porter. Els arbitres 
no van veure-ho. L’Ascó tindria 
una altra opció amb una rema-
tada al pal. No va poder empa-
tar i el duel es va trencar amb 
els minuts, deixant els locals 
espais que els visitants van po-
der aprofitar per contraatacar. 
Al final, 0-1. 
German, tècnic asconenc, va 
dir que “està clar que és un pas 
enrere però seguirem treballant 
perquè encara queden jorna-
des. El Vilanova és un molt bon 
equip i va demostrar-ho, amb 
jugadors amb ofici. No obstant, 
tot i les dificultats, vam tenir 
ocasions suficients per empa-
tar”. Del penal no xiulat, Ger-
man aclaria que “hagués pogut 
canviar la dinàmica del partit, 
perquè a més hagués suposat 
expulsió. Al camp es va veure 
clar, però no va ser així per a 
l’àrbitre ni el seu assistent”.

La Rapitenca va guanyar al 
camp del Vista Alegre (0-1) 

i, d’aquesta forma, reacciona 
després de la golejada d’Ascó 
i d’haver descansat en la 
jornada anterior.    
L’equip va saber sobreposar-se 
a l’adversitat de quedar-se amb 
un menys al primer temps, per 
l’expulsió de Barri. Va seguir 
ferm, amb bona actitud i va de-
cidir arran d’una falta directa 
que va traure Matti en els dar-
rers minuts.  
Ramon Sancho, tècnic de la Ra-
pitenca: “el partit vam comen-
çar-lo molt bé amb una molt 
bona ocasió de Lladó i portant 
natros la iniciativa del joc. Des-
prés va vindre l’expulsió de Bar-
ri, que fou justa en ser l’últim 
home, i ens va tocar reajustar 
les línies abans dels descans. A 
la segona part vam sortir molt 
ben posicionats, sense renun-
ciar a posar 3 homes dalt quant 
podíem i, tot i patir en alguna 
ocasió d’ells, vam tindre la re-

compensa a l’ordre, l’esforç i 
ambició amb el gol de Matty”.
Sancho afegia que “voldría ani-
mar a Barry perqué portava 
pocs minuts enguany i estava 
fent un bon partit. I agraïr l’es-
forç de l’equip en camp contrari 
en una jornada en què teníem 
moltes baixes per lesions”. Des-
tacar el debut dels juvenils Tena 
i Marc amb el primer equip, a 1a. 
Catalana. En la propera jornada, 
la Rapitenca tornar a jugar fora: 
visitarà el Santboià.

L’Ascó mereix més, 
contra el líder (0-1)

La Rapitenca es 
reivindica (0-1)

va arribar la jugada que incom-
prensiblement no es xiula penal. 
L’àrbitre diu que són involuntà-
ries però són mans clares sota 
pals. Encara al 97 Aleix, cal dir 
que en fora de joc (potser no es 
va xiular per compensar) va tenir 
una ocasió. Crec que per ocasi-
ons a la represa mereíxiem el tri-
omf, a més de la jugada de penal 
no xiulada”.  Les declaracions del 
FC Xerta, respecte aquest partit,  
les podeu trobar a la plana 20 de 
Més Ebre.
El Catalònia descansa en la pro-
pera jornada mentre que el Xer-
ta visitarà demà l’Ebre Escola B 
(17.30 hores)

EBRE ESCOLA B, 4
LA CAVA B, 1

AMETLLA B, 1
OLIMPIC B, 0

CATALÒNIA B, 1
XERTA, 1

Xavi Vaquer, de l’Ebre Escola: 
“vam començar molt dinàmics 
amb bona circulació i, arran 
d’una centrada de John, Araujo 
va fer l’1-0. Vam insistir, i amb 
una bona jugada col.lectiva Bo-
net va establir el 2-0. A partir 
d’aquí ens vam acomodar i en 
una mala sortida ells van robar i 
va venir una falta. I ens van mar-
car el 2-1 i després fins el des-
cans vam estar precipitats. A la 
represa ens mancava tenir se-
guretat. Vaig fer canvis, entrant 
dos juvenils i vam tornar a ser 
l’equip de l’inici del partit. El ju-
venil Pau Haro va fer un bon gol 
i després Bonet marcaria el 4-1”. 
Eulogio, de la Cava: “el resultat 
va ser enganyós. No va haver 
tanta superioritat com el mar-
cador va reflectir. Durant uns 50 
minuts, vam controlar bé el joc 
però ells van saber materialitzar 
les arribades que van fer. Potser 
en els darrers 15 minuts ells van 
ser més dominadors, però el re-
sultat havia de ser més ajustat”. 

El partit entre el filial del Catalò-
nia i el Xerta va acabar amb po-
lèmica perquè els locals van re-
clamar un penal per unes mans 
d’un defensa xertolí sota pals. 
Pau Alegria, entrenador del del 
Catalònia B: “el partit va ser 
igualat a la primera meitat quan 
el Xerta va estar millor, avan-
çant-se en el marcador arran 
d’una bona jugada d’estratègia i 
una molt bona culminació. Ells 
van reclamar als primers minuts 
una falta en què demanaven 
vermella. Era falta fora de l’àrea 
però no vermella, per a mi. Va 
ser fora de l’àrea i fora del marc 
de la porteria, prop del vèrtex de 
l’àrea gran”.
Pau afegia que “la segona part va 
ser nostra, en ocasions i en tot. 
Els vam superar, tenint moltes 
oportunitats i al 80, quan havíem 
tingut ocasions molt clares, vam 
empatar, arran d’un rebot. Els 
últims minuts van ser atac i gol 
nostre si bé ells van tenir un pa-
rell de contres, fent un pal. I al 95 

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

21
14
9
8
9
5
2

5
8
13
11
12
7
12

12
10
7
6
4
1
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Ametlla-Olímpic  1-0
Catalònia-Xerta  1-1
Ebre Escola-la Cava 4-1

4 catalana Jornada 5

Un gol de Robert al 43 va val-
dre els 3 punts. Segons Xavi 
Subirats, tècnic del filial de la 
Cala; “la primera meitat va ser 
dominada per l’Ametlla. Penso 
que l’1-0 va ser curt al descans, 
vam controlar el joc, fent bo-
nes circulacions de pilota. A la 
represa la dinàmica va canviar. 
Ells van pressionar més amunt 
i nosaltres vam defensar més 
enrere. Vam ser massa directes 
i l’Olímpic va estar millor tenint 
una ocasió al final en un cór-
ner. Nosaltres vam poder fer un 
parell de contres, però sense 
aprofitar-les”. Emilio Pedrola, 
de l’Olímpic: “fou un partit molt 
disputat: la primera part va estar 
controlada per l’equip local que 
va sortir més concentrat i que 
al 44 es va avançar arran d’una 
greu errada nostra. A la segona, 
amb els tres canvis, vam passar 
a dominar gaudint de diverses 
ocasions per empatar. El marca-
dor no es va moure tot i la nos-
tra insistència fins al final”.

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

22
22
24
22
16
15
12
16
10

13
14
13
17
11
16
15
27
33

24
22
20
17
17
16
12
11
2

classi.                     GF       GC     PNTS

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

RESULTATS. 1A CATALANA. 
JORNADA 13. SUB GRUP 2A

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

32
29
27
28
25
17
21
16
18
18
19
15
13
6
7
9
6

13
9
10
11
11
4

20
11
14
20
12
22
20
22
20
35
52

27
25
20
19
19
19
16
15
14
14
13
8
6
3
2
1
0

classi.                     GF       GC     PNTS

S Jaume -Corbera  1-4
S Bàrbara-Ametlla  1-2
Amposta-J i Maria  2-3
Batea-Roquetenc  6-2
Olimpic-Benissanet 4-1
Flix-Rapitenca   1-4
Alcanar-Godall  0-4
Ebre E-Catalònia  2-0
La Cava descansava

RESULTATS. 3 A CATALANA. 
JORNADA  10. 

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

11
13
11
7

2
12
11
17

14
10
10
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Rem Bítem-Ampolla 0-2
Camarles-La Sénia 5-0

RESULTATS. Copa 2a catalana

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

22
10
8
6
4

4
4
4
15
23

9
7
7
3
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Perelló-R Bítem  3-1
Rapitenca-La Plana 1-2

RESULTATS. femeni futbol 7
Jornada 5
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TERCER TRIOMF SEGUIT DEL CORBERA, A SANT JAUME (1-4)
Formació de l’Ebre Escola B. 

2-3: OMAR TORNA A 
LIDERAR AL LÍDER

3A CATALANA

LA RAPITENCA B 
GUANYA A FLIX (1-4)

El Jesús i Maria va guanyar al 
camp de l’Amposta B (2-3) i 
segueix líder. El partit va ser 
igualat a la primera meitat en 
la que una genialitat del crac 
partidalenc, Omar, va valdre el 
0-1. L’Amposta va acabar ju-
gant a camp contrari i va tenir 
un parell de possibilitats. A la 
represa, en els primers 20 mi-
nuts, el Jesús i Maria va poder 
decidir. Omar va desequilibrar 
i va fer dos gols més, tenint un 
parell d’opcions més. Però el lí-
der es va acomodar i l’Amposta 
va entrar en el partit amb un gol 
de Marc López. I l’Amposta, de 
penal, va ajustar el marcador 
amb el 2-3. El Jesús i Maria va 
haver de patir perquè, tot i te-
nir opcions de contraatac,  els 
locals van apretar fins el final. 
Amb el Jesús i Maria va debutar 
Dani Bel (Tortosa), que va estar 
molt actiu i va participar en el 
joc ofensiu. 
En la jugada del 0-3 els locals 
van protestar perquè un jugador 
ampostí va estar a terra, després 
d’un cop al cap, una bona esto-
na mentre va marcar-se el gol.
El Jesús i Maria manté el liderat, 
una jornada més. 

La Rapitenca B va guanyar al 
camp del  Flix (1-4) i segueix 
l’estel.la del líder Jesús i Ma-
ria. Els rapitencs, que tenien la 
novetat de Parra a la banqueta, 
van ser dominadors del joc du-
rant els primers 25 minuts que 
fou quan es van avançar amb 
una gran jugada que va culmi-
nar Edgar. Amb els minuts, els 
flixancos van igualar el partit i 
van fer diverses arribades. A la 
represa, el Flix va guanyar me-
tres però va ser la Rapitenca qui 
va poder sentenciar amb una 
rematada d’Edgar. Del 0-2 es 
va passar a l’1-1. El Flix va as-
solir l’objectiu després d’una 
bona acció d’Edgar i Marlin que 
va definir Nacho amb l’esperò. 
Un golàs. Gran detal de qualitat 
tècnica de Nacho.  El problema 
per al Flix fou que l’1-1 no li va 
durar massa temps. Una jugada, 
molt protestada pels locals per 
fora de joc, va suposar l’1-2 de 
Páez, que estava habilitat. Però 
el jugador que obre les cames 
per deixar passar la pilota potser 
no ho estava. El Flix ja va baixar 
els braços i la Rapitenca, al fi-
nal, va sentenciar amb dos gols 
d’Arnau Pardo.

TRIOMF CORBERÀ 
DAVANT L’AMPOSTA

L’OLIMPIC SUPERA 
EL BENISSANET (4-1)

L’AMETLLA VA VÈNCER 
EL S. BÀRBARA (1-2)

EL BATEA GOLEJA EL 
ROQUETENC (6-2)

L’Ebre Escola va guanyar el Ca-
talònia (2-0) en un partit força 
intens. Els locals van començar 
molt millor i van assetjar el rival, 
tenint diverses ocasions de gol. 
Amb els minuts, el partit va igua-
lar-se i el Catalònia, arran d’una 
indecisió local, va estar a punt de 
marcar el 0-1. D’un possible 0-1 
es va passar a l’1-0 amb una es-
pectacular jugada de Jordi Abe-
lló que va superar els rivals que li 
van sortir al pas i va engaltar una 
canonada des de 30 metres que 
va sorprendre a Àlex Estorach, 
porter del Cata. A la represa, 
l’Ebre va seguir molt intens i una 
bona jugada va propiciar el se-
gon gol, de Pep Montesó, amb 
una rematada impecable d’Ar-
nau. El Catalònia va intentar-ho 
però, tot i tenir possibilitats, no 
va entrar en el partit. Victòria 
merescuda de l’Ebre en un partit 
força atractiu. El Cata veu frema-
da la seua ascensió i la persecu-
ció als dos primers. L’Ebre Esco-
la, amb un partit menys i havent 
descansat, segueix de prop els 
dos primers classificats. Demà 
recuperarà el partit a Benissanet 
i tindrà pendent el de Corbera. El 
Batea jugarà a Jesús.

L’Olimpic va guanyar un Benis-
sanet que, sobre tot a la primera 
meitat, va estar molt ben posat 
en el partit, tenint opcions amb 
el 0-0. Però un penal, que va 
suposar l’1-0 al 40, va afectar 
a l’equip visitant. En 3 minuts 
l’Olimpic va decidir amb dos gols 
més, d’Imanol i de Luis, que van 
posar un 3-0 al descans que no 
s’ajustava al que havia passat. A 
la represa, el Benissanet va que-
dar-se amb deu aviat. El partit 
va trencar-se i l’Olímpic va po-
der crear altres opcions. Els visi-
tants, però, van insistir i Oriol va 
marcar el 3-1. A darrera hora, el 
jove local Raimon, en una bona 
acció personal, va establir el 4-1. 
Roca, de l’Olímpic: “a la primera 
meitat ens va costar però va ser 
clau marcar els gols poc abans 
del descans. A la represa, ells van 
quedar-se amb deu. Nosaltres, 
tot i rebre el 3-1, vam tenir més 
espais per a crear ocasions i vam 
sentenciar amb el 4-1”. Piqué, 
del Benissanet: “tot i el resultat, 
content de l’equip. Vam entrar 
bé al partit però 5 minuts abans 
del descans van ser fatídics. Tot i 
jugar amb 10, a la represa es va 
seguir lluitant, fins al final”. 

Ito, del S Bàrbara: “penso que 
l’arbitratge va ser un despropò-
sit, pels dos equips. La mala sort 
per part nostra és que van haver 
decisions que ens van penalitzar 
més i ens van costar el partit. 
Vam començar molt bé, tenint 3 
ó 4 ocasions clares. Llavors l’àr-
bitre va expulsar a Roger i això va 
condicionar. Tot i empatar, amb 
un penal que no era (en va ha-
ver un altre molt clar no xiulat), 
el fet de rebre l’1-2 poc després 
ja va pesar i no vam poder reac-
cionar”. Ivan Romeu, de l’Amet-
lla: “el Santa va començar tenint 
dues opcions però l’equip es va 
anar adaptant amb els minuts. 
Ells van quedar-se amb deu i a 
partir d’aquell moment ja vam 
tenir més control del joc i vam 
crear opcions, fent Aleix el 0-1, 
amb passada de Miguel. A la re-
presa, ens va costar i l’àrbitre va 
estar una mica desconcertant, 
xiulant un penal potser per com-
pensar. La clau fou que acte se-
guit Miguel va marcar l’1-2. Vam 
tornar a tenir més control del joc 
i vam crear ocasions per decidir 
però no vam marcar i per això el 
partit va estar incert fins el final. 
La victòria va ser justa”. 

El Batea, amb les baixes de Fer-
ri, Vilanova, Botero, Adrià i Dilla 
(tot i estar a la banqueta) va su-
perar el Roquetenc (6-2), en un 
partit en què els locals van ser 
letals, amb quatre gols de José 
Luis i 2 de Saumell, que debuta-
va a casa. Al descans es va arri-
bar amb un clar 5-0.
José López, del Batea: “un par-
tit que es presentava complicat 
perquè teníem moltes baixes. 
Vam canviar el sistema i amb 
la bona feina de l’equip, amb 
bona aportació dels més joves, 
vam encarrilar el partit, també 
amb l’encert de Chico, que va 
fer quatre gols, i de Saumell que 
va marcar els altres dos. A la se-
gona meitat, la intensitat ja va 
baixar i vam intentar no perdre 
el control del joc. La veritat és 
que no ens esperàvem un par-
tit així, tal com estàvem i con-
tra un bon rival. Hem de seguir, 
esperant recuperar gent”. Des 
de Roquetes comentaven que 
“l’efectivitat del Batea va decidir 
en una primera meitat en què 
els dos equips vam tenir ocasi-
ons però la diferència va ser que 
els locals van ser molt més con-
tundent a l’àrea rival”. 

0-4: TRIOMF DEL 
GODALL, A ALCANAR
El Godall va vèncer en el derbi 
a Alcanar (0-4). Segons Miquel 
Cervelló, tècnic de l’Alcanar: “a 
la primera meitat no es van fer 
les coses com esperàvem. Vam 
estar precipitats i vam cometre 
dues errades ràpides que foren 
dos gols. A més, i no és cap ex-
cusa, ens van xiular un penal que 
només va veure l’àrbitre. I des-
prés el nostre porter es va autor 
expulsar. La segona meitat vam 
sortir més centrats i estic molt 
orgullós de l’equip pel seu pun-
donor i les ganes que va posar 
sent dominador, i tenint possibi-
litats”. Juanjo Agustin, del Godall, 
visitava l’equip del seu municipi. 
Del partit va dir que “ens va sortir 
com ho havíem estat treballant, 
estic molt content per això. Vam 
preparar el partit per intentar 
robar pilotes el més amunt pos-
sible. Penso que el guió ens va 
anar bé. Al minut 9 anàvem 0-2 
i després 0-3. Al 44 van expulsar 
al seu porter. A la represa vam 
estar més junts en defensa i vam 
buscar les contres. L’Alcanar va 
tenir un parell d’opcions i nosal-
tres al final vam fer el quart gol. 
Content pel treball i perquè ens 
va sortir el que havíem parlat”.

El Corbera va guanyar a Sant 
Jaume (1-4) i s’estabilitza amb 3 
victòries seguides. 
Anton, del S Jaume: “vam co-
mençar bé, durant uns 25 mi-
nuts, dominant el joc i fent un 
pal, tenint un parell d’ocasions 
més. Però ells a la primera que 
van tenir ens van marcar el 0-1 
i poc després ens van fer el 0-2. 
Això ens va afectar anímica-
ment. A la represa vam reaccio-

nar i vam tornar a estar ben po-
sats, però el Corbera va marcar 
el 0-3. Malgrat això vam seguir  
i vam fer l’1-3 i vam insistir, tot 
i rebre l’1-4 al final. El Corbera, 
amb poc, va aconseguir molt. 
L’equip va competir millor i no 
va merèixer el càstig del resul-
tat”. Costa, del Corbera: “un 
partit que d’entrada va ser inco-
mode. El S Jaume va sortir més 
enxufat, fent amb un travesser. 

Ens va costar molt sortir del 
nostre camp. Poc  a poc vam 
fer-ho, i vam aprofitar dues er-
rades d’ells per marcar. A la re-
presa, aviat, vam fer el 0-3. Ells 
van quedar-se amb deu i llavors 
ja va ser més plàcid. Tot i que el 
marcador pot semblar una cosa, 
sobre tot a la primera mitja hora 
vam patir i va ser mérit del rival 
que en aquell fase va merèixer 
més”. 
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Copa: l’Ampolla campió del grup
L’Ampolla és campió del grup 
ebrenc de la Copa en impo-
sar-se al camp de Bítem (0-2). 
Els ampolleros són campions 
del grup 13 i ara passen a dis-
putar una eliminatòria en què 
jugaran els 13 campions més 
els 3 millors segons (coeficient 
punts/partits jugats). Els ampo-
lleros van dominar el joc al pri-
mer temps davant d’un Remolins 
Bítem que va estar ben col.locat, 
buscant la contra. Així va tenir 
dues opcions clares. L’Ampolla, 
tot i dominar, no es va trobar 
còmode. Li faltava més ritme. La 
seua millor ocasió fou una falta 
que va desviar Centelles, porter 
local, i un rebot dins l’àrea que 
Guillem no va aprofitar. Cente-

lles també va evitar-lo. A la re-
presa, l’Ampolla li va posar un 
xic més de ritme i el R-Bítem va 
anar perdent intensitat, tot i te-
nir diverses ocasions molt clares 
que va evitar Aitor, excepcional. 
La diferència fou que els ampo-
lleros no van perdonar i, amb la 
qualitat d’Alberto, van decidir el 
triomf amb els dos gols. Abans 
del partit es va fer un minut de 
silenci en record al pare de l’au-
xiliar i encarregat de material del 
club bitemero, Manolo Bellaubí.
En l’altre partit, el Camarles va 
golejar la Sénia (5-0) i, d’aquesta 
forma, assegura la segona plaça. 
Els camarlencs van obrir el mar-
cador aviat amb dos gols i a la 
represa van ampliar l’avantatge.

· Alberto Rabasó aquesta setmana va marcar els dos gols de l’Ampolla que 
li han suposat ser campió del seu grup. Aquest jugador va jugar a segona 
divisió B amb el Mestalla i al filial del Groginen i va tenir una oferta de l’Elx, 
però va deixar el futbol perquè   no estava Motivat. I a l’Ampolla ha tornat 
ressorgir la seva il·lusió.
· El president del Gandesa i l’alcalde d’aquesta localitat, Carles Luz, es van 
reunir amb la màxima cúpula del la Federació.
· Diversos jugadors que estaven al Tortosa, enlloc d’estar aturats, han pre-
ferit jugar en altres equips: Aleix Bel (Catllar), Josué (Roquetenc), Cristan 
Diaz (vilaseca), Carles Kader (Ascó), Arnau Bertomeu (Ampolla), Xavi Mar-
qués (Rapitenca B), Ferran Roig (la cava) i Dani Bel (Jesus i Maria),
· Al líder de Tercera, Jesús i Maria, li queden a casa els següents partits: 
Sant Jaume, Batea i Santa Barbara. I fora: Ebre Escola, Flix i La Cava.
· La Cava, com a club històric, mereix estar a 2a Catalana. La temporada 
vinent haurà de començar un nou projecte. Hi ha rumors que diuen que 
Ito podria ser el proper secretari tècnic. Només són rumors i ningú con-
firma que això sigui cert. Ito té el secret per aconseguir l’ascens en només 
una temporada. I hi ha jugadors de la Cava que amb ell tornarien. I és 
gairebé de casa. No continuarà al Santa Bàrbara.
· Només dos equips de 2a catalana, no tenen entrenadors per a la propera 
temporada: Perelló i Aldeana. Els dos estan fent el càsting, hi ha molts 
candidats. Al Perelló entrenava Teixidó; a l’Aldeana, Parra. Els dos viuen a 
la Ràpita. Parra és el nou mister del filial i Teixidó, de moment, de forma 
oficial en atur. Serà la seua següent destinació la Rapitenca com es diu? 
Solament ho sap el seu representant i aquest és la seva dona. Li vaig trucar 
per preguntar-li. La resposta, silenci absolut. 
· Un jugador que ha fitxat per a la propera temporada amb un nou club  ja 
li han fet la fotografia per a la presentació. Però no té la baixa de l’equip en 
el que militava. Si la vol, haurà d’haver-hi negociació econòmica.
· Subi no seguirà a Santa Bàrbara. On estarà la propera temporada després 
de la seva etapa a l’Ametlla, Roquetenc, Aldeana i S. Bàrbara?.
· Un autèntic crac del futbol ebrenc s’esta plantejant deixar el seu equip.
· Una abraçada molt gran a un jugador que ha deixat de jugar aquesta 

TOP SECRET

Des del FC Xerta, després del 
darrer partit al camp del Ca-
talònia, es feia la següent va-
loració: “l’equip va sortir molt 
connectat en un partit que 
sabíem que havíem de com-
petir en cada acció, en un dels 
camps més difícils de la cate-
goria. Ben aviat vam generar 

una acció que hagués pogut 
marcar el partit però que no es 
va pitar. L’equip no ho va dei-
xar d’intentar i fruit del bon fer 
arribàvem a la mitja part amb 
un gol d’avantatge que hagués 
pogut ser més. La segona part 
va ser una mica més travada, 
el rival va apretar per entrar en 

el partit. Ens vam saber defen-
sar força bé i generar alguna 
ocasió en alguna sortida, però 
en els  instants finals el rival 
aconseguia el gol de l’empat. 
Partit molt disputat i competit. 
Una llàstima només sumar un 
punt després del gran esforç 
de l’equip”.

temporada per un tema familiar.
· Les dues úniques presidentes que hi ha al futbol ebrenc, deixaran els seus càrrecs 
a final de temporada. Cinta Querol a Jesús i Mònica Llambrich al Perelló. Les tro-
barem a faltar pel seu carisma. 
Una vegada elles ho deixaran, la pregunta és: hi haurà cap presidenta la temporada 
vinent al nostre futbol? Pues molt probablement, sí.
· Queden pendents dos partits de tercera catalana: Benissanet-Ebre Escola, que es 
jugarà demà dissabte, i l’Ametlla-Olímpic previst per dimecres dia 19. Dimarts es va 
recuperar el partit entre la Cava i l’Amposta B (5-0). 

DANI BEL
(J i Maria)

ORIOL
(Godall)

NICO
(Ascó)

SERGI BRULL
(Ametlla)

ÀLEX 
(Catalònia)

ARTEM 
(Ebre Escola)

ALBERTO
(Ampolla) ELIAS

(Corbera)

CHICO
(Batea)

SERGI VILA
(Olimpic)

ANDI
(Rapitenca)

BATALLA 
(Amposta B) PAEZ

(Rapitenca B)

“Una llàstima només sumar un punt
després del gran esforç de l’equip”
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FUTBOL SALA 
En l’onzena jornada a la 
Divisió d’Honor Catalana, 
l’Amposta va perdre en la 
seua visita a Andorra (4-2). 
L’AES la Sénia va golejar 
l’Agramunt (7-3).  I CFS 
Tortosa va empatar a casa 
contra el  Futsalpax Tarra-
gona (2-2). En la propera 
jornada, l’Amposta rebrà el 
Somos Fraga Futsal (diu-
menge a les 17h). L’AES la 
Sénia es desplaçarà a la pista 
del Lleida B (diumenge a les 
16h). I el Tortosa visitarà el 
CFS Mediterrani (diumenge 
12.30h). L’Amposta és setè 
a la taula, la sénia nové i el 
Tortosa dotzè. 

CLUB VOLEI 
ROQUETES  
Resultats equips del club: 
Sant Quirze 3-0 aleví femení

Cabrils 2-3 juvenil femení

Cabrils 0-3 cadet femení

Sant Martí 2-3 infantil 
masculí

Terrassa 2-3 sènior masculí B

Sènior femení 1-3 CV Alella.

HANDBOL: 
CENTRE 
ESPORTS 
TORTOSA  
L’infantil del CE Tortosa 
va imposar-se per 33-15 a 
l’Amics HC.  Els tortosins van 
assolir  la victòria oferint 
molt bon joc sobretot en 
la segona part. Pel que al 
sènior masculí, va caure 
per 30-36 contra el Salou. 
L’equip ebrenc va donar tot 
el que podia, malgrat això es 
va notar la falta de força, de 
rapidesa i experiència, donat 
que mig equip del Tortosa és 
juvenil i excepte un tots són 
de segon any mentres que el 
Salou presentava un equip 
tot sènior. Resumint els de 
Tortosa van plantar cara a 
un lider que pràcticament ja 
te la copa a casa. Resultat 
clar pels de Salou, però van 
haver “de suar i de valent” .

MÉS 
NOTÍCIES

PATINATGE ARTÍSTIC

AL JUNY

El Grup Xou Júnior del club Patí l’Aldea 
aconsegueix el Campionat d’Espanya

Curs entrenador UEFA B 
a les Terres de l’Ebre 

El grup Xou Júnior del CP l’Al-
dea va aconseguir divendres 
passat el campionat d’Espa-
nya, celebrat al pavelló Mútua 
Llevant d’Alcoi, que comptava 
ja amb la desena edició de la 
competició. Després d’assolir 
fa un mes el sots campionat de 
Catalunya, el CP l’Aldea entre-
nades per Manel Villaroya, Nú-
ria Gas i Pau Garcia, van pujar 
ala posició més alta del podi. 
Una vegada més, el CP l’Aldea 
obre una altra pàgina histò-
rica dins del món de l’esport 
ebrenc, portant el municipi al 
màxim del podi a nivell estatal.  

Des de l’Escola d’Entrenadors 
han informat sobre la previsió 
dels cursos d’estiu 2021. 
L’Escola té previst dur a terme 
els cursos UEFA de manera pre-
sencial. La distribució d’hores 
de formació presencial es po-
dran reemplaçar per virtuals se-
gons la situació sanitària.
Paral·lelament l’ABR (Aprenen-
tatge Basat en la Realitat – pràc-
tiques en un club), es podrà dur 
a terme a partir del 15 d’agost, 
segons elecció de l’alumne, 
sempre dins dels 18 mesos de 
validesa del curs.
El curs UEFA B es farà a les Ter-
res de l’Ebre (nit). L’inici serà l’1 
de juny i s’acabarà el 28 de ju-
liol. 
“Recomanem que la revisió 
mèdica que realitzin per acce-
dir al curs, sigui en un centre 
mèdic amb conveni amb l’FCF, 
d’aquesta manera servirà per 
poder tenir contracte al CTE (re-
quisit per l’ABR)”. Es tracta d’un 
curs que ofereix en exclusiva la 
Federació Catalana de Futbol i 

dóna accés a la Llicència UEFA 
B (complint els requisits regu-
lats a la Convenció UEFA).
Així mateix, des de l’Escola 
d’Entrenadors s’ha comunicat 
que s’ha obert la inscripció per 
als alumnes per al curs UEFA C 
semipresencial, que és de mo-
ment, l’únic que està previst 
efectuar-se. 
Les inscripcions es tanquen el 
28 de juny.

El club aldeà 
torna a fer història

Bítem: Campus Pepe Roig

13è Campus Pepe Roig, a Bítem, 
del 28 de juny al 30 de juliol. De 
dilluns a divendres de 9 a 14 ho-
res. Inscripcions ja obertes (pla-
ces limitades). Per a nens i nenes 

de 3 a 12 anys (nascuts del 2008 
al 2017). Es prendran totes les 
mesures de prevenció i higie-
ne contra la covid-19. Més info: 
wwwueremolinsbitem.com
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CONILL  
A LA VINAGRETA

INGREDIENTS (4 PERSONES): 

• 1 conill a talls petits.
• 1 ceba grossa
• 4 grans d’all pelats
• 2 tasses de cafè d’oli d’oliva
• 1 tassa de cafè de vinagre
• 1 tassa de cafè d’aigua
• 2 claus d’espècia
• 2 o 3 fulles de llorer
• Farigola
• Safrà
• Pebre negre
• Sal 

  PREPARACIÓ:
Per començar poseu el conill a 
coure a la cassola amb oli ben 
calent. A continuació, quan 
s’hagi enrossit, feu una picada 
amb l’all i el safrà i desfeu-la en 
un got de vinagre.
Seguidament afegiu la picada a 
la cassola amb el llorer, el pe-
bre, els claus i la farigola.
Per acabar, afegiu-hi un got 
d’aigua, tapeu la cassola i dei-
xeu que acabi de coure uns 20 
minuts aproximadament. Bon 
profit!
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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

Si véns d’una etapa 
trista o d’experi-
mentar apatia, el 
trànsit de Júpiter per 
Casa III et dóna més 
esperança i bon hu-
mor. Trobades amb 
germans. Fas més 
vida a l’exterior.

aquari
21/01 al 19/02

Millora de l’economia 
o com a mínim, veus 
una llum a l’horitzó 
que et mostra el 
millor camí per ob-
tenir més ingressos. 
Compte amb els 
excessos gastronò-
mics i els dolços.

sagitari
23/11 al 21/12

Visites a casa i sopars 
amb interessants 
sobretaules. 
T’agradaria viure en 
un espai més gran i 
sospeses un canvi de 
residència. Somies 
despert amb algú 
que t’agrada.

escorpí
24/10 al 22/11

Amb Júpiter per 
Casa V, s’activa el 
sector sentimental i 
aquella persona que 
és del teu interès 
probablement et 
correspon. Però no 
esperis gaire més, 
sigues més proactiu.

balança
24/09 al 23/10

Més diversió i 
sortides amb amics. 
Si no ets pare o 
mare, pots plante-
jar-te seriosament 
tenir descendència. 
Júpiter a Casa VI pot 
alliberar-te d’una fei-
na que no t’agrada.

àries
21/03 al 20/04

Assumptes domèstics 
demanen la teva 
atenció. Pots plante-
jar-te fer obres a casa 
perquè augmenten les 
necessitats familiars 
i cal organitzar-se. 
Entrada inesperada 
de diners..

cranc
22/06 al 23/07

Algunes novetats 
al sector laboral et 
poden atabalar una 
mica, separa les 
coses. Una amistat 
es reforça amb el pas 
del temps. Júpiter a 
Peixos, et dona un 
plus de sort.

verge
24/08 al 23/09

Et preocupa el futur 
i cerques certeses, 
però sembla que 
només trobes 
evasives i ambigüi-
tat. Centra’t en el 
present. Una trobada 
amistosa pot resultar 
molt reconfortant.

taure
21/04 al 21/05

VLa teva ment vola i 
fas mil coses a l’hora. 
Pots experimentar 
una mica d’estrès 
i caldrà practicar 
exercicis de relaxació. 
T’agradaria fer un 
viatge i intentes orga-
nitzar-lo.

peixos
20/02 al 20/03

Júpiter al teu propi 
signe obre un pe-
ríode més fructífer i 
alegre amb trobades 
amb amics i nous 
contactes a la teva 
agenda. L’element 
aigua pot resultar 
força terapèutic.

lleó
24/07 al 23/08

Manifestes pene-
diment amb una 
situació sentimental 
del passat, però això 
ja està fet i cal mirar 
endavant. No perdis 
l’esperança, altres 
persones arribaran a 
la teva vida.

bessons
02/05 al 21/06

En un tema amorós 
no ets prou objectiu, 
ja que t’atrau una 
persona, però no 
interpretes bé els 
senyals que t’envia. 
Sigues prudent. 
Oportunitats al sec-
tor professional.

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

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!

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

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

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

CATALANA 
Frances 

natural fins 
l’última
goteta...

petó negre...

petonera...

722 854 760 617 71 69 20

RUBIA 22 AÑITOS 
DELGADITA  RECIÉN 

INICIANDOSE 
FRANCES NATURAL  

CARIÑOSA 
SIMPATICA SENSUAL 

AMANTE DEL BUEN 
SEXO  24 HORAS

AMPOSTA
NOVEDAD
SCORT

PARTICULAR

  Soy Naty, tu mayor fantasia.
Hago todos lo servicios para que quedes satisfecho

Ven, te espero

697 24 95 96
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DIÀSPORA EBRENCA
UNA ASSOCIACIÓ COMPROMESA 
AMB EL TERRITORI 

que poden repercutir positiva-
ment al territori i que no veuen 
viable poder mantenir aquest 
equilibri entre el desig de viure 
a les Terres de l’Ebre i evoluci-
onar professionalment i com a 
persones. 
Des de fora, amb el cap fred 
i el cor calent, es veuen més 
les nostres mancances, però 
la crisi està per tot arreu.
Està clar, però l’impacte de tot 
plegat al territori és gran, per 
exemple: som menys resilients 
quan hi ha crisis, i justament 
en moments difícils creiem que 
calen uns perfils professionals 
qualificats variats que sumen 
als que ja hi ha al territori i que 
aporten innovació, coratge per 
a posar en marxa projectes, es-
pais de debat i crítica construc-
tiva i altres tipus de coneixe-
ment i maneres de fer les coses.
Arran de la pandèmia vau 
realitzar una enquesta so-
bre el teletreball a les Terres 
de l’Ebre.
Sí perquè pensem que cada 
persona ha de decidir lliure-
ment on vol viure. De fet amb 
la nostra enquesta sobre el te-
letreball hem trencat amb la 
dicotomia “ets dins o ets fora 
de les Terres de l’Ebre”. Hem 
pogut comprovar que hi ha di-
ferents perfils que volen seguir 
vinculats al territori de diferents 
formes.
Més de 400 persones de les 
quatre comarques ebren-
ques van respondre a l’en-
questa.

Diàspora Ebrenca 
està formada per 

persones vinculades a les 
Terres de l’Ebre, però que 
viuen i/o treballen fora del 
territori.  
Lo que pretenen és aportar una 
nova visió per al desenvolupa-
ment del conjunt de les Terres 
de l’Ebre, impulsant accions 
socials i culturals que permetin 
millorar les condicions mate-
rials del territori, entenent que 
no solament cal revertir la situ-
ació de despoblament, sinó a 
més, cal tenir cura de tot el ta-
lent ebrenc que hi ha pel món. 
Diàspora Ebrenca és un espai 
obert i transversal, sense vin-
culacions a cap partit polític. 
Parlem amb Cristina José-Lo-
rente  consultora i formadora 
d’empreses de La Ràpita i Da-
niela Gil  Gamboa  sociòloga 
d’Amposta.

Quins són els avantatges i 
inconvenients dels joves a 
les Terres de l’Ebre? 
Pensem que ser jove a les Ter-
res de l’Ebre implica que si vols 
tenir estudis superiors, en algun 
moment, hauràs de marxar fora 
i des de la Diàspora Ebrenca 
creiem que és una experiència 
vital necessària i enriquidora.
Quan comencen els inconve-
nients?
En acabar la formació, quan 
vols començar la teva carrera 
professional al territori és quan 
comencen els obstacles amb 
la manca d’ofertes de quali-
tat, la dificultat per accedir a 
l’habitatge propi, una xarxa de 
transport deficitària, poca ofer-
ta cultural i lúdica, etc.
Tornar és com fer un pas en-
rere?
Entenem que els anys van pas-
sant i quan te n’adones, ja has 
muntat la teva vida fora del ter-
ritori, i el retorn es fa més com-
plex perquè es pot sentir com 
un pas enrere. Moltes persones 
prefereixen seguir vivint fora i 
venir només per vacances.
I així perdem talent?
Sí, és així com perdem talent 
que potser mai es recuperarà. 
Persones formades, amb ex-
periències vitals i professionals 

Efectivament, hi ha hagut una 
gran representació territorial i 
com a entitat estem molt con-
tentes i agraïdes per la partici-
pació de tantes persones, que 
ens va explicar les seves vivèn-
cies amb el teletreball i quines 
eren les seves necessitats.
De fet l’enquesta ha revelat 
uns resultats sorprenents.
Sí, i gràcies a les respostes 
aconseguides vam poder de-
finir sis prototips de persones 
teletreballadores que són: les 
que seguiran vivint al territori, 
i que tenen una feina fora, les 
que acaben de tornar, les que 
volen viure a cavall entre les 
Terres de l’Ebre i un altre lloc, 
les que volen tornar, les que no 
saben que faran, i les que ja sa-
ben que no podran o no volen 
tornar.
Quines són les principals ne-
cessitats que heu detectat?
Les dues necessitats comu-
nes entre tots els perfils són: 
habitatge i connectivitat (5G 
i fibra òptica). Després, vam 
trobar necessitats específiques 
per a cada prototip: aquells 
perfils que es mouen més, 
les seues necessitats estan re-
lacionades amb el transport i 
l’habitatge, els que ja s’hi han 
establert al territori necessiten 
bones condicions de feina per 
a poder seguir fent teletreball 
i trobades entre professionals 
i, per últim, els que estan més 
indecisos tenen necessitats re-
lacionades amb l’oci i la cultura 
o el cercle d’amistats.
Amb els resultats obtinguts 
heu presentat un decàleg 
de propostes.
Sí, vam presentar un decàleg 
per tal de començar a mate-
rialitzar les idees sorgides dels 
resultats de l’enquesta. Cre-
iem que el fet de relacionar les 
nostres propostes amb els ODS 
2030 li aporta més visió estra-
tègica global, i també que tots 
ens sentim cridats a desenvo-
lupar-les. Són unes propostes 
molt reflexionades per l’entitat 
i que creiem que són assumi-
bles a curt i mitjà termini, si hi 
ha lideratge i voluntat.
Quines són les principals 
propostes?

Les propostes que hem pre-
sentat als agents territorials 
són:
1. Convertir el teletreball en 
una oportunitat vital i profes-
sional per a les Terres de l’Ebre.
2. Aprofitar el capital humà de 
les persones que teletreballen 
des del territori.
3. Garantir la connectivitat 5G 
i una fibra òptica de qualitat, 
ja que internet s’ha convertit 
més que mai en una eina im-
prescindible.
4. Posar en marxa mesures que 
permetin abastar un habitatge 
digne, còmode i econòmica-
ment possible d’assumir.
5. Assegurar una bona conne-
xió amb el món a través d’un 
transport públic de qualitat, 
així com afavorir iniciatives de 
mobilitat sostenible.
6. Som conscients de les man-
cances del teletreball, per això 
hem de garantir els drets i les 
bones condicions laborals per 
a totes les persones que tele-
treballen.
7. Garantir una oferta cultural 
rica i diversa per a tots els ha-
bitants de les Terres de l’Ebre.
8. Tenir cura de la xarxa de ta-
lent ebrenc repartit pel món.
9. Situar el teletreball com una 
eina més dins l’estratègia de 
reequilibri territorial a Catalu-
nya.
10. Elaborar un pla sobre el 
teletreball al territori a partir 
de la col·laboració de totes les 
administracions i els principals 
agents de les Terres de l’Ebre 

per potenciar-hi el treball a 
distància.
Unes actuacions que acon-
selleu que es facin abans 
d’entrar en la “nova nor-
malitat” i un compromís 
que heu adquirit per als 
pròxims mesos.
Així és. El fet d’haver detectat 
200 persones que teletreballen 
actualment vol dir que potser 
en són més perquè amb l’en-
questa hem arribat on hem 
pogut i clarament, pensem que 
és una oportunitat per al ter-
ritori que cal aprofitar ja i ara! 
Creiem que al capdavant dels 
agents territorials avui dia hi 
ha persones joves, formades i 
amb empenta. Cal assumir el 
lideratge sense temor i anar 
movent les coses pas a pas 
però amb solidesa i una di-
recció clara. També pensem 
que cal una mirada ambiciosa, 
honesta, coordinada i que en-
gresque. Cal apostar per crear 
un present i un futur amb més 
possibilitats vitals i professio-
nals.
Després de concretar actua-
cions passareu a l’acció?
Natros  com a entitat no lide-
rarem la posada en marxa de 
plans d’acció perquè pensem 
que no ens correspon, però sí 
que ens hem ofert a acompa-
nyar en tot allò que puguem. 
Volem sumar esforços i aportar 
agilitat, innovació i coneixe-
ment perquè ens estimem les 
Terres de l’Ebre i perquè volem 
que els joves  tinguen  l’opor-
tunitat de triar què volen fer i 
demostrar que són valuosos i 
que importen. Volem que  pu-
guen plantejar-se el teletreball 
com a forma de vida.
Com
Creant  oportunitats reals que 
van lligades a la connectivitat, 
l’habitatge, el transport, a xalar, 
etc. Cal voluntat i coordinació 
i també, abandonar la mentali-
tat de la queixa i del victimisme 
perquè som capaços de molt. 
Els ebrencs i les ebrenques 
som gent viva, honesta, solidà-
ria i arrelada a la terra. Motius 
suficients per a lluitar i treballar 
junts per un present i un futur 
més lluminós per a tothom.
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Cristina José-Lorente 
Consultora i formadora 

d’empreses de La Ràpita

Daniela Gil Gamboa
Sociòloga 
d’Amposta


