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Florette accelera la seva expansió
i ampliarà la planta 

per doblar la producció
i els llocs de treball

L’empresa d’amanides Florette construirà una nova nau a la planta 
de Tortosa, que estarà en marxa al juliol. El centre de producció 

ebrenc passarà, dels 70 llocs de treball amb què va arrancar 
l’activitat el juny passat, a 140 treballadors.

                     P4

Consorci 
Intercomarcal 

de les Terres
de l’Ebre

Esquerra Republicana de l’Ebre impulsa el Consorci Intercomarcal 
de les Terres de l’Ebre (CITE), un organisme amb una vocació 

transversal perquè el territori tingui “més i millors eines de 
governança”.

                     P3

««S’ha avisat durant dècadesS’ha avisat durant dècades
que hi havia perillque hi havia perill»»

Fo
to

s:
 A

C
N



2 opinióDIARI MÉS EBRE • divendres 18 de febrer / 2022

Veure edicions anteriors a la nostra web www.mesebre.cat

Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que

estem rebent a la redacció 
i a la manca d’espai per 

publicar-los al diari, podeu 
trobar-los a la nostra web 

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

Direcció:
Isabel Carrasco

Direcció de continguts:
Michel Viñas

Disseny i maquetació
Jesús Ruiz

Col·laboradors:
Neus Rovira

Edward Carter
Joaquin Celma

Eduardo Margaretto
Arnau Sales Rodríguez
Cinta Accensi Martínez

Pere Ferre
Miquel Biarnés

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

610 20 33 25
C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa 
(TARRAGONA)

Tel.: 977 279 290 
Administració:

distribució@mesebre.cat 
Impressió:
Imprintsa

Mitjans Grup Més Ebre:
Canal Terres de L’Ebre

(Canal 34 TDT)

www.mesebre.cat
L’opinió del diari queda 

reflectida exclusivament a 
través de l’editorial.

Els articles d’opinió expressen 
els criteris de qui els signa

i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS

Limicola, SL • DL: T-1610/2001
D.Ebre (Ed. impr.) • ISSN: 2564-8691
D.Ebre (internet) • ISSN: 2564-8705

Edita:

FEU CARRETERES I TINDREU COTXES,
FEU CARRILS BICI I TINDREU CICLISTES!

La micromobilitat el nostre 
futur.

Les bicicletes estan a la car-
retera des del segle XIX. Però 
això no els impedeix viure una 
segona joventut amb l’impac-
te de les  micromobilitats. Les 
vendes de bicicletes i patinets 
elèctriques estan augmentant i 
la seva arribada esta agafant per 
sorpresa la majoria de càrrecs 
electes i especialistes en trans-
port. Obligarà les ciutats, princi-
palment equipades per a cotxes, 
a reinventar-se?
Sembla una petita revolució si-
lenciosa per fomentar la “micro-
mobilitat”.  Micromobilitat? Es 
tracta de tots els vehicles, elèc-
trics o mecànics que s’utilitzen 
per a recórrer distàncies curtes 
fins al lloc de destinació o bé fins 
a una parada de transport públic. 
Aquestes màquines, més lleuge-
res que la seua càrrega útil, i que 
no emeten en circulació CO2 ni 
altres contaminants tampoc in-
trodueixen cap filtre entre l’es-
pai urbà i l’usuari. Aquestes mi-
cromobilitats ofereixen un mitjà 
de desplaçament terriblement 
eficient, alhora que es beneficia 
d’una relació amb la ciutat molt 
propera a la del vianant: la pos-
sibilitat d’aturar-se per xerrar o 
mirar vitrines... Genial, no? Tot i 
que un dels objectius d’aquestes 
noves màquines sigui garantir la 
seguretat dels seus usuaris i la 
resta de  vianants, encara falta 
camí, però les xifres en parlen i 
posen “verds” d’enveja als seus 
col·legues d’automoció, com-
promesos en una costosa carre-
ra per l’electrificació.

L’explosió de les vendes de dues 
rodes elèctriques en molts paï-
sos s’explica per la seva facilitat 
d’ús, la baixada del preu de les 
bateries, una consciència eco-
lògica, però també per les aju-
des a la compra. Diverses grans 
aglomeracions ofereixen sub-
vencions de diversos centenars 
d’euros... El llamp de l’electro-
mobilitat  també s’estén al món 
laboral.  Moltes start-ups  ho 
van intuir i ofereixen bicicletes 
d’empresa als empleats sense 
preocupar-se pel preu de com-
pra ni per les assegurances i 
manteniment, amb la idea que 
la bicicleta o patinet funcional 
redueixi el temps de desplaça-
ment i, sobretot, la faci molt més 
agradable i fiable amb un gran 

canvi  quant a  mobilitat. Altres 
municipis europeus han posat 
en marxa un servei de lloguer de 
patinets elèctrics a llarg termini 
per la reducció de la petjada de 
carboni. La  micromobilitat  és 
un repte. Malgrat això, l’arriba-
da d’aquests nous vehicles a 
una carretera ja transitada no 
deixa de provocar tensions, fins 
i tot accidents. Els motoristes 
denuncien les llibertats que es 
prenen determinats ciclistes i 
“troters” amb el Codi de la Car-
retera. En canvi, aquests últims, 
denuncien la perillositat dels 
cotxes. El desenvolupament de 
les dues rodes elèctriques no-
més serà harmònic si es creen 
carrils dedicats a les artèries 
principals.

EDITORIAL

Dijous 10 de febrer s’ha iniciat la 
vacunació de la segona dosi a 
infants de 5 a 11 anys a la Regió 
Sanitària Terres de l’Ebre. La se-
gona dosi de la vacuna pediàtri-
ca contra la Covid-19 s’adminis-
tra 8 setmanes després de rebre 
la primera.

A la Regió Sanitària Terres Ebre 
el vaccí s’administrarà al CAP 
Roquetes i al Cap Vell d’Ampos-
ta a partir d’aquest dijous 10 de 
febrer, i al CAP Móra la Nova a 
partir de divendres 11 de febrer. 
Ara com ara hi ha demanades un 
total aproximat de 550 cites de 

segona dosi de vacunació pe-
diàtrica, entre aquesta setmana 
i la que ve.

La vacunació d’aquest grup 
d’edat es realitza únicament de 
manera programada amb cita 
prèvia, via web, sigui per inici-
ativa pròpia o després de rebre 
l’SMS que Salut enviarà a les 
persones de qui es tingui el te-
lèfon mòbil de contacte i els 
toqui l’administració de la sego-
na dosi. A Terres de l’Ebre hi ha 
avui en dia un 34% de població 
d’entre 5 i 11 anys vacunada en 
primera dosi.

Inici de la segona dosi de vacunació pediàtrica a la Regió Sanitària Terres Ebre

Aquests vehicles tenen uns ac-
tius seriosos per a les autoritats 
que busquen limitar el lloc del 
cotxe individual, font de con-
taminació ambiental i acústica. 
Les  micromobilitats  podrien 
convertir-se en la baula que 
falta a les cadenes de mobilitat. 
La revolució de la micromobili-
tat  tot just comença. El desen-
volupament de bicicletes i pa-
tinets fomenta la pràctica dels 
modes actius i, en particular, la 
bicicleta hauria de ser un objec-
tiu important de les autoritats 
locals en les seves polítiques 
de mobilitat. Això permet donar 
resposta a qüestions de desen-
volupament sostenible, però 
també de salut pública i de cal-
ma de l’espai urbà.

Ja hi ha cites disponibles per a la segona dosi en infants (5-11 anys) a Roquetes, Amposta i Móra la Nova.

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE SALUT
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  MÉS 
  NOTÍCIES

REFORÇAR LA 
GOVERNANÇA 
El Consorci Intercomarcal de 
les Terres de l’Ebre (CITE), 
segons Lluís Salvadó, ha de 
permetre “reforçar la nostra 
governança per tenir més 
força per impulsar projec-
tes de transformació i per 
defensar el nostre territori. 
Necessitem una eina amb 
més competències, més 
estratègica per al desplega-
ment de les polítiques dels 
quatres consells comarcals, 
així com aquelles funcions 
que des de la Diputació de 
Tarragona, des dels ajunta-
ments i Generalitat es con-
sideri adient encarregar-li 
o coordinar. El CITE és una 
aposta per guanyar dimen-
sió, per generar sinergies, 
per racionalitzar i avançar en 
la cooperació entre adminis-
tracions contribuint a fer que 
el conjunt del territori trobi 
noves oportunitats per al 
seu desenvolupament social 
i econòmic”.

COVID: EL RISC 
DE REBROT 
CONTINUA 
BAIXANT A LES 
TERRES DE 
L’EBRE 
 La regió sanitària de les 
Terres de l’Ebre acumula, 
des de l’inici de la pandèmia, 
43.715 casos confirmats per 
PCR o TA, 443 més que en 
el balanç anterior de fa uns 
dies, i 44.248 si es tenen en 
compte totes les proves. Di-
mecres es van comptabilitzar 
200 casos positius per Covid 
al territori.
En aquesta regió han mort 
240 persones des de l’inici 
de la pandèmia, cap més.
El risc de rebrot baixa fins a 
1.360 (-65) i l’Rt augmenta 
una centèsima, fins a 0,73. 
La incidència a 7 dies és de 
712. El 12,39% de les proves 
que es fan surten positives. 
A la regió hi ha 45 persones 
ingressades, 9 menys que en 
el balanç anterior.

POLÍTICA
Esquerra Republicana de l’Ebre impulsa el Consorci 

Intercomarcal de les Terres de l’Ebre (CITE)
Dissabte passat a l’Auditori Fe-
lip Pedrell de Tortosa, la Fe-
deració de l’Ebre d’Esquerra 
Republicana de Catalunya va 
presentar i debatre en una as-
semblea amb militància i càr-
recs electes, diversos projectes 
que els representants del partit 
a l’Ebre estan impulsant en el 
marc del Pla Ebre 2030.
Els projectes presentats davant 
els dos-cents assistents, s’es-
tructuren en tres àmbits dife-
rents, la governança, l’impuls a 
l’economia de l’Ebre i el model 
de territori. Un dels projectes 
estratègics que des del partit 
s’està treballant i que va cen-
trar bona part de l’assemblea 
és la transformació de l’actual 
Consorci de Polítiques Ambi-
entals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) en el Consorci Inter-
comarcal de les Terres de l’Ebre 
(CITE). Aquest projecte respon 
a la voluntat persistent del par-
tit a l’Ebre de dotar al territori 
de més i millors eines de go-
vernança.
Paral·lelament a l’assemblea 
de militants i càrrecs electes, 
els representants del partit de 
l’Ebre, Albert Salvadó i Lluís Sal-
vadó, així com el president del 
COPATE, Xavier Faura, estan 
també compartint el projecte 

amb els partits que formen part 
de l’equip de govern del COPA-
TE, PSC i Movem, en primera 
instància, i posteriorment ho 
faran amb la resta de formaci-

ons polítiques del territori.
Segons Lluís Salvadó (a la imat-
ge), “recuperar l’acrònim CITE 
respon a la voluntat de donar 
a l’entitat una vocació absolu-
tament transversal en les seues 
funcions, anant molt més en-
llà de les funcions de caràcter 
ambiental, alhora que pretén 
restaurar la memòria del que 
va ser el primer ens que en-
globava les quatre comarques 
de l’Ebre, creat el 4 de desem-
bre de 1978 per un Decret del 
president Tarradellas. 
Un ens aquest, de caràcter pre-
estatutari, que pretenia reco-
nèixer la singularitat de l’Ebre 
i la necessitat de dotar al ter-
ritori d’institucions pròpies per 

impulsar el seu desenvolupa-
ment”.
En l’eix del model territorial, 
el delegat del Govern i alho-
ra president de la Federació 
ebrenca, Albert Salvadó, va pre-
sentar les iniciatives per rellan-
çar el projecte de la Reserva de 
la biosfera, a més d’exposar les 
accions i l’estratègia a seguir en 
la protecció del delta de l‘Ebre. 
Salvadó també va destacar com 
a element estratègic en l’impuls 
a l’economia el creixent procés 
d’industrialització i d’inversions 
empresarials a les Terres de 
l’Ebre, reforçat en el marc del 
Pacte Nacional de la Indústria 
i el desplegament del Fons de 
Transició Nuclear.

L’objectiu és 
transformar el 

Consorci de Polítiques 
Ambientals de les 
Terres de l’Ebre 
(COPATE) en el 

Consorci Intercomarcal 
de les Terres de 

l’Ebre (CITE), dotant 
l’organisme de “més 

funcions”, més enllà de 
l’àmbit ambiental.

    Es busca la 
complicitat de Movem i 

PSC, en primera 
instància, i 

posteriorment de la 
resta de formacions 

polítiques del territori.

Alcaldes del delta de l’Ebre reclamen al Parlament consens 
entre administracions i inversions per preservar l’espai

Els alcaldes de la Ràpita, Am-
posta, Sant Jaume, Deltebre, 
l’Ampolla, Camarles i l’Aldea, 
que havien de protagonitzar la 
primera sessió de la comissió, 
han comparegut aquest dimarts 
al Parlament amb un missatge 
de partida comú: la necessitat 
d’actuar de forma immediata i 
que es destinin els recursos ne-
cessaris per fer front a un “situ-
ació de risc i d’urgència”. “S’ha 
avisat durant dècades que havia 
perill. Ara s’ha demostrat que és 
una realitat”, ha avisat l’alcal-
de d’Amposta, Adam Tomàs. El 
problema, segons han coincidit, 
rau en aquests moments en una 
manca de consens, de coordi-
nació, o fins i tot d’entesa, entre 
les administracions de la Gene-
ralitat i l’estat espanyol sobre les 
mesures que s’han d’executar i 
les responsabilitats de cadascú. 
“Han de posar més diners i ac-

tuar de pressa”, ha reclamat l’al-
calde de Deltebre, Lluís Soler. 
“Hem trobat bona predisposició 
a les dues administracions però 
necessitem que les coses es 
concretin”, ha apuntat l’alcalde 
de la Ràpita, Josep Caparrós, 
tot recordant recents anuncis 
del govern espanyol. “És de vi-
tal necessitat recuperar també 
el mar Menor, però això no treu 
que reclamem i demanem que 
les inversions arribin també al 
Delta”, ha manifestat l’alcalde 
de la Ràpita, Josep Caparrós, 
qui ha llançat un “crit d’auxili” 
davant la desaparició present 
de moltes parts de l’espai, com 
la barra del Trabucador.
Alcaldes com el de Deltebre 
han insistit que les mesures que 
podrien aturar l’embat de la 
subsidència i la regressió, com-
binades amb l’endèmica man-
ca d’aportació de sediments 

i el creixement del nivell del 
mar, ja estan “més que estu-
diades i parlades”. Ha recordat 
que l’espai ha perdut durant els 
últims anys ha perdut 10 mili-
ons de m2 de superfície i que 
ha lamentat que els ciutadans 
del Delta siguin considerats de 
“segona” per part de les admi-
nistracions, de les quals només 

reben “bones intencions” men-
tre la línia de costa retrocedeix. 
Més informació a la plana 6. 
(ACN)

“S’ha avisat durant 
dècades que 

hi havia perill”
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CICLE DE 
CONFERÈNCIES 
DE TEMÀTICA 
ECONÒMICA
Del 24 de febrer al 29 d’abril 
es duran a terme diverses 
trobades per difondre eines 
i valors que ajuden en el 
ressorgiment empresarial, 
amb l’objectiu esperonar 
la reactivació postcovid. 
pròxim dijous, 24 de febrer, 
l’aula didàctica del Museu de 
Tortosa acollirà dos con-
ferències a càrrec de Joan 
Antoni Melé, president de la 
fundació Dinero y Conciencia 
i formador en valors. Seran 
les primeres d’un seguit de 
propostes que configuraran 
el cicle de conferències per 
a la reactivació econòmica, 
que l’Ajuntament de Tortosa 
ha organitzat per als pròxims 
mesos.

LA PISTA DE GEL 
VA SUPERAR 
LES 12.000 
PERSONES 
PATINANT
La pista de gel de Tortosa va 
comptar amb més de 12.000 
persones patinant durant la 
campanya de Nadal i Reis 
2021-2022. Un creixement 
d’un 20% d’usuaris respecte 
a l’anterior edició, al 2019, 
quan s’havia assolit la xifra 
de 10.000 patinadors. La 
nova ubicació de la pista, 
enguany estrenant empla-
çament al passeig central 
del parc Teodor Gonzàlez, ha 
sigut un condicionant que 
ha incidit en l’augment del 
nombre de participants.

PSC DE TORTOSA
L’Assemblea del PSC de 
Tortosa va fer una valoració 
molt positiva la gestió dels 
2 anys de govern. Es van 
aprovar també dues propos-
tes de resolució demanant la 
construcció del nou Hospital 
i de compromís de treballar 
per avançar en els drets de 
les dones.

MÉS 
NOTÍCIES L’Ajuntament concedeix la llicència d’obres per a 

l’ampliació de Florette al polígon Catalunya Sud
L’empresa d’amanides Florette 
construirà una nova nau a la 
planta de Tortosa, que estarà 
en marxa al juliol. El centre de 
producció ebrenc passarà, dels 
70 llocs de treball amb què va 
arrancar l’activitat el juny pas-
sat, a 140 treballadors. També 
ampliarà la cartera de proveï-
dors al territori perquè la pro-
ducció es duplicarà, de 3 mil 
a 6 mil tones. De la planta del 
polígon Catalunya Sud sortiran 
30 milions de bosses d’amanida 
anuals, el doble que ara. Merit-
xell Roigé, alcaldessa de Torto-
sa, ha celebrat que l’empresa 
hagi precipitat la seva expansió 
per poder abastir tot Catalu-
nya des de la capital ebrenca. 
L’Ajuntament ha atorgat la lli-
cència d’obres per construir la 
nau, on Florette invertirà 1 milió 
d’euros.
Roigé ha destacat que l’em-
presa navarresa d’amanides 
Florette hagi accelerat l’ampli-
ació de la seva planta de Torto-
sa, que preveia per més enda-
vant, i amb la qual podrà abastir 
tot Catalunya des de les Terres 
de l’Ebre. “Suposa un nou re-
vulsiu a la ciutat, nous llocs de 

treball i l’increment d’opor-
tunitats per al territori”, ha re-
marcat. L’empresa va anunciar 
la seva implantació al polígon 
Catalunya Sud en plena pandè-
mia, el març de 2020. Va iniciar 
l’activitat el juny del 2021, amb 
70 treballadors. Ara ja en té 96, 
però amb l’ampliació del centre 
del producció, que estarà lles-
ta al juliol, tindrà 140 empleats. 
“El futur ha arribat més aviat del 

que pensàvem perquè l’activi-
tat, i com ha evolucionat, ha fet 
que hagin volgut ampliar-la ja, 
en menys d’un any des que es 
va posar a funcionar”.
L’alcaldessa de Tortosa ha ex-
plicat que s’ha treballat “de la 
mà” amb l’empresa per accele-
rar els tràmits i concretar l’am-
pliació del centre de producció. 
“Satisfets d’anunciar l’ampliació 
que ens torna a generar llocs 

de treball”, ha insistit Roigé que 
ha afegit que l’objectiu, com a 
alcaldessa, “és generar activitat 
econòmica, que la gent pugui 
viure aquí i que ningú quedi en-
rere”, ha dit. (ACN)

L’empresa 
d’amanides 

navarresa abastirà 
tot Catalunya des de 

la fàbrica ebrenca 

La construcció 
d’una nova nau, a 

la mateixa parcel·la, 
permetrà duplicar 
la producció actual 

i incrementar la 
plantilla fins als 140 

llocs de treball

ECONOMIA

Expoebre tornarà 
del 28 d’abril a l’1 de maig 

La 76a fira Expoebre de Tor-
tosa es desenvoluparà del 28 
d’abril a l’1 de maig al pave-
lló firal de Remolins. La ciu-
tat recuperarà d’esta mane-
ra una cita de referència en 
l’àmbit econòmic, després 
que no s’hagués pogut dur a 
terme al 2020 i al 2021 per la 
situació derivada de la pan-
dèmia. l’alcaldessa, Meritxell 
Roigé, i el tinent d’alcalde de 
Promoció Econòmica i Fires, 
Sisco Pepió, han presentat 
el cartell d’esta edició i han 
donat a conèixer alguns dels 

aspectes que configuraran la 
pròxima edició. La fira po-
tenciarà els sectors existents 
amb un reforç de l’oferta, i in-
corporarà una major presèn-
cia de les noves tecnologies, 
la robòtica i la intel·ligència 
artificial. També hi haurà un 
nou espai gastronòmic, i es 
potenciarà l’àmbit de l’oferta 
turística, atesa la importància 
cada vegada més elevada al 
conjunt del territori. El car-
tell d’Expoebre 2022 és obra 
del dissenyador Joan Carles 
Prats.

La plaça 1 d’Octubre renova 
les voreres interiors en una 

actuació que incorporarà una 
vintena d’arbres nous

L’Ajuntament de Tortosa està 
duent a terme la renovació de 
la plaça 1 d’Octubre, al barri 
de Ferreries. L’actuació té com 
a objectiu la renovació de les 
voreres interiors de la plaça 
amb la instal·lació d’un nou 
paviment. Així mateix, inclou la 
instal·lació de nous elements 
d’enllumenat amb tecnologia 
LED, que permetran millo-
rar-ne l’eficiència i generaran 
un estalvi energètic. Les obres 
també inclouen l’habilitació de 
nous escocells i la incorpora-
ció de nou arbrat en un espai 
on fins ara no existia: en con-
cret, 18 arbres que es disposa-
ran al voltant de la plaça.
Els treballs suposaran poder 
ampliar la vorera més pròxima 
al carrer Alcanyís i, d’esta ma-

nera, facilitar que les persones 
puguen passar-hi amb ma-
jor comoditat. L’alcaldessa de 
Tortosa, Meritxell Roigé, ha ex-
plicat que esta actuació s’em-
marca en el seguit d’actuaci-
ons de millora de la via pública 
que està duent a terme l’Ajun-
tament. El cost de la interven-
ció a la plaça 1 d’Octubre és de 
prop de 78.000 euros.
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** LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL adjudica un nova bossa 
de 180.000 euros per arranjar 
camins. Se sumen als 30.000 
euros que s’executaran durant 
aquest mes de febrer on hi 
ha, entre d’altres, el camí de 
l’Ermita, que just va començar 
a arranjar-se dimarts

** EN MARXA la Ruta dels 
Platerets de la Carxofa. Es 
poden degustar catorze tapes 
diferents als bars i restaurants 
participants, des d’ahir dijous i 
fins al 27 de febrer. 

**  LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL aprova inversions de 
manteniment de la piscina 
municipal per valor de 25.000 
euros. Preveuen, entre altres 
coses, la renovació de les bom-
bes, la caldera i la millora del 
sistema de clor de la piscina. 

** L’OFICINA JOVE del Mont-
sià estrena nova ubicació, 
davant del Casal, a la plaça 
Elisabets. 

BREUSSOCIETAT
L’Ajuntament gestiona 
53 habitatges públics

L’Ajuntament d’Amposta gestio-
na directament 53 dels 170 pi-
sos d’habitatge públic de la ca-
pital del Montsià. El cost és de 
92.000 euros però el consistori 
ingressa prop de 30.000 euros 
pel lloguer de les cases i també 
43.000 euros de subvenció de 
l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya. La despesa de l’Ajun-
tament “és de només” 19.827 
euros. “Amb una inversió que 
és mínima ajudem directament 
a 53 famílies a garantir un dret 
tan fonamental com l’accés a 
l’habitatge”, ha destacat l’alcal-
de Adam Tomàs. Amb la resta 

Detingut a 
Amposta el 
lladre d’una 
furgoneta
Els Mossos d’Esquadra han de-
tingut a Amposta l’home que, la 
setmana passada, va sostreure 
una furgoneta i va provocar un 
accident de trànsit al centre de 
Tortosa mentre fugia de la po-
licia. L’arrestat, de 41 anys, es 
va endur el vehicle, una Citroën 
Berlingo, d’un taller mecànic 
d’Amposta, aprofitant que el 
propietari acabava de baixar de 
la furgoneta i s’havia deixat les 
claus posades. El lladre es va 
apropiar d’una targeta de crèdit 
i altra documentació personal 
que estaven dins del vehicle ro-
bat i va fer compres en establi-
ments de Santa Bàrbara i Torto-
sa. El detingut, amb nombrosos 
antecedents policials, va quedar 
en llibertat amb càrrecs després 
de passar a disposició judicial.

SUCCESSOS
Fòrum 
Jove
Més de 2.000 joves de totes 
les Terres de l’Ebre, en la seua 
majoria estudiants de secundà-
ria, està previst que passin des 
del dimecres passat i fins avui 
divendres pel Fòrum Jove de 
les Terres de l’Ebre a Amposta 
per participar en alguna de les 
més de 50 activitats programa-
des dins aquesta cita anual que 
inclou tallers, xerrades, serveis 
d’orientació i la fira d’Ensenya-
ment de les Terres de l’Ebre. 
Precisament a aquestes 2.000 
persones, se li han de sumar 
tot el jovent que visitarà la fira, 
on hi ha tota l’oferta formativa 
d’estudis superiors que hi ha al 
conjunt de les quatre comar-
ques.
La fira té lloc a diferents espais 
de la ciutat, com l’auditori mu-
nicipal, el Casal, l’Oficina Jove, 
Lo Sindicat, el Mercat o el parc 
dels Xiribecs.
Es realitza des de dimecres i 
fins avui divendres.

JOVENTUT

de polítiques d’habitatge públic, 
eines com la intermediació hi-
potecària o la mediació de llo-
guer social, s’ha ajudat unes 170 
famílies d’Amposta i l’any passat 
també van intervenir per aturar 
64 desnonaments.

El consistori ajuda 
170 famílies amb 

les hipoteques o els 
lloguers i atura 64 

desnonaments
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DELTEBRE

“NO VOLEM 
EXCUSES” 

Dimarts alcaldes de poblacions 
del delta, com també el tècnic 
de la Taula de Consens, van 
comparèixer al Parlament 
(notícia de la plana 3). L’alcal-
de de Sant Jaume d’Enveja, 
Castor Gonell, es va mostrar 
especialment bel·ligerant amb 
l’enfoc de les administracions, 
tant catalana com estatal, a 
l’hora d’abordar els problemes 
concrets del Delta, condici-
onant l’execució de mesures 
als estudis d’afectacions i la 
normativa ambiental. En la 
seva opinió, el criteri de “l’eco-
logisme radical” s’ha arribat 
a “apoderar” del criteri dels 
tècnics de les administracions, 
amb l’objectiu “d’aconseguir el 
delta del segle XVIII, sense tenir 
en compte els seus habitants 
ni la seva economia”. Gonell va 
assegurar que molts d’aquests 
responsables són partidaris de 
no fer “cap actuació” perquè 
evolucioni de forma natural. 
També es va mostrat molt 
crític amb els conflictes de 
competències entre adminis-
tracions. “No volem excuses. 
Exigim coordinació i eficiència 
a les dues administracions 
per portar recursos de forma 
urgent”. Fins i tot va criticar 
també durament els tècnics del 
parc natural, als quals va acusar 
de pensar “que no cal fer res” 
davant la possible desaparició 
del Delta i de desvirtuar els 
objectius originals d’aquesta 
figura de protecció. El va se-
cundar en aquest aspecte Lluís 
Soler, alcalde de Deltebre, tot 
assegurant que reben “atemo-
rits” els informes que poden 
emetre sobre la viabilitat ambi-
ental i normativa de possibles 
actuacions de protecció. 
El director tècnic de la Taula de 
Consens, Rafa Sánchez, va ser 
l’encarregat d’obrir la sessió 
amb un resum sobre els plan-
tejaments tècnics de l’entitat, 
que agrupa els ajuntaments 
de la zona i les comunitats de 
regants, amb el suport d’altres 
entitats. Va recordar el risc 
que prop d’un 60% de l’espai 
quedi submergit sota el mar en 
poques.

MÉS 
NOTÍCIES Es crea el consell de defensa #DeltebreTerritori 

per fer front a les amenaces al Delta
El consell de defensa #Delte-
breTerritori ja és una realitat. 
Divendres passat es va consti-
tuir l’òrgan, que té com a ob-
jectiu principal ser una “corretja 
de transmissió” de les inqui-
etuds i suggeriments relacio-
nats amb el futur del Delta de 
l’Ebre. Es tracta d’un organisme 
format per una quarantena de 
membres de diferents sectors 
que busca fer front a les ame-
naces al Delta. L’any passat, 
#DeltebreTerritori va recollir 
prop de 8.900 signatures en la 
campanya de recollida d’al·le-
gacions contra el pla estatal de 
protecció del Delta de l’Ebre. 
Segons l’alcalde de Deltebre, 

Lluís Soler, aquest consell de 
defensa és “una oportunitat” 
davant la “inacció històrica” 
envers el futur del Delta. Ac-
tualment, el consell de defensa 
està format per Arrossaires del 
Delta de l’Ebre, Semillas Castells, 
Dones Rurals, Molde, Associació 
de Veïns de Riumar, el president 
del Consell de Riumar, la Síndica 

de Greuges, Unió de Pagesos, 
representants de tots els grups 
municipals de Deltebre i l’exre-
gidor Tomàs Castells. Per la seva 
part, l’agricultor Marc Bertomeu 
assumirà el càrrec de delegat de 
#DeltebreTerritori. A Bertomeu 
l’acompanyaran dues vicepre-

sidències. Una institucional que 
recau en mans de la regidora de 
Defensa del Territori de l’Ajunta-
ment de Deltebre, Anna Gimé-
nez, i una sectorial a càrrec del 
president de la Comunitat de 
Regants de l’Esquerra de l’Ebre, 
Javier Casanova.

L’organisme està 
format per una 
quarantena de 

membres de sectors 
diversos

L’Ajuntament del Perelló condiciona un nou 
accés de vianants a la Urbanització del Molí

L’Ajuntament del Perelló 
ha començat les obres de 
construcció de les noves 
escales que donen accés al 
Passatge de la Urbanització 
el Molí, situada a l’entrada 
del poble entre els carrers 
Sajolida i l’Avinguda Cata-
lunya. L’actuació es porta a 
terme en una zona que es-
tava totalment abandonada 
i era intransitable. Després 
de l’arranjament, les noves 
escales milloraran la segu-
retat de la zona, habilita-
ran un nou accés a peu per 
als veïns i veïnes i serviran 
també per donar una nova 

imatge a l’entrada del mu-
nicipi. “La urbanització està 
situada en una zona residen-
cial i hi ha un gran desnivell 
entre els seus carrers. Gràcies 
a aquestes obres, la població 
guanya una nova zona per als 
vianants, tant per als veïns de 
la urbanització com per tota 

la població“, ha destacat l’al-
caldessa del Perelló, Maria 
Cinta Llaó. La previsió és que 
les obres tinguin un termi-
ni d’execució de quinze dies, 
dels quals ja se n’han com-
plert la meitat.
D’altra banda, el dilluns 21 de 
febrer, el consistori també 
substituirà el cautxú del Parc 
de les Comes. Actualment, el 
terra estava format per dife-
rents plaques d’aquest ma-
terial i amb el canvi de sòl, 
s’instal·larà una única peça de 
cautxú sense juntes. Aquesta 
millora, arriba després de més 
de deu anys d’ús. “És un dels 

parcs més concorreguts de 
la població i amb el pas dels 
anys el cautxú s’havia anat 
deformant pel seu ús. Ara ja 
era el moment d’instal·lar-ne 
un de nou i fer el parc més 
segur i agradable“, ha deta-
llat l’alcaldessa.

El consistori també 
canvia, per primer cop, 
el cautxú del terra del 

Parc de les
Comes

Troben una ‘narcollanxa’ 
dins del remolc d’un camió

La Guàrdia Civil ha localitzat 
esta setmana una ‘narcollan-
xa’ amagada a l’interior del 
remolc d’un camió que circu-
lava per la carretera TV-3454 
entre Amposta i Deltebre. Una 
patrulla Fiscal i de Fronteres 
va observar el vehicle circu-
lant a velocitat inadequada i 
van ordenar al seu conductor 
que s’aturés. L’home hauria 
mostrat una actitud nerviosa 
quan estava sent identificat i 
responia les preguntes de for-
ma alterada i incoherent. La 
posterior obertura del remolc 
va permetre descobrir una 

embarcació pneumàtica semi-
rígida de 12 metres d’eslora i 
equipada amb tres motors de 
gran potència. Dins de la llan-
xa van trobar també 106 garra-
fes de plàstic amb 2.120 litres 
de combustible d’ús nàutic.
La tinença d’aquestes embar-
cacions ja suposa, per ella ma-
teixa, un delicte de contraban, 
arran d’un canvi legislatiu apro-
vat el 2018. 
La presència d’aquestes ‘nar-
collanxes’ a la costa de l’Ebre 
durant els últims temps ha fet 
intensificar la vigilància de la 
Guàrdia Civil.

L’advocat del líder de la xarxa 
de pornografia infantil de 

Tortosa demana reduir-li la 
pena per haver admès els fets

Recta final del judici sobre la 
xarxa de pornografia infantil, la 
més gran detectada a l’Estat, a 
l’Audiència de Tarragona amb 
l’exposició dels informes finals. 
Els advocats dels dos acusats 
demanen rebaixes en les penes. 
El lletrat de Jean Luc Aschbac-
her, líder de la trama que s’en-
fronta a més de 1.000 anys de 
presó, sol·licita atenuants per 
haver admès els fets, perquè en 
molts casos hi va haver con-

sentiment dels menors i perquè 
desconeixia les edats. El nou 
codi penal, que eleva l’edat de 
consentiment sexual dels 13 als 
16 anys, ha estat un debat cons-
tant durant el judici. Sobre l’al-
tre acusat, Christian Arson, que 
en aquest cas va negar els fets, 
la defensa demana l’absolució 
o, com a molt, una condemna 
mínima per possessió de por-
nografia. El conegut com el cas 
Aschcom queda sentenciat.
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  MÉS 
  NOTÍCIES

BENIFALLET 
L’Ajuntament, seguint amb la 
campanya de l’any passat, pro-
mociona a través de les xarxes 
socials les propostes d’allotja-
ment que hi ha al municipi, així 
com de restauració, comerç i, 
en general, empreses i serveis 
dins la marca Cor de l’Ebre.

CAMARLES 
L’Ajuntament va lamentar 
nous actes incívics al municipi, 
aquest cop al parc infantil dels 
Lligallos. “Cal tenir present que 
es tracta d’un servei que ens 
costa diners a tots, per aquest 
motiu es demana respecte i 
educació a l’espai públic”.

CAMPREDÓ: 
MOBILITZACIÓ 
A l’assemblea informativa 
sobre la construcció per a la 
supressió del pas a nivell de 
Campredó, també hi va parti-
cipar un membre d’Agroxarxa, 
l’empresa de serveis d’Unió de 
Pagesos, que va parlar sobre 
expropiacions i es va oferir 
per treballar les al·legacions 
conjuntes. En espera de tancar 
la via administrativa, hi ha 
pendent una reunió amb la 
gerència d’Adif que l’Ajunta-
ment ha demanat per poder 
traslladar la visió i el posicio-
nament del poble. Pendents 
dels propers passos i de la 
resposta d’Adif a l’oposició 
del poble de Campredó al pro-
jecte, l’Ajuntament va cloure 
l’assemblea animant tothom a 
mobilitzar-se quan calgui.  

L’ALDEA
Actuació a un punt d’accés al municipi per facilitar la 
mobilitat sostenible i l’evacuació de l’aigua de pluja

Amb l’execució de les obres 
contemplades en el projecte 
“Actuació a un punt d’accés al 
municipi per facilitar la mobi-
litat sostenible i l’evacuació de 
l’aigua de pluja”, es pretén dis-
minuir la perillositat del camí 
que dona accés a l’Escola Maria 
Garcia Cabanes. Aquest futur 
carrer molt transitat en horari 
escolar, ha estat des de fa molts 
anys, un dels punts negres en 
seguretat, tant pels vianants i 
ciclistes, com per als  vehicles 
motoritzats que porten als xi-
quets i xiquetes a l’escola, al 
ser un camí estret i de dos sen-
tits per al pas de vehicles. Amb 
les obres d’arranjament tam-
bé es conduirà l’aigua de pluja 
d’aquest i es desviarà perquè no 
acabi arribant a la via que dona 
accés a Tortosa , ni tampoc a 
la zona comercial, o si més no 
que arribi amb menys quantitat. 
Xavier Royo, Alcalde de l’Aldea: 

”Aquesta actuació d’urbanitza-
ció del vial té dos objectius, la 
primera donar més seguretat a 
un vial molt utilitzat pels veïns 
i veïnes  per accedir a l’escola i  
l’altra canalitzar l’aigua de pluja 
a fi i efecte d’evitar embassa-
ments d’aigua a altres indrets de 
la població”.
L’empresa Tecnologia de Firmes 
SA és l’adjudicatària de les obres 
d’arranjament  del carrer Esco-
la amb un preu de 114.320,80 
€, dels quals 72.446,19 € es-
tan subvencionats pel Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 

(PUOSC), amb un termini d’exe-
cució de 2 mesos.
Amb aquesta actuació es millo-
ra d’una manera considerable 
un dels accessos més utilitzats 
a l’Escola Maria Garcia Caba-
nes on pràcticament es doblarà 
l’amplitud del vial, dotant-lo de 
dos carrils d’anada i tornada per 
als vehicles de 3m d’amplada, 

un carril bici de 2 m d’amplada  i 
una cuneta per canalitzar l’aigua 
de pluja. 
Així mateix, també es millorarà 
l’àrea de l’escola, ordenant la 
zona d’aparcament, soterrant 
serveis i augmentant la segure-
tat pels escolars amb la cons-
trucció d’una vorera i passos de 
vianants.

L’Ajuntament millorarà 
la mobilitat i la 

seguretat a un dels 
camins més transitats 

en horari escolar

Campredó: “l’Ajuntament diu NO al viaducte”
L’Ajuntament de Campre-
dó va organitzar una reunió 
per donar a la població tota 
la informació que té sobre 
l’avantprojecte per a la su-
pressió del pas a nivell de 
Campredó. Segons el con-
sistori va explicar, la propos-
ta d’Adif ve motivada per una 
llei que obliga l’empresa es-
tatal a retirar tots els passos 
a nivell que hi ha dins les po-
blacions. Des del 2013, any 

en què es va debatre al ple 
una proposta presentada per 
Adif, no s’havia tingut cap no-
tícia sobre aquesta obra. “Ara, 
gairebé deu anys després, el 
consistori s’assabenta que el 
projecte de supressió del pas 
a nivell tira endavant perquè 
alguns propietaris reben no-
tificacions d’expropiació dels 
terrenys que es veuran afec-
tats per l’obra”. 
“L’Ajuntament diu NO al vi-

El Consell Comarcal promou l’habitatge social al Baix Ebre
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre promou la creació d’un 
parc d’habitatge social a la co-
marca que done resposta a les 
famílies en situació d’especial 
emergència i amb necessitat 
d’acompanyament social. I per 
fer possible aquesta iniciativa 
el president del Consell Co-
marcal del Baix Ebre, Xavier 
Faura, ha signat un conveni de 
col·laboració amb el director d’ 
Hàbitat3, Xavier Mauri, a través 
del qual la fundació, impulsada 
per la Taula del Tercer Sector, 
posarà a disposició del Consell 
habitatges de la seua titularitat 
a la comarca. Paral·lelament, 
el Consell Comarcal ha signat 
un altre conveni amb els ajun-

taments de Roquetes, l’Amet-
lla de Mar, Deltebre, l’Aldea i 
l’Ampolla, els cinc municipis on 
s’engegarà aquest projecte.
Tot i que el Consell Comarcal 
del Baix Ebre no té competèn-
cies en habitatge social, des de 
serveis socials s’ha detectat que 

la situació del mercat d’habi-
tatge i les dificultats financeres 
provoquen serioses dificultats a 
moltes persones residents a la 
comarca. 
Actualment, hi ha 42 expedients 
oberts de processos de desno-
nament al Baix Ebre.

Roquetes, l’Ametlla, 
Deltebre, l’Aldea 
i l’Ampolla, els 

cinc municipis on 
s’engegarà el projecte

aducte i proposa buscar al-
ternatives més sostenibles, 
menys agressives amb l’entorn 
i que realment donin sortida a 
les característiques i necessi-
tats de la població”. Entre els 
arguments en contra de la 
proposta d’Adif, es troba el fet 
que s’invairia una zona natural 
protegida com són els Marjals 
de Campredó, que es concen-
traria el trànsit rodat en un sol 
carrer, l’impacte paisatgístic i 

d’imatge que suposaria per al 
poble, el qual perdria la ter-
rassa fluvial i quedaria encai-
xonat, i també per la inunda-
bilitat del terreny i l’afectació 
en les explotacions agrícoles.
En la reunió dees van consen-
suar accions com demanar la 
retirada de l’anunci de les ex-
propiacions, paralitzar tots els 
tràmits administratius, modifi-
car el projecte per adaptar-lo 
a les necessitats dels usuaris 

i del poble i poder dissenyar 
conjuntament una proposta 
alternativa viable. 
L’alcalde de Campredó va 
explicar que es presentaran 
al·legacions tècniques, tre-
ballades des de l’Ajuntament, 
i mediambientals, encarre-
gades al GEPEC; i va animar 
tant els propietaris de les fin-
ques afectades com la resta 
de ciutadania a presentar al-
legacions particulars.
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montsià

LA RÀPITA

Els Mossos han denunciat penalment un 
veí de la Ràpita (Montsià) que caçava amb 
una escopeta sense disposar del precep-
tiu d’arma. Agents de la Unitat Regional 
de Medi Ambient del cos van localitzar el 
caçador dijous passat quan efectuaven 
un control de caça a la partida de Racó 
Calent, en una zona disseminada i de di-
fícil accés del terme municipal rapitenc. 

En el moment d’apropar-se-li, l’home va 
intentar amagar-se entre la vegetació, 
a més d’ocultar l’escopeta –del calibre 
12- i la munició. Després de ser desco-
bert, els mossos van comprovar que no
disposava del permís d’arma des de l’any
2007. L’escopeta que utilitzava era pro-
pietat d’un conegut, que li l’havia deixat
per anar a caçar.

Enxampen un home que caçava sense 
permís d’arma a la Ràpita

Es potencia la digitalització del destí amb la promoció
de les activitats turístiques als allotjaments

Cinc dotacions de bombers van tre-
ballar la matinada de diumenge per 
apagar un foc que va afectar la teula-
da de canyís de la barraca tradicional 
que l’Ajuntament d’Amposta hi té al 
Poble Nou del Delta. En l’incendi, que 
tot apunta que fou provocat, no hi va 
haver-hi cap persona ferida. L’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, a les xar-
xes socials, va lamentar el succès: “la 
matinada de diumenge, a ‘algú’ li va 
semblar graciós prendre foc a la bar-
raca tradicional que l’Ajuntament té al 
Poble Nou del Delta i que utilitzem per 
fer estades, especialment amb Minyons 
Escoltes de Catalunya. Lamentem pro-
fundament que ‘algú’ pugui entendre 

com una diversió malmetre el patrimo-
ni, privat o públic. Per sort, no hi havia 
ningú i no lamentarem cap pèrdua més 
enllà de la material i la rabiada que ens 
van donar, però vull posar de relleu, 
per si arriba a ‘algú’, que estes bromes 
poden escapar-se de les mans i acabar 
portant mals majors. Moltes gràcies al 
112 i als equips de bombers i de polici-
es per la ràpida actuació”.
Foto:Bombers

Incendi a la barraca tradicional que 
l’ajuntament d’Amposta té al Poble Nou

montsià

La Ràpita potencia la digitalitza-
ció del destí amb la promoció 
de les activitats turístiques als 
allotjaments del municipi. L’es-
tació Nàutica de la Ràpita, con-
juntament amb l’Ajuntament de 
la Ràpita, engega l’acció pro-
mocional de venda creuada 
amb l’objectiu de digitalitzar la 
Ràpita, donar visibilitat a les ac-
tivitats que s’organitzen i dotar 
els allotjaments de recursos per 
informar els seus clients de l’ac-
tivitat al municipi.
El president de l’Estació Nàu-
tica, Joan Barberà, apunta que 
“amb aquesta acció donem vi-
sibilitat a les activitats que es 
fan al destí, facilitem la venda 
online i afavorim que els allotja-
ments puguin donar informació 
de valor i amb descomptes per 
als clients”. Per la seva part, l’al-
calde de la Ràpita, Josep Capar-
rós, destaca que “seguim treba-
llant per impulsar projectes que 

potencien la digitalització i les 
noves eines tecnològiques per 
a la promoció i comercialització 
turística que són el futur per a 
la Ràpita”.
Cada allotjament de la Ràpita 
compta amb un panell a recep-
ció i un adhesiu a cada habita-
ció amb un codi QR per poten-
ciar la venda telemàtica des del 
sector hoteler. Cadascun d’ells, 
el Club Nàutic la Ràpita i Sant 
Carles Marina disposen d’un 
codi qr personalitzat, a través 

Cada allotjament 
compta amb un panell a 
recepció i un adhesiu a 
cada habitació amb un 
codi QR per potenciar 

la venda telemàtica des 
del sector hoteler

del qual els clients poden acce-
dir a l’oferta d’activitats vigents 
a la Ràpita. Els clients d’aquests 
establiments disposen d’un 10% 
de descompte en les reserves 

que efectuïn mitjançant aquests 
codis QR. L’acció engegada, 
que rep el finançament de la 
subvenció del Consorci de Co-
merç, Artesania i Moda de Cata-

lunya, permet als clients accedir 
a les experiències i adquirir-les 
de manera telemàtica i immedi-
ata a través de la central de re-
serves de l’Estació Nàutica.
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ALCANARALCANAR AMPOSTA

La regidora Anna Tomàs, del 
grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC-
CP) d’Amposta, ha presentat 
aquest dilluns la baixa voluntà-
ria del PSC per “desavinences 
de pensament polític i d’estra-
tègia de fer política municipal 
amb alts càrrecs de l’executiva 
de Federació de les Terres de 
l’Ebre, i també en menor me-
sura amb l’Executiva Local, 
per algunes decisions que ha 
pres des que és portaveu del 
grup municipal”. “No ha estat 
una decisió precipitada”, diu la 
regidora, “he pensat i analitzat 
els pros i contres d’aquesta 
baixa del partit i crec que és 
la decisió més honesta amb 
mi mateixa i amb els valors 
que defenso”. Tot i sortir del 
grup municipal socialista, la 
Sra. Anna Tomàs  passarà a ser 
regidora no adscrita de l’Ajun-
tament d’Amposta. 
Tomàs reconeix que “sempre 
he tingut vocació de servei a 
la ciutadania i que aquest pas 
no suposa la meva desvincu-
lació de la política municipal; 
tot el contrari, el faig ara amb 
la voluntat de poder afrontar 
les properes eleccions muni-
cipals”. 
D’altra banda, arran del co-
municat, el PSC d’Amposta 
n’ha fet un altre en el que de-
mana a Anna Tomàs que deixi 
l’acta de regidora i de conse-
llera comarcal. L’executiva lo-
cal dels socialistes així ho ha 
acordat “després que Tomàs 
hagi abandonat el grup muni-
cipal i anunciat que passa a ser 
regidora no adscrita”. 
El grup del PSC recorda que 
“l’acta de regidora la va acon-
seguir pel fet d’ocupar un lloc 
destacat a les llistes del partit, 
en les passades eleccions mu-
nicipals, en les quals la candi-
datura socialista va treure dos 
regidors”. 
“El PSC d’Amposta ens sentim 
defraudats i enganyats per la 
seva actitud i el seu compor-
tament en el tram final de la 
seva pertinença al PSC”, afir-
ma Lluïsa Lizarraga, primera 
secretària del PSC d’Amposta.

La portaveu 
del PSC, Anna 

Tomàs, es 
dona de baixa 

del partit

La Generalitat de Catalunya fa un reconeixement al 
municipi en el marc del Dia Europeu del 112

L’Ajuntament d’Alcanar va aco-
llir divendres passat  l’acte de 
celebració del Dia Europeu del 
112 i l’homenatge del Departa-
ment d’Interior de la Generalitat 
a les veïnes i veïns d’Alcanar, les 
Cases d’Alcanar i Alcanar Platja, 
arran dels aiguats que es va patir 
a la comarca del Montsià, però 
sobretot a Alcanar, el setembre 
de 2021. Coincidint amb el Dia 
Europeu del 112 que es va ce-
lebrar divendres, i que pretenia 
recordar que el 112 és el núme-
ro únic d’emergències a la Unió 
Europea, el conseller d’Interior, 
Joan Ignasi Elena, va visitar Al-
canar, que el setembre passat va 
patir una greu emergència cau-
sada per les pluges torrencials, 
la qual cosa va suscitar també 
un gran dispositiu dels serveis 
d’emergències amb una gran 
activitat al telèfon d’emergènci-
es 112. També va fer una visita a 
algunes de les zones afectades 
pels aiguats, acompanyat de l’al-
calde d’Alcanar, Joan Roig i d’al-

Coincidint amb el Dia 
Europeu del 112, el 
conseller d’Interior, 
Joan Ignasi Elena, va 

visitar Alcanar

tres autoritats (a la imatge)
En l’acte de presentació, l’alcal-
de d’Alcanar, Joan Roig, va fer 
un agraïment a totes les perso-
nes presents a l’acte perquè van 
formar part d’una onada de so-
lidaritat sense precedents, arran 
dels aiguats de l’1 de setembre 
de 2021. També va destacar “la 
gran activitat al telèfon d’emer-
gències 112 que van provocar 
els aiguats de l’any passat” i la 

celeritat del servei català en 
atendre a tots els veïns i veïnes 
del municipi. Així mateix, va elo-
giar “el gran dispositiu dels ser-
veis d’emergències”. Joan Ignasi 
Elena va manifestar que “el 112 
és un servei essencial i un instru-
ment fonamental al servei de la 
prevenció” i va remarcar també 
que “la seguretat és un servei 
públic essencial i la millor polí-
tica social”. Foto: ACN

SANT JAUME

L’Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja posa en funciona-
ment dos punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics. 
Després de la seva adhesió a 
l’aliança de municipis per a la 
interoperabilitat de les esta-
cions públiques de recàrre-
ga ràpida i semiràpida per a 
persones usuàries de vehicles 
elèctrics, Sant Jaume d’Enveja 
ha posat en funcionament dos 
punts de recàrrega situats un 
al costat de l’Ajuntament i l’al-
tre a l’aparcament de darrere 
de la Biblioteca Francesc Ba-
lagué. L’objectiu és facilitar la 
mobilitat plena i que tot con-
ductor usuari de vehicles elèc-
trics pugui accedir a qualsevol 
estació de recàrrega de Cata-
lunya mitjançant una aplicació 
mòbil i sense cap cost.

Punts de 
recàrrega per 

a vehicles 
elèctrics

ULLDECONA

L’Ajuntament va aprovar en 
sessió plenària extraordinària 
el pressupost corresponent a 
l’exercici actual, per un import 
total de 9.233.900 euros. 
Segons l’alcaldessa, Núria Ven-
tura, es tracta d’uns comptes 
“elaborats amb seriositat, aus-
teritat i rigor, fruit de l’experi-
ència d’exercicis anteriors, i 
que vetllen en tot moment per 
l’eficiència màxima. Aquests 
números ens permeten garan-
tir la sostenibilitat dels comptes 
municipals a mig i llarg termini, 
preservar la solvència i el paga-
ment a proveïdors en els termi-
nis legals, mantenir la contenció 
de la despesa de funcionament 
municipal amb l’aplicació de 
mesures de millora de l’eficièn-
cia i la innovació, i a la vegada 
seguir prioritzant determinats 
programes i inversions molt ne-
cessàries per al municipi”.

Pressupost 
de 9.233.900 

euros
El passat 11 de febrer es va ce-
lebrar l’Assemblea de la Manco-
munitat de la Taula del Sénia, en 
el transcurs de la qual l’alcalde 
de Santa Bàrbara, Antonio Ollés, 
va ser anomenat nou president 
de la Mancomunitat, en substi-
tució del president sortint, David 
Gil, alcalde de la Pobla de Be-
nifassà. El càrrec de president 
de la Mancomunitat es renova 
de manera anual i és un càrrec 
no remunerat. Ollés es conver-
teix d’aquesta manera en el 15è 
president de la Mancomunitat 
des de 2006, sumant-se així als 
14 presidents anteriors, tots ells 
alcaldes o alcaldesses de pobles 
del territori. La Mancomunitat és 
un ens local format per 27 mu-
nicipis situats als dos costats del 
riu Sénia i al massís dels Ports, 
15 són valencians, 9 catalans i 3 
aragonesos. Una població total  
d’uns 117.000 habitants. 
(La Plana Ràdio)

Mancomunitat 
de la Taula del 

Sénia

LA SÉNIA

La Comissió d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre (CUTE) ha apro-
vat aquest dimecres el Pla d’Or-
denació Urbanística (POUM) de 
la Sénia (Montsià). El pla vol po-
tenciar el municipi ebrenc “com 
a porta sud del Port” i com a 
punt de referència de la indús-
tria del moble i derivats. El nou 
POUM prioritza la conservació 
del sòl agrícola i forestal, el pa-
trimoni arquitectònic rural i els 
elements naturals del paisatge. 
Preveu crear un parc fluvial al 
riu Sénia i reconèixer i regular 
les activitats existents. De fet, 
el Pla revisa les “altes expecta-
tives” de creixement i extensió 
de nous habitatges i polígons 
industrials que tenia el municipi 
abans de la crisi del moble. La 
població ha disminuït un 8,7% 
a la Sénia en el període 2008-
2019.

Aprovat el Pla 
d’Ordenació 
Urbanística 
Municipal

S BÀRBARA
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terres de l’ebre

ribera/terra alta

MORA  D’EBRE

L’Ajuntament ha demanat una subvenció 
de vora de 125.000 euros per a la instal-
lació de 325 plaques fotovoltaiques a tres 
edificis municipals aprofitant la línia  mig 
miler de plaques fotovoltaiques reparti-
des en tres sostres d’edificis municipals 
dins del programa d’incentius 4 del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resili-
ència, més coneguts com a Next Gene-
ration EU. Els projectes, desenvolupats 
en col·laboració amb el COPATE, plan-
tegen instal·lar plaques als sostres del 
pavelló municipal, de l’Escola Lluís Viñas 
i del Casal de Jubilats. La subvenció co-
briria el 44% del cost total del projecte i 
té un període d’amortització que es situa 
al voltant de 7 anys. Els projectes preve-
uen un estalvi econòmic de 27.000€ el 
primer any. A més, es calcula un estalvi 
d’energia anual de 558.454 kWh i 58.958 
kg de diòxid de carboni.

L’Ajuntament 
demana 125.000 € 

als Next Generation 
per instal·lar 

plaques solars
a tres edificis

*CONSELL COMARCAL DE 
LA TERRA ALTA: els quatre 
participants del Programa 
Treball i Formació MG45 i 
DONA que van iniciar el seu 
contracte amb el Consell 
Comarcal el passat 20 de 
desembre segueixen duent a 
terme les tasques de mante-
niment de la Via Verda al llarg 
del seu recorregut per la co-
marca.

*EL PARLAMENT EUROPEU 
ha descartat que les ampo-
lles de vi hagin de dur una 
etiqueta que adverteixi sobre 
el risc de càncer que pugui 
provocar la ingesta massiva 
d’alcohol.

*EL POBLE VELL DE CORBE-
RA ha passat a la gran final 
del programa ‘Batalla monu-
mental’ TV3, que se celebra-
rà aquest diumenge.

*EL CONSELL DE LA RIBERA 
D’EBRE contracta sis perso-
nes de la Ribera en el marc 
del Programa Treball i For-
mació 2022. 
Totes elles rebran una for-
mació transversal de 60 ho-
res que servirà per millorar la 
seva ocupabilitat.

BREUS

El tribunal argumenta 
que la ubicació no està 
prou justificada i dona 

la raó als dotze 
ajuntaments 
demandants

El contenciós-administratiu anul·la la llicència d’obres 
de l’abocador, en marxa des de fa dos anys

El jutjat contenciós adminis-
tratiu número 1 de Tarragona 
ha anul·lat la llicència d’obres a 
l’abocador de Riba-roja d’Ebre, 
que va entrar en funciona-
ment des de fa just dos anys. 
La sentència dona la raó als 
dotze ajuntaments de la Ribera 
d’Ebre i el Segrià que van portar 
el cas als tribunals. Argumenta 
que la llicència d’obres conce-
dida per la junta de govern de 
Riba-roja l’abril de 2019 és nul-
la ja no per defectes formals de 
tramitació sinó per una qüestió 
de fons. Concretament, que la 
ubicació de les instal·lacions 
en sòl de protecció especial, al 
paratge de les Valls, no dispo-
sava de la “mínima justificació” 
sobre la impossibilitat de situ-
ar-lo en un altre lloc urbanísti-
cament compatible.
Els primers camions carregats 
amb residus industrials de clas-
se II -no perillosos- arribaven a 
les instal·lacions promogudes i 
gestionades per l’emrpesa Les-

taca els últims dies de gener de 
l’any 2020. Set mesos abans, 
l’oposició veïnal i d’una dotzena 
de municipis propers –Benis-
sanet, Garcia, Ginestar, Miravet, 
Móra d’Ebre, Móra la Nova, la 
Palma d’Ebre, Rasquera, la Torre 
de l’Espanyol i Vinebre, de la Ri-
bera d’Ebre, així com Almatret i 
Maials, del Segrià- ja havia obert 
el front judicial per aturar el pro-
jecte.Finalment, el mateix jutjat 
contenciós administratiu núme-
ro 1 de Tarragona, que va des-
cartar llavors paralitzar cautelar-
ment les obres per finalitzar-lo, 
ha acabat ara anul·lant la llicèn-
cia d’obres amb les instal·lacions 
en marxa. El recurs demanava 
que es declaressin nuls de ple 
dret la llicència i el Pla Especi-
al Urbanístic Autònom de l’any 
2013, sobre la qual se sustenta-
va el permís municipal. “És una 
carregada de piles després de la 
batalla que vam tenir uns quants 
ajuntaments per aturar aquesta 
aberració. Que un jutjat ens doni 

RIBA-ROJA

la raó per una qüestió de fons 
ens fa posar molt contents i amb 
ganes i energia per seguir plan-
tant batalla perquè això segur 
que no s’acaba aquí i l’objectiu 
final que aquesta aberració que 
s’ha posat al territori acabi tan-
cada”, ha declarat l’alcalde de la 
Torre de l’Espanyol, Joan Juncà, 
convençut que l’Ajuntament de 
Riba-roja i l’empresa recorreran 
davant del TSJC. (ACN)

L’Ajuntament de Móra d’Ebre i la 
Unió de Botiguers reactiven la 
campanya “Bons Comerç” amb la 
voluntat d’impulsar el consum al 
poble un dels mesos més compli-
cats de l’any. Els bons permeten 
entrar a un concurs i guanyar un 
premi de 50€ directe. Així, per 20€ 
de compra en els comerços del 
poble que han volgut participar a 
la campanya es rep una butlleta de 
participació. Al sorteig pot partici-
par qualsevol persona que vingui 
a comprar als comerços de Móra 
d’Ebre i que sigui majors d’edat, 
amb la voluntat de reforçar el pa-
per del poble com a capital co-
mercial de la Ribera d’Ebre.
L’ajuntament aporta el finança-
ment integral dels bons i de la 
campanya – que ascendeix a 5.000 
€ – i, en paraules del regidor, “tot i 
que és difícil calcular-ho, estimem 
que a la campanya de l’any passat 
es van entregar al voltant de 8.000 
butlletes de participació o el que 
és el mateix una despesa de com 
a mínim uns 160.000 € en tres set-
manes als comerços, bars i restau-
rants del municipi”.

“Bons Comerç”
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OFERTA PÚBLICA 
PARC SOLAR 

AMEPERSOL 1
Promotor: UNOSIG ENERGÍAS, S.L.

Projecte: AMEPERSOL 1

Potència: 34,54 MWp

Municipis: El Perelló

Òrgan competent:

Generalitat de Catalunya.

Que en atenció amb l’article 

2.8 del Decret Llei 24/2021, de 

26 d’octubre, d’acceleració del 

desplegament de les energies 

renovables distribuïdes i partici-

pades que introdueix els articles 

9.bis.2 i 9.bis.3 en el Decret Llei 

16/2019, de 26 de novembre, de 

mesures urgents per a l’emer-

gència climàtica i l’impuls de les 

energies renovables, que regula 

el desplegament de les energies 

renovables a Catalunya, s’in-

forma mitjançant aquest mitjà 

de comunicació que s’emet la 

proposta d’oferta pública a les 

entitats jurídiques i físiques radi-

cades en el terme municipal:

• L’esmentada empresa pro-

motora manifesta que la par-

ticipació pot ser articulada via 

finançament, via participaci-

ons socials i via la modalitat 

crowdlending, entre altres. 

• Que sense perjudici del pre-

sent anunci en aquest mitjà de 

comunicació, l’empresa promo-

tora també ha realitzat el mateix 

anunci d’oferta pública en altres 

mitjans de comunicació radicats 

en el territori i d’acord amb els 

termes i condicions estipulats 

en l’esmentat Decret Llei. 

• Que aquelles persones físiques 

o jurídiques que reuneixin els 

requisits establerts en el Decret 

Llei 24/2021 de 26 d’octubre, 

d’acceleració del desplegament 

de les energies renovables 

distribuïdes i participades en 

relació amb la legitimitat per a 

concórrer en aquesta oferta, 

puguin i vulguin fer-ho, poden 

posar-se en contacte amb 

l’empresa promotora, per això, 

aquesta empresa facilita les 

següents dades de contacte:

Adreça domicili social:

Calle Rioja, nº25, 1º izq

Codi Postal: 41001

Municipi: Sevilla

Província: Sevilla

Telèfon: 659 500 999

Direcció e-mail:

buzon@grupoedora.com

• Que, sense perjudici del que 

s’estableix en aquest anunci 

d’oferta de participació local, 

aquesta empresa informa els 

interessats que, per a comple-

tar aquest procés d’informació 

pública i que totes les persones 

interessades tinguin accés a la 

informació completa, aquesta 

empresa de manera coordina-

da amb l’Ajuntament del Perelló 

organitzarà una sessió informa-

tiva pendent de confirmar.

 

OFERTA PÚBLICA 
PARC SOLAR 

AMEPERSOL 2
Promotor: UNOSIG ENERGÍAS, S.L.

Projecte: AMEPERSOL 2

Potència: 50 MWp

Municipis: Rasquera

Òrgan competent:

Generalitat de Catalunya.

Que en atenció amb l’article 

2.8 del Decret Llei 24/2021, de 

26 d’octubre, d’acceleració del 

desplegament de les energies 

renovables distribuïdes i partici-

pades que introdueix els articles 

9.bis.2 i 9.bis.3 en el Decret Llei 

16/2019, de 26 de novembre, de 

mesures urgents per a l’emer-

gència climàtica i l’impuls de les 

energies renovables, que regula 

el desplegament de les energies 

renovables a Catalunya, s’infor-

ma mitjançant aquest mitjà de 

comunicació que s’emet la pro-

posta d’oferta pública a les en-

titats jurídiques i físiques radica-

des en el terme municipal:

• L’esmentada empresa pro-

motora manifesta que la par-

ticipació pot ser articulada via 

finançament, via participaci-

ons socials i via la modalitat 

crowdlending, entre altres. 

• Que sense perjudici del pre-

sent anunci en aquest mitjà de 

comunicació, l’empresa promo-

tora també ha realitzat el mateix 

anunci d’oferta pública en altres 

mitjans de comunicació radicats 

en el territori i d’acord amb els 

termes i condicions estipulats en 

l’esmentat Decret Llei. 

• Que aquelles persones físiques 

o jurídiques que reuneixin els 

requisits establerts en el Decret 

Llei 24/2021 de 26 d’octubre, 

d’acceleració del desplegament 

de les energies renovables 

distribuïdes i participades en 

relació amb la legitimitat per a 

concórrer en aquesta oferta, 

puguin i vulguin fer-ho, poden 

posar-se en contacte amb 

l’empresa promotora, per això, 

aquesta empresa facilita les 

següents dades de contacte:

Adreça domicili social:

Calle Rioja, nº25, 1º izq

Codi Postal: 41001

Municipi: Sevilla

Província: Sevilla

Telèfon: 659 500 999

Direcció e-mail:

buzon@grupoedora.com

• Que, sense perjudici del que 

s’estableix en aquest anunci 

d’oferta de participació local, 

aquesta empresa informa els 

interessats que, per a comple-

tar aquest procés d’informació 

pública i que totes les persones 

interessades tinguin accés a la 

informació completa, aquesta 

empresa de manera coordinada 

amb l’Ajuntament de Rasquera 

organitzarà una sessió informati-

va pendent de confirmar.

 

OFERTA PÚBLICA 
PARC SOLAR 

RASPERSOLAR 1
Promotor: NEOSOL TECNOLOGÍA 

Y ENERGÍA, S.L.

Projecte: RASPERSOLAR 1

Potència: 50 MWp

Municipis: L‘Ametlla de Mar

Òrgan competent:

Generalitat de Catalunya.

Que en atenció amb l’article 

2.8 del Decret Llei 24/2021, de 

26 d’octubre, d’acceleració del 

desplegament de les energies 

renovables distribuïdes i partici-

pades que introdueix els articles 

9.bis.2 i 9.bis.3 en el Decret Llei 

16/2019, de 26 de novembre, de 

mesures urgents per a l’emer-

gència climàtica i l’impuls de les 

energies renovables, que regula 

el desplegament de les energies 

renovables a Catalunya, s’infor-

ma mitjançant aquest mitjà de 

comunicació que s’emet la pro-

posta d’oferta pública a les enti-

tats jurídiques i físiques radicades 

en el terme municipal:

• L’esmentada empresa pro-

motora manifesta que la par-

ticipació pot ser articulada via 

finançament, via participaci-

ons socials i via la modalitat 

crowdlending, entre altres. 

• Que sense perjudici del pre-

sent anunci en aquest mitjà de 

comunicació, l’empresa promo-

tora també ha realitzat el mateix 

anunci d’oferta pública en altres 

mitjans de comunicació radicats 

en el territori i d’acord amb els 

termes i condicions estipulats en 

l’esmentat Decret Llei. 

• Que aquelles persones físiques 

o jurídiques que reuneixin els 

requisits establerts en el Decret 

Llei 24/2021 de 26 d’octubre, 

d’acceleració del desplegament 

de les energies renovables dis-

tribuïdes i participades en relació 

amb la legitimitat per a concó-

rrer en aquesta oferta, puguin i 

vulguin fer-ho, poden posar-se 

en contacte amb l’empresa pro-

motora, per això, aquesta em-

presa facilita les següents dades 

de contacte:

Adreça domicili social:

Calle Rioja, nº25, 1º izq

Codi Postal: 41001

Municipi: Sevilla

Província: Sevilla

Telèfon: 659 500 999

Direcció e-mail:

buzon@grupoedora.com

• Que, sense perjudici del que 

s’estableix en aquest anunci 

d’oferta de participació local, 

aquesta empresa informa els 

interessats que, per a comple-

tar aquest procés d’informació 

pública i que totes les persones 

interessades tinguin accés a la 

informació completa, aquesta 

empresa de manera coordinada 

amb l’Ajuntament de l‘Ametlla de 

Mar organitzarà una sessió infor-

mativa pendent de confirmar.

 

OFERTA PÚBLICA 
PARC SOLAR 

RASPERSOLAR 2
Promotor: NEOSOL TECNOLOGÍA 

Y ENERGÍA, S.L.

Projecte: RASPERSOLAR 2

Potència: 26,43 MWp

Municipis: L‘Ametlla de Mar

Òrgan competent:

Generalitat de Catalunya.

Que en atenció amb l’article 

2.8 del Decret Llei 24/2021, de 

26 d’octubre, d’acceleració del 

desplegament de les energies 

renovables distribuïdes i partici-

pades que introdueix els articles 

9.bis.2 i 9.bis.3 en el Decret Llei 

16/2019, de 26 de novembre, de 

mesures urgents per a l’emer-

gència climàtica i l’impuls de les 

energies renovables, que regula 

el desplegament de les energies 

renovables a Catalunya, s’infor-

ma mitjançant aquest mitjà de 

comunicació que s’emet la pro-

posta d’oferta pública a les enti-

tats jurídiques i físiques radicades 

en el terme municipal:

• L’esmentada empresa pro-

motora manifesta que la par-

ticipació pot ser articulada via 

finançament, via participaci-

ons socials i via la modalitat 

crowdlending, entre altres. 

• Que sense perjudici del pre-

sent anunci en aquest mitjà de 

comunicació, l’empresa promo-

tora també ha realitzat el mateix 

anunci d’oferta pública en altres 

mitjans de comunicació radicats 

en el territori i d’acord amb els 

termes i condicions estipulats en 

l’esmentat Decret Llei. 

• Que aquelles persones físiques 

o jurídiques que reuneixin els 

requisits establerts en el Decret 

Llei 24/2021 de 26 d’octubre, 

d’acceleració del desplegament 

de les energies renovables 

distribuïdes i participades en 

relació amb la legitimitat per a 

concórrer en aquesta oferta, 

puguin i vulguin fer-ho, poden 

posar-se en contacte amb 

l’empresa promotora, per això, 

aquesta empresa facilita les 

següents dades de contacte:

Adreça domicili social:

Calle Rioja, nº25, 1º izq

Codi Postal: 41001

Municipi: Sevilla

Província: Sevilla

Telèfon: 659 500 999

Direcció e-mail:

buzon@grupoedora.com

• Que, sense perjudici del que 

s’estableix en aquest anunci 

d’oferta de participació local, 

aquesta empresa informa els 

interessats que, per a comple-

tar aquest procés d’informació 

pública i que totes les persones 

interessades tinguin accés a la 

informació completa, aquesta 

empresa de manera coordinada 

amb l’Ajuntament de l‘Ametlla de 

Mar organitzarà una sessió infor-

mativa pendent de confirmar.

 

OFERTA PÚBLICA 
PARC SOLAR 
TIRASOL 1

Promotor: CENTAURI ENERGÍAS 

FOTOVOLTAICAS, S.L.

Projecte: TIRASOL 1

Potència: 40,79 MWp

Municipis: Tivissa

Òrgan competent:

Generalitat de Catalunya.

Que en atenció amb l’article 

2.8 del Decret Llei 24/2021, de 

26 d’octubre, d’acceleració del 

desplegament de les energies 

renovables distribuïdes i partici-

pades que introdueix els articles 

9.bis.2 i 9.bis.3 en el Decret Llei 

16/2019, de 26 de novembre, de 

mesures urgents per a l’emer-

gència climàtica i l’impuls de les 

energies renovables, que regula 

el desplegament de les energies 

renovables a Catalunya, s’infor-

ma mitjançant aquest mitjà de 

comunicació que s’emet la pro-

posta d’oferta pública a les enti-

tats jurídiques i físiques radicades 

en el terme municipal:

• L’esmentada empresa pro-

motora manifesta que la par-

ticipació pot ser articulada via 

finançament, via participaci-

ons socials i via la modalitat 

crowdlending, entre altres. 

• Que sense perjudici del pre-

sent anunci en aquest mitjà de 

comunicació, l’empresa promo-

tora també ha realitzat el mateix 

anunci d’oferta pública en altres 

mitjans de comunicació radicats 

en el territori i d’acord amb els 

termes i condicions estipulats en 

l’esmentat Decret Llei. 

• Que aquelles persones físiques 

o jurídiques que reuneixin els 

requisits establerts en el Decret 

Llei 24/2021 de 26 d’octubre, 

d’acceleració del desplegament 

de les energies renovables dis-

tribuïdes i participades en relació 

amb la legitimitat per a concó-

rrer en aquesta oferta, puguin i 

vulguin fer-ho, poden posar-se 

en contacte amb l’empresa pro-

motora, per això, aquesta em-

presa facilita les següents dades 

de contacte:

Adreça domicili social:

Calle Rioja, nº25, 1º izq

Codi Postal: 41001

Municipi: Sevilla

Província: Sevilla

Telèfon: 659 500 999

Direcció e-mail:

buzon@grupoedora.com

• Que, sense perjudici del que 

s’estableix en aquest anunci 

d’oferta de participació local, 

aquesta empresa informa els 

interessats que, per a comple-

tar aquest procés d’informació 

pública i que totes les persones 

interessades tinguin accés a la 

informació completa, aquesta 

empresa de manera coordinada 

amb l’Ajuntament de Tivissa or-

ganitzarà una sessió informativa 

pendent de confirmar.
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Promotor: GREENCELLS PRODU-

CCIÓN FOTOVOLTAICA 4, S.L

Projecte: GREENTARRACO 1

Potència: 48,42 MWp

Municipis: Rasquera, Ginestar i Tivissa

Òrgan competent:

Generalitat de Catalunya.

En atenció a l‘article 2.8 del 

Decret llei 24/2021, de 26 

d‘octubre, d‘acceleració del de-

splegament de les energies reno-

vables distribuïdes i participades, 

que introdueix l‘article 9 bis en el 

Decret llei 16/2019, de 26 de no-

vembre, de mesures urgents per 

a l‘emergència climàtica i l’im-

puls a les energies renovables, 

que regula el desplegament de 

les energies renovables a Catalu-

nya, s‘informa mitjançant aquest 

mitjà de comunicació que s‘emet 

la proposta d‘oferta de partici-

pació local dirigida a les entitats 

jurídiques i persones físiques que 

reuneixin els requisits establerts 

en els apartats 2 i 3 de l‘article 9 

bis del Decret llei 16/2019:

• L’esmentada empresa pro-

motora manifesta que la 

participació pot ser articu-

lada via finançament, via parti-

cipacions socials i via la modali-

tat crowdlending. 

• Sens perjudici del present anun-

ci en aquest mitjà de comunica-

ció, l‘empresa promotora tam-

bé ha realitzat el mateix anunci 

d‘oferta de participació local en 

altre mitjà de comunicació radi-

cat en el territori, de conformitat 

amb els termes i condicions esti-

pulats en el citat Decret llei. 

• Aquelles persones físiques o 

jurídiques que reuneixin els requ-

isits previstos en els apartats 2 i 3 

del citat article 9 bis, en relació 

amb la legitimitat per a concórrer 

a aquesta oferta, i puguin i vul-

guin fer-ho, poden posar-se en 

contacte amb l‘empresa promo-

tora. Per a això, aquesta empre-

sa facilita les següents dades de 

contacte:

Adreça domicili social:

Rambla Catalunya, 52 - P. 4 PTA. 2

Codi Postal: 08007

Municipi: Barcelona

Província: Barcelona

Direcció e-mail:

greentarraco1@greencells.com

• Sens perjudici del que s‘estab-

leix en aquest anunci d‘oferta 

de participació local, aquesta 

empresa informa els interessats 

que, per a completar aquest pro-

cés d‘informació pública i amb 

l‘objectiu que totes les persones 

interessades tinguin accés a la 

informació completa, aquesta 

empresa de manera coordinada 

amb l‘Ajuntament de  Rasquera, 

Tivissa i Ginestar organitzarà una 

sessió informativa pendent de 

confirmar.

 

OFERTA 
PARTICIPACIÓ 

LOCAL PARC SOLAR  
GREENTARRACO 1

Promotor: GREENCELLS PRODU-

CCIÓN FOTOVOLTAICA 3, S.L

Projecte: GREENTARRACO 2

Potència: 48,42 MWp

Municipis: Tivissa

Òrgan competent:

Generalitat de Catalunya.

n atenció a l‘article 2.8 del 

Decret llei 24/2021, de 26 

d‘octubre, d‘acceleració del 

desplegament de les energies 

renovables distribuïdes i 

participades, que introdueix 

l‘article 9 bis en el Decret llei 

16/2019, de 26 de novembre, 

de mesures urgents per a 

l‘emergència climàtica i l’impuls 

a les energies renovables, que 

regula el desplegament de les 

energies renovables a Catalunya, 

s‘informa mitjançant aquest mitjà 

de comunicació que s‘emet la 

proposta d‘oferta de participació 

local dirigida a les entitats 

jurídiques i persones físiques que 

reuneixin els requisits establerts 

en els apartats 2 i 3 de l‘article 9 

bis del Decret llei 16/2019:

• L’esmentada empresa pro-

motora manifesta que la 

participació pot ser articu-

lada via finançament, via parti-

cipacions socials i via la modali-

tat crowdlending. 

• Sens perjudici del present anun-

ci en aquest mitjà de comunica-

ció, l‘empresa promotora tam-

bé ha realitzat el mateix anunci 

d‘oferta de participació local en 

altre mitjà de comunicació radi-

cat en el territori, de conformitat 

amb els termes i condicions esti-

pulats en el citat Decret llei. 

• Aquelles persones físiques 

o jurídiques que reuneixin els 

requisits previstos en els apartats 

2 i 3 del citat article 9 bis, en 

relació amb la legitimitat per 

a concórrer a aquesta oferta, i 

puguin i vulguin fer-ho, poden 

posar-se en contacte amb 

l‘empresa promotora. Per a això, 

aquesta empresa facilita les 

següents dades de contacte:

Adreça domicili social:

Rambla Catalunya, 52 - P. 4 PTA. 2

Codi Postal: 08007

Municipi: Barcelona

Província: Barcelona

Direcció e-mail:

greentarraco2@greencells.com

• Sens perjudici del que s‘estab-

leix en aquest anunci d‘oferta 

de participació local, aquesta 

empresa informa els interessats 

que, per a completar aquest pro-

cés d‘informació pública i amb 

l‘objectiu que totes les persones 

interessades tinguin accés a la 

informació completa, aquesta 

empresa de manera coordinada 

amb l‘Ajuntament de Tivissa  or-

ganitzarà una sessió informativa 

pendent de confirmar.

 

OFERTA 
PARTICIPACIÓ 

LOCAL PARC SOLAR  
GREENTARRACO 2
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L’Ajuntament ha adquirit un 
nou tapís per a la pràctica 
de la gimnàstica rítmica al 
Pavelló Municipal. Es tracta 
d’una peça de 14×14 metres, 
que són les mides reglamen-
tàries de les competicions 
d’aquesta disciplina, amb lí-
nia divisòria de color rosa i 
amb l’escut del consistori del 
mateix color, en concordan-
ça amb els colors corpora-
tius del Club Gimnàstica Rít-
mica l’Ampolla. Aquest tapís, 
que ha suposat una inversió 
de 5.215 euros, s’utilitza-
rà per als entrenaments del 
Club de Gimnàstica Rítmica 
l’Ampolla, ja que se’n disposa 
d’un altre per a les exhibici-
ons i competicions oficials.

L’Oficina Jove del Montsià 
estrena nou emplaçament 
a peu de carrer en busca de 
més proximitat amb el jo-
vent.
Ubicada davant del casal mu-
nicipal d’Amposta,  a primera 
línia de la plaça del Mercat té 
més visibilitat i accessibilitat.
És la primera oficina jove de 
la xarxa nacional d’eman-
cipació juvenil que va obrir 
com a tal l’any 2008.  La 
nova ubicació pretén situar 
les persones joves al centre i 
com a motor social de la co-
marca.
«És un deure de les admi-
nistracions a nivell munici-
pal i supramunicipal cobrir 
les seves necessitats del jo-
vent», president del Consell 
Comarcal del Montsià, Joan 
Roig.

La memòria que elabora 
anualment l’Àrea de Turisme, 
Comerç i Civisme de l’Amet-
lla de Mar ha fet un balanç 
positiu de la temporada tu-
rística del 2021. Una tem-
porada que, tot i que encara 
va estar immersa en la pan-
dèmia, es va tancar molt sa-
tisfactòriament i va superar, 
fins i tot, les xifres d’abans 
de la pandèmia. Unes xifres 
rècord que s’han aconseguit, 
a través de les diferents línies 
d’actuació i promoció que 
desenvolupa, any rere any, 
l’Àrea de Turisme, Comerç i 
Civisme que ha apostat per 
projectes proposats dins el 
Pla Estratègic, com les foto-
grafies de 360º del litoral ca-
lero i el vídeo del GR-92.

L’AMPOLLA

MONTSIÀ

L’AMETLLA

Fibra òptica per a 21 municipis 
i 15 polígons industrials més

 El secretari de Polítiques Di-
gitals, David Ferrer, ha explicat 
a la comissió permanent del 
Consell Econòmic i Social de 
l’Ebre (CESTE) que el desple-
gament de la xarxa pública de 
fibra òptica arribarà enguany, 
com a mínim, a 21 municipis i 
15 polígons industrials més del 
territori. El Departament hi in-
verteix enguany 6 MEUR, dels 
125 MEUR del pressupost del 
projecte. 
Ara ja s’executen 40 quilòme-
tres més de xarxa i s’han redac-
tat els projectes per execu-
tar-ne 170 més, entre Tortosa i 

la Sénia (per abastir el sud del 
Baix Ebre i el Montsià). El com-
promís és que la xarxa pública 
de fibra òptica arribi a tots els 
pobles i polígons del territori el 
2023, una eina “cabdal” contra 
el despoblament i per al des-
plegament del 5G.
En la comissió permanent del 
CESTE, Salut i la URV (Universi-
tat Rovira i Virgili) han exposat 
el centre sanitari de simulació 
avançat amb què s’ha dotat el 
Campus Terres de l’Ebre per fer 
formacions i per les pràctiques 
dels estudiants universitaris. 
“Això encaixa amb la importàn-
cia que l’hospital de referència 
a les Terres de l’Ebre ha de ser 
un hospital universitari. Tot el 
que es faci en aquest sentit, as-
solir un servei hospitalari ade-
quat, que no acabem de tenir, 
així com la concomitància amb 
la Universitat, sembla que estan 
progressant adequadament”, 
ha dit Franquet, el president del 
CESTE.

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

La inversió al territori 
és de prop de 6 MEUR 

i el compromís és
que arribi a tots els 
pobles i polígons

l’any que ve

Arranjament del camí La Cava – 
Toll i del camí del Pregó

La setmana passada es van 
iniciar les obres d’adequació i 
d’arranjament del camins rurals 
de La Cava–Toll, i el Pregó. Una 
actuació que finalitzarà amb 
doble reg asfàltic i que se suma 
a la resta d’accions que des de 
l’Ajuntament s’estan efectuant 
per a la millora i manteniments 
dels camins rurals. L’alcalde, 
Lluís Soler, ha destacat que 
“des de l’Ajuntament seguim 
treballant per adequar la com-
plexa trama rural del munici-
pi, que compta amb més de 
178km, per així facilitar el tràn-
sit dels veïns i veïnes, i també 
dels diferents sectors produc-
tius que fan ús de la xarxa de 
camins rurals per accedir als 
seus punts de treball”. La in-
versió conjunta entre els dos 
camins s’eleva als 161.000€, un 
import que compta amb una 
part subvencionada per l’Estat i 
també per la Generalitat.
Paral·lelament a aquesta inversió, 
l’Ajuntament de Deltebre també 

està treballant amb l’adequació 
del Camí de Llebret, amb una 
despesa de 250.000€, i també 
ha destinat més de 40.000€ per 
al batxejat dels camins rurals. 
La primera fase d’aquesta ac-
ció s’ha finalitzat recentment, 
i la següent s’iniciarà al més de 
març.
També al mes de març s’inicia-
ran les obres d’arranjament del 
Camí del Toll, des del pont de 
Jesús de Pérez al camí del Pont 
dels Moros, el camí Ballester i el 
camí del Pont Alt.

DELTEBRE

Ajuts per millorar la competitivitat 
de les cooperatives d’oli

El sector cooperatiu de l’oli de 
les Terres de l’Ebre ha rebut 2,4 
milions d’euros d’ajuts del De-
partament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural. Es 
tracta de la convocatòria 2021 
per millorar la competitivitat de 
les cooperatives i altres entitats 
agràries mitjançant la concen-
tració i cooperació com a in-
centiu. 
Amb l’ajut es poden millorar 
els processos productius i de 

transformació, la capacitat co-
mercial i la projecció de marca. 
La resta d’ajuts, fins a arribar 
als 2.658.290 euros han anat 
als sectors de la fruita dolça i 
l’arròs. 
El Departament ha concedit 4 
MEUR a tot Catalunya, per tant, 
més de la meitat s’han destinat 
a cooperatives i altres entitats 
associatives agràries ebren-
ques.
El secretari d’Alimentació, Car-
mel Mòdol, ha visitat a Tortosa 
una de les cooperatives que 
han rebut aquests ajuts, l’em-
presa Olivate, i ha participat en 
una jornada per donar eines 
per fomentar la competitivitat 
i sobre el finançament de l’Ins-
titut Català de Finances. Dues 
entitats cooperatives ebren-
ques que han rebut ajuts, Bi-
osansa i Olivite Export, han 
explicat també la seva experi-
ència empresarial d’intercoo-
peració i els seus projectes de 
desenvolupament. (ACN)

ACCIÓ CLIMÀTICA 

Les cooperatives
de l’arròs i la fruita 

dolça reben 258.000 
euros de la mateixa 

línia

Plataforma per un Nou Hospital 
a les Terres de l’Ebre

La nova Plataforma per un Nou 
Hospital a les Terres de l’Ebre 
es va constituir dissabte en 
una assemblea a la Biblioteca 
de Roquetes. L’entitat naix per 
aglutinar suports de la ciuta-
dania, entitats i forces políti-
ques i municipis en favor de la 
construcció d’un nou centre 
hospitalari de referència per al 
territori. En un primer manifest, 
insisteixen en els problemes 
d’accessibilitat, espai i aparca-
ment que té l’Hospital Verge de 
la Cinta de Tortosa (HVCT) i el 5 
de març iniciaran una recollida 
de firmes per reclamar al Go-
vern i els ajuntaments afectats 
que posin en marxa els tràmits 
que sustentin la construcció 
futura d’un nou hospital. L’en-
titat tem que una gran ampli-
ació de l’HVCT anul·li aquesta 
possibilitat. “La nostra funció 
és fer pressió perquè creiem 
que la solució al problema del 
territori és un nou hospital”, ha 
explicat el president de l’enti-

tat, Sisco Lahosa. Per a la Pla-
taforma, si el Govern inverteix 
“60, 70 o 80 milions d’euros” 
en l’ampliació de l’HVCT, “no hi 
haurà nou hospital”. “No hem 
de posar tots els ous al mateix 
cistell”, ha dit el president.
L’entitat també ha impulsat una 
moció que s’ha aprovat ja en 
tres ajuntaments del territori i 
està pendent de passar pel ple-
nari de dos ajuntaments més. 
La Plataforma treballa amb els 
grups polítics perquè la traslla-
din als plens i on no sigui pos-
sible per aquesta via, recolliran 
les firmes necessàries perquè 
hi arribi com a moció popular.

NOVA ENTITAT

L’entitat reclama les 
inversions 

“necessàries” a l’HVCT 
però tem que una gran 
ampliació hipotequi un 

futur hospital nou
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Parc natural del delta de l’Ebre
El parc natural del delta de l’Ebre bat el rècord d’ocells hivernants però demana 
mantenir els arrossars inundats. La major superfície amb aigua, el fred al nord 
d’Europa i la sequera a altres zones humides expliquen les dades.

Amazon converteix a Els Muntells
en un poble de pel·lícula

Els Muntells ha estat aquesta setmana seu del rodatge de la pel·lícula Awareness, 
produïda per a la plataforma Amazon Prime i dirigida pel director Daniel Ben-
mayor. El rodatge del film, que finalitzava dimecres la seva primera part de gravaci-
ons, ha tingut com a escenari principal al nucli de la població i els entorns d’aquest 
peculiar espai de l’Ebre. (Canal TE)

L’ICS incorpora quatre dietistes nutricionistes 
als equips d’Atenció Primària. 

La iniciativa sorgeix del programa per promoure una alimentació saludable i les 
noves professionals previndran i tractaran problemes associats a una mala ali-
mentació, promouran hàbits alimentaris saludables i sostenibles. Les dietistes 
estaran diferents centres d’atenció primària de les quatre comarques i també tre-
ballaran amb els professionals de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Ple de Roquetes
Al ple de l’Ajuntament de Roquetes es va donar compte del canvi de portaveu del 
PSC a favor de Georgina Ebri i de la renúncia de l’acta com a regidor de Paco Gas, 
qui en acabar la sessió, va signar al llibre d’honor com a reconeixement pels 14 
anys a l’alcaldia de la ciutat.

Rebuig a camuflar el pagament de la indemnització del 
Castor dins una Llei de mesures de suport social
El senador Josep Rufà i la se-
nadora Vanessa Callau, han 
intervingut en el Ple del Senat 
aquesta setmana per defensar 
una esmena que demanava la 
supressió de l’Art.2 del Capítol II 
la Llei de mesures financeres de 
suport social i econòmic, en el 
qual s’establia el pagament de la 
sentència del Castor.
Callau, en la seva primera inter-
venció al Senat, ha denunciat 
que el “gran beneficiat del fra-
càs del Castor ha estat Floren-
tino Pérez, el gran amic de PP 
i PSOE,  amb els seus negocis a 
cop de BOE”. A més ha acusat 
“PSOE i PP de ser-ne els grans 
responsables”; i a Podemos, 
“d’haver desaparegut en aquest 
assumpte des que està al Con-
sell de ministres.”
“Mentre l’Estat indemnitza a 
Florentino, les seves  concessi-
onàries continuen rebent nous 
encàrrecs per construir infra-

estructures i gestionar serveis 
públics pagats pel contribuent”. 
També en el seu parlament ha 
recordat que l’obra del Castor 
es va adjudicar “sense concur-
rència competitiva, ni publi-
citat”, a l’hora, que ho ha rela-
cionat amb “la malversació, la 
corrupció, el tràfic d’influències, 
els delictes ambientals, la com-
pra de voluntats, i les modifi-
cacions legislatives o de regla-
ments ad hoc”que formen part 
dels mecanismes d’adjudicació 
de grans infraestructures.
Callau ha denunciat que  els 
grans perjudicats del Castor han 
estat “els ciutadans que durant 

Va ser la primera 
intervenció al Senat
de Vanessa Callau

anys pagaran un projecte mal 
dissenyat, amb un cost que  su-
perarà els 2.000 M€  i que pot 
arriba a costar fins a 4.000 M€.”
La senadora republicana ha 
destacat que “PP i PSOE porten 
diverses legislatures bloquejant 
qualsevol intent de constituir 
una comissió d’investigació so-
bre el Castor a les Corts”, per la 
qual cosa ha demanat “trans-
parència davant un cas que 
han convertit en un altre tema 
d’Estat”. Callau ha acabat la seva 
intervenció exigint “un calendari 
de desmantellament de les ins-
tal·lacions”.
Per la seva part, el senador Jo-
sep Rufà ha explicat que l’ob-
jectiu de l’esmena republica-
na era “aconseguir  un canvi a 
aquesta Llei que barreja, una 
vegada més, mesures finance-
res, necessàries, en gran part, 
de suport social i econòmic, 
amb un compliment d’execu-

ció de sentències, com és la 
del Castor”. Rufà ha afirmat que 
“Esquerra no vol ser partícip 
d’incrementar el patrimoni dels 
patrocinadors del Castor”.
Vanessa Callau va prendre pos-
sessió del càrrec de senadora 
en la sessió plenària de la Cam-

bra, acatant la Constitució amb 
les següents paraules: 
 “Per a defensar el poble de Ca-
talunya, pel retorn de les perso-
nes exiliades i fins a la consti-
tució de la República Catalana. 
Per imperatiu legal, sí, prome-
to”.

Vanessa Callau va prendre possessió del càrrec de senadora, aquesta setmana.
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3A DIVISIÓ  
Ascó-Sants dissabte 17h

1A CATALANA  
Rapitenca-Vilanova diumenge 12h

2A CATALANA  
Diumenge: El Perelló-Aldeana 
(12h);  Ulldecona-Tortosa (16h); 
Ampolla-la Sénia (17.30h); 
Amposta-Camarles (18h); Ebre 
Escola-Móra la Nova (18h)

3A CATALANA  
Dissabte: Amposta-Rapitenca 
(16h); Flix-S Bàrbara (16.15h); 
Catalònia-Benissanet (16.30h); 
Jesús i Maria-Roquetenc 
(17h); Tortosa-Corbera (18h); 
Diumenge: la Cava-Olímpic 
(16h); Godall-Alcanar (16.30h) i 
Gandesa-Ametlla (17h)

4A CATALANA  
Dissabte: Tivenys-Gandesa 
(15.30h); Masdenverge-Pinell 
(16h); Ametlla-Aldeana (16h); la 
Cava-Ginestar (17h); S Jau-
me-Fatarella (18h); Diumenge: 
Xerta-Catalònia; Ebre E-J i Maria 
(15.30h) *L’Olímpic ha anunciat 
la retirada del filial.

RECUPERACIÓ 2A CATALANA:  
Ampolla-Ulldecona (23/2); Alde-
ana-Camarles (23/2); R Bítem-M 
Nova (27/2); Amposta-Ampolla 
(2/3) i Ebre-Camarles (1/3)

EL FUTBOL 
EBRENC ESTÀ 
COM UNA 
MAGDALENA 
Si mireu totes les classifi-
cacions del futbol nacional, 
totes molt atapeïdes, només 
cal veure la segona divisió. 
El futbol ha canviat, és més 
físic i hi ha entrenadors que 
amb la pissarra màgica fan un 
gir al seu equip. Ens espera 
un final de lliga a totes les 
categories d’alt voltatge.
Els diners no ho són tot; ho 
vaig dir abans de començar 
la temporada que el Catllar 
podria ser revelació, equip 
amb menys pressupost de la 
1 catalana i és el segon millor 
equip des de la jornada 10, 16 
punts. Només el supera la Ra-
pitenca que porta 10 partits 
invicte. Els millors equips, des 
de començament de l’any, 
a 2 catalana: Perelló amb 13 
punts i Mora la Nova amb 10, 
a falta de diversos partits. 
Des de la jornada 10, els mi-
llors equips a Tercera catala-
na són Jesús i Maria 22 punts; 
Rapitenca i Catalònia 18; 
Santa Bàrbara 16 i Gandesa, 
15. La 4 catalana cada vegada 
està més emocionant. Des de 
la jornada 10, Masdenverge, 
Jesus i Maria B, Gandesa B 
i Pinell, tots quatre empa-
tats a 24 Punts. I al Pinell li 
falta un partit. En resum el 
futbol cada vegada està més 
igualat, qualsevol equip pot 
guanyar, cada setmana hi 
ha resultats sorpresa. És la 
màgia del futbol. Fins i tot el 
Sevilla pot ser campió.

CELMA

ELECCIONS AL FC 
ASCÓ 
Esta setmana s’ha obert el 
període per presentar candi-
datures per a la presidència 
del FC Ascó. En els darrers 
dies, m’ha arribat informació 
de que hi ha gent interessada 
en treballar pel club, en el 
futur, però només amb el seu 
futbol base. 
La veritat és que cada 
temporada és més com-
plicat trobar directius. El 
futbol base, com va passar 
a Batea, sempre s’acaba 
resolent i surten voluntaris 
per agafar-lo. Però el conjunt 
amateur sempre es fa més 
complicat.
En tot cas, el que m’agrada-
ria destacar avui és la feina 
que ha fet Andreu i la seua 
junta. Segur que a tothom no 
han agradat. Però cal valorar 
la seua valentia per tirar el 
club avant en uns moments 
extremadament complicats. 
I ja sé que tot el que passa a 
Ascó sembla que no té mérit 
perquè rep una subvenció 
important. Però jo també sé 
que Andreu i la seua junta 
van patir molt al seu dia i 
més d’una nit no van dormir 
per tot aquell afer de la 
sanció d’hisenda. L’Ascó, de 
moment, tot i que no serà 
fàcil, ha d’intentar mantenir 
la Tercera divisió. I després 
caldrà veure si l’Ajuntament 
troba algú per agafar tot 
el club. Si no, el futur no té 
bona pinta, pel que fa al 
primer equip. I molts anys de 
gestió podrien caure en sac 
trencat.

MICHEL FC ASCÓ
S’obre el període de 
presentació de candidatures

Rapitenca-Vilanova, el gran 
partit de la jornada

El partit
de Canal TE: 
Rapitenca-Vilanova

Diumenge 22.30 h // (R.) Dilluns 10 h
 

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores
Repors amb els gols: Ascó-
Sants; Rapitenca-Vilanova; 
Ulldecona-Tortosa; Amposta-
Camarles; Perelló-Aldeana; 
Godall-Alcanar; Amposta 
B-Rapitenca B; Jesús i Maria-
Roquetenc i Tivenys-Gandesa B. 
Convidats: Andreu (Ascó), Jordi 
Brull (Perelló), Juanjo Agustin 
(Godall), Alejandro (Alcanar).

LA PROPERA
JORNADA

El FC Ascó va comunicar que 
dimecres es va obrir, seguint 
el calendari electoral previst, el 
període de presentació de can-
didatures. Un període que fina-
litzarà el pròxim dia 12 de març. 
De moment, hi ha rumors que 
pot existir una alternativa i que 
es podria presentar però només 
fent-se càrrec de la gestió del 
futbol base. Caldrà esperar i 
veure si en properes setmanes 
es fa oficial i com queda la si-
tuació.
Pel que fa a l’actualitat espor-
tiva, l’Ascó va perdre dissabte 
passat al camp del Sant Andreu 
(3-1). 
El tècnic German comentava 
que “la valoració del partit de 
dissabte no és bona sobre tot 
per les baixes que ens va supo-
sar per les properes jornades. A 
la primera meitat vam estar bé, 

jugant de tu a tu al Sant Andreu. 
En la darrera jugada, un gol en 
pròpia porteria va ser l’1-0 que 
ens va afectar perquè a la re-
presa no vam sortir bé i aviat 
ens van fer el 2-0. Malgrat tot, 
l’equip no va perdre-li la cara 
al partit i va marcar el 2-1. Vam 
fer un pas avant però l’expulsió 
de Nil ens va minvar i ja al final 
el Sant Andreu va aconseguir 
el 3-1”. Marc Blanch i Bernat es 
van lesionar al primer temps. I 
Aleix Cuenca al segon. Nil fou 
expulsat. I esta setmana un ju-
gador i un membre del cos tèc-
nic han estat positius de Covid. 
En el moment del nostre tan-
cament s’estava a l’espera de 
les proves de la resta de l’equip 
per veure si es podia disputar 
el partit o no. Un partit que és 
vital, contra el Sants. Caldrà es-
perar per saber si es juga. 

Duel amb doble valor
en la lluita per les 
primeres places

La Rapitenca va empatar, en la 
jornada passada, al camp del Vi-
ladecans (0-0). Un partit intens, 
disputat, en el que els rapitencs 
van oferir una molt bona imatge, 
molt sòlids i creant les ocasions 
per haver pogut guanyar, esta-
vellant dues pilotes al travesser i 
tenint altres possibilitats com un 
tret del debutant Ferran. 
Ara el Viladecans és líder amb 
30 punts però amb un partit 
més que l’At Lleida (29), segon, i 
que la Rapitenca, quarta (29). El 
Vilanova és tercer, també amb 
29 punts i un partit més. Els vi-
lanovins són el proper rival de la 
Rapitenca, en un partit d’alt vol-
tatge que no serà decisiu però 
en el que els punts tenen doble 
valor.  
El mister Teixidó, aquesta set-
mana, comentava que “estem 
donant una sensació de fer-
mesa que és el que a mi més 
m’agrada. Respecte al proper 

partit, si tenim un quart de les 
ocasions que vam fer a Vilano-
va, és un partit que hem de gua-
nyar. En tot cas, serà un partit 
molt complicat; a casa estem 
forts i hem de seguir així”. La 
Rapitenca porta 10 jornades 
sense perdre, amb 7 victòries 
i tres empats. Edgar, per unes 
molesties, va estar a la banque-
ta diumenge passat. Per al pro-
per partit, en principi, les baixes 
poden ser Vidal i Rovira. 
El duel Rapitenca-Vilanova es 
jugarà diumenge (12 hores) 
amb un gran ambient a la De-
vesa perquè l’afició farà costat a 
l’equip en esta gran cita.
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El Perelló va sumar una victò-
ria en la seua visita al Móra la 
Nova. Els locals van començar 
força bé, sent dominadors 
i jugant per dins i per fora. 
Edgar va fer un pal i Agustí va 
obrir el marcador. El seu tret 
va ser lleugerament desviat. El 
Móra la Nova estava còmode. 
Però amb els minuts, el Perelló 
va avançar línies i va aprofitar 
una escletxa local, arran d’una 
pèrdua, i Didac va empatar. El 
seu tret va ser desviat lleuge-
rament per un rival. Un minut 
després, una altra pèrdua local 
(els visitants van pressionar 
més amunt) i Arnau va anar 
amb tot i va impactar amb 
Jordi López, que ja havia fet el 
tret. Jugada dubtosa que va ser 
un penal que va transformar 
Didac amb l’1-2. A la represa, 
el Perelló va saber gestionar la 
dinàmica del partit i va fer-ho 
amb ofici i qualitat. El Móra 
la Nova, tot i tenir una opció 
a la sortida d’un córner, no va 
poder reaccionar i el Perelló es 
va endur els 3 punts. 

Per als locals va ser una ocasió 
perduda per acostar-se a les 
places de dalt. Ara ja ho tenen 
més complicat. El Perelló s’hi 
acosta però ha jugat 18 partits 
(encara ha de descansar). 
Diumenge rebrà l’Aldeana amb 
l’objectiu de seguir viu, tot i 
que dependria de guanyar els 
dos partits i esperar combi-
nació de resultats. L’Aldeana 
torna després del descans i 
necessita un triomf per poder 
estar a prop del play off. 

SEGONA CATALANA M NOVA, 1
EL PERELLÓ, 2

1. Tortosa
2. Aldeana
3. Ampolla
4. Ulldecona
5. La Sénia
6. Amposta
7. El Perelló
8. M Nova
9. Ebre Esc
10. Camarles
11. R Bítem

25
33
20
20
24
26
28
21
20
21
10

20
20
18
21
27
22
30
16
20
24
30

31
31
25
24
24
23
23
21
20
18
14

equip                    GF       GC     PNTS

RESULTATS. 19 jornada

M Nova-El Perelló          1-2
La Sénia-Ebre E        1-3
Camarles-Ampolla        2-0
Tortosa-Amposta                1-0
R Bítem-Ulldecona     0-1
Aldeana,  descansava

classificació. 19 jornada

Ulldecona-Tortosa: 
“és una final”
L’Ulldecona va guanyar en la 
seua visita al camp del Remo-
lins-Bítem (0-1). Un triomf que 
li permet mantenir esperances 
d’entrar al play-off d’ascens. El 
gol d’Albert Saragossa en el dar-
rer tram del partit va ser decisiu. 
El tècnic de l’equip ulldeconenc, 
del duel a Bítem, deia que “ens 
va costar molt, tot i que vam ser 
dominadors en moltes fases del 
partit, tenint moltes ocasions. Al 
final, vam tirar avant i vam mar-
car el gol que ens va permetre 
sumar els tres punts. L’equip 
animicament ara està millor, 
amb esta victòria, acabant amb 
la porteria a zero gràcies al bon 
treball de tots els jugadors”
En la propera jornada, l’Ullde-
cona rebrà el Tortosa. Segons 
Castillejo, “és una final; sabem 
que ens ho juguem tot. Prepa-
rarem el partit durant la setma-
na de la millor forma possible. 
A natros ens queden 4 partits i 
a ells dos. Natros estem quarts 
i no podem fallar. La victòria a 
Bítem ens va donar vida. Però 

sabem que el partit serà molt 
complicat perquè ells els que-
den dos partits, i també s’hi ju-
guen molt. És una setmana amb 
2 finals perquè primer rebem al 
Tortosa i dimecres vinent, anem 
a l’Ampolla i després a Camar-
les. Ens ho juguem tot però està 
clar que la primera final és la del 
diumenge, és contra el Tortosa, 
i és amb la que hem de pensar a 
hores d’ara”. El Tortosa arriba al 
partit reforçat pel triomf contra 
l’Amposta (1-0), gol de Konu.
Fitxatges de l’Ulldecona
Fa unes setmanes, va incorpo-
rar a Guille Burgos (Reddis) i va 
donar la baixa a Hichem.  Ara ha 
fitxat al davanter Musta (va estar 
a la Cava) però no pot debutar 
fins la jornada 1 de la segona 
fase. No es pot debutar en les 
últimes 4 de la primera fase.

Amposta-Camarles, 
ningú pot fallar
L’Amposta rebrà diumenge el 
Camarles, en un partit clau per 
tenir vida en les jornades que 
li manquen (4). No pot fallar. El 
Camarles, tampoc. Té dos par-
tits menys i arriba al partit refor-
çat per la victòria de diumenge 
contra l’Ampolla. És la segona 
consecutiva de l’equip d’Alberto. 
Els camarlencs van oferir la seua 
millor versió (2-0), en un duel 
que va ser igualat a la primera 
meitat, però que es va decidir 
a la segona. Alberto, tècnic del 
Camarles, del partit contra l’Am-
polla, va dir que “la primera mei-
tat va ser igualada, amb una oca-
sió de l’Ampolla a la sortida d’un 
córner i un parell que vam cre-
ar natros. Amb els minuts vam 
agafar més el control del joc i 
penso que sobre tot la segona 
meitat va ser nostra, molt ben 
posats, molt intensos, i tenint 
altres opcions a més dels gols”. 
El Camarles va aprofitar dues 
recuperacions a camp contrari i 
va sentenciar, primer amb el gol 
d’Ivan i després amb el de Roger. 

El Camarles ha tingut les baixes 
de Samu, Josu i Sergi Reales, a 
més del porter Aaron per temes 
laborals, tots 3 no continuen. Ha 
tornat el davanter Marcel Guiu i 
s’ha fitxat al porter Joel. 
Els camarlencs, amb les absèn-
cies de Víctor i John, per lesió, 
visiten l’Amposta que té un partit 
menys, el que ha de recuperar 
contra l’Ampolla. Sancho, tèc-
nic de l’Amposta, admetia que 
“seguir amb opcions passa per 
una victòria. Ja no hi ha marge 
d’error. Va ser una llàstima no 
puntuar a Tortosa quan vam ju-
gar ben posats tot i la inferiori-
tat numèrica des del minut 40 i 
vam tenir control del joc, podent 
avançar-nos. Del 0-1 es va pas-
sar a l’1-0”. Sobre la jugada del 
penal no xiulat a Quim, el tècnic 
comentava que “el jugador va 
assegurar que va ser-ho”.  

El Tortosa
és ara líder, 

amb 2 partits més

Els camarlencs van 
vèncer a l’Ampolla (2-0)

L’Ampolla i la Sénia 
també s’ho juguen tot
L’Ampolla i la Sénia s’enfronta-
ran diumenge vinent en un al-
tre partit decisiu. Els ampolleros 
tenen dos partits menys (n’han 
disputat 15) i són tercers amb 
25 punts. La Sénia, després de 
la derrota contra l’Ebre Escola, 
és cinquena amb 24 però ja ha 
jugat 17 partits.
Els de Pasquale s’han de recu-
perar després de la derrota a 
Camarles. I no poden fer més 
concessions. I menys en pot 
fer encara la Sénia, que, pen-
sant en poder entrar al play-off 
d’ascens, ha de buscar guanyar 
i esperar. Per tant, serà un partit 
de necessitat en què l’empat no 
servirà a cap dels dos equips.
Del derbi de diumenge passat, 
celebrat a Camarles, on els am-
polleros van perdre 2-0, el tèc-
nic Pasquale deia que “la primera 
meitat va ser anivellada però a la 
segona ens va pesar l’emotivitat 
del partit, havent de guanyar. 
Vam cometre dues indecisions 
que ells van saber aprofitar i amb 

el 2-0 ja va ser complicat poder 
reaccionar, tot i intentar-ho fins 
el final”.
L’Ebre Escola, per la seua part, 
va sorprendre en la jornada an-
terior, a la Sénia (1-3). Segons 
Balart, de l’Ebre Escola: “vam ser 
molt efectius i al primer minut 
Roi va fer el 0-1. Després, una 
recuperació de Pep va suposar el 
0-2. I, posteriorment, una juga-
da que va culminar Cirera va ser 
el 0-3. Malgrat això, la Sénia ens 
creava dificultats superant les 
nostres primeres línies de pres-
sió, tot i que sense poder con-
cretar la darrera passada. Vam 
rebre l’1-3 i al descans vam par-
lar d’ajustar línies i vam rectificar. 
A la represa vam estar millor, tan 
amb pilota com sense ella i vam 
conservar l’avantatge”.  

Primera fase: 
compte enrere
Queden 3 jornades. Però en 
són més per a diversos equips 
perquè hi ha partits pendents. 
El compte enrere ha comen-
çat. El grup ebrenc de Segona 
és d’11 equips. Els 3 primers 
jugaran el play off d’ascens, 
juntament amb els 3 primers 
del grup de Tarragona. La res-
ta d’equips (en 3 grups de 4 i 
un de 5 -a Tarragona hi ha 12 
equips) lluitaran per no baixar. 
Als grups de 4 baixarà el cuer i 
al de 5 els dos cuers. Partits que 
manquen als clubs ebrencs:
1) Tortosa, 31 punts
Ha jugat 18 partits
Casa: R Bítem
Fora: Ulldecona
2) Aldeana, 31 (16 partits)
Casa: Ebre E i Camarles *
Fora: Perelló i Ampolla
3) Ampolla, 25 (15 partits)
Casa: La Sénia, Aldeana i Ullde-
cona
Fora: M Nova i Amposta *
4) Ulldecona, 24 (16 partits)
Casa: Tortosa i la Sénia

Fora: Camarles i Ampolla *
5) la Sénia, 24 (17 partits)
Casa: Amposta
Fora: Ampolla i Ulldecona
6) Amposta, 23 (16 partits)
Casa: Camarles, M Nova i Am-
polla*
Fora: la Sénia
7) Perello, 23 (18 partits)
Casa: Aldeana
Fora: Ebre Escola
8) M Nova, 21 (16 partits)
Casa: Ampolla
Fora: Ebre, Amposta i R Bítem*
9) Ebre Esc. 20 (16 partits)
Casa: Móra Nova, Perelló i Ca-
marles *
Fora: Aldeana
10) Camarles, 18 (15 partits)
Casa: Ulldecona
Fora: Amposta, R Bítem, Ebre 
Escola * i Aldeana * 
11) R Bitem, 14 (17 partits)
Casa: Camarles i M Nova *
Fora:  Tortosa
(* vol dir partit de recuperació.  
A la columna de la plana 16 es-
tan les dates).

En la jornada passada, 
l’Ebre E va sorprendre

a la Sénia (1-3)
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3A CATALANA

ALCANAR, 0
CATALÒNIA, 5
El líder Catalònia va imposar-se 
contra l’Alcanar. Alejandro Alon-
so, tècnic de l’Alcanar: “tot i les 
adversitats que teníem en for-
ma de baixes, vam sortir amb 
les idees clares i fins el minut 
36 vam donar la cara, defen-
sant-nos molt bé davant del lí-
der. Però el 0-1 i, posteriorment, 
el 0-2, possiblement ajudat de 
la mà, ens van comportar anar 
contracorrent i ja va ser molt 
complicat. La represa va ser un 
monòleg del Catalònia i no vam 
poder reaccionar, tot i inten-
tar-ho amb bona actitud. Van 
arribar els altres gols i res a dir 
de la derrota. A seguir treballant, 
millorant i ja pensant en propers 
partits que seran de la nostra lli-
ga”. Pau Alegria, del Catalònia: 
“ens va costar adaptar-nos a un 
camp de grans dimensions. Però 
vam fer-ho i vam tenir el control 
del joc, a més de crear moltes 
ocasions. Arran d’una jugada 
d’estratègia, Iniesta va fer el 0-1 
i, John, que tornava després de 
la lesió, va establir el 0-2. A la re-
presa vam seguir i va ser un atac 
i gol, arribant els altres gols a 
través d’Aleix i de Lluís. En gene-
ral, vam jugar bé i és important 
seguir sumant de 3 per mante-
nir distàncies”. El central Aleix 
López fitxarà amb el Cata.

CORBERA, 1
GANDESA, 0

OLÍMPIC, 0
JESÚS I MARIA, 5

Gran ambient en el derbi de 
la Terra Alta. Pas endavant del 
Corbera per salvar-se i pas en-
rere del Gandesa en la lluita per 
l’ascens, després de dues derro-
tes seguides. Un gol de Quique 
a la primera meitat, va valdre el 
triomf. Ruben Viudez, tècnic del 
Corbera: “ja fa setmanes que 
l’equip millora, estant més al 
complet amb les incorporaci-
ons. Hem patit molt per manca 
d’efectius des de l’inici i encara 
estem contruint un equip ja a 
la segona volta. Arran de l’ex-
pulsió de Josep, del Gandesa, 
l’equip va creure que podia i va 
fer un pas avant, creant opci-
ons però, alhora, el Gandesa ens 
les va fer a la contra. En una de 
les nostres ocasions, Quique va 
fer L’1-0. Al descans vam parlar 
d’estar més ordenats, forts en 
defensa i l’equip va estar-ho. El 
Gandesa va pressionar però vam 
jugar ben posats i vam mantenir 
la porteria a zero, creant, a més, 
diverses contres per haver pogut 
marcar el segon gol”. Ivan Ro-
meu, del Gandesa: “ens va cos-
tar a l’inici i arran de l’expulsió 

El Jesús i Maria va golejar el cuer 
i segueix disparat en la recerca 
del líder Catalònia. Ha guanyant  
7 partits i n’ha empatat un en les 
darreres vuit jornades. A Móra 
d’Ebre va sentenciar la victòria a 
la segona meitat.
José Maria Torres, director es-
portiu del Jesús i Maria, mani-
festava que “la primera meitat 
va ser igualada i molt disputada. 
A la sortida d’un córner, Raimon 
va fer el 0-1 que va ser impor-
tant per arribar al descans amb 
avantatge. A la represa, amb els 
canvis, l’equip va jugar més po-
sat i va fer un pas avant i va sen-
tenciar. Borràs va marcar el 0-2 
i Jonatan, amb un hat-tric, va 
ampliar l’avantatge fins el 0-5. 
La nota negativa va ser l’expul-
sió de Jonatan”. En la propera 
jornada, demà dissabte, el Jesús 
i Maria rebrà el Roquetenc. 

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

55
53
38
38
35
24
34
39
30
28
25
26
30
18
25
12

equip                    GF       GC     PNTS

17
21
22
18
27
7

22
28
26
37
35
52
48
42
56
52

43
37
36
34
33
32
28
27
21
16
14
14
13
12
11
2

RAPITENCA B, 4
TORTOSA B, 1
Parra, de la Rapitenca B: “prime-
ra part en què les primeres oca-
sions van ser per al Tortosa, però 
poc a poc ens vam anar impo-
sant i arran d’una centrada late-
ral ells es feien el gol a pròpia. I 
al minut 45 Saül marcava el 2-0. 
A la represa, tot i que el Tortosa 
no va baixar en cap moment els 
braços, l’equip va dominar el joc 
marcant el 3-0. El Tortosa va fer 
el 3-1 i a les acaballes vam acon-
seguirel 4-1 final. Penso que vam 
fer un bon partit davant un equip 
jove que va jugar amb molta 
intensitat. A seguir treballant a 
veure si podem retallar punts als 
de dalt”. Rumense, del Tortosa 
B: “penso que el resultat va ser 
massa abultat. Vam començar 
bé i, tot i rebre el gol,  vam sa-
ber sobreposar-nos a l’1-0. Però 
el 2-0 a la vora del descans ens 
va fer mal. A la represa vam in-
tentar-ho i cal destacar l’equip 
per l’actitud i el treball. Vam re-
bre el 3-0 i vam seguir insistint. 
Vam marcar el 3-1 que va ajustar 
el marcador i al final ens van fer 
el 4-1 que penso que va ser un 
marcador massa ampli per com 
va anar el partit. Tot i el resultat, 
satisfet amb l’equip”. Fabregat, 
recuperat de les lesió, va jugar 
amb el filial així com Abelló i Lee. 

de Josep, l’equip va anar adap-
tant-se. Vam apostar per deixar 
defensa de 3 i arriscar; estàvem 
trobant espais per dins i per fora 
i l’equip tenia presència i va crear 
ocasions a més dels dos penals 
no xiulats. No obstant, com era 
lògic, el Corbera també va tenir 
espais i va fer un tret al travesser 
i el gol de Quique. A la represa 
vam insistir, tot i estar amb 10, 
però havíem de buscar l’empat. 
Vam seguir arriscant, posant dos 
jugadors per fora i vam tornar 
a crear opcions, jugant a camp 
contrari. Ja en els darrers minuts 
estàvem cansats pel fet de jugar 
tants minuts amb 10 i va fal-
tar més precisió en les darreres 
passades. També penso i no és 
excusa, que l’àrbitre va estar per-
missiu perquè es van cometre 
moltes faltes i no va amonestar”. 

ROQUETENC, 1
GODALL, 1
Carlos Gilabert, del Roque-
tenc: “va ser un partit en el que 
ens va costar però en el penso 
que mereixíem la victòria. El 
Godall es va avançar en la seua 
ocasió, amb un gran tret des de 
fora de l’àrea. Ens va faltar més 
intensitat per defensar l’ac-
ció. Vam refer-nos i abans del 
descans ja vam tenir un parell 
d’opcions per empatar. A la re-
presa l’equip va estar més po-
sat davant d’un Godall molt or-
denat en defensa i que va fer el 
seu partit. Van haver-hi moltes 
interrupcions i això no ens va 
anar bé. No obstant vam em-
patar i vam insistir, tenint opor-
tunitats molt clares, com dues 
al final que van anar al traves-
ser i que no van poder culmi-
nar-se davant de la porteria. 
Per les ocasions mereixíem la 
victòria”.  Juanjo Agustin, del 
Godall: “vam fer un partit molt 
seriós i amb molta actitud. Cal 
destacar a l’equip perquè no va 
cometre errades que sí que ha-
via tingut en jornades anteriors. 
Ens vam avançar amb el 0-1 a 
la primera meitat i això ens va 
donar molta més força. Vam 
acumular jugadors per dins, 
per contrarestar el seu joc. A la 
represa, el partit va travar-se. 
El Roquetenc va empatar i va 
ser més directe, però nosaltres 
vam seguir molt ferms en de-
fensa. Vam aguantar el resultat 

i ells van tenir la seua ocasió ja 
al final. Molt bona feina i satis-
fet del punt”. Xavi Gilabert, s’in-
corporarà al Roquetenc. 

FLIX, 3
AMPOSTA B, 0
Lizaso, del Flix: “vam sortir molt 
intensos i la primera meitat nos-
tra va ser molt bona, dominant i 
creant opcions. L’1-0 al descans 
penso que era curt. A la segona 
meitat, l’Amposta va avançar lí-
nies i això ens va permetre tenir 
més espais i crear altres opcions 
a més de fer els altres gols. Així 
mateix, vam estar molt ferms en 
defensa i vam contrarestar els 
intents de l’Amposta. Tot i les 
baixes, cal destacar a  l’equip i als 
jugadors que van entrar des de 
la banqueta que van estar força 
bé. Important la segona victòria 
seguida per revertir la dinàmica”. 
Andreu Cano, de l’Amposta B: 
“seguim en una situació com-
plicada per les baixes i la veritat 
és que no és fàcil competir tal 
com estem. Condiciona, havent 
de recórrer al juvenil, però ens 
hem d’adaptar i tirar avant. Ells 
van començar molt forts. Amb 
els minuts, el partit es va igualar, 
amb poques opcions pels dos 
equips. Arran d’un córner, mal 
defensat per part nostra, ens van 
fer l’1-0. Poc abans del descans 
va ser quan vam tenir les nostres 
possibilitats per haver empatat, 
amb 2 mà a mà amb el seu por-
ter. A la represa, d’entrada, vam 
estar bé. Però posteriorment 
vam passar per una fase de des-

concert i vam regalar el 2-0, en 
una acció en què vam estar poc 
atents. Malgrat això, vam reacci-
onar i vam gaudir de 3 ocasions, 
dues les va traure Marc Andreu. 
No vam poder entrar en el par-
tit i ja al final amb una jugada 
amb rebots diversos i en la que 
hi havia una fora de joc, que va 
ser clamorós, ens van fer el 3-0. 
Seguirem treballant, esperant 
recuperar gent per afrontar un 
derbi contra la Rapitenca que es 
presenta complicat en la nostra 
situació. Treballarem per com-
petir de la millor forma possible”.

AMETLLA-LA CAVA, 
EL DIA 24
El partit Ametlla-la Cava, de la 
jornada passada, va ser sus-
pés pel gestor covid de la Fe-
deració catalana una vegada 
l’equip calero va presentar la 
documentació per tenir diver-
sos casos positius. Es jugarà el 
dijous dia 24 a les 20.30 hores.
En la propera jornada, l’Amet-
lla visita el Gandesa i la Cava 
rebrà el cuer, l’Olímpic. 
Pel que fa al club calero, dir 
que des d’aquesta setmana 
s’incorpora al projecte futbol-
base.tv per poder tenir enre-
gistrats partits dels equips a 
casa.  

aproximació, i ser més intens. Al 
descans vam parlar de que haví-
em de jugar amb molta intensi-
tat i oblidar-nos de les decisions 
arbitrals. A la represa, amb els 
minuts, va canviar la dinàmica i 
l’equip, tot i jugar amb deu, va 
millorar. Va ser important re-
muntar el marcador però, mal-
grat tot, fins el final es va patir 
per la incertesa del marcador, 
fins que va arribar el 3-1. El Be-
nissanet em va agradar, un equip 
ben posat que potser va acusar 
la manca d’efectius per poder 
fer canvis”. Va ser la quarta vic-
tòria seguida del Santa. Ramon 
Grau, del Benissanet: “vam estar 
bé a la primera meitat quan ens 
vam avançar en el marcador ar-
ran d’un penal estrany i ells van 
quedar-se amb deu. Vam tenir 
el partit controlat fins el des-
cans. Però vam anar amb moltes 
baixes i a la segona meitat es va 
acusar. L’equip va baixar la in-
tensitat i a sobre van haver juga-
dors amb molèsties. El Santa va 
remuntar i al final va sentenciar 
amb el 3-1. A seguir, intentant 
recuperar jugadors perquè ara 
estem en un moment complicat 
en este sentit”.

SANTA BÀRBARA, 3
BENISSANET, 1
Chema, del Santa Bàrbara: “vam 
començar bé però el partit es va 
complicar arran d’un penal en 
una acció en què no va sem-
blar-ho que hi hagués res pu-
nible i que a més va comportar 
expulsió. Amb el 0-1 no vam 
estar còmodes,  i el Benissanet 
va tenir més pilota, fent alguna 

 www.mesebre.cat
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EQUIP DE LA SETMANA
CD TORTOSA
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· Zaera va parlar al programa de 
Michel i va aplicar una nova te-
oria del futbol: amb tres partits 
d’un entrenador, si no guanya 
cal cessar-ho. Això sí, Nando és 
un bon entrenador i el tornaria a 
fitxar. Això sembla una pel·lícula 
de Chaplin de cinema mut. En 
tot cas, Zaera va defensar i molt 
al seu club actual, com potser 
mai havia fet ningú a la tele.
· Beto i Pallarés estan a l’agenda 
d’equips ebrencs. Tenen molt 
‘cache’, un dels dos entrenarà.
· En menys d’un any, David Vila-
nova ha entrenat 3 equips, Ro-
quetenc, cadet de la Rapitenca 
i ara al juvenil. Aquest noi pro-
met. És un molt bon element. 
· Gran treball de Mario Arques 
amb el futbol femení a Sant 
Jaume. El club té 4 equips, ca-
det, infantil, aleví i amateur. 48 
jugadores i el cadet és líder de 
la primera divisió provincial. “Les 
dones són més agraïdes que els 
homes, és un goig entrenar-les“. 
A les Terres de l’Ebre hi ha 394 
llicències del futbol femení, da-
vant de les 4620 masculí. I hi ha 
15 entrenadores, de les quals 4 
no estan actives.
· Xavi Jaime va fitxar al Perelló 
quan estava Teixidó que  se’l va 
emportar a la Rapitenca. El ju-
gador, com a agraïment, ni es va 
acomiadar del mister, molt trist.
· Després de cinc anys, el da-
vanter godallenc, Àngel Sanc-
hez, torna a jugar. El seu últim 
equip havia estat La Cava, on va 
arribar de l’Ulldecona amb el seu 
amic Chimeno. Han estat 5 anys 

durs de recuperació de la lesió. 
Un dia, jugant a pàdel amb el seu 
amic, el xertolí Jota, este li va dir 
a Àngel si volia jugar a Xerta i allà 
torna a gaudir del futbol. Com el 
seu germà de l’ànima, Chimeno, 
històries paral·leles,   tots dos han 
travessat anys complicats per la 
lesió i per oblidar mals moments 
se’n van anar el 2018 a Mèxic.
· El delegat de la Federació a les 
Terres de l’Ebre, Miquel Piñol, va 
ser l’impulsor del camp del Ti-
venys el 1975 (el poble va estar 
vint anys sense camp). Un apas-
sionat del futbol. Esta tempora-
da segueix veient cada setmana 
entre 5 o 6 partits, molts de fut-
bol base. No paga entrada però 
compra números de la rifa. Avi-
at estarà al programa de Michel, 
serà una entrevista calenta. Piñol 
està treballant pel futbol ebrenc.
· Van començar les negociaci-
ons. La Sénia vol que segueixi 
Serrano; el sol té clar que només 
hi ha 2 equip que mai entrenaria.
· Un jugador del Tortosa, molt 
amic de Ferran, es va emprenyar 
per la seva marxa. L’endemà es 
van fer una abraçada. Una pista: 
aquest jugador és semblant a Le-
onardo Dicaprio.
· Hi ha un entrenador que per 
l’excitació dels partits, no pot 
dormir i sempre té el mateix  ri-
tual: s’aixeca i es pren una cer-
vesa. Desperta a la seva dona i 
esta el cuida i li diu: “dorm, dorm, 
amor meu”. Li toca les parpelles, 
les orelles i s’adorm. No puc dir 
el nom del mister. Aquest secret 
me’l va explicar la seva dona.

TOP SECRET

· El mister del Tortosa, Amo-
res, respira esta setmana. Els 
fitxatges de Noño, Manu l’ar-
gentí i el coreà han aportat 
un  plus a l’equip. Una jorna-
da més, minuts màgics finals. 
Tortosa i Aldeana, virtualment 
classificats per al play off,. 
Manca saber la tercera plaça.
· 26 anys sense un derbi Cor-
bera-Gandesa. L’últim va ser 
fa 26 anys estaven tots dos a la 
3a regional ). 400 espectadors 
per veure el partit històric.
· El Catalònia no només és 
Aleix, que porta 18 dianes; 
Cristian en porta 7, Lluís, 6, Es-
coda, John 5 i fins i tot els de-
fenses marquen: Cosido, tres.
Només ha perdut un matx, 
encara que en perdés quatre 
podria ser campió. És líder, a 
set punts i un partit menys. La 

LA JORNADA
segona plaça es posa emocio-
nant. Tretze partits sense perdre 
el filial de la Rapitenca i un Saul 
que fa sis partits consecutius que 
marca. I La Cava i Jesús i Maria 
van a per totes. La pena és que 
la segona plaça segurament no 
tindrà premi.
· Dos fitxatges joves a La Sénia en 
menys d’un mes. Gilabert (Ascó) 
i el senienc Ferran Garcia que 
militava al juvenil de la Rapiten-
ca. Diumenge sis baixes i derro-
ta contra un Ebre Escola que va 
guanyar merescudament.
· Abans del derbi Tortosa-Am-
posta, Joel Marigot va rebre un 
reconeixement per haver marcat 
el gol 4.700 en la història del Tor-
tosa. També el va rebre Josep De 
la Torre (a la imatge adjunta) per 
haver jugat el partit 100 amb el 
Tortosa.

El Corbera va véncer el Gandesa, en el derbi/L’Ebre Escola va emportar-se els 3 punts en la visita a la Sénia. 

EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA                               TERCERA I QUARTAEQUIPS DE LA JORNADA
(ASCÓ, 1A I 2A CATALANA/3A I 4A CATALANA)

MARC PERELLÓ
(Ampolla)

ANDI
(Rapitenca)

GERARD TOMÀS
(Amposta)

VILARROYA
(R Bítem) 

AVANTE
(Móra Nova)

ION PERELLÓ
(Ascó) 

ARTEM
(Ebre Escola)

CRISTIAN DEL POZO
(El Perelló)

ALAN RIBERO
(Camarles)

KONU
(Tortosa)

FERRAN GARCIA
(La Sénia)

OBI
(Rapitenca B)

PERE MARTÍNEZ
(Flix)

DAVID
(Corbera)

AMINE
(J i Maria B)

SOUFIANE
(Godall)

DANI FERNANDEZ
(Santa Bàrbara)

ROBERT
(Tivenys)

ALEIX BAYERRI
(Catalònia B) 

MARCOS
(Flix)

JONATAN
(J i Maria)

JOEL FORNÉ
(Roquetenc)

ALBERT SARAGOSSA
(Ulldecona)

SERGI ESCODA
(Catalònia)
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Sant Jaume, triomf de la il.lusió

4A CATALANA

LA GALERA, 1
GANDESA B, 5

MASDENVERGE, 5
PERELLÓ B, 0

Laura, entrenadora de la Galera: 
“es va notar la diferència entre el 
primer i el cuer. Ells van mostrar 
un bon nivell de futbol. Natros 
van començar ben posats, però 
en pocs minuts, arran d’errades 
nostres, ens van fer dos gols i 
abans del descans el 0-3. A la 
represa ells van fer el 0-4, natros 
vam reduir distàncies de penal, i 
al final 1-5. Res a dir del resultat.  
Estem en un moment complicat 
per les baixes. Seguirem treba-
llant esperant recuperar efec-
tius”. Sergi Vidal, del Gandesa B: 
“sabíem que seria un partit com-
plicat i que ens havíem d’adap-
tar al camp, últimament no se’ns 
han donat massa bé els camps 
de terra. Però vam afrontar el 
partit amb les idees clares i poc 
a poc vam anar tenint el domini, 
aprofitant les ocasions. A la mitja 
hora estàvem 0-3 i això ens va 
donar tranquil.litat. A la represa 
ells van pressionar més amunt 
però a partir del 0-4 ja van bai-
xar. Content pel treball. I ja a 
pensar en el partit a Tivenys on 
també ens haurem d’adaptar””. 

El Masdenverge va decidir a la se-

gona meitat i es recupera després 

de la derrota a la Fatarella. 

Cristian, mister del Masdenverge: 

“a la primera meitat vam jugar ben 

posats, i vam portar el pes del joc 

i vam crear set o vuit ocasions. Va 

faltar encert i tranquil.litat per defi-

nir. Vam arribar al descans amb l’1-

0, gol d’Àlex. A la represa, va seguir 

la mateixa dinàmica. Ells, amb un 

canvi, físicament van baixar. Na-

tros vam anar de menys a més i 

van arribar els gols fins el resultat 

final. Victòria que ens va bé per 

agafar confiança i a seguir treba-

llant per a les properes jornades”. 

CAMARLES B, 3
EBRE ESCOLA B, 0

costar; línies molt separades i es-
tàvem molt estàtics i ells pressio-
naven  i ens van complicar la cre-
ació. Malgrat això, vam generar 
ocasions i vam fer el gol, a pilota 
aturada. A la represa vam saber 
dominar, ja més posats, trobant 
més espais i creant superioritats 
a la zona ampla. La segona part 
va ser nostra, disposant de vari-
es ocasions clares i marcant dos 
gols més, en accions també a pi-
lota aturada”. Miki, de l’Ebre Esco-
la: “va ser un partit en el que cap 
dels dos equips va ser superior. 
Però ells van traure 4 córners  i en 
van aprofitar tres per marcar els 
gols. Van ser desajustos puntuals 
en defensa, que ens van penalit-
zar i ja no vam poder reaccionar”.  

1. Gandesa
2. Masdenverge
3. J i Maria
4. Ginestar
5. Pinell
6. Xerta
7. Camarles
8. Tivenys
9. Catalònia
10. Ametlla
11. Fatarella
12. Aldeana
13. Ebre Escola
14. Olimpic
15. La Cava
16. S Jaume
17. El Perelló
18. La Galera

63
67
55
58
48
43
39
36
40
39
33
30
28
23
24
14
18
20

23
19
21
34
16
23
19
33
29
50
38
44
34
56
40
97
48
54

46
45
41
39
38
37
36
31
30
24
20
20
19
16
15
9
8
8

classificació. 4a.  jornada 19

JESÚS I MARIA B, 2
XERTA, 1
El Jesús i Maria B va remuntar 
contra el Xerta amb un gran gol 
d’Amine i és tercer a la taula. Da-
vid Torres, del Jesús i Maria B: 
“partit molt intens. A la prime-
ra meitat vam ser dominadors, 
creant diverses ocasions. Però 
van ser ells qui van avançar-se. 
Vam saber reaccionar al 0-1 i 
vam tornar a crear oportunitats 
empatant a la sortida d’un cór-
ner. La segona meitat va ser molt 
disputada, de molt de treball. 
Amine va marcar el 2-1, amb un 
gran gol. El Xerta va apretar molt, 
és un equip veterà amb jugadors 
de categoria superior. Natros te-
níem fins a sis baixes i van jugar 
diversos juvenils que van fer un 
partidàs, com tot l’equip. Es-
tic molt orgullós de l’equip que 
tinc. Una mitjana d’edat de 18-19 
anys i ara arribem als 41 punts, 
és per estar molt satisfet. Felici-
tar els nois pel treball. L’objectiu 
nostre és formar jugadors; i al 
filial hi ha una base que poden 
passar al primer equip la tem-
porada vinent”. Jordi Cid, coor-
dinador esportiu del Xerta: “a la 
primera meitat vam dominar for-
ça bé el joc, aconseguint el 0-1, 
obra de Jota, arran d’una bona 
combinació i culminació. L’equip 
va fer bones circulacions i jugava 
ben posat. A partir del minut 30 
el partit es va igualar i ells amb 
joc directe buscant un punta 
amb presència física, ens van 
fer mal i així van anar creixent i 
abans del descans ens van em-
patar. A la segona meitat, el joc 
va ser molt directe i ells seguien 
buscant el seu davanter i aprofi-
tant segones jugades. Així, i amb 
un tret des de fora de l’àrea, ens 
van marcar el 2-1. Amb el 2-1 no 
es va jugar a futbol. I quan un 
dels dos equips no vol jugar es 
complicat. Natros, dins del tra-
vada que va ser la segona mei-
tat, vam intentar-ho i vam tenir 
les nostres opcions, però no va 
poder ser. Sensació agredolça. 
Ara estem en una zona capda-
vantera i els equips ens esperen. 
En tot cas, estem donant guerra 
i  hem de seguir. Sabíem que era 
un camp difícil i ells van haver de 
treballar molt per guanyar-nos. 
Felicitar a l’equip pel partit”. 

PINELL, 3
LA CAVA B, 2
Blai, delegat del Pinell: “va ser 
un partit en què ens vam pre-
sentar amb 12 efectius, amb el 
porter titular de davanter. Però 
a la primera meitat vam estar 
bé, fent Edu un gran gol que va 
ser l’1-0. Bicho va marcar el 2-0 
i Pintilé, arran d’un penal que 
va ser clar, va establir el 3-0. La 
Cava es va quedar amb 10. No 
obstant, a la represa, ells van fer 
un pas avant i van fer el 3-1. Es 
cert que natros van tenir algunes 
ocasions per sentenciar però no 
van aprofitar-les i ells van in-
sistir i al final van aconseguir el 
3-2 i ens van fer patir fins el fi-
nal. Ens va agradar molt la Cava 
a la segona meitat. En tot cas, 
la nostra victòria va ser meres-
cuda”. Àlex Ventura, de la Cava 
B: “el Pinell va sortit molt posat 
al partit i va estar encertat a les 
primeres accions avançant-se 
al marcador aviat, i fent un gran 
gol que fou el 2-0. Ens van su-
perar als primers minuts. A partir 
d’aquí ens quedem en 10 juga-
dors en una acció incomprensi-
ble i acte seguit ens assenyalen 
un penal molt discutible que va 
ser el 3-0en que vam arribar al 
descans. A la segona meitat en 
10 jugadors l’equip no va perdre 
la cara al partit en cap moment 
i va competir, fent el 3-2 a fal-

CATALÒNIA B, 5
SANT JAUME 3
Partit amb moltes alternatives i 
amb moltes ocasions de gol que 
finalment es va decantar cap als 
locals. Al primer temps el Sant 
Jaume es va avançar en dues 
ocasions, arribant-se al descans 
amb l’1-2. A la represa, Bayerri, 
arran d’un córner i d’una falta 
directa, va posar el 3-2. Un gol 
en pròpia porteria dels visitant 
fou el 4-2. Però el partit va estar 
trencat i el Sant Jaume inquieta-
va amb dos davanters ràpids i va 
fer el 4-3 que fou incert fins el 
gol d’Adrià que va marcar el 5-3. 

ALDEANA B, 1
TIVENYS, 2
Rafel, de l’Aldeana B: “la prime-
ra meitat va ser igualada, amb 
molt joc al centre del camp i 
molta lluita. Es cert que ells van 
tenir més domini de pilota, però 
natros vam tenir dues ocasions 
al principi, menter que a ells els 
va costar generar. No obstant,  
poc abans del descans arran de 
dues errades nostres, el Tivenys 
ho va aprofitar per a fer el 0-2. A 
la represa, vam tancar el Tivenys. 
Vam dominar la pilota i vam 
intentar-ho, creant ocasions 
clares, jugant molt dins de l’àrea 
seua. Ells a la contra van tenir una 
opció du contra u per marcar el 
0-3 i es van defensar amb molt 
d’ordre, ben posats. A falta d’un 
quart vam apretar amb més gent 
davant i vam marcar l’1-2. Ens 
vam abocar però ocasions clares 
no van fer-ne. L’empat era el més 
just”. David Montardit, president 
de la UE Tivenys: “primera meitat 
en què l’Aldeana va tenir les pri-
meres opcions però natros, amb 
els minuts, vam respondre a la 
contra disposant-ne però que no 
vam saber transformar. A manca 

de 10 minuts, a través de Robert, 
vam marcar dos gols. La segona 
part teníem clar que se’ns podia 
fer llarga però les vam tenir, so-
bretot una als primers compas-
sos que va poder sentenciar el 
partit. Ells van fer l’1-2 i ens va 
tocar defensar el resultat i patir 
als últims minuts quan les forces 
van minvar. L’equip va saber so-
frir i cal felicitar-lo pel treball i pel 
triomf”. 

Florin, de Camarles B: “sabíem 
que l’Ebre Escola havia millorat 
darrerament i ja a la primera volta 
em van agradar, sent  superiors a 
natros, dels pocs equips que ho 
van ser-ho. La primera meitat va 
ser molt igualada. A natros ens va 

GINESTAR, 4
AMETLLA B, 1
Antonio Morales, del Ginestar: “al 
primer minut vam rebre el 0-1, ar-
ran d’una indecisió. Una setmana 
més una concessió en els primers 
minuts. No obstant, l’equip va re-
accionar d’immediat i va ser molt 
intens en la pressió. Al minut 7 ja 
va empatar, amb gol de Gimeno. 
Vam estar bé i abans de la mitja 
hora ja havíem remuntat amb el 
3-1, jugant bé, i combinant. Gi-
meno va fer el 2-1 i Pinxo el 3-1. 

Molt bona primera meitat. A la 
represa, vam seguir lluitant i vam 
tornar a tenir opcions, controlant 
bé el joc i als 15 Manu va marcar 
el 4-1. Pel vist, va ser un resultat 
curt. Molt content de l’actitud de 
l’equip. M’agrada la dinàmica ac-
tual. Falta rectificar els inicis de 
partit en els que comencen fred, 
però cal destacar la reacció, l’ac-
titud i el bon joc posterior”. To, 
de l’Ametlla B: “va ser un partit 
totalment dominat pel Ginestar, 
tot i posar-nos natros amb el 
0-1 aviat arran d’una errada del 
seu porter. Després vam tenir un 
parell de contres en les que va 
faltar precisió en la darrera pas-
sada. Posteriorment, el Ginestar 
va generar i va empatar i en 15 
minuts, amb bones accions d’ells 
i desencert defensiu nostre, ens 
van remuntar amb el 3-1. A partir 
d’allí el partit es va igualar, tenint 
ells el domini del joc i un parell 
d’opcions clares. A la represa vam 
intentar posar-nos dins del par-
tit però no vam poder i ells van 
sentenciar el 4-1. Estem acusant 
falta d’efectius i també que no 
tenim ara defenses i hem d’im-
provisar adaptant migcampistes 
al darrera. El Ginestar va ser just 
guanyador. Ens falten un parell de 
resultats positius per a recuperar 
confiança”. 

FATARELLA, 5
OLIMPIC B, 0
Xavi Solé, de la Fatarella: 
“l’Olimpic es va presentar amb 
5 juvenils i un cadet i això ens 
va perjudicar perquè no vam 
sortir enxufats ni amb la inten-
sitat adequada. En tot això al 
14 Khalid va fer l’1-0 i al 44 Nil 
va fer el 2-0 a la sortida d’un 
córner. Vam fer la pitjor pri-
mera meitat fins ara. Però A la 
represa, vam estar més inten-
sos i Aitor va fer, de penal, el 
3-0. Vam seguir amb joc de 
possessió i Adrià, en ratxa, va 
marcar el 4-0 i a les acaballes, 
Martí, el jugador més estimat 
de tota la plantilla, va establir el 
5-0”.  La Fatarella ha sumat 13 
de 15 punts. Milio Pedrola, de 
l’Olímpic: “partit sense història 
en què ens vam presentar amb 
innumerables baixes (suplides 
en 7 juvenils, molts d’ells de 
primer any). Primera part do-
minada per l’equip local i en la 
que vam jugar ben situats. Vam 
aguantar els atacs dels locals, 
gràcies també a l’actuació del 
porter Joel. La Fatarella es va 
avançar amb el 2-0, el segon 
gol poc abans del descans.
A la represa, a mesura que 
passaven els minuts, ells es 
van fer més dominadors del 
joc fruit de l’amplitud de ban-
queta. Així es va arribar al 5-0 
final que reflectia la superiori-
tat local”. 

ta de cinc minuts i creant perill. 
Una segona part per admirar 
d’un equip que en 10 jugadors 
va fer un gran paper contra un 
bon equip”.
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** FUTBOL SALA, DIVISIÓ 
D’HONOR. L’AES la Sénia-Fut-
salpax Tarragona es jugarà el 6 
de març. El CFS Tortosa va per-
dre contra el Bodegas Somos 
Fraga (3-4). I l’Amposta va gole-
jar el Futsal Valls per 5-1. L’Am-
posta és onzè amb 17 punts, La 
Sénia onzè (15 punts i dos partits 
menys) i el Tortosa tretzè (13).
** FUTBOL SALA. LLIGA 1A DI-
VISIÓ CATALANA. GRUP 6. El 
Rapitenc va golejar l’Amposta B 
per 11-1; El Móra d’Ebre va em-
patar a la pista del Priorat (4-4); 
PB Lligallos va golejar els Palla-
resos per 10-2; Roquetes va su-
perar el Torredembarra per 6-2 
i el Flix va perdre amb la Pobla 
2-4.
** FUTBOL SALA. TERRES DE 
L’EBRE. Salvem Lo Delta-Der-
tochip 4-1; FF Motors AFS 
Deltebre-Roquetes 3-1; Cam-
predó-Rasquera 4-1; MM AFS 
Deltebre-Benifallet 8-4; Ebre 
Escola-Toscà 2-4. Dimarts: Tos-
cà-MM Mediterrani 11-3. Toscà 
és líder amb 34 punts. 
** FUTBOL. LLIGA VETERANS. 
Amposta-Aldeana (sus), Ca-
nareu-Alcanar 1-2; Delta de 
l’Ebre-Tortosa 1-3; Roque-
tenc-Rapitenca 5-2; Vina-
ròs-Ametlla 2-5. Roquetenc, 
líder (28 punts). L’Amposta, se-
gon amb 22 i 2 partits menys. 

CLUB VOLEI ROQUETES

El sènior masculí del Club 
Volei Roquetes, a la Super-
lliga 2, va guanyar a las Pal-
mas de Gran Canària contra 
el Club Voleibol Sayre Mayser 
GC per 2-3 amb parcials (18-
25/25-23/26-24/23-25/11-
15). L’equip va refer-se quan 
pitjor ho tenia, una vegada 
els locals van remuntar un 
0-1. La seguretat i la confi-
ança foren claus per capgi-
rar el marcador. Gran triomf i 
pas ferm endavant en el camí 
per assolir l’objectiu. El pro-
per partit és a casa contra el 
CN Sabadell. Altres resultats 
d’equips del club: l’infantil fe-

mení Blanc va guanyar (2-3) a 
la pista de l’Igualada. Victòria 
del sènior masculí B contra el 
Calella (3-1). El sènior femení 
es va imposar, també per 3-1, 
contra l’AEE Dolors Mallafrè i 
Ros. Derrota del juvenil feme-
ní (0-3) contra el Sant Quirze. 
Derrota ajustada del cadet fe-
mení (2-3), també contra el S 
Quirze. L’infantil femení Blau 
va perdre (3-2) a la pista  de 
CV Vall Hebron. Per la seua 
part, l’infantil masculí blanc 
(3-1) va véncer al Club Volei-
bol AVAP Girona. Per últim, el 
cadet masculí (3-0) va perdre 
a SP i SP.

Derrota a la pista del líder

HANDBOL
Cara i creu en els dos partits 

de la setmana

CLUB HANDBOL AMPOSTA

Breus

Resultats dels equips del club: 
el sènior masculí va perdre a la 
pista del Sant Quirze B (25-23), 
un rival directe per la perma-
nència. Per lluitar a la catego-
ria s’han de recuperar efectius 
per a la causa, les baixes impe-
deixen fer un pas endavant tot 
i la col·laboració dels juvenils. 
El juvenil masculí, en la segona 
fase B, va guanyar al CH Ribes 
per 28-27. Primer triomf en la 
segona fase. El juvenil femení, 
en la Copa Federació, va cau-
re a la pista del PB Montme-
ló (24-20). El cadet masculí 
(segona fase A-sèrie A-2) va 
imposar-se per 34-19 al CH 
Egara. L’infantil masculí roig de 
Segona catalana va vèncer al 
Vendrell per 12-37 i, el mateix 
dia, per la tarde, al CH Ribes 
per 22-35. 
L’infantil masculí blanc, per la 
seua part, es va veure superat 
dissabte pel CH Vilanova per 
25-34.

L’Amposta Lagrama va obtenir 
dissabte passat la primera victò-
ria de la temporada, al camp de 
la Roca (18-24). Un partit molt 
complet amb molt bona gestió 
de l’avantatge, amb molta acti-
tud i intensitat. 
Però dimecres va perdre contra 
el Mislata 21-23. L’Amposta, amb 
molt esforç, va realitzar un altre 

partit molt complet i va gau-
dir d’avantatges en el marcador 
però en els darrers minut se li va 
escapar el triomf. Malgrat la der-
rota, l’equip referma l’evolució 
de cara al tram final de la com-
petició a la Divisió d’Honor Plata. 
I demà dissabte, un altre partit a 
casa, vital, contra l’Elda Prestigio. 
Una nova final. 

Centre 
Esports 
Tortosa

Handbol

CURSES DE MUNTANYA

El representant territorial de 
l’Esport de les Terres de l’Ebre, 
Joan Barberà, amb l’alcaldes-
sa del Pinell de Brai, Eva Am-
posta; el director de la Cursa 
dels Biberons, Ramir Melich, 
i la secretària de l’Associació 
Esportiva de Curses per mun-
tanya de les Terres de l’Ebre, 
Paula Espinach, presentaran 
aquest diumenge 20 de fe-
brer la 14a Edició del Circuit 
de Curses per muntanya Ter-
res de l’Ebre 2022 al Pinell de 
Brai.

La Cursa dels Biberons és la 
primera prova del Circuit de 
curses, que compta amb un 
total de 18 proves, 8 de les 
quals també formen part del 
Circuit Exprés que arriba a la 
3a edició. 
El Circuit clourà el 13 de no-
vembre a Flix amb la Cursa 
Punta de l’Home, i el 2 de de-
sembre Ulldecona acollirà la 
festa de lliurament de premis 
de totes les categories parti-
cipants en les curses del Cir-
cuit.

Diumenge, al Pinell, tret de sortida
a la 14a. Edició del Circuit

** GRUP A DE LA LLIGA CATALA-
NA D’HANDBOL FEMENÍ. L’Ascó 
va guanyar a la pista del vigent 
campió, el Palautordera per 30-
31, fent un pas avant per acabar 
en les dues primeres places i ju-
gar la fase d’ascens a Plata.
** 2a. LLIGA CATALANA SÈNIOR 
FEMENÍ - 1a. FASE - GRUP C - 
JORNADA 16. Ampolla-H Ribes 
B 28-27. Victoria molt ajustada, 
davant un dels millors equips 
que ha visitat la pista de l’Ampo-
lla. Diumenge, les ampolleres, ja 
classificades per a la fase d’as-
cens, visiten el cuer, el Salou. 
** L’Handbol Club Perelló va per-
dre a la pista de l’Oar GRÀCIA 
B per 30-26. “Tot i la derrota, el 
nostre equip està orgullós per 
la lluita efectuada i per l’actitud, 
dignes d’un gran equip”.

Futbol femení
** A la segona divisió, en la jor-
nada passada, la Rapitenca no 
va disputar el seu partit perquè 
el Tancat no disposava de sufi-
cients efectius. La Plana va per-
dre en la visita al Morell 2-1. 
Les rapitenques són cinquenes 
amb 28 punts. 
Les planeres, sisenes amb 23 i 
un partit menys.  En la propera 
jornada, la Rapitenca visita el 
Subirats i la Plana rebrà diuem-
ge l’Avinyonet. 
** Lliga futbol 7 Terres de l’Ebre:
Gandesa-Campredó  6-1
Olimpic-R Bítem  1-6
La Plana-Roquetenc 3-12
Rapitenca-Perelló 1-9
La Cava-Femení Alcanar (e ju-
garà el 21/2)
La classificació està liderada pel 
Femení Alcanar amb 34 punts. 
El Perelló és segon amb 33. 
** Pel que fa a la categoria ju-
venil primera divisió, l’equip de 
Futbol Formatiu Terres de l’Ebre 
va guanyar al camp del Femení 
Manu Lanzarote per 0-1, gol de 
Valeria.
En la propera jornada, les noies 
de Cristian, que ara són setenes 
amb 30 punts i 15 partits dis-
putats rebran diumenge a les 
12 hores a la Fundació Unió Es-
portiva  Cornellà.

El sènior masculí del Club Bàs-
quet Cantaires va guanyar a la 
pista del Vendrell per 84-93. 
Triomf molt treballat davant d’un 
rival molt competitiu. Va ser un 
partit de recuperació. D’altra 
banda, el júnior femení va per-
dre a la pista del Manyanet Reus 
per 51-47. 

Bàsquet
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INGREDIENTS (6 PERSONES):
• 1 col blanca o verda
100 g de ceba
100 g d’arròs
400 g de vedella, xai (espatlla) 
2 pastanagues
1 tija d’api
unes quantes fulles de menta 
fresca (opcional)
1/2 litre de brou (cub)
1 manat de julivert
1 got d’oli
1 llima
sal pebre

PREPARACIÓ:
• La col: Preneu una dotzena 
de fulles de col. Traieu la part 
més gruixuda i rentar-les. Es-
caldeu-les en aigua bullint du-
rant 3 o 4 minuts i les refres-
queu amb aigua i glaçons. Les 
escorreu.
• Arròs: Porteu el brou a ebulli-
ció i poseu l’arròs a coure uns 6 
minuts. Escorreu-lo.
• Carn: Picar la carn i les cebes. 
Coure suaument aquesta bar-
reja en una cassola amb una 
mica d’oli durant uns vint mi-
nuts. Deixeu refredar.
• Preparació del farcit: En un 
bol prepareu un farcit amb la 
carn i les cebes, l’arròs mig cuit, 
un bon grapat de julivert picat i 
unes fulles de menta tallades, si 
voleu. Sal, pebre i barrejar bé.

FULLES DE COL FARCIDES
DE CARN I ARRÒS

• Col farcida: Col·loqueu un drap 
a la superfície de treball i este-
neu les fulles de col. Dividiu el 
farcit en 12 porcions iguals. Col-
loqueu cadascun d’ells al mig 
d’una fulla de col. Tanqueu les 
fulles i premeu-les.
Suggeriment de cuina i pre-
sentació: Piqueu les pastana-
gues i el pal d’api. Poseu oli a un 
plat per gratinar i col·loqueu amb 

cura les fulles i les verdures de 
col farcides. Començar a cou-
re a foc fort i després afegir una 
mica de brou. Cobrir amb un 
paper d’alumini i coure al forn 
moderat durant 30 a 40 minuts. 
El líquid s’ha d’haver absorbit 
gairebé completament. Serviu 
amb una rodanxa de llimona 
pelada crua a cada fulla de col 
farcida. Bon profit!
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

El Sol a Casa III il·lu-
mina les teves idees 
i pots tenir moments 
de gran inspiració. 
Més comunicació 
amb els germans. 
Si normalment no 
parles gaire, t’has 
cansat de callar.

aquari
21/01 al 19/02

El Sol per la Casa II 
obre un període per 
posar més atenció 
a l’economia. Reps 
una dosi extra d’au-
toconfiança i això 
t’impulsa a fer-te 
valer amb qui gosi 
menysprear-te.

sagitari
23/11 al 21/12

Els assumptes do-
mèstics o patrimo-
nials poden agafar 
protagonisme en les 
setmanes vinents. 
També la família es-
tarà més present amb 
alguna nova trobada 
o celebració.

escorpí
24/10 al 22/11

S’activa el sector 
dels afectes. Si tens 
fills adults, es pot 
produir una millor 
entesa amb ells. En 
l’amor algú podria 
entrar al teu cor i 
potser hauràs d’ad-
metre-ho.

balança
24/09 al 23/10

Nova etapa al sector 
laboral. Si tens algu-
na molèstia, no ho 
deixes passar més i 
cerques terapeuta. 
S’interessa per tu 
una persona de més 
edat o amb caràcter 
força madur.

àries
21/03 al 20/04

Diversos planetes 
a les Cases X, XI i 
XII t’enfoquen en 
el futur professio-
nal o en projectes 
que vols deixar 
lligats. Controles la 
impaciència i això et 
resulta beneficiós.

cranc
22/06 al 23/07

Sembla que estàs 
una mica cansat o 
avorrit de fer el ma-
teix i t’agradaria fer 
un viatge per sortir 
de la rutina. Potser 
caldrà posar límits 
a algú de la família 
política.

verge
24/08 al 23/09

Compres de tecnolo-
gia que pots neces-
sitar per fer feina o 
estudiar. T’interes-
ses per una nova 
pràctica esportiva. 
Notícies d’algú que 
viu lluny, podria ser 
una exparella.

taure
21/04 al 21/05

El Sol il·lumina el 
sector de l’amistat. 
T’obres a conèixer 
gent nova i es 
reafirmen llaços amb 
persones amigues. 
Laboralment, toca 
arriscar per avançar i 
obtenir millores.

peixos
20/02 al 20/03

Felicitats! El Sol 
entra al teu signe 
i comença un nou 
any. No has perdut 
la fe en l’amor. Si no 
tens parella, algú pot 
fer-te saber del seu 
interès de manera 
molt subtil.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol per Casa VIII 
inclina a gestio-
nar algunes pors. 
Sobretot pots haver 
d’enfrontar-te a la 
por a compartir. Xe-
rrades serioses amb 
la parella. Algú et fa 
una confessió.

bessons
21/05 al 21/06

Pots adquirir més 
responsabilitat al teu 
lloc de treball o bé 
desitges centrar-te 
a treballar pel teu 
compte. Si viatges, 
procura portar tota 
la documentació 
al dia.

877 075 973

TO
R

TO
SA RELAX

LATINAS,
24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO 

A HOTELES Y 
DOMICILIO

SEXO MASAJES Y 
MUCHO MÁS...

CON UNA 
HERMOSA 

LATINA JOVEN

667 250 912

¡Ven a
DISFRUTAR!

TORTOSA

VOLS ANUNCIAR-TE? Aquest és el teu espai privilegiat deAquest és el teu espai privilegiat de PUBLICITAT 977 279 290977 279 290
comercial@mesebre.cat

3 MASAJES 
COMPLETOS

50€ 
9H A 20H

OBLIGACIÓN 
MASCARILLA

643 708 528

OFERTA 
CATALANA

680 239 519

NOVEDAD 

AMPOSTA
HERMOSA RUBIA

110  
DE PECHOS

MUY COMPLACIENTE

Masajes, copas, sexo 
y mucho más...
Somos 4 chicas 
independientes

llama a cualquiera de 
nuestros  numeros

Katalina
643 710 743

Martina
632 146 386

 Skarlet
642 116 300

Melisa 
632 338 796 

I M M O B I L I À R I A
AMPOSTA 

Passatge Guadalajara, zona 
camp de futbol. Pis de lloguer 
de 2 habitacions, amb balcó. 

Parcialment moblat i bons 
acabats. 977 74 33 99

LA SÉNIA 
 Ocasió! Es ven edifici que 
consta de 3 pisos i terrat. 

Pisos de 1-2 habitacions.
977 25 27 27.

ULLDECONA
Magatzems en venda o lloguer 

a diferents llocs del poble. 
674 35 53 49

(Només WhatsApp).

ULLDECONA
Local en lloguer o venda de 

35m, al carrer major.
 977 25 27 27.

SANT JAUME D’ENVEJA
Venda solar urbà 

cantoner.
674 35 53 49 

(Només WhatsApp)

MARINA
LA RÀPITA

ES LLOGA
Amarre 

8 metres

674 35 53 49
(Només WhatsApp)

TREBALL
Empresa de serveis en constant creixement 
busca personal per a treballar a la zona de 

Terres de L’Ebre:

· TREBALLADORS/ES SOCIALS
· PSICÒLEGS/ES

· TERAPEUTES OCUPACIONALS
· METGES   · INFERMERS/ES

interessats/només whatsapp  · 617 702 159

COMPRO
Finques 

rústiques 
amb casa

per Terres de 
l’Ebre.

PAGO AL 
COMPTAT.

656 386 037



24 DIARI MÉS EBRE • divendres 18 de febrer / 2021

+ 
a fons

patrimoni
la nostra memòria,

lo nostre patrimoni

衷心 感谢 большое спасибо

EL CASTELL DE LA SUDA 
HISTÒRIA I LLEGENDES

1

Aquest indret va ser el 
que va acollir la primera 

població , almenys que 
tinguem constància, els 
ibers, sent un lloc amb una 
importància estratègica que 
romandrà al llarg dels segles.

En l’eix cronòlogic, les prime-
res dades que ens consten del 
lloc són que al segle V a.C. 
s’ubicava amb seguretat la po-
blació íber a Tortosa.  
Quan al 1972 se va iniciar la 
construcció de l’actual Pa-
rador Nacional de Turisme, 
“Castillo de la Zuda”, arran de 
l’obra va sorgir un informe, on 
evidència el continuum ocu-
pacional de restes ibèriques i 
estructures romanes al lloc, 
així com la troballa de vuit 
sitges excabats a la roca amb 
material ceràmic de diverses 
èpoques : romana, ibèrica i is-
làmica. 

Però sense dubte l’època de 
major esplendor de l’índret va 
ser la musulmana, encara avui 
en dia trobem a cel obert la 
necròpolis islàmica, la única 
coneguda per ara a Catalunya 
i de incalculable valor
Al segle X en temps de Abd-
al-Rahman III van convertir el 
lloc en alcassaba (ciutadella 
fortificada) i van construir 
l’aljub de la Suda que té 14 
metres de profunditat i que 
proveïa el lloc amb aigua, 
conjuntament amb galeries 
subterrànies que tenien 
masmorres, que encara 
se conserven en l’índret,. 
Turtusha va ser un dels 
Regnes Taifes de al-Andalús, 
de major importància per la 
seva ubicació estratègica.

 També d’aquesta època te-
nim la preciosa llegenda de la 
“Tossa de la Mora” la llegenda 
diu ...que quan en l’indret ro-
manien els àrabs, el seu califa 
el qual per la seva religió po-
dia tenir tantes esposes com 

pogués mantenir, solament 
en tenia una, de la qual estava 
profundament enamorat, però 
aquesta en donar a llum el seu 
fill, va morir…el califa descon-
solat, va encomanar als seus 
súbdits, que ánessin a les mun-
tanyes que hi havien enfront 
de l’alcassaba (els Ports) i que 
fessin una tossa amb el perfil 
de la seva reina mora, i així ho 
van fer i  treballant durant anys 
ho van aconseguir, i el califa 
a la seva estancia quan mira-
va l’horitzó, veia el perfil de la 
seva estimada esposa, la re-
cordava i la plorava amb enyor 
d’aquell amor perdut,  …i enca-
ra avui en dia, se coneix aquest 
lloc com la “Tossa de la mora” 
ja que des de l’actual Castell de 
la Suda se pot observar tot el 
perfil de la reina..
El musulmans que havien con-
querit la ciutat l’any 715 ro-
mangueren a  Tortosa fins al 
1148 quan Ramon Berenguer 
IV va conquistar la ciutat des-
prés del setge de l’alcassaba i 
l’expulsió dels musulmans.
Un cop conquerida Tortosa, 
Ramon Berenguer IV va marxar 
a la conquesta de Lleida i Fra-
ga al 1149, els musulmans van 
aprofitar per intentar recon-
querir-la, posat-hi setge, com 

havien quedat pocs homes a 
Tortosa, ja que eren en cam-
panya, les dones van ajudar 
en la defensa de la ciutat i els 
musulmans van haver d’aixe-
car el setge, de tal manera que 
en una época on la figura de la 
dona tenía uns drets i unes tas-
ques limitades a la seva con-
dició, gràcies a la seva valen-
tía i proesa, tal i com el nostre 
Cristòfol Despuig ens descriu 
en els seus Col.loquis de la 
insigne ciutat de Tortosa, ens 
parla que el compte va crear 
l’ordre de l’atxa en homenat-
ge a aquestes dones, donant 
privilegis i exempció d’alguns 
impostos a les dones que van 
ajudar així com a les seves 
descendents. Se  distinguien 
per vestir una mena d’escapu-
lari amb una atxa (un tipus de 
destral) de gules (vermella) en 
pal, aquesta costum va durar 
fins mitjans de segle XV, també 
se’ls va concedir altres drets a 
tall d’exemple, poder caminar 
al costat dels homes i no per 
darrera com era de costum, …i 
avui en dia, quan són les festes 
de Tortosa, a totes les nostres 
Pubilles, l’alcaldessa el dia de 
la seva proclamació regala una 
atxa com a símbol de la nos-
tra història, de la valentía i la 
importància de la figura de la 
dona tortosina.

Ramon Berenguer IV cedeix la 
Suda als Montcada i posterior-
ment gràcies a una donació del 
rei Alfons II als caballers tem-
plaris.
És als templaris on tenim una 
altra llegenda per contar: di-
uen que els templaris buscaven 
construir les seves esglésies en 
llocs energètics, on s’ubicaven 
portals dimensionals, suposa-
dament  els templaris haurien 
construït a la Suda una petita 
església en un lloc estratègic, 
la veritat és que actualment 
podem trobar en una portala-
da de l’actual Parador la marca 
dels Templaris que encara se 
conserva i donaria viabilitat a 
aquesta història, o almenys a 
la presència dels templers en 
l’indret, de tal manera que de 
ser cert, se consideraria un lloc 
sagrat, un lloc de poder en la 
nova terminologia de la neo-
ciència, un lloc on practicar la 
meditació, la pregaria i la il.lu-
minació.
 Pren una intensitat la hipòtesis 
que podria ser un vòrtex ener-
gètic, sent un enclau espiritual, 
que se podria comparar amb 
el Monasteri de Montserrat, la 
Cova d’Hèrcules a Toledo entre 
d’altres.En aquest lloc perso-
nes amb alta capacitat tele-ra-
diestèsica asseguren poden 
captar aquest punt energètic, 
que se situaria entre el hall i la 
recepció de l’actual Parador de 
Turisme.  Però cadascú és lliure 
de creure el que vulgui...potser 
una altra llegenda per captar 
turisme? potser una realitat per 
descobrir...qui sap!

Seguint en la història....
L’índret va ser residencia 
del Reis com Jaume I “El 
conqueridor” o Pere el 
Cerimoniós , la Suda se va 
convetir en Palau Reial. De 
l’època medieval se conserven 
els arcs d’accés al recinte, així 
com la nau del polvorí, el pati 
d’armes, el forns, les galeries 
subterrànies. Així com les dos 

torres, la Torre Túbal o punta 
del Diamant, i l’altra torre no té 
nom, és quadrada i s’incloia en 
lo que era Palau reial.
En època del Renaixement, 
l’indret no era ni habitable, i 
així ens consta ja que en la vi-
sita del Rei Felip II a Tortosa, a 
1585 el rei residí al Palau Oliver 
de Boteller.
En la Guerra Civil espanyola, 
el lloc va ser molt malmès i no 
fou fins una iniciativa engega-
da per Joaquim Bau i Nolla 
que va impulsar la  creació d’un 
dels hotels i restaurants, amb 
més distinció de la zona. 

De tal manera que en un ma-
teix lloc tenim la història, dels 
íbers, romans, musulmans, 
cristians...i la preciosa histò-
ria de l ‘ordre de l’atxa, com la 
llengenda de la reina mora o 
del portal energètic, així com 
veure la preciosa vall de l’Ebre 
des del seu mirador... No us 
pareix un índret de lo més es-
pecial?

FONTS: Diloli Fons, Jordi i Ferré 
Anguix, Ramon. Íberos en Tortosa. 

Nuevos Datos sobre la protohis-
toria del bajo Ebro. SAGVNTVM, 

40,2008.

CINTA ACCENSI MARTÍNEZ
PROFESSORA D’ECONOMIA

INSTITUT DESPUIG DE TORTOSA
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