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Adif dotarà el tram ferroviari de 
Castelló a l’Ametlla de Mar amb 

tecnologia de telecomunicacions 
d’alta velocitat

Ja s’ha autoritzat l’adjudicació del projecte per a la instal·lació 
tecnologica fixa al tram ferroviari entre Castelló i l’Ametlla de 

Mar (155 quilòmetres) i al ramal de Tortosa-l’Aldea-Amposta (13 
quilòmetres).
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“Tots
amb 

l’Adrià”

“L’Aleví A del CF Camarles: tots amb l’Adrià” ha estat 
guardonat amb el primer premi d’Ètica Esportiva i Joc Net a 
la gala dels V Premis Solidaris de la Fundació de la Federació 

Catalana de Futbol.
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PREMIS NEUTRES 
PER CANVIAR LES MENTALITATS

Millor cantant? Millor 
actor? Enrere 

queden els premis de 
gènere als Brit Awards, als 
MTV Awards o a la Berlinale. 
Evolució necessària o falsa 
bona idea?
Ja l’any 2017, els premis MTV 
van obrir el meló atorgant un 
premi de gènere neutre a Emma 
Watson. L’actriu britànica, coro-
nada per la seva actuació a La 
Bella i la Bèstia, va acollir amb 
satisfacció aquest premi, el pri-
mer d’aquest tipus al cinema, 
que no separava els nominats 
segons el seu sexe.
Des de llavors, moltes altres ins-
titucions han seguit aquest en-
focament igualitari. El Festival de 
Cinema de Berlín s’ha iniciat en 
una modalitat de gènere neutre, 
ja no diuen “Millor actriu” i “Mi-
llor actor”, sinó “Millor interpre-
tació”. Per segona edició con-
secutiva, els Brit Awards  també 
acaben de lliurar els seus tro-
feus sense distinció entre ho-
mes i dones. Això no va impedir 
que  Adele, escollida “artista de 
l’any”, celebrés en el seu discurs 
la seua feminitat.
Escoltant artistes com Sam 
Smith, que ara surten pública-
ment com a no binaris, els orga-
nitzadors dels  Brit  Awards  han 

decidit introduir premis que 
premien els artistes únicament 
pel seu treball i la  seua música 
més que per la manera com de-
cideixen identificar-se ells ma-
teixos o com els poden perce-
bre els altres.
Què passa més a prop de 
casa? Per què una cerimònia 
com los Goya, no fa cap distin-
ció entre direcció, muntatge o 
guió, sinó que insisteix a distin-
gir entre homes i dones a l’hora 
d’escollir una actriu i un actor, 
tots dos fent la mateixa feina? 
Per què els premis literaris ho-
noren una novel·la (i no un au-

tor) quan en un plató de teatre, 
on l’exercici és físic, homes i 
dones competeixen en dife-
rents categories? Totes aques-
tes preguntes no deixen de ser 
un repte perquè fer una catego-
ria de gènere neutre vol dir: dei-
xar de mirar homes i dones amb 
una visió binària, mentre encara 
vivim en un món binari.
L’enhorabona a la directora de 
cinema Carla Simón que ha fet 
història a Berlín en guanyar el 
primer Os d’Or català al presti-
giós festival de Berlín, la  Berli-
nale, amb el film Alcarràs.
La directora catalana ha volgut 

EDITORIAL

Aquesta iniciativa sorgeix 
del Programa per a la 

promoció d’una alimentació 
saludable i la prevenció 
i abordatge de malalties 
a l’atenció primària i 
comunitària del Departament 
de Salut i s’emmarca en el Pla 
d’enfortiment i transformació 
de l’atenció primària.
La tasca de les noves professio-
nals està orientada a la preven-
ció i el tractament de problemes 
associats a una mala alimen-
tació, mitjançant la promoció 
d’hàbits alimentaris saludables i 
sostenibles, adaptats a les con-
dicions particulars de risc i de 
malaltia, a les preferències i els 
recursos socioeconòmics i cul-
turals, i s’adrecen especialment 
als col·lectius que més ho ne-
cessiten.
Mitjançant el treball en equip i 
de forma multidisciplinària amb 
la resta de professionals de l’EAP 
i en col·laboració amb els equips 

de salut pública i la comunitat, 
les nutricionistes se sumaran als 
diferents programes en què tre-
balla l’atenció primària i comu-
nitària (APIC) com per exemple 
el Programa salut i escola, liderat 
per les infermeres dels EAP, amb 
l’objectiu d’educar i promoure 
una bona alimentació entre els 
infants i adolescents.
Inicialment, i atès que la Gerèn-
cia Territorial considera fona-
mentals la formació, la docència 
i la recerca, s’ha organitzat un 
curs d’acollida amb l’objectiu 
de proporcionar-los el coneixe-
ment del funcionament de l’or-
ganització. El curs, d’una durada 
de 5 dies, l’impartiran diversos 
treballadors de la Gerència Ter-
ritorial, juntament amb professi-
onals de l’Agencia de Salut Pú-
blica.
Pel que fa a la ubicació, les no-
ves dietistes estaran en diferents 
centres d’atenció primària de 
les quatre comarques i donaran 

cobertura a tot el territori, su-
mant-se a la tasca de les profes-
sionals que treballen a l’Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta, 
ja que en el desenvolupament 
d’aquest Programa és fonamen-
tal la visió territorial i la col·labo-
ració de la resta de proveïdors 
de les Terres de l’Ebre.
El Pla d’enfortiment i trans-
formació de l’atenció primària 

L’ICS Terres de l’Ebre incorpora quatre dietistes nutricionistes
als equips d’atenció primària

dedicar el guardó a les famílies 
que treballen la terra, una feina 
que ha considerat que és “una 
forma de resistència”. Ha recor-
dat que part de la seva família 
cultiva préssecs precisament a 
Alcarràs. La pel·lícula, rodada en 
llengua catalana, descriu l’estiu 
d’una família enfeinada en la 
recollida del préssec a la Terra 
Ferma. És l’última collita, per-
què el propietari de les terres 
que han conreat durant dèca-
des les pensa dedicar a un ne-
goci més lucratiu i ecològic: les 
plaques d’energia solar.
Us sona? 

sorgeix de la necessitat de fer 
reformes estructurals en el sis-
tema sanitari per dotar l’APIC 
dels recursos suficients per fer 
front a les necessitats assisten-
cials sorgides de l’evolució de la 
societat en els últims anys. Tam-
bé, de la necessitat conjuntural 
de donar resposta a l’activitat 
generada per la pandèmia de 
COVID-19.primera dosi.

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - TERRES DE L’EBRE
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DECEBUTS 
AMB L’ACTITUD 
DEL GOVERN 
CENTRAL 
El Govern també ha valorat 
com a ‘decebedora’ l’actitud 
del Govern central de pospo-
sar els treballs de moviments 
de sorres al Delta de l’Ebre, 
“no entenem que s’hagi tardat 
tant, perquè el moviment de 
sorres el teníem desencallat 
les dos parts al mes d’agost de 
2021 i que no s’hagi executat 
abans de la primavera de 2022 
és una llàstima; intentarem 
seguir col·laborant perquè al 
futur les obres siguen més 
ràpides ja que no són tempos 
admissible per la fragilitat del 
Delta”, ha dit el delegat del 
Govern, Albert Salvadó. 

COVID: LA 
PANDÈMIA VA A 
LA BAIXA 
Aquest dimecres s’han sumat 
194 casos de Covid-19 a les 
Terres de l’Ebre i des de l’inici 
de la pandèmia es comp-
tabilitzen 45.300 positius. 
Entre el 13 i el 19 de febrer 
van haver-hi 1.108 casos, la 
meitat que fa dues setmanes. 
La pandèmia va a la baixa, 
ja que la velocitat de contagi 
(Rt) és inferior a l’1, però puja 
cinc centèsimes fins a 0,93. 
El risc de rebrot també puja 
una mica i ho fa 20 punts fins 
a 1.273 (risc molt alt). Segons 
dadescovid.cat, actualment hi 
ha 44 persones ingressades 
per Covid-19, 7 de les quals a 
l’UCI, i son un 35% menys que 
fa dues setmanes. A les Terres 
de l’Ebre han mort 240 per-
sones des de l’inici de la pan-
dèmia. Les últimes defuncions 
daten del 6 i el 9 de febrer.  El 
16,95% de les proves que es 
fan donen positiu.

POLÍTICA

“No s’entén l’actitud 
del Govern central de 

posposar els treballs de 
moviments de sorres al 

Delta de l’Ebre”

El Govern treballa per convertir les Terres de 
l’Ebre en un pol estratègic 

d’economia blava a la Mediterrània
El delegat del Govern a les Ter-
res de l’Ebre, Albert Salvadó, ha 
presidit la reunió del Consell de 
Direcció de l’Administració Ter-
ritorial de la Generalitat, en què 
entre d’altres temes, han valo-
rat l’aportació del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural en ajuts al Grup 
d’Acció Local Pesquera (GALP) i  
del Fons Europeu Marítim i de la 
Pesca (FEMP) durant el 2021 i les 
previsions per aquest 2022.
En aquest sentit, Albert Salvadó 
ha destacat que “és important 
per a les Terres de l’Ebre ser un 
pol estratègic de l’economia 
blava lligada al sector de la mar 
i aquí podem ser molt compe-
titius, per això des del Departa-
ment s’estan donant ajuts im-
portants en este sector”
En concret, el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural va atorgar un to-
tal de 5.002.477’59 euros d’in-
versió entre els 37 expedients, 
dels 49 sol·licitats inicialment, 
al GALP Mar de l’Ebre per un 
valor de 1.525.944’36 euros; i 
els 30 expedients, dels 37 sol·li-
citats, al FEMP per un valor de 
3.476.533’23 euros.
Aquesta inversió ha permès la 
implantació de mesures per 
al foment del desenvolupa-
ment sostenible de la pesca, de 
l’aqüicultura i per a l’aplicació 
de la Política Pesquera Comuna 
(PAC), juntament amb altres me-
sures per a la comercialització i 
per a la transformació d’activitats 
i empreses d’economia blava. 
El director territorial d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda 
Rural, Jesús Gómez, ha destacat 

“una tendència a l’alça del di-
namisme empresarial vinculat a 
l’economia de la mar. En el cas 
del GALP facilita inversions al 

El delegat del Govern, Albert Salvadó, i el director territorial d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Jesús Gómez.

voltant de la pesca i aqüicultura; 
valorant molt projectes de tu-
risme, restauració, ajuntaments, 
comercialització; economia al 
voltant dels ports pesquers”.
La inversió proposada als ajuts 
FEMP 2022, per a projectes des-
tinats per a l’economia producti-
va, per a generar llocs de treball, 
demostra una línia de creixe-
ment que fa que “aquest 2022 
les Terres de l’Ebre lideren l’eco-
nomia blava a Catalunya, fruit 
de la feina de fa anys, amb una 
voluntat i capacitat de que vagi a 
més”, comentava Jesús Gómez. 
L’objectiu que es marca el Go-
vern a les Terres de l’Ebre és 

convertir en un pol estratègic 
d’economia blava a la Mediter-
rània, “perquè tenim els actius: 
Escola Nàutico-pesquera de 
l’Ametlla, l’Escola d’Aqüicultura 
i el Centre de Recerca de l’IRTA 
a la Ràpita, juntament amb un 
ecosistema que ens permet que 
les empreses tinguin capacitat i 
voluntat inversora, tenim 6 con-
fraries i, sobretot la diversitat na-
tural del Delta, badies, mar ober-
ta, plana deltaica. La voluntat hi 
és i sabem com ho volem, so-
bretot, sent sostenibles”, desta-
cava el director territorial d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural.

Adif dotarà el tram ferroviari de Castelló a l’Ametlla de Mar 
amb tecnologia de telecomunicacions d’alta velocitat

El consell d’administració 
d’Adif ha autoritzat l’adjudi-
cació del projecte per instal-
lar tecnologia fixa de teleco-
municacions d’alta velocitat 
al tram ferroviari entre Cas-
telló i l’Ametlla de Mar (155 
quilòmetres) i al ramal de 
Tor tosa- l ’A ldea-Amposta 
(13 quilòmetres). L’adjudica-
ció s’ha fet per un import de 

12.668.580,59 euros a l’em-
presa Sistemas y Montajes 
Industriales i té un termini 
d’execució de 22 de mesos. 
L’actuació respon a l’Objectiu 
de Desenvolupament Soste-
nible (ODS) d’Indústria i Inno-
vació per “modernitzar i fer 
fiables” les infraestructures. 
L’obra podrà ser cofinançada 
amb fons europeus. (ACN)

Acció Climàtica destina 
més de 5 MEUR a 

promoure l’economia 
blava amb els ajuts 

GALP i FEMP durant 
el 2021, i gestiona un 

centenar d’expedients 
per valor de més de 14 

milions per aquest 2022

L’obra s’adjudica 
per 12’7 MEUR a 

l’empresa Sistemas y 
Montajes Industriales 

i té un termini 
d’execució de 22 

mesos

“Avui dia les Terres de l’Ebre lideren 
l’economia blava a Catalunya”
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** L’AJUNTAMENT ha dut a 
terme una actuació de millora 
de l’espai enjardinat situat al 
passeig de Jaume I, al davant 
de l’institut-escola del Temple. 
Es tracta d’una intervenció per 
potenciar el caràcter paisatgís-
tic de l’entorn, mitjançant la 
potenciació de la vegetació en 
este punt. 
** TORTOSA  trasllada la des-
filada de disfresses fins al 18 
de juny per poder-la viure amb 
la màxima intensitat possible. 
L’evolució de la pandèmia 
durant el primer tram del 2022 
va portar l’associació de veïns 
de Ferreries a ajornar la rua del 
Carnaval fins a la primavera.
** 15 propostes artístiques 
opten com a finalistes al setzè 
premi de pintura Francesc Gi-
meno. Les obres seleccionades 
formaran part d’una exposició 
que es podrà visitar durant la 
primavera al Museu.

** MOVEM TORTOSA 
denuncia el retard “de més 
d’un any en l’adjudicació del 
servei d’acollida d’animals de la 
gossera municipal. El contracte 
amb El Corralet va finalitzar al 
gener de 2021 i més d’un any 
després continua prorrogat, 
essent un nou exemple de 
mala gestió pública del govern 
socioconvergent”.

   EN 1 MINUT

Tortosa obté 1,5 ME dels fons Next Generation per a 
implantar zones de baixes emissions a la via pública

L’Ajuntament de Tortosa ha ob-
tingut 1.504.755 euros dels fons 
Next Generation, dins del pro-
grama per a la implantació de 
zones de baixes emissions i la 
transformació digital i sosteni-
ble del transport urbà. L’adjudi-
cació provisional de les ajudes, 
feta per la secretaria general de 
Transports i Mobilitat del go-
vern espanyol, inclou diversos 
projectes de millora de la via 
pública al municipi, accions im-
pulsades pel consistori que van 
en la línia dels Objectius de de 
Desenvolupament Sostenible 
de l’Agenda 2030, incorporats 
per l’Ajuntament de Torto-
sa amb l’adhesió a l’Acord de 
Ciutats Verdes. Concretament, 
Tortosa ha presentat cinc actu-
acions a la convocatòria, de les 
quals dos ja s’han dut a terme, 
una és en marxa i les altres dos 
ja tenen definida la redacció 
dels respectius projectes. Les 
primeres fan referència a l’ur-
banització de la plaça de l’Ajun-
tament i dels carrers de l’en-
torn, i a l’adequació i reposició 
de les voreres als carrers Mos-
sèn Manyà i Sebastià Juan Arbó 
de Vora Parc. Juntament amb 

estes, també hi figura l’actuació 
de transformació que s’està du-
ent a terme en estos moments 
al carrer Cervantes. Finalment, 
els recursos també van desti-
nats als projectes de digitalitza-
ció i modernització de la xarxa 
semafòrica, i a la transformació
del carrer Barcelona entre la 
plaça de la Unió i la plaça d’Àn-
gel Acosta, fent-lo més acces-
sible per als vianants i  amb la 

incorporació d’un carrill bici. 
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, ha 
destacat que la concessió dels 
fons Next Generation per a ac-
tuacions com les fetes a la plaça 
de l’Ajuntament o les que s’estan 
duent a terme al carrer Cervan-
tes posen de manifest este tipus 
de projectes, que volen afavorir 
la creació d’espais on les perso-
nes puguen gaudir de l’espai pú-
blic d’una manera més amable.

Les actuacions fan 
referència a projectes 

per a la creació 
d’espais de mobilitat 
sostenible i per a la 

transformació digital 
de la circulació

MEDI AMBIENT

L’alcaldessa i la directora de l’Incasòl es 
reuneixen per avançar en la tramitació de 

l’ampliació del polígon Catalunya Sud
L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, i la directora de 
l’Institut Català del Sòl, Mercè 
Conesa, s’han reunit este di-
jous a l’Ajuntament de Torto-
sa per a seguir avançant en la 
tramitació per a l’ampliació del 
polígon industrial Catalunya 
Sud. D’esta manera han pogut 
continuar els contactes que 
l’alcaldessa ja havia fet set-
manes enrera amb l’Incasòl, 
per tal de seguir treballant per 
disposar de més terrenys in-
dustrials al terme municipal, 
especialment després que l’ar-
ribada de les últimes implan-
tacions d’activitats haguessen 
generat la necessitat de dispo-
sar de més sòl.
En el moment que es va fer pú-
blica la implantació de la mul-
tinacional Kronospan a Torto-
sa, l’alcaldessa ja va avançar 
la necessitat de desenvolupar 

l’ampliació del polígon, tal com 
estava prevista al POUM.
Ara els treballs se centren en ti-
rar endavant la tramitació que es 
requereix i poder materialitzar 
l’ampliació per tal de disposar de 
nous terrenys per a l’ús d’activi-
tats industrials.
Durant la trobada, Roigé i Co-
nesa també han abordat altres 

Es presenten al·legacions al 
projecte d’expropiacions

per a l’eliminació del pas a 
nivell de Campredó

La junta de govern local de Tor-
tosa ha acordat presentar al·le-
gacions al projecte de supressió 
del pas a nivell de Campredó 
mitjançant la construcció d’un 
viaducte. El document presen-
tat assenyala que tant l’Ajunta-
ment com l’EMD de Campredó 
no havien estat informats de 
l’aprovació definitiva del pro-
jecte. Així mateix, l’Ajuntament 
afegeix que diverses finques de 
propietat municipal afectades 
pel projecte formen part de ca-
mins municipals situats en sòl 
no urbanitzable. D’altra banda, 
dos parcel·les integren la zona 
humida coneguda com a Mar-
jals de Campredó, que esdevé 
una zona d’interès municipal i 
que cal vetllar per la seua pre-
servació. Les al·legacions pre-

sentades per l’Ajuntament de 
Tortosa també apunten la ca-
racterística dels terrenys com 
a zona inundable i alerten, en 
conseqüència, que cal tindre en 
compte la retenció d’aigua que 
podria provocar la construcció 
del talús projectat, no només a 
la zona natural sinó també a la 
mateixa infraestructura ferrovi-
ària. L’Ajuntament demana més 
concreció sobre les afectacions 
a la zona i, eventualment, l’estu-
di d’alternatives que n’eviten o 
en minimitzen l’impacte. Men-
trestant, també insten a pren-
dre mesures preventives per a 
reforçar la seguretat del pas a 
nivell, com ara l’actualització 
tecnològica de les barreres així 
com la reducció de la velocitat 
dels trens que hi circulen.

qüestions que impliquen les 
dos institucions que presidei-
xen. Entre estes, destaca el 
projecte de rehabilitació de 
l’edifici de l’antiga sinagoga 
de Tortosa, a l’extrem nord 
del call, que l’Ajuntament i 
l’Incasòl duran a terme de 
manera conjunta els pròxims 
mesos. 



5DIARI MÉS EBRE • divendres 25 de febrer / 2022amposta
 
** EL MURAL de Soria-
no-Montagut en bronze ja 
presideix l’escala principal 
de l’Ajuntament d’Amposta.
La peça representa la vida 
a la ciutat en la meitat de 
segle XX. El mural ha tornat 
a l’escala principal de l’Ajun-
tament d’Amposta (més 
informació a la plana 14)

**  LO SINDICAT ja és 
una realitat, un projecte 
de llarg recorregut que es 
vol convertir en el centre 
de referència de l’ocupació, 
l’empresa i la innovació a les 
Terres de l’Ebre.

Un espai que acollirà tots 
els serveis de l’Àrea de 
Desenvolupament Social i 
Econòmic: borsa de treball, 
orientació laboral, formació, 
emprenedoria i empresa, 
economia social i amb una 
menció especial al Fablab 
Terres de l’Ebre, un nou 
laboratori d’innovació que 
estarà obert a la ciutadania, 
al món educatiu i empresa-
rial. 

BREUSCURSOS +ESARDI
L’Escola d’Art i Disseny 
obre portes

L’Escola d’Art i Disseny d’Am-
posta estrena el programa 
+Esardi, a través el qual es vo-
len oferir diferents cursos ac-
cessibles a tota la ciutadania, 
dels 16 anys a persones jubi-
lades. “Ens agrada que tot allò 
que passa als centres educatius 
generi sinergies amb la ciuta-
dania i aquests cursos tenen 
aquesta finalitat: obrir l’escola 
a totes les persones”, explicava 
l’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs, qui afegia que aquestes 
formacions també se sumaran 

Inversió per 
millorar els 
equipaments 
del laboratori
L’Hospital Comarcal d’Amposta 
ha invertit 1,5 MEUR en millorar 
els equipaments del servei de 
laboratori, que ha permès l’am-
pliació de la cartera de serveis 
i la millora dels temps d’exe-
cució de les proves analítiques. 
També s’ha millorat l’apartat de 
bioquímica, immunologia, se-
rologia i cirurgia, entre altres. 
Durant el 2021 el servei va fer 
4.400 proves PCR, així com 
2.400 peticions privades i 3.500 
proves d’antígens. Globalment 
es van rebre 290.000 peticions 
d’analítiques, un 22% més que 
el 2020 i es van fer 224.000 
proves, un 11% més que l’any 
anterior. (ACN)

HOSPITAL
Concurs 
d’Art del 
Fòrum Jove
Les joves Daniela Drághici, Rut 
Coronado i Ariadna Garcia, es-
tudiants de segon de batxillerat 
artístic de l’Institut Ramon Be-
renguer IV d’Amposta, van ser 
les guanyadores del Concurs 
d’Art del Fòrum Jove de les Ter-
res de l’Ebre, celebrat el passat 
16 de febrer al Casal. 
El concurs d’Art és una de les 
activitats del Fòrum Jove per 
reconèixer el talent artístic de 
les Terres de l’Ebre, alhora que 
genera espais de trobada entre 
l’alumnat de diferents centres. 
L’obra guanyadora il·lustrarà el 
cartell de la pròxima edició del 
Fòrum Jove.
En aquesta edició del Concurs 
van participar prop de 120 per-
sones de l’Escola d’Art i Disseny 
d’Amposta (Esardi), del batxille-
rat artístic de l’Institut Ramon 
Berenguer IV i de l’Escola d’Art 
de Móra la Nova. 

JOVENTUT

al catàleg d’activitats que els 
professionals de la Salut podran 
prescriure per millorar la situa-
ció sanitària d’alguns pacients. 
Tanmateix, Tomàs destacava la 
importància de tenir a la ciutat 
una escola d’art i disseny muni-
cipal com Esardi, on es formen 
alumnes d’arreu de les Terres 
de l’Ebre. “Seguim treballant per 
portar l’Esardi a l’antic edifici de 
les Monges i, encara que tarda-
rem uns anys a veure-ho, que es 
continuen coent coses és un in-
dici de l’excel·lència de l’escola”.

Inversió d’ 1,5 MEUR
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DELTEBRE

XERTA
La setmana passada el Consell 
Comarcal del Baix Ebre va re-
alitzar l’arranjament del ferm 
de la via verda a diferents 
trams del poble. Concre-
tament els trams on s’ha 
intervingut són els següents: 
al tram compartit en vehicles 
entre el camí d’Alfara i el camí 
dels Bous, al tram del camí 
dels Montsblancs, al tram de 
l’Estació de Xerta fins a la 
costa del camí de l’Assut.

JESÚS: 
CARNAVAL A LA 
VORA DEL CANAL
Jesús viurà el Carnaval demà 
dissabte, 26 de febrer. La 
concentració serà al camp de 
Futbol a partir de les 18h.
Hi haurà rua fins a la pèrgo-
la, discurs de Sa Majestat i 
música. Organitza la secció de 
Festes EMD Jesús.

TIVENYS
Aquesta setmana ha finalitzat 
la campanya ‘Per un poble viu, 
mantenim el comerç rural ac-
tiu’ que ha tingut per objectius 
principals visualitzar, donar su-
port i potenciar el comerç local. 
“Agraïm a tots i cadascun dels 
comerços la generositat per fer 
possible la campanya”.

MÉS 
NOTÍCIES

Comencen les obres d’ampliació del Pavelló Poliesportiu del Perelló
Les obres d’ampliació del pa-
velló poliesportiu s’han ini-
ciat aquest mes de febrer i 
tindran una durada prevista 
de 9 mesos. El seu cost total 
és de 805.000 euros. Part de 
l’actuació s’ha finançat amb 
una subvenció del PUOSC 
(Pla Únic d’obres i serveis) de 
la Generalitat de Catalunya i 
el programa PAM (Pla d’acció 
Municipal) de la Diputació de 
Tarragona. La resta serà sufra-
gada pel mateix Ajuntament 
del Perelló amb recursos pro-
pis.
Amb l’ampliació de la instal-
lació es crearà un únic punt 
d’accés que permetrà con-
trolar l’entrada a tota la zona 

esportiva; pavelló, camp de 
futbol, camp de birles, zona 
d’atletisme i pista de pàdel.
El pavelló també passarà de te-
nir 2 a 4 vestuaris. Això evitarà, 
com passava fins ara, que molts 
equips haguessin de compartir 
vestidor quan es jugaven molts 
partits seguits. També hi haurà 
2 vestuaris nous per als àrbi-
tres.

És el segon projecte 
més important de la 
legislatura, amb una 

inversió de 
805.000 euros

A més, la nova instal·lació 
comptarà amb dues sales po-
livalents, una s’habilitarà com 
a gimnàs i l’altra servirà per 
descongestionar la pista po-
liesportiva quan pugui acollir 
altres activitats amb grups re-
duïts. ”L’activitat i ocupació de 
l’actual pavelló poliesportiu 
municipal és molt gran, ja sigui 
amb les activitats que organit-
za la mateixa àrea d’esports 
de l’Ajuntament, o bé amb la 
de les entitats esportives lo-
cals que tenen el conveni de 
col·laboració anual per de-
senvolupar les seves activitats 
esportives. Queda palès que 
aquesta ampliació de vestuaris 
i de la instal·lació és molt ne-

cessària, i la nova sala poliva-
lent permetrà fer més activitats 
en la mateixa franja horària”, ha 
destacat l’alcaldessa del Pere-
lló Maria Cinta Llaó.
L’Ajuntament ja va fer dues ac-
tuacions prèvies i necessàries: 

d’una banda, es va traslladar 
el dipòsit d’aigua de reg del 
camp de futbol per tenir l’es-
pai suficient i per fer l’amplia-
ció. De l’altra, es va desplaçar 
i millorat tota la instal·lació 
elèctrica de la zona esportiva.

El plenari aprova la creació de 
l’Oficina Municipal d’Escolarització

La sessió plenària d’aquest mes 
de febrer de l’Ajuntament de 
Deltebre ha estat marcada per 
l’aprovació, per unanimitat, de 
la creació de l’Oficina Muni-
cipal d’Escolarització de Del-
tebre, un nou servei d’acom-
panyament a les famílies del 
municipi en tot el procés de 
preinscripció, planificació i se-
guiment de l’escolarització de 
l’alumnat del municipi. Aquest 
servei està destinat a totes les 
famílies que hagin de preins-
criure el seu fill per primera 
vegada, que vulguin canviar de 
centre educatiu o que hagin 
d’escolaritzar el seu fill una ve-
gada iniciat el curs escolar. En 

aquesta mateixa línia, també 
s’ha aprovat, per unanimitat, la 
zonificació escolar per al curs 
2022 i 2023, el qual s’iniciarà 
amb 96 nous xiquets i xiquetes 

Estrena de la nova il.luminació 
al pavelló de Roquetes

L’Ajuntament ha informat que 
s’ha estrenat la nova il·lumi-
nació al pavelló poliesportiu. 
“S’han substituït 30 lluminàries 
passant-les a tecnologia led per 
obtenir un estalvi energètic i 
millorar-ne la intensitat”.
D’altra banda, s’ha informat 
també de la instal.lació de punts 

Wifi públics i gratuïts al muni-
cipi. Concretament a laZona 
esportiva, Casal Raval de Cris-
to, Hort de Cruells, Biblioteca, 
Centre Cívic, Patí dels Til.lers, 
Pavelló municipal i aparcament 
autocaravanes. “Un projecte 
subvencionat amb fons euro-
peus”.

L’Ametlla: comencen les 
obres de la nova Biblioteca

Aquest dilluns han començat 
les obres de la nova Biblioteca 
Municipal de l’Ametlla de Mar, 
situada al parc del Bon Repòs. 
Les obres comporten la supres-
sió del pipicà i de l’Espai Jove. 

La nova biblioteca està prevista 
que ocupi una superfície total 
de prop de 1.000 m², dividida 
en dues plantes i el termini de la 
seva construcció és de màxim 
18 mesos.

a les classes de P3. El plena-
ri també ha aprovat, per una-
nimitat, les bases d’una nova 
convocatòria dels premis Ter-
ra de Fang, els quals es con-

voquen en les modalitats de 
poesia, narrativa breu (les dues 
amb premis de 1.000€) i au-
tor local, en la categoria adult 
(500€) i juvenil (200€).
esia.
Finalment, el plenari també ha 
provat, per unanimitat, la mo-
ció presentada per ERC Del-
tebre per a la commemoració 
del Dia Internacional de les 
Dones.

Nova convocatòria 
dels premis

Terra de Fang
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  MÉS 
  NOTÍCIES

UNA PROVA 
PILOT EVITA COM 
A MÍNIM L’ÚS 
DE 35.000 GOTS 
D’UN SOL ÚS A 
LES GUINGUETES 
DE LES PLATGES 
DEL PARC 
NATURAL DEL 
DELTA 
Aquest estiu s’han emprat a 
les guinguetes de les platges 
dels municipis del Parc Natural 
del Delta de l’Ebre uns 22.000 
gots reutilitzables per lluitar 
contra l’ús de plàstics d’un sòl 
ús i conscienciar la ciutadania 
sobre l’impacte ambiental de 
les deixalles marines. Ha estat 
en el marc d’una prova pilot 
que s’ha portat a terme en el 
context del projecte europeu 
Plastic Busters MPAs, que 
finança el programa Interreg 
Med i en el qual participa 
l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC) a través del 
Centre d’Activitat Regional 
pel Consum i la Producció 
Sostenible (SCP/RAC). Les 
dades s’han presentat davant 
dels ajuntaments participants 
en el projecte. El projecte s’ha 
desenvolupat en 14 guingue-
tes de Deltebre, l’Ampolla, 
Amposta, la Ràpita i Sant 
Jaume d’Enveja. També s’han 
emprat gots reutilitzables en 
un total de deu festes populars 
de la zona, com ara la Buda&-
Bike de Sant Jaume d’Enveja, 
les Festes Majors d’Amposta, 
Ia III Festa Ecoturisme de 
l’Aldea, el certamen Orígens de 
la Ràpita o la Festa de la Sega 
dels Muntells.  

L’ALDEA

Campredó: Dia Internacional de la Llengua Materna
La celebració del Dia Inter-
nacional de la Llengua Ma-
terna, que organitza la Bibli-
oteca Manuel Pérez Bonfill 
de Campredó, enguany va 
tindre lloc en diferents es-
pais de la població. L’occità 
de Catalunya era la cultu-
ra homenatjada en aquesta 
ocasió. Va idear-se una jor-

nada molt complerta per tal 
de reivindicar l’ús de l’aranès 
arreu: a casa, a l’escola i a in-
ternet. Es van preparar activi-
tats durant tot el dia relacio-
nades amb el paisatge rural, la 
gastronomia aranesa, els balls 
populars occitans i la inaugu-
ració d’una exposició sobre 
l’abast social de l’aranès en-

trat el segle XXI. Des del go-
vern de Campredó van com-
prometre’s a adquirir llibres en 
aranès per tal de col·laborar 
en la seua promoció. Van re-
alitzar la meitat del parlament 
introductori en aranès tam-
bé, així com van demanar que 
l’explicació de l’exposició fos 
igualment en aquesta llengua.

L’Ajuntament crea el Cos de Protecció Civil
L’Ajuntament de l’Aldea va con-
templar als pressupostos mu-
nicipals de 2022 una partida 
pressupostària per la creació 
del cos de voluntaris  de Pro-
tecció Civil. Actualment el cos 
consta de 5 voluntaris que han 
estat uniformats, dotats d’equip 
de radio telecomunicació ,ve-
hicle, i donaran suport i estaran 
coordinats en tot moment  per 
la Guàrdia Municipal.
El tret de sortida oficial el van 
donar a la Cavalcada Reial  i  a 
partir d’ara l’equip de Protec-
ció Civil serà present als actes 
massificats de la població com 
curses, Festes Majors, esdeve-
niments amb molta afluència 
de públic, o emergències que 
requereixin els seus serveis.

Carnaval
D’altra banda, la Regidoria de 
Festes de l’Ajuntament ha in-
format que el carnaval 2022 
se celebrarà demà dissabte 26 
de febrer a la plaça Dr. Maimó. 

Com a novetats destacades 
i a causa de la COVID 19, en-
guany no es realitzarà rua pels 
carrers de la població, i tots els 
actes, el ball de carnaval i l’en-
trega de premis es realitzaran a 
l’exterior. El presentador oficial 
del Carnaval serà l’influencer 
ebrenc Berti. Albert Pagà ja va 
donar veu al carnaval aldeà de 
l’any 2020.
Josep Franch Regidor de Fes-

tes: “Des de la Regidoria es-
tem contents de poder tornar 
a celebrar esdeveniments tan 
destacats del calendari d’acti-
vitats anual com és la festa de 
Carnaval. Enguany, a més, amb 
activitats dirigides als més pe-
tits i amb un  convidat de luxe 
com l’influencer  ebrenc Albert 
Pagà (Berti_iau). Animar a tot-
hom a participar-hi i ens veiem 
els proper dia 26.”

Actualment el 
cos consta de 5 

voluntaris. Estarà 
coordinat en tot 
moment  per la 

Guàrdia Municipal

L’aleví del CF Camarles: Tots amb l’Adrià, distingit amb el 
premi ‘Ètica Esportiva i Joc Net’

L’Aleví ‘A’ del CF Camarles: tots 
amb l’Adrià ha estat guardonat 
amb el primer premi d’Ètica Es-
portiva i Joc Net a la gala dels 
V Premis Solidaris de la Fun-
dació de la Federació Catalana 
de Futbol, celebrada el passat 
dilluns a l’Antiga Fàbrica Estre-
lla Damm. Lluitador, ambiciós i 
treballador són algunes de les 
virtuts d’Adrià Ferré, que pateix 
Distròfia Muscular Congènita, 
una malaltia que actualment 
no té cura. El seu entrenador i 
els seus companys, deixant de 
banda els resultats, col·laboren 
perquè pugui gaudir del que 
més li agrada: jugar a futbol.
L’entrenador de l’equip, Da-
vid Campanals, subratlla que 

“vaig començar a dirigir aquest 
grup l’any passat, però l’Adrià 
no venia a entrenar a causa del 
confinament. Quan es va afe-
gir a l’equip, vam gaudir de la 

seva entrega i esforç. Gràcies a 
ell som més forts”. Per la seva 
banda, Adrià destaca que “des 
que era petit sempre he tingut 
una pilota als peus. El que més 

m’agrada del futbol és sen-
tir-me part de l’equip. Els meus 
companys m’ajuden en tot, es-
tan pendents de mi i em sento 
molt estimat. El meu somni és 
arribar a ser mestre i poder aju-
dar a la resta”.

L’equip col·labora 
perquè l’Adrià Ferré, 
que pateix Distròfia 
Muscular Congènita, 
pugui seguir gaudint 

de la seva gran 
passió: jugar a futbol
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LA RÀPITA

El jutjat de guàrdia de Reus ha decre-
tat presó provisional sense fiança per 
a tres dels vuit detinguts la setmana 
passada per tràfic de drogues, deten-
ció il·legal, amenaces, lesions i orga-
nització criminal. Els altres cinc han 
quedat en llibertat provisional a l’es-
pera de ser requerits pel jutjat. La cau-
sa segueix secreta. 
Els arrestos van tenir lloc, principal-
ment, durant l’operatiu desplegat amb 
tres escorcolls a Alcanar, Vinaròs i Es-

plugues de Llobregat. 

D’altra banda, el mosso arrestat per 
Afers Interns durant l’operació es tro-
ba en llibertat i pendent d’una possible 
citació judicial. Se li atribueix, supo-
sadament, col·laboració amb el grup i 
revelació de secrets.
L’agent està apartat del servei i haurà 
de comparèixer quan sigui citat davant 
del jutge de Reus que instrueix el cas, 
sota secret.

Presó per a tres dels vuit detinguts per 
narcotràfic a Alcanar, Esplugues i Vinaròs

Els murals d’Orígens incorporen els codis QR del projecte 
‘Murs de bitàcola’ per explicar la història de les imatges 

La policia local d’Amposta ha detin-
gut un veí de la Ràpita de 22 anys 
com a presumpte autor de l’entrada 
i robatori a una botiga d’alimentació 
de l’avinguda Santa Bàrbara dilluns a 
la matinada. Els agents el van enxam-
par quan estava fugint del lloc amb 

els objectes que acabava de sostreu-
re. En el moment de la detenció van 
poder recuperar la caixa registradora 
i una ampolla de beguda alcohòlica. 
L’arrestat hauria accedit a l’interior de 
l’establiment trencant un vidre de la 
porta d’accés.

Detingut quan intentava fugir amb la caixa 
registradora i una ampolla de beguda que 

havia sostret d’una botiga d’Amposta

montsià

Els murals d’Orígens, ubicats a 
la placeta d’Orígens, incorporen 
els codis QR del projecte ‘Murs 
de bitàcola’, engegat per l’autor 
dels murals Roc Blackblock. Des 
d’aquest mes de febrer, ambdós 
murals compten amb uns codis 
QR que aporten més informa-
ció sobre la identitat i la història 
de les fotos i del nostre poble, 
i a més, les relacionen amb les 
altres obres del projecte, el qual 
vol recuperar, reivindicar i cele-
brar la memòria col·lectiva.
Segons explica l’autor, el pro-
jecte es defineix l’any 2020 
mentre pintava els dos murals 
d’Orígens a la Ràpita, fruit de 
les experiències que va viure 
aquells dies, en què les veïnes 
del barri del Xicago se li acos-
taven per explicar-li les històri-
es que hi ha darrere les imatges 
que ell estava plasmant a les 
parets. 
El regidor d’Identitat, Rafa Ba-

lagué, expressa que “és un or-
gull per al poble que els murals 
d’Orígens siguin de les prime-
res obres d’un projecte que fa 
visible el carrer com a eina de 
transmissió de la memòria po-
pular local, tirat endavant per un 
artista d’aquesta magnitud”. Ba-
lagué afegeix que “formar part 
del projecte i dotar els murals 
amb els codis qr que aporten 
més informació, ens permet se-
guir potenciant la festa d’Orí-
gens i portar-la més enllà”.

La iniciativa
permet seguir 

potenciant
la festa d’Orígens

i portar-la
més enllà

El presumpte autor dels fets, arrestat per la policia local, 
va trencar un vidre de la porta per entrar a l’establiment
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‘Al Montsià en Català’, aquest 
és el lema de la campanya 
audiovisual que ha impul-
sat el Consell Comarcal del 
Montsià per promocionar la 
llengua catalana a la comar-
ca, coincidint amb el fet que 
aquesta setmana ha sigut el 
Dia Internacional de la Llen-
gua Materna. 
«Una data que es comme-
mora amb l’objectiu de pre-
servar i protegir totes les 
llengües i dialectes que es 
parlen al món. I ho fem en 
un moment en què, com ja 
és habitual, el català és ata-
cat pel Govern espanyol», 
apunta el president del Con-
sell Comarcal del Montsià, 
Joan Roig. 
A final de gener es feia públi-
ca la referma de la sentència 
del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya que obliga 
alguns centres educatius de 
Catalunya a impartir el 25% 
de les classes en castellà.
El vídeo principal, acompa-
nyat de quatre càpsules au-
diovisuals, pretén potenciar 
l’ús de la llengua catalana 
davant els nouvinguts a la 
comarca, destacar el català 
com a eina d’inclusió social 
i enfortir l’autoestima de la 
identitat cultural montsia-
nenca. 
«És un vídeo carregat de 
simbolismes amb un estil 
trencador.  A través d’un re-
ferent lingüístic i literari de la 
nostra terra com és Sebastià 
Juan Arbó hem volgut ex-
plicar les nostres singulari-
tats. Volem interpel·lar molta 
gent, sobretot el jovent, però 
també la gent adulta que són 
els qui han defensat la llen-
gua fins ara», comenta Àlex 
Espuny, codirector de Loko-
motoraful.  

El Consell 
Comarcal 

engega una 
campanya 

audiovisual  
per 

promocionar 
el català

L’Ajuntament presenta la programació 
cultural de febrer a maig

Sota el lema #AlcanarViverCul-
tural, l’Ajuntament d’Alcanar ha 
reactivat l’agenda cultural del 
municipi per tal de promoure 
la difusió de les activitats cul-
turals d’Alcanar, les Cases i Al-
canar Platja amb a intenció que 
les diferents propostes arriben 
al conjunt de la ciutadania.
Aquest mes de febrer s’ha fet 
pública l’agenda cultural de 
febrer a maig de 2022, que 
inclou activitats organitzades 
principalment pel consistori. 
Està previst que l’agenda cul-
tural es publique tres vegades 
a l’any, tant en versió impresa 
com digital, per tal d’arribar a 
diferents públics i que recu-
lla tots els actes del consistori 
però també els de les entitats.
“Estem molt contents i conten-
tes de presentar aquesta agen-
da d’activitats culturals perquè 
representa una tornada a la 
normalitat, després d’aquests 
mesos durs que hem passat 
a causa de la pandèmia”, va 

L’agenda d’activitats 
culturals representa 

una tornada a la 
normalitat

manifestar l’alcalde d’Alcanar, 
Joan Roig. “Aquesta agenda 
demostra, una vegada més, 
l’interès de l’Ajuntament en 
donar veu i promoure les dife-
rents sensibilitats culturals del 
poble”, va subratllar el també 
regidor de Cultura.
La posada en marxa de l’agenda 

cultural s’ha materialitzat des-
prés que la Regidoria de Cultu-
ra haja treballat en els darrers 
mesos per a ampliar el Consell 
de Cultura amb l’objectiu que 
aquest òrgan siga un reflex de 
les inquietuds i necessitats dels 
diferents sectors culturals del 
municipi. 

SANT JAUME

Demà dissabte, a les 12 hores, 
inauguració de l’Exposició de 
ceràmica ‘Il.luminada’ de l’ar-
tista Roser Tomàs Llambrich, 
a la Biblioteca Francesc Bala-
gué, de Sant Jaume d’Enveja.
Es podrà visitar fins divendres 
11 de març.
D’altra banda, en clau esporti-
va, i dins de l’actualitat del mu-
nicipi, comentar que el cap de 
setmana vinent hi ha cita amb 
el rem. 
Demà dissabte amb la III Re-
gata de Batel, a partir de les 8 
hores, al passeig fluvial.
I diumenge tindrà lloc la ter-
cera edició de la Regata Lliga 
de Llaüt Mediterrani, també al 
passeig fluvial, a partir de les 8 
hores. Les dues competicions 
estan organitzades per Club 
de Rem Sant Jaume d’Enveja. 

Cicle 
d’Exposicions 
d’Autors/es 

Locals

ULLDECONA

Demà dissabte s’inaugura la 
nova edició del cicle Secrets, 
organitzat per l’Ajuntament 
d’Ulldecona i les Jornades 
Musicals de l’Ermita de la Pi-
etat (JMEP). 
S’estrenarà en exclusiva el 
projecte de flamenc contem-
porani NEO, format per Isa-
belle Laudenbach, Carmen 
Muñoz i Cristina López. 
L’exitosa edició del 2021 ha 
animat a donar continuar al 
cicle intimista i “personalís-
sim” de les JMEP, amb un 
programa d’altíssima qualitat i 
molta varietat d’estils, des del 
pop-rock, l’electrònica, les 
músiques urbanes, la cançó 
d’autor, la psicodelia, l’avant-
pop, el folk orquestral o el 
trip-pop. 
Secrets busca “la singularitat” 
de les propostes i prioritza 
donar oportunitats a autores 
i bandes del territori fora dels 
circuits establerts.
(ACN)

NEO inaugura el 
cicle Secrets

Prenent consciència pel medi 
ambient i amb la intenció de 
fomentar el reciclatge a San-
ta Bàrbara, es va instal·lar una 
minideixalleria darrere l’antic 
ajuntament i una altra a la zona 
on se situen els serveis socials, 
l’smartcentre i el col·legi. D’ai-
xò ja fa un any i ara ja es pot fer 
un primer balanç de la recol-
lecta de les dos minideixalleri-
es. En total, s’hi han dipositat 
11.410 peces que sumen 246,5 
kilos. Així, estes minideixalleri-
es ubicades a dos espais força 
concorreguts han permés fa-
cilitar el reciclatge d’objectes 
que requereixen portar-se a la 
deixalleria. 
La valoració del primer any és 
molt positiva.
(La Plana Ràdio)

Valoració del 
primer any de la 

instal·lació 
de les 

minideixalleries

GODALL

La XIX Fira de l’oli i l’espàrrec de 
Godall, tot i la pandèmia, conti-
nua el seu camí. Tindrà lloc els 
dies 12 i 13 de març. Després 
que els dos darrers anys s’ha-
gués de suspendre, l’organit-
zació ha decidit donar-li una 
empenta, amb la voluntat que 
la fira, tot i la situació actual, 
no s’aturi. ”Esperem que sigui el 
primer de molts anys, de poder 
fer la fira pels carrers del poble 
(una nova ubicació que ja s’ha-
via programat per a l’any ante-
rior però que no es va poder dur 
a terme)”. A part de les moltes 
novetats, hi haurà concursos, 
demostracions, gastronomia, 
visites,…sempre garantint les 
màximes condicions de segu-
retat. Podeu seguir l’actualitat a: 
Facebook/MillenariadeGodall, 
Instagram/millenariadegodall, 
la web de la fira www.millenaria.
cat, i també l’ebando i la web de 
Godall www.godall.org.

MIL·LENÀRIA
Fira de l’oli i 
l’espàrrec

S BÀRBARA
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MÓRA  D’EBRE

Des de l’inici de la pandèmia l’Ajunta-
ment ha cedit gratuïtament l’ús de l’espai 
públic als restauradors. A la darrera junta 
de govern local de l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre, l’equip de govern va aprovar per 
unanimitat mantenir la gratuïtat de l’ús 
de l’espai públics destinats a terrassa du-
rant un període de 6 mesos, fins al juny 
d’aquest any, amb l’objectiu d’ajudar a la 
recuperació d’un dels sectors que actua 
com a motor de l’activitat econòmica al 
municipi.
En paraules de l’alcalde de Móra d’Ebre, 
Joan Piñol “tot i que les restriccions de-
gudes a la covid19 cada cop són menors 
i podria semblar que hem de tornar a 
la situació prèvia a la pandèmia, des de 
l’Ajuntament volem fer tot allò que està a 
les nostres mans, i la legislació contem-
pla i permet, per potenciar el consum al 
municipi”.

L’Ajuntament manté 
el seu compromís 

amb la restauració 
ampliant 6 mesos 

més la gratuïtat de 
les terrasses

* MOVEM TERRES DE L’EBRE 
aconsegueix al Parlament 
l’impuls de la rehabilitació del 
Poble Vell de Corbera d’Ebre
L’aprovació és fruit de l’apor-
tació de la formació progres-
sista, que a través del seu di-
putat, Jordi Jordan, ha portat 
a debat una proposta de reso-
lució per accelerar-ne la re-
cuperació i posar-lo en valor. 
* MÓRA D’EBRE: el restaurant 
Al Lío, guanyador de la vuite-
na ruta de la Tapa Porca. En 
aquesta edició s’han servit un 
total d’unes 4.500 tapes entre 
els 11 establiments.
* TERRA ALTA: la conselle-
ra de Benestar Social, Aida 
Castro, s’ha reunit amb Toni 
Colomines, director territorial 
de BBVA, per traslladar-li les 
inquietuds recollides al Con-
sell Consultiu de la Gent Gran 
de la Terra Alta sobre aspec-
tes d’accessibilitat, escletxa 
digital i atenció a les persones 
grans per part de les entitats 
bancàries. Colomines ha ex-
plicat que a BBVA treballen 
per millorar aquests aspectes.
Castro també es reunirà la 
setmana que ve amb repre-
sentants de La Caixa.

BREUS

La Ribera en Flor 
ofereix una quinzena 

d’activitats amb la 
participació de deu 

municipis

La comarca rellança la campanya turística de la floració 
dels arbres fruiters amb grans expectatives

La comarca de la Ribera d’Ebre 
rellança la campanya turística 
de la floració dels arbres frui-
ters. Des d’ara fins a principis 
d’abril, es pot gaudir dels espec-
taculars i efímers paisatges dels 
cultius de fruita dolça florits, 
gaudint d’activitats que vincu-
len també gastronomia, cultura 
i patrimoni. Quan el fruiturisme 
prenia embranzida, amb més 
d’un miler de visitants el 2019, 
la pandèmia va entorpir les dues 
campanyes anteriors, però ara 
es reprèn amb més activitats, 
una quinzena, i més municipis 
i entitats implicades. “L’ofer-
ta és més àmplia i el retorn de 
les empreses i entitats és que ja 
tenen moltes més reserves per 
aquests primers dies i pensem 
que vindrà més gent”, ha apun-
tat Mónica Sabaté, tècnica de 
Turisme del Consell Comarcal.
Els camps d’arbres fruiters florits 
es poden de manera particular, 
sobretot seguint les rutes en 
cotxe que s’han confeccionat 

per a l’ocasió, però el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre 
aglutina i coordina una progra-
mació especial per a la campa-
nya de fruiturisme, la Ribera en 
Flor, un programa enguany amb 
una quinzena d’activitats en les 
quals s’ofereixen rutes entre 
fruiters florits –en bicicleta, a 

RIBERA D’EBRE

peu, o fins i tot en carro- que 
es combinen amb el descobri-
ment del patrimoni i la cultural 
comarcal, i s’arrodoneixen amb 
una experiència gastronòmica i 
tastos d’oli, vi o mel, entre d’al-
tres. “És important vincular les 
propostes amb els productes 
locals”. (ACN) 

Rubèn Viñuales, diputat del PSC al 
parlament de Catalunya, ha mani-
festat que “hem promogut la crea-
ció d’un Jutjat Mixt a Móra d’Ebre, 
donat que la Ribera d’Ebre és una 
comarca natural amb un gran po-
tencial econòmic i poblacional, i 
així es podrien descongestionar els 
altres jutjats que estan assumint la 
càrrega de treball tan gran que es 
genera a aquesta. A tall d’exemple, 
Móra d’Ebre té Hospital de refe-
rència  a la comarca, per tant, tots 
els informes facultatius que preci-
sen ser remesos al Jutjat no poden 
ser atesos a la mateixa comarca, ja 
que només té Jutjat de Pau”. A les 
Terres de l’Ebre hi ha jutjat a tres de 
les quatre capitals de comarca, amb 
l’única excepció de la Ribera d’Ebre. 
Móra d’Ebre és una població amb 
prop de 6.000 habitants, alhora que 
capital de la Comarca de la Ribe-
ra d’Ebre, comarca constituïda per 
14 municipis amb una població de 
22.000 habitants.

Creació
del nou partit 

judicial 
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LA RÀPITA

L’Onada és reconeguda amb el Premi Espais Saludables
Aquest dimarts 22 de febrer, la 
residència L’Onada la Ràpita ha 
estat la guanyadora de la IV edi-
ció del Premi Espais Saludables, 
que atorga la Societat Catalana 
de Mediació en Salut, de mans 
del seu president, el senyor Car-
les García Roqueta, en un acte 
que es va celebrar a Barcelona. 
El projecte premiat abordava la 
mediació per a gestionar possi-
bles conflictes, en l’aplicació de 
protocols COVID-19, entre per-
sones residents, famílies i l’equip 
de professionals.
Entre diversos aspectes, el pro-
jecte volia visibilizar que l’apli-
cació de certes mesures pre-
ventives dins l’entorn residencial 
podien provocar desacords en 
algun moment, però que la co-
municació i la transparència són 
essencials per resoldre discre-
pàncies, i la mediació, un bon 
mètode. L’objectiu era detectar 
i anticipar-se als possibles con-
flictes, i en cas de produir-se, 
mediar amb les parts i arribar a 
acords.

Van recollir el premi la directora 
del centre i autora del projecte 
Penny Subirats, i la subdirectora 
del centre, Chari Díaz.  
La directora tècnica de L’Onada 
la Ràpita, Penny Subirats expli-
ca que l’òrgan de medicació va 
reconèixer el treball de L’Onada 
amb gran admiració: “ens van dir 
que van quedar molt contents 
amb el treball i el seu resultat. 
Rebre compliments no és fàcil, 
potser no hi estem acostumats... 
però ens omple d’energia!”.

El projecte guanyador 
aborda la mediació 

per a gestionar 
possibles conflictes, en 
l’aplicació de protocols 

COVID-19, entre 
persones residents, 
famílies i l’equip de 

professionals

Un visitant de l’Est al Delta de l’Ebre

A mitjans d’aquest mes de febrer, l’equip d’educadors del centre MónNatura al Delta 
de l’Ebre van trobar un ocell que no s’ajustava als perfils de cap espècie habitual a 
la zona, es tractava d’una Fredeluga cuablanca (Vanellus leucurus). Ocell divagant 
que no s’havia vist mai ni a Catalunya ni al conjunt de la Península Ibèrica i extrema-
dament rar al conjunt de l’Europa de l’Oest. Això a fet que una munió d’aficionats 
d’ornitologia de tot arreu hagin fixat el Delta de l’Ebre com un objectiu prioritari. 
Ha estat, a més, un cas curiós, ja que al mes d’octubre un ornitòleg estranger va 
veure un ocell que va descriure i identificar com a Fredeluga cuablanca, però degut 
a l’excepcionalitat de la cita i la manca de material fotogràfic que ho confirmés, es 
va mantindré  com a pendent de confirmació. Afortunadament, 5 mesos desprès, 
l’ocell ha reaparegut i l’ha vist una bona munió d’ornitòlegs. S’alimenta de cucs i 
altres invertebrats que cerca amb la seva bona vista per la superfície de les zones 
fangoses. Segurament les òptimes condicions d’hàbitat i tranquil·litat de la zona, 
junt amb el comportament amagadís de l’ocell, han fet que hagi restat desaperce-
buda tot aquest temps. Es evident que es tracta d’un ocell que va ben despistat ja 
que la Fredeluga cuablanca nidifica des de la part Centre i Oest d’Àsia fins a Iraq, 
passant normalment l’hivern a l’Est d’Àfrica i Índia, generalment associat a petites 
zones estanyades amb salicòrnia. Caldrà veure fins quan podrem gaudir d’aquesta 
excepcional troballa i desprès veurem si sabrà retornar a les seves àrees de distri-
bució habitual.
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PROFESSORS DE 
L’INSTITUT DE 
TECNIFICACIÓ 

RESPONEN A LA 
DENÚNCIA D’UN 
GRUP DE PARES
L’equip docent de segons de 
batxillerat de l’Institut de Tec-
nificació Esportiva d’Amposta 
ha respost, a través d’un co-
municat, a la denúncia d’un 
grup de pares que consideren 
que es van vulnerar els drets 
dels seus fills obligats a con-
finar-se per no tenir la pauta 
completa de vacunació. El 
professorat defensa que han 
aplicat els protocols d’Educa-
ció i Salut i que han garantit 
el procés d’aprenentatge per 
a tot l’alumnat, amb “mesures 
alternatives” per als confinats. 
Els mestres remarquen “l’es-
forç suplementari” que han 
dut a terme perquè l’impac-
te de les mesures de la covid 
“siguin menys lesives” i rebut-
gen que s’hagi vulnerat drets 
o comès presumptes delictes 
d’odi o exclusió o assetja-
ment.

EL MURAL DE 
SORIANO-
MONTAGUT 
EN BRONZE 
JA PRESIDEIX 
L’ESCALA 
PRINCIPAL DE 
L’AJUNTAMENT
El mural de l’escultor Inno-
cenci Soriano-Montagut ha 
tornat a l’escala principal 
de l’Ajuntament d’Amposta. 
Aquesta setmana s’instal·la 
la peça que s’ha passat al 
bronze. ‘Relleu del treball. La 
tècnica i l’estudi’ representa 
la vida a la ciutat en la mei-
tat del segle XX. Com en el 
moment de l’encàrrec, l’any 
1954, no hi havia prou recur-
sos, es va instal·lar temporal-
ment el motlle del mural en 
guix amb el compromís que 
es passés més endavant a un 
altre material com el bronze. 
El novembre del 2019 es va 
traslladar el motlle en guix a 
la prestigiosa Fonera Parella-
da on s’ha fet el mural defini-
tiu. L’empresa especialitzada 
en restauracions arquitec-
tòniques Re-Coop treballa 
aquesta setmana per deixar 
l’obra acabada i completa-
ment instal·lada.

AMPOSTADELTA DE L’EBRE URV
La policia incauta 
60 quilos d’ostró 

La Guàrdia Civil i els Mossos 
d’Esquadra han intervingut 60 
quilos d’ostró al Delta de l’Ebre 
en un operatiu de vigilància i 
control els passats 17 i 18 de 
febrer. El producte va ser loca-
litzat per agents del Seprona a 

l’interior d’un vehicle particular i 
no disposava de cap etiqueta ni 
Guia de Circulació que acredités 
la seva adquisició legal. Segons 
el cos armat, el marisc no reunia 
de les condicions necessàries de 
sanitat, conservació i traçabilitat. 
D’altra banda, en l’operatiu es 
van identificar set persones i es 
van fer inspeccions en diversos 
comerços de Deltebre i Sant 
Jaume d’Enveja, tots ells rela-
cionats amb la pesca d’angula i 
anguila. 
S’han aixecat dos actes per in-
fracció de la normativa d’aqüi-
cultura de la Generalitat.
(ACN)

El producte es va 
trobar dins un vehicle 

particular i no disposava 
de cap document 

que acredités la seva 
adquisició

Primera edició dels guardons 
de Compromís Social 

Josep Calero Santo és graduat 
en Enginyeria Informàtica i ha 
estat el guanyador del premi en 
la categoria del Treball de Fi de 
Grau per “Aplicació de volunta-
riat de Tortosa”, que ha fet en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
de Tortosa. El projecte ha con-
sistit en la creació d’una aplica-
ció per Android, iOS i Web que 
permet veure l’oferta d’activi-
tats de voluntariat i les seves 
entitats a Tortosa. Els ciutadans 
podran veure en temps real 
on es necessita ajuda voluntà-
ria. La digitalització d’aquesta 
xarxa de voluntariat permetrà 
donar més visibilitat a les ne-
cessitats de la ciutat i les seves 
entitats. 
D’altra banda, la primera de les 
Jornades de Portes Obertes que 
la URV ha programat perquè els 
futurs estudiants coneguin de 
prop els ensenyaments univer-
sitaris va tenir lloc dissabte 19 
de febrer a tots els campus de la 
Universitat. 900 persones van vi-

sitar els dotze centres de Tarra-
gona, Reus, Vila-seca i Tortosa, 
on tant els estudiants de la Uni-
versitat com els responsables 
dels ensenyaments van expli-
car com són els estudis i alguns 
centres van organitzar tallers i 
demostracions pràctiques per 
donar a conèixer l’aplicabilitat 
dels ensenyaments. Un cente-
nar de persones més van seguir 
les xerrades que també es van 
ser retransmeses online.

‘Treball i Formació’: el Consell 
Comarcal contracta sis persones

Aquest mes de febrer s’han in-
corporat al Consell Comarcal 
del Montsià sis persones tre-
balladores per dur a terme tas-
ques de caràcter públic a l’ens 
comarcal i a cinc ajuntaments 
de la comarca: Godall, Fregi-
nals, la Galera, Masdenverge i 
Mas de Barberans. Els contrac-
tes s’han efectuat a través del 
programa Treball i Formació, 
impulsat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya i cofinançat pel 
Ministeri de Treball i Seguretat 
Social, mitjançant la Confe-
rència Sectorial d’Ocupació. 

«Aquestes contractacions ens 
permeten  afavorir  la inserció 
laboral i millorar l’ocupabilitat 
de persones treballadores que 
tenen dificultats per accedir al 
mercat laboral. Cal destacar 
que són contractes d’un any 
en els quals també s’imparteix 
formació transversal.  Aquest 
fet suposa una gran oportu-
nitat per a les persones con-
tractades, però també per a les 
institucions on duran a terme 
les tasques», valora positiva-
ment el president del Consell 
Comarcal, Joan Roig. 

MONTSIÀ
L’AECE entrega un xec de 

600 euros al Projecte Emma

L’Associació d’Empresaris de 
les Comarques de l’Ebre va 
decidir el passat any que el 
donatiu de la loteria de Na-
dal aniria destinat al Projecte 
Emma.
Entre totes les empreses, en-
titats i particulars que van ad-
quirir les butlletes de la loteria 
de l’AECE, s’han recaptat 600 
euros, que, “en un acte a la seu 
de l’Associació fem entrega a 

representants del Projecte”.
Des del Projecte Emma han 
assistit, Carlos López, coor-
dinador de recerca territorial 
de l’ICS a les Terres de l’Ebre 
i Ramon Bel, col·laborador del 
projecte i per part de l’AECE, 
Maria José Fernández, presi-
denta, Mario Abelló, tresorer 
i Eugènia Cortijo, vocal de la 
Junta de Govern i Directiva de 
la patronal.

SOLIDARITAT
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PASSIVITAT 
DEL GOVERN 
ESPANYOL 
PER ACTUAR 
I INVERTIR AL 
DELTA
La diputada al Congrés i 
secretària general de la Fe-
deració de l’Ebre d’Esquerra 
Republicana, Norma Pujol, ha 
manifestat aquesta setmana 
que “els silencis de PSOE i 
Podemos davant d’aques-
ta desídia, i la voluntat 
de tapar-se les vergonyes 
fent-ne responsables a 
totes les administracions per 
igual, quan és l’Estat qui té 
totes les competències en la 
protecció del Delta, comencen 
a ser preocupants”.  “No és 
comprensible que després 
de dos anys del Glòria l’Estat 
no s’hagi dignat a destinar 
ni un euro per finalitzar el 
camí de Guarda de la Badia 
dels Alfacs; un camí que es 
va licitar durant el govern del 
PP l’any 2017, que és clau en 
la protecció del delta, i que 
el Govern socialista manté 
aturat”.  Ha afegit Pujol.
Per acabar la diputada repu-
blicana ha volgut contrastar 
“la passivitat del govern 
espanyol per actuar i invertir 
al Delta; amb l’acció de la Ge-
neralitat que ja ha anunciat la 
inversió de 5 M€ per reobrir 
la badia del Fangar i traslladar 
1,4 milions de tones de sorres 
als espais més afectats per la 
regressió; actuació que només 
podrà fer-se si el govern 
espanyol l’autoritza perquè 
és qui en té totes les compe-
tències”.

L’AMETLLA
L’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar tirarà endavant el 
projecte de plaques fotovol-
taiques per autoconsum, que 
s’instal·laran a la nau de la 
brigada i donaran electricitat 
a diverses dependències 
municipals. Un projecte que 
serà finançat majoritàriament 
per una subvenció concedida 
recentment per la Generalitat.

Preocupació per la passivitat del Ministeri i reclam 
perquè presenti el Pla de protecció del Delta

La diputada al Congrés i secre-
tària general de la Federació de 
l’Ebre d’Esquerra Republicana, 
Norma Pujol, ha manifestat que 
“veiem amb molta preocupació 
la passivitat del Ministeri a l’ho-
ra d’actuar al delta de l’Ebre, i 
com tots els terminis fixats es 
van ajornant de forma reiterada 
i injustificada.”
En aquest sentit, ha afirmat que 
“malgrat algun intent d’espol-
sar-se responsabilitats del da-
munt; ha de quedar molt clar 
que de la decisió de quan es pot 
o es vol aportar sorra a diferents 
espais litorals del Delta corres-
pon única i de manera exclusi-
va al Ministeri que és qui ha de 
validar, donar les autoritzacions 
ambientals i executar l’obra, ja 
que és la seva competència. Per 
tant, si han decidit que ho ajor-
nen fins al 31 d’agost és respon-
sabilitat seva.”
Pujol ha volgut recordar que “el 
20 d’agost passat la Generalitat, 
davant de la fragilitat de la situ-
ació actual i del risc imminent 
de col·lapse del front costaner, 
va proposar per escrit a l’Estat 
substituir l’avaluació ambiental 
per una comissió mixta de se-

guiment ambiental dels treballs 
a realitzar amb l’objectiu de mi-
nimitzar les possibles afectaci-
ons ambientals.”
“Des d’Esquerra Republicana 
volem denunciar tant la manca 
d’actuacions, com els intents 
de defugir les responsabilitats 
traspassant-les al funcionariat 
de la Generalitat”, ha dit.
D’altra banda, ha lamentat 

La diputada i secretària general de la Federació de l’Ebre d’ERC, Norma Pujol.

que “mentre la ministra Ribe-
ra anuncia 464 milions d’euros 
d’inversió per recuperar la Man-
ga del Mar Menor, aquí conti-
nuem esperant que ens pre-
sentin un Pla de protecció del 
delta; quan se’ns havia anunciat 
que es faria públic abans d’aca-
bar l’any passat, i al qual tam-
poc se li ha assignat ni un euro 
d’inversió”.

ERC critica que 
s’anuncien 464 

milions d’euros per 
recuperar la Manga 

del Mar Menor 
mentre el Delta 

continua esperant 
des de fa un any els 

moviments de sorres 
urgents, el Pla de 
Protecció i que es 

reprenguin les obres 
de la guarda dels 
Alfacs iniciada en 

època Rajoy

POLÍTICA

Mercè Conesa, directora de 
l’INCASOL, visita l’Aldea

L’Alcalde de L’Aldea Xavier Royo 
va rebre la visita de Mercè Co-
nesa, Directora de l’INCASOL 
i de Lidia Pino Directora dels 
Serveis Territorials del Depar-
tament de Vicepresidència de 
Polítiques Digitals i Territori. 
Van visitar in situ el Polígons 
Catalunya Sud i de Mercaderi-
es, per avaluar les possibili-
tats de fer créixer i dinamitzar 
aquests Polígons Industrials. 
Xavier Royo Alcalde de l’Aldea: 
”Els temps que estem vivim, són 
una oportunitat per fer encara 
més viable i més atractiu el sòl 

industrial a l’Aldea per a pos-
sibles inversions i a la vegada 
reactivar el projecte de l’estació 
de Mercaderies (LOGISEBRE)”.

La titularitat del canal Xer-
ta-Sénia s’ha cedit a la Gene-
ralitat i el Govern treballa en 
un nou disseny perquè l’actu-
al infraestructura de formigó 
quedi inutilitzada a Roquetes. 
A Xerta i Aldover es podrà re-
gar l’estiu del 2023, i a final 
d’any es licitaran les fases 2 i 3 
a la vegada que es presentarà 
el projecte per desenvolupar 
noves fases “sense allargar el 
canal”, ramificant la xarxa des 
de Roquetes cap al Montsià, 
amb canonades i basses de 
regadiu. Com ha apuntat Al-
bert Salvadó, delegat del Go-
vern a l’Ebre, es vol “blindar” el 
canal perquè no pugui servir 

mai per fer transvasaments de 
l’Ebre cap al sud. “Ens dona 
tranquil·litat i es consolida 
com el canal Xerta-Roquetes, 
per regar només les Terres de 
l’Ebre”, ha explicat. (ACN)

El Govern inutilitzarà el canal 
Xerta-Sénia a Roquetes

Visita als Polígons 
Catalunya Sud i 
de Mercaderies, 
per avaluar les 
possibilitats de 
fer-los créixer i 
dinamitzar-los

La Generalitat vol 
aprofitar la cessió 

de la titularitat 
per “blindar” la 
infraestructura 
i evitar futurs 

transvasaments



16 esportsDIARI MÉS EBRE • divendres 25 de febrer / 2022

3A DIVISIÓ  
Vilassar-Ascó dissabte 18h

1A CATALANA  
Rapitenca-Mollerussa dium 12h

2A CATALANA  

R Bítem-M Nova dium 16h

3A CATALANA  
Catalònia-Roquetenc s’ha tornat 
a ajornar per casos de Covid 
al Roquetenc que també va 
ajornar el duel de recuperació a 
S Bàrbara. 

Jugat ahir: Ametlla-la Cava 2-3

4A CATALANA  
Avui: la Cava-Fatarella (20.30h)
Dissabte: Ametlla B-Pinell 
(15.30h); Xerta-Catalònia (16h)
Diumenge: Camarles-la Galera 
(16.30h)

EL CATALÒNIA 
SERÀ EL CAMPIÓ 
Després de l’època daurada 
d’11 anys seguits a la 2a 
catalana i 2 a la Preferent, 
va tornar als seus orígens el 
Jesús Catalònia, a la tercera 
catalana, i després de 4 cam-
panyes d’intentar l’ascens, 
aquest any serà nou equip de 
2a catalana. Quan un equip 
en 18 partits només ha cedit 
4 punts i els rivals estan 
mig ‘fallons’, és molt fàcil 
encertar qui serà el Campió. 
A més, el Cata té un vell 
‘rocker’, Aleix, amb 24 gols. 
Serà el segon golejador dels 
10 darrers anys de la tercera 
catalana. Agus amb 64 gols 
té el gran rècord. No només 
és Aleix el crac de l’equip, 
hi ha sis jugadors amb una 
mitjana golejadora de 5,5 per 
partit (Iniesta, Cosido, Lluís, 
Escoda, John i Cristian). La 
clau de l’èxit és la gran pinya 
que hi ha a l’equip, més un 
bon tècnic que, com diu el 
seu cognom, dóna Alegria 
i sense oblidar el secretari 
tècnic, el gran Marcos. Tots 
fan una tasca deu. El gran 
secret d’aquest equip és 
que els 7 golejadors, Marcos 
i el mister més jove de la 
categoria tenen parella i és 
que al futbol estar enamorat 
també compta. Un any més 
amb moltes jornades dic 
qui serà el campió. Si fallo, 
com a penitència, estaré un 
mes sense escriure. Crec que 
seguiré escrivint fins l’agost, 
quan Més Ebre fa vacances 
unes setmanes. Me sembla 
que així serà.

CELMA

‘TOTS AMB L’ADRIÀ’ 
Dimarts vaig veure el video 
de la gala dels V Premis 
Solidaris de la Fundació de 
la Federació Catalana de 
Futbol. “L’Aleví A del CF 
Camarles: tots amb l’Adrià” 
fou guardonat amb el primer 
premi d’Ètica Esportiva i Joc 
Net. Adrià Ferré, jugador de 
l’equip camarlenc,  pateix 
Distròfia Muscular Congènita, 
una malaltia que actualment 
no té cura. El seu entrenador 
i els seus companys, deixant 
de banda els resultats, col·la-
boren perquè pugui gaudir 
del que més li agrada: jugar 
a futbol.

El video em va emocionar. I 
des d’aquí destaco la voluntat 
i l’entusiasme de l’Adrià i 
l’ajuda dels seus companys i 
el mister Campanals perquè 
pugui jugar. També valorar a 
la Federació, no només pel vi-
deo, si no per iniciatives com 
esta que ens fa a tots més 
humans. La setmana ha estat 
complicada per determinades 
incidències. Però la història 
de l’Adrià ha fet que sigue 
feliç. ‘Tots amb l’Adrià’.

MICHEL FC ASCÓ
Interés de dos socis per 
rebre informació del club

La Rapitenca és líder, en 
guanyar el Vilanova (2-0) El partit

de Canal TE: 
Rapitenca-Mollerussa
Diumenge 23 h // (R.) Dilluns 10 h

 

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores
Repors amb els gols: Rapitenca-
Mollerussa. Convidats: Miquel 
Piñol, delegat de l’FCF a l’Ebre. 
Segona part, centenari FC Xerta

LA PROPERA
JORNADA

El president del FC Ascó, An-
dreu Muñoz, va intervenir di-
lluns a Minut 91, a Canal Ter-
res de l’Ebre. A més de parlar 
de l’actualitat de l’equip, i de 
la derrota contra el Sants, el 
president va informar que 
aquesta setmana havia de te-
nir dues reunions amb dos so-
cis que s’havien interessat en 
rebre informació de l’entitat. 
Andreu va aclarir que, d’entra-
da, els possibles candidats no 
havien prioritzat la categoria 
en la que el primer equip com-
petiria.
També s’ha de recordar que 
la setmana passada va haver 
interès d’uns socis per poder 
entrar al club però només per 

gestionar el futbol base.   
Caldrà esperar per si alguna 
cosa de tot plegat es confir-
ma en candidatures. En tot cas, 
fins el 12 de març hi ha temps 
per presentar-les. 
Pel que fa al partit contra el 
Sants (1-2) dir que la derrota 
va ser molt dolorosa perquè un 
rival directe s’escapa. L’Ascó va 
jugar molt limitat per les baixes 
i el Sants, més efectiu, va avan-
çar-se amb el 0-2. L’Ascó, tot 
i que va quedar-se amb deu, 
va pressionar i, a  més del gol 
de Sardà, va disposar d’altres 
opcions, sense poder empatar. 
L’equip segueix a la cua i ara 
més distanciat de les places de 
permanència. 

La Rapitenca ja és líder. Va gua-
nyar un rival directe, el Vilanova 
(2-0) i, d’esta forma, amplia la 
ratxa a les onze jornades segui-
des sense perdre, 9 victòries i 
dos empats. Una trajectòria ex-
cel.lent d’un equip que continua 
sent molt ferm, que té caràcter i 
qualitat per resoldre. 
Contra el Vilanova, un penal 
que va suposar expulsió d’un 
jugador visitant per una patada 
sense pilota a Pachu, va suposar 
l’1-0. Oribe va transformar-lo. 
I abans del descans, el crac del 
partit Omar, va establir el 2-0 

amb una gran jugada. A la re-
presa el ritme va baixar però la 
Rapitenca no va concedir oca-
sions fins en afegit quan el Vi-
lanova va poder marcar. L’equip 
està disparat. Oribe va haver de 
ser substituït diumenge per una 
topada i va necessitar 10 punts 
al llavi. Serà baixa en la propera 
jornada, juntament amb Vidal.  

Diumenge, a les 12 h, el 
líder rebrà el Mollerussa, 
en partit de recuperació

La setmana passada ja van ha-
ver-hi rumors d’un possible can-
vi en l’estructura tècnica de la UE 
Tortosa Ebre, club fusionat del 
Tortosa i l’Ebre Escola. El canvi 
podia afectar els coordinadors. 
Tot està en estudi però la pro-
posta de l’Ebre Escola passava 
per crear una nova direcció. Fins 

Nacho Pérez no seguirà com a coordinador del futbol base, 
la temporada vinent

i tot va plantejar-se que Cama-
rero podia ser un dels nous co-
ordinadors, una opció que des 
del Tortosa es va descartar. Han 
hagut altres noms. Una altra 
possible opció és la de Juanjo 
Rovira, que podria ajudar en la 
coordinació general. En tot cas, 
res està confirmat. Pero qui si ha 

decidit no seguir la temporada 
vinent en la coordinació del fut-
bol base és Nacho Pérez qui, a 
la vegada, també valorarà al final 
de la campanya actual si segueix 
com a director esportiu del CD 
Tortosa, el proper curs. “L’any 
passat ja vaig plantejar no seguir 
al futbol base, però per la fusió 

vaig considerar que havia d’estar 
un any més. Però ara crec que 
ha arribat el moment, han estat 4 
temporades més l’actual. Penso 
que s’ha de valorar la feina feta 
en el futbol base des de llavors. 
Fins al juny continuaré treballant 
i ajudant amb tot el que faci fal-
ta”. 
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Josep Balart, de l’Ebre Escola: 
“va ser un partit molt tàctic en 
el que natros vam complir en 
el que buscàvem que era anul.
lar el joc interior del rival, que 
d’entrada va dominar però 
també perquè vam cedir-li 
la iniciativa. Amb els minuts, 
ens vam sentir més còmodes i 
més atrevits, tenint Cirera una 
ocasió. No obstant, després 
d’una jugada d’atac nostra, ens 
van fer una transició ràpida i 
Agustí va marcar un golàs, al 
pal llarg. Vam reaccionar una 
pilota que un jugador rival pro-
tegia, Buera va lluitar-la i li van 
fer una traveta. No puc asse-
gurar si va ser fora o dins però 
si era dins era penal. Pep va 
fer l’1-1. A la represa, l’equip va 
estar molt millor. Roi va mar-
car el 2-1 i posteriorment vam 
tenir més control de pilota. No 
obstant, ja al final, una acció 
amb diversos rebots va acabar 
amb un penal clar que va ser 
el 2-2. Per mi el resultat va ser 
totalment just”. Ambrós, del M 
Nova: “un gran gol d’Agustí va 
ser el 0-1, però poc després ens 
van xiular un penal inexistent: 
la pilota ja estava gairebé fora 
per la línia de fons. I, a més, si 
va haver res va ser involuntari 
i fora de l’àrea. A la represa, 
vam rebre el 2-1 però l’equip 
va reaccionar i va generar, fent 
dos pals i creant alguna ocasió 
fins que arran d’un penal clar, 
Agustí va empatar. No hi havia 
més temps. Un resultat que 
ens allunya de la tercera plaça, 
però seguirem competint per 
acabar de la millor forma”.

SEGONA CATALANA EBRE E, 2
M NOVA, 2L’Aldeana s’assegura 

el play-off d’ascens
L’Aldeana va pegar un cop sobre 
la taula en guanyar diumenge al 
camp del perelló (2-5). Al minut 
18, els aldeans, letals en les se-
ues ocasions, ja guanyaven per 
0-3, amb gols de Paez, protes-
tat pels locals, Dani Bel i Nacho. 
El Perelló va reduir distàncies 
amb el gol de Ruben però l’Al-
deana, un minut més tard, va 
respondre amb l’1-4, obra de 
Barri. El Perelló, amb baixes sig-
nificatives en defensa, adaptant 
jugadors en posicions que no 
eren les seues habituals, com el 
cas de Riki, va estar un xic feble 
en defensa, si bé cal destacar 
que l’Aldeana va ser contundent 
a l’àrea rival.  A la represa, els 
locals van ajustar el marcador 
arran d’un penal per unes mans 
(abans en va haver-hi un altre 
no xiulat) que va transformar 
Del Pozo, ajustant el marcador. 
Però no van haver-hi dubtes 
perquè els aldeans, amb espais, 
van sentenciar amb una bona 
jugada que va culminar Nac-
ho. El 2-5 va ser definitiu i els 

de Ferran Simó van tenir altres 
opcions, jugant amb superiori-
tat numèrica els darrers minuts, 
amb un penal no xiulat (la falta 
es va traure fora). Per l’Aldeana 
va ser el primer dels dos partits 
que havia de disputar esta set-
mana. El segon va ser dimecres, 
contra el Camarles. Els aldeans, 
que amb el triomf al Perelló ja 
van acostar-se al play-off d’as-
cens, van guanyar dimecres el 
Camarles (2-1), equip que va 
avançar-se en el marcador i que 
va tenir opcions per decidir. No 
obstant, els aldeans, letals de 
nou, van remuntar amb els gols 
de Nacho i de Gervinho. Nacho 
ja en porta 21 i és el màxim arti-
ller de la categoria.

Pas endavant de 
l’Ampolla
L’Ampolla va guanyar la Sénia, 
diumenge passat (3-1), en un 
partit que va decidir-se a la pri-
mera meitat quan els ampolleros 
van encarrilar el triomf amb el 
3-0, gols de Cristian Pepo, Cristi-
an Panadero i Gabri Vidal. La Sé-
nia, encara amb més baixes i molt 
minvada com en les darreres jor-
nades, va reaccionar a la represa 
i Capitan va marcar el 3-1. Però, 
tot i els intents, no va poder en-
trar en el partit i ara ja es distancia 
de les places de play-off.
L’Ampolla, per la seua part, va 
jugar dimecres contra l’Ulldeco-
na, el partit de recuperació. Com 
diumenge, va encarrilar-lo amb 
el 3-0 però va acabar patint amb 
el 3-2 que fou definitiu. L’Ullde-
cona va reaccionar i va poder 
empatar tenint situacions com 
una que fou interceptada de for-
ma contundent i que va ocasio-
nar una tangana i una expulsió 
per equip. L’Ulldecona, per això, 
va acabar amb nou (Pere havia 
estat expulsat abans) i l’Ampo-
lla amb deu. L’Ulldecona venia 

de perdre el diumenge contra el 
Tortosa, equip que ja està gaire-
bé dins de les places de play off 
d’ascens (0-2). Partit igualat en 
el que els dos equips van tenir 
una opció a la primera meitat. A 
la represa, el Tortosa, arran d’una 
bona centrada d’Aleix que va 
culminar Joel Marigot, va esta-
blir el 0-1. L’Ulldecona va haver 
d’arriscar, deixant espais que el 
Tortosa va aprofitar amb el gol de 
Yassine. Fou el 0-2. Amb el 0-0 
va haver un penal per unes mans 
de De la Torre que no fou asse-
nyalat. El Tortosa amb un punt ja 
seria matemàticament equip de 
play-off. Li queda el partit amb el 
R Bítem.

L’Aldeana va 
guanyar diumenge 

al Perelló (2-
5) i dimecres al 
Camarles (2-1)

Va vèncer a la Sénia 
(3-1) i dimecres a 

l’Ulldecona (3-2). El 
Tortosa, amb el  triomf, 
ja té gairebé assegurat 

El play-off d’ascens

En Pere Martí número 2 de soci del Centre d’Esports del Perelló, da-
vant les desafortunades declaracions del senyor Jordi Brull, al progra-
ma Minut 91, relacionades amb les dificultats econòmiques que està 
afectant al club i la incertesa del futur de l’entitat, puc informar que, el 
passat dia 18 de febrer de 2022 es van presentar més del 10% de sig-
natures dels socis, tal com marquen els estatuts, per convocar assem-
blea general i esclarir diversos aspectes per intentar donar continuïtat 
a l’activitat. Per altra banda, desconeixem si el senyor Brull té l’aval de 
la junta, per tal de representar l’entitat davant els mitjans, extrems que 
no ens han esclarit des de l’actual directiva, però parlar de rumors, 
quan un grup de socis no organitzats i amb només tres dies (sense 
tenir accés al cens), van recollir més de 100 signatures per intentar do-
nar solucions al futur econòmic del club, són declaracions molt desa-
fortunades. En cap cas es vol desmerèixer la feina feta per la Directiva 
actual, ni cap de les anteriors, totes les persones que han treballat per 
l’entitat, han donat el millor de cadascuna i entre tots hem fet créixer 
l’entitat, malgrat es puguin tenir opinions diferents, totes elles respec-
tables. Al llarg dels més de 50 anys d’història, s’han viscut moments de 
tot tipus, però a nivell social els darrers dos anys, potser han estat els 
més difícils a nivell col·lectiu, i han repercutit directament amb la forma 
de viure, que de ben segur ens ha deixat una marca de vida. Esperem 
que la vivència, ens serveixi per injectar l’energia necessària per poder 
tornar a obrir les portes de la sala i retrobar-nos, riure, parlar, ballar i 
continuar sentint-nos orgullosos del projecte iniciat pels nostres fami-
liars fa més de 50  anys. Tampoc es pot deixar de banda el foment de 
l’esport, malgrat la progressiva pèrdua d’identitat i conseqüentment 
de sentiment de defensar els colors del nostre club, bàsicament per la 
pèrdua constant de jugadors locals, es considera necessari revertir la 
tendència i deixar de convertir aquest esport amb un negoci de perso-
nes alienes al poble i al club, i destinar els recursos de manera racional 
per fomentar la pràctica de l’esport a tots els nens i nenes del futbol 
base, l’equip femení i un equip format per jugadors locals a la categoria 
que pertoqui, amb la intenció que gaudeixin de l’esport i que siguin ells 
els protagonistes que omplin el camp d’amics i familiars.

Ampolla i Amposta, 
una plaça en joc
Queden 2 jornades. Però en 
són més per a diversos equips 
perquè hi ha partits pendents. 
El grup ebrenc de Segona és 
d’11 equips. Els 3 primers ju-
garan el play off d’ascens, jun-
tament amb els 3 primers del 
grup de Tarragona. La resta 
d’equips (en 3 grups de 4 i un 
de 5) lluitaran per no baixar. Als 
grups de 4 baixarà el cuer i al 
de 5 els dos cuers. 
L’Aldeana ja té el play-off d’as-
cens assegurat i el Tortosa hi té 
peu i mig. Falta una plaça per 
decidir, i Ampolla i Amposta 
estan en la lluita, sent un duel 
clau el que disputaran tots dos, 
a Amposta, dimecres vinent.  
Partits que manquen als clubs 
ebrencs en el final de la prime-
ra fase de la temporada:
Aldeana, 37 punts 
Casa: Ebre E. Fora: Ampolla
Tortosa, 34 punts
Casa: R Bítem
Ampolla, 31 
Casa: Aldeana
Fora: M Nova i Amposta* 

Amposta, 26 
Casa: M Nova i Ampolla*
Fora: la Sénia
Ulldecona, 24
Casa: la Sénia
Fora: Camarles
La Sénia, 24
Casa: Amposta. Fora: Ulldeco-
na
El Perelló, 23
Fora: Ebre Escola
M Nova, 22 
Casa: Ampolla
Fora: Amposta i R Bítem*
Ebre Esc. 21 
Casa: Perelló i Camarles *
Fora: Aldeana
Camarles, 18 
Casa: Ulldecona
Fora: R Bítem i Ebre Escola *  
R Bitem, 14
Casa: Camarles i M Nova *
Fora:  Tortosa

(* partit de recuperació.  Pendents: 
R Bítem-Móra la Nova -diu-
menge-, Ebre E-Camarles 
-dia 1- Amposta-Ampolla, dia 
2).

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

40
27
26
29
22
25
30
23
22
23
10

23
20
21
23
26
30
35
18
22
29
30

37
34
31
26
24
24
23
22
21
18
14

equip                    GF       GC     PNTS

RESULTATS. 20 jornada

Perelló-Aldeana               2-5
Ebre E-Móra Nova     2-2
Ulldecona-Tortosa      0-2
Amposta-Camarles      3-1
Ampolla-la Sénia       3-1
R Bítem, descansava  

classificació. 20 jornada

Comunicat d’un soci del CE El Perelló
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3A CATALANA

CATALÒNIA, 10
BENISSANET, 0
El líder va golejar un minvat Be-
nissanet que va presentar-se 
amb 12 jugadors, diversos amb 
molèsties i que van haver de ser 
alienats davant del gran nombre 
de baixes. A més, un jugador va 
haver de ser substituït durant el 
partit per lesió. I el porter Galle-
go va demanar el canvi, per la 
lesió també i l’equip va acabar 
amb deu i un jugador de camp 
sota els pals. El Cata va decidir 
per la vida ràpida, als 25 minuts 
ja guanyava 4-0. Aleix va fer 5 
dels 10 gols locals. 
Ramon Grau, tècnic del Be-
nissanet: “és cert que seguim 
amb moltes baixes i ens vam 
presentar molt limitats, com 
en jornades anteriors. Res a dir 
perquè també cal admetre que 
el Catalònia té grans jugadors, 
és un gran equip, de categoria 
superior, i ens va superar des de 
l’inici. Hem d’intentar recuperar 
gent i esperar poder revertir la 
situació en la que ens trobem”. 
El Catalònia-Roquetenc s’havia 
de jugar demà però s’ha ajor-
nat. 

J I MARIA, 1
ROQUETENC, 1
El Jesús i Maria va cedir un em-
pat contra el Roquetenc (1-1). El 
partit va ser molt igualat i intens. 
El Roquetenc, amb deu tota la 
segona part, va defensar-se amb 
molta actitud i Josué va evitar les 
rematades locals. Ja al final, Fer-
reres va marcar l’1-0 però acte 
seguit, en un córner, protestat 
pels locals, el visitant Maikel va 
fer l’1-1. I encara van haver-hi 
dues accions polèmiques, amb 
un penal a cada àrea no xiulat.
Lluís Fornés, tècnic del J i Maria: 
“el primer temps va ser molt tra-
vat. Tot i així vam crear un parell 
d’ocasions, que va evitar Josué i 
ells en van tenir una als darrers 
minuts. A la represa, amb el Ro-
quetenc amb deu, vam inten-
tar-ho de totes les formes: per 
dins, per fora, amb accions a pi-
lota aturada... Vam crear possibi-
litats davant d’un rival que, com 
ja sabíem, es molt ferm defensi-
vament i que va estar molt posat 
al darrera. Al final vam fer l’1-0 
però llavors ens va faltar més 
atenció per defensar un córner, 
que va originar l’1-1. En afegit 
va haver un penal a cada àrea 
en dues accions que foren totes 
dues dubtoses”.  El Jesús i Maria 
veu frenada la ratxa de victòries: 
“seguirem lluitant amb l’objectiu 
de seguir progressant com ho 
hem fet fins ara”. Regolf (Ullde-

ACLARIMENTS 
D’ANDREU CANO
Andreu Cano va deixar de ser el 
tècnic de l’Amposta B el diven-
dres passat. El tècnic volia aclarir 
que “en cap cas ha estat una de-
cisió per motius meus personals, 
com s’ha pogut dir. És cert que 
per uns temes personals no he 
pogut entrenar tots els dies estes 
dos últimes setmanes. Però és un 
tema transitori i, de fet, hi havia 
un segon entrenador i un prepa-
rador físic per dirigir l’equip en 
les sessions que jo podia faltar. 
Ja vaig aclarir que això no havia 
de ser un impediment per poder 
seguir. I que em veia capacitat. 
Però el club ha pres una altra 

cona) va debutar amb el Jesús 
i Maria. Des del CD Roquetenc, 
comentaven que “va ser un par-
tit molt disputat en què nosaltres 
ens vam quedar amb deu al des-
cans per una picabaralla entre 
Bouba i el local Jordi Borràs que 
va acabar amb una lleugera em-
penta del jugador del Roquetenc 
que el local Jordi va exagerar 
simulant una agressió i l’àrbitre 
va mostrar la vermella a Bouba. 
L’equip va treballar molt i si bé el 
Jesús i Maria va tenir 3 ocasions 
clares,  natros vam tenir-la a tra-
vés de Morales. Al final, el Jesús i 
Maria va marcar però vam reac-
cionar i vam empatar. I en afegit 
es van reclamar dos penals, un a 
cada àrea”. 

decisió perquè creu que l’equip 
necessita un revulsiu. I un club 
pot prendre decisions i, tot i no 
estar d’acord, cal acceptar-les. 
Però vull aclarir-ho perquè no 
hi hagin confusions. Em sap mal 
pel grup de jugadors i així també 
m’ho han manifestat a mi. Tam-
bé penso que no s’ha tingut en 
compte la situació que hem vis-
cut les darreres setmanes, amb 
moltes dificultats per les baixes. 
Desitjo el millor a l’equip, segur 
que si es recuperen efectius amb 
el temps tirarà avant”. 

GANDESA, 2
AMETLLA, 0
Ivan Romeu, de l’Ametlla: “d’en-
trada, a l’Ametlla li va sortir el pla 
de partit en els primers minuts, 
recuperant pilota i sortint a la 
contra i així va tenir una ocasió a 
través de Jack. Natros vam estar 
un xic precipitats a l’inici. Amb 
els minuts vam tenir més calma 
i associació i vam poder fer di-
verses arribades,  disposant de 
més control, fins el penal que va 
ser l’1-0. A la segona meitat ells 
van ser més directes i van tenir 
una ocasió en una acció de Luis 
Garcia. A natros ens va costar 
tenir continuïtat però poc a poc 
vam tenir-la, sumant passes, 
disposant de més control i fent 
aproximacions. I així va arribar el 
2-0. Dins de la igualtat que en 
molts moments va tenir el partit, 
vam generar i vam decidir”. Xavi 
Subirats, de l’Ametlla: “resultat 
totalment injust. Casi tota la pri-
mera meitat va estar controlada 
per natros, tenint varies oca-
sions clares, com una de Jack, 
una altra de Marc o una de Sergi 
al pal. Estàvem jugant amb les 
línies juntes i ben posats. Però 
un penal rigorós va ser l’1-0. La 
segona meitat va ser més igua-
lada. Natros vam avançar línies 
i vam passar a ser més directes, 
generant alguna opció i amb 
els minuts vam arriscar en de-
fensa de 3. No obstant, ens van 
marcar el 2-0 i ja no vam poder 
reaccionar. Tot i la derrota, es-
tic molt orgullós de l’equip i de 
l’actitud, lluitant fins el final i te-
nint les opcions més clares per 
haver-nos avançat”.  

AMPOSTA B, 0
RAPITENCA B, 2
La Rapitenca B va guanyar el 
derbi de filials, a Amposta (0-2). 
Els locals presentaven novetats a 
la banqueta amb el debut d’Oli-
ver Serrano, tècnic del juvenil. El 
partit, d’entrada, va ser dominat 
pels rapitencs, jugant a camp 
contrari. Amb els minuts es va 
igualar i l’Amposta també va 
generar un parell de situacions 
Però un golàs de Saül, especta-
cular, des de 30 metres, va ser el 
0-1. Saül porta marcant les dar-
reres vuit jornades. A la represa, 
aviat, Chimeno va resoldre amb 
qualitat, marcant el 0-2. L’Am-
posta va intentar-ho però no va 
poder entrar en el partit i la Ra-
pitenca, que va quedar-se amb 
deu, va gestionar bé l’avantatge. 
Ara són 14 jornades sense perdre 
(9 victòries). Parra, de la Rapi-
tenca B: “sabíem que no seria un 
partit fàcil, perquè era un derbi i 
pel canvi d’entrenador; tot i així 
crec que vam ser dominadors 
del joc davant un rival que crec 
que anirà a més”. Francis Infan-
te (Camarles) va debutar amb la 
Rapitenca. 

FLIX, 2
S. BÀRBARA, 3

ocasions per sentenciar. En el 
darrer tram del partit vam pa-
tir perquè ells van apretar i van 
tenir ocasions molt clares per a 
empatar. L’equip va saber sofrir. 
Vam perdonar i vam poder pa-
gar-ho car perquè ells van po-
der empatar. Cal destacar l’es-
forç dels jugadors i l’actitud”. Va 
ser la cinquena victòria seguida 
del Santa Bàrbara. 

LA CAVA, 9
OLIMPIC, 1
Partit sense història en el que 
l’Olímpic es va presentar amb 
11. Es va avançar en el marca-
dor i va estar dins del partit fins 
la represa quan els locals van 
sentenciar i van acabar golejant. 
L’Olimpic, que va retirar el seu 
filial la setmana passada, no va 
poder presentar-se per disputar 
el seu partit contra l’Alcanar. Per 
tant, són 3 punts per a l’equip 
canareu. 

Lizaso, del Flix: “tot i les baixes 
que seguim tenint, l’equip va 
tornar a donar la cara i va me-
rèixer més d’este partit. Vam 
començar bé i ens vam avançar. 
Però un penal dubtós va supo-
sar l’empat. Llavors, l’equip va 
estar més pendent de les pro-
testes i això ens va traure del 
partit. Ells van remuntar amb l’1-
2, però, malgrat tot, vam empa-
tar abans del descans. També 
dir que per compensar l’àrbitre 
no va xiular un penal favorable 
al Santa Bàrbara poc abans de la 
mitja part. A la represa, del 3-2 
amb una ocasió molt clara es va 
passar al 2-3. Ells, amb espais i a 
la contra, van crear altres pos-
sibilitats però natros vam  insis-
tir i vam poder empatar per les 
oportunitats creades”. Chema, 
del S Bàrbara: “vam començar 
el partit molt ben posats, tenint 
la pilota i creant algunes oca-
sions. Però arran d’una errada, 
que ens va penalitzar, el Flix va 
fer l’1-0. Vam reaccionar i, de 
penal, vam empatar. Vam seguir 
i l’equip va anar a  més, fent l’1-2 
i podent marcar l’1-3.  Però no 
va ser així i va ser el Flix qui va 
empatar  després d’un llança-
ment de banda i en una acció 
en la que vam estar indecisos 
en el rebuig. A la represa, el Flix 
va dominar més i va tenir ocasi-
ons. Nosaltres també i així vam 
establir el 2-3, gaudint d’¡altres 

GODALL, 4
ALCANAR, 1
El Godall va golejar l’Alcanar en 
el derbi (4-1). Els godallencs, més 
posats en el primer temps es van 
avançar amb els gols de Soufia-
ne i de Guillem. A la represa, l’Al-
canar va marcar el 2-1 i va poder 
empatar, amb un tret al travesser. 
Però del 2-2 es va passar al 3-1, 
de penal. Ja a darrera hora, Aleix 
León va sentenciar amb el 4-1. 
Amb el Godall va debutar Pau 
Haro (Catalònia B) i el ‘Rifle’ Royo 
que ha tornat a l’equip.
Juanjo Agustin, del Godall: “vam 
començar molt bé però després, 
amb el 2-0, ens vam acomodar 
i a la represa l’Alcanar va marcar 
i va tenir una ocasió. Després, 
amb el 3-1 ja vam tornar a con-
trolar el partit. Per fi estem més 
al complet i crec que els fitxat-
ges han anat i ens aniran força 
bé”. Alejandro Alonso, de l’Alca-
nar: “al primer temps no vam es-
tar gens bé, no vam tenir inten-
sitat i el 2-0 va reflectir el que va 
passar. Al descans vam parlar-ho 
i a la represa l’equip va jugar més 
posat, fent el 2-1 i podent em-
patar amb un tret des de gaire-
bé el centre del camp que entre 
el porter local i el travesser van 
evitar. La veritat és que cas de 
marcar el 2-2 haguéssim tingut 
opcions però del possible empat  
es va passar al 3-1 i allí va aca-
bar-se el partit. Hem de seguir 
millorant, sent més intensos en 
els 90 minuts”.   

Òscar Rumense, tècnic del Tor-
tosa B: “en línies generals no 
vam fer un bon partit. Potser el 
fet que els punts eren molt im-
portants va afectar perquè vam 
jugar precipitats. El partit va ser 
igualat i si bé ells van comen-
çar més posats, natros vam te-
nir encert per fer l’1-0. Després 
vam marcar el segon gol. Però 
el Corbera va reduir distàncies i 
va assolir el 2-1. Llavors ens vam 
defensar bé i vam sortir a la con-
tra, aconseguint el 3-1 que, no 
obstant, no va sentenciar per-
què ells van fer el 3-2 i vam patir 

fins el final. 3 punts molt impor-
tants per la confiança, amb do-
ble valor”. Aleix Salvadó, autor 
d’un dels gols, va jugar amb el 
filial. Des de Corbera: “tot i que 
els 30 primers minuts, vam estar 
ben plantats, tenint el domini, a 
partir del minut 30 fins al 75 el 
Tortosa B va ser molt superior, 
i en este període van arribar els 
2 gols i podien ser més. A partir 
del 75, vam fer el 2-1, i ens vam 
abocar tenint les nostres opci-
ons, però en una contra ells van 
fer el 3 a 1 i, malgrat marcar el 
3 a 2, ja no vam poder empatar. 
Mal partit en general del Corbe-
ra. La derrota fou justa, però això 
no treu que l’arbitratge fos en al-
gun moment una mica estrany. 
A la primera part va haver-hi un 
penal clar no xiulat a Kike, i els 
2 primers gols del Tortosa, que 
va estar reforçat amb jugadors 
del primer equip,  venen d’una 
pilota que surt per línia de fons i 
en el segon el davanter controla 
amb la mà”. 

TORTOSA B, 3
CORBERA, 2
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EQUIP DE LA SETMANA
UE RAPITENCA
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· L’Olímpic ha passat de ser un 
aspirant a l’ascens, les passa-
des temporades, a una situació 
complicada sent ara cuer. El 
filial es va retirar. Al seu dia va 
pagar els plats trencat qui no 
tenia culpa, el mister Joel, que 
feia de delegat, fisio i entrena-
dor. El president va parlar a Mi-
nut 91 i no em va convèncer. No 
obstant, la idea és començar un 
projecte local i comarcal des de 
zero, la temporada vinent. 
· El mister de l’Aldeana, Ferran 
Simó, ha estat pare fa unes set-
manes. No estava autoritzat a 
publicar la notícia. Ara que tot 
ha anat bé puc dir que ha gua-
nyat el partit de la seva vida.
· Debacle total a la 3 catalana, 
ja van quatre entrenadors can-
viats: Benissanet, Alcanar, Olím-
pic i l’últim, Andreu Cano:  “Jo 
tinc una edat i no em callo res. 
I per això he pogut ser cessat”. 

El nou mister és Oliver, que està 
a la directiva. Compte a la dada: 
dos entrenadors cessats a Am-
posta aquesta temporada.
· Dilluns vaig parlar amb un gran 
cavaller, Miquel Pérez, va ser 
president de l’Ascó 14 anys. Ho 
va deixar fa 4. Ara està jubilat: 
juga 5 vegades a la setmana al 
pàdel, entrena amb els veterans 
del Móra la Nova i és jurat d’un 
premi literari. No té intenció de 
presentar-se a les eleccions del 
FC Ascó. Com a totes les cases, 
la seva dona també decideix. 
Però ell aclareix:  “Joaquin, si la 
cosa està molt malament i no es 
presenta ningú, veurem que pas-
saria i que faria, si fos necessari. 
Jo   sóc un home espasa”. Un pla-
er parlar amb l’expresident. 
· Un jugador que ha estat diver-
ses setmanes lesionat, ara que 
havia de debutar, li ho ha privat 
la Covid.

TOP SECRET

· Primeres 5 jornades, Rapi-
tenca només una victòria. Ara 
en porten 11 sense perdre. El 
secret és només un: Teixidó. 
Jugador que no està aplicat, 
o banqueta o fora de l’equip. 
La pregunta del milió: interes-
sa pujar? La meva resposta és 
no. Ja ho explicaré al seu mo-
ment.
· S’acabà ja la crisi del Torto-
sa, objectiu complert: play off. 
Amores ja enamora i jugarà 
contra el seu exequip, el Cam-
brils Unió
· Suma i segueix: Saul, de la 
Rapitenca B, porta 7 setmanes 
Marcant. I quins gols!. El filial 
rapitenc, disparat. 14 setma-
nes invicte. La clau: cada en-
trenament 18 jugadors
·  Chema, imparable amb el 
Santa Bàrbara: cinc jornades 

LA JORNADA
seguides  guanyant. Caldrà veure 
si continuen César i Silverio. Si és 
que sí, la renovació del mister la 
tindrà sobre de la taula. 
· 8 baixes tenia l’Amposta “i no 
em queixo”, em diu el seu mister 
Ramon. I va guanyar. Només una 
derrota a les últimes sis jornades, 
a Tortosa, on mínim va merèixer 
l’empat.
· El Jesús i Maria ha fitxat al roda-
món Cristian Regolf que militava 
a Ulldecona; més pólvora jun-
tament amb Ferreres, que cada 
setmana marca.
· L’exmister de l’Ametlla, Ivan Ro-
meu, ara al Gandesa, ha guanyat 
els dos partits contra l’Ametlla. 
Van marcar els jugadors del baix 
Aragó, un de Beseit i l’altre de 
Valderoures, Dilla i Saumell.
· Setmana calenta a 4a catalana, 
partits Masdenverge-Pinell i Sant 

Jaume-Fatarella. La directiva 
de la Fatarella ha donat la bai-
xa al jugador que va agredir a 
l’àrbitre. 
· L’Ametlla segueix apostant 
pel planter: Jordi Callau, Marc 
Brull, Parellada i esta setmana 
debut del juvenil Joan Salas 
(germà d’Enric de l’Ampolla). 
Bon projecte dels caleros, 
amb gent local i 3 reforços per 
apuntalar la plantilla. 
·  La Sénia dels últims set par-
tits, només una victòria. Lesi-
ons manca de punteria, més 
altres coses. Debut de Laber-
nia, que ha estat dos anys lesi-
onat.
· El Roquetenc va demanar 
la suspensió al Santa Bàrba-
ra, del partit de dimecres, per 
casos de Covid, i el Santa va 
posar totes les facilitats. 

L’Aldeana, després de guanyar al camp del Perelló/Els cantiners del camp Pla de Barra de Camarles. 

Molinos i la seua família, ADN perellonenc i  futboler.  

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

MARC AYUSO
(Ebre Escola)

ARNAU BELTRAN
(Amposta)

CARLOS PANISELLO
(Ulldecona)

GUILLE LAZCANO
(Ampolla) 

ALEIX CÉSPEDES
(Camarles)

CALSINA
(Aldeana)

FORÉS
(Rapitenca)

AGUSTÍ
(Móra Nova)

OMAR
(Rapitenca)

JOEL MARIGOT
(Tortosa)

RUBEN AZNAR
(Perelló) 

MARC CUBELLS
(Tortosa B)

LLUC
(Rapitenca B)

JOSUÉ
(Roquetenc)

JOAN SALAS
(Ametlla)

JOAB
(Jesús i Maria)

SAMPER
(Santa Bàrbara)

GUILLEM
(La Cava)

ALEIX
(Catalònia) 

QUINTANA
(Ametlla B)

ALEIX ROYO
(Godall)

ANGUERA
(Flix)

IVAN CAPITAN
(La Sénia)

XAVI REVUELTA
(Gandesa)
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Sant Jaume, triomf de la il.lusió

4A CATALANA

MASDENVERGE, 3
PINELL, 0
Pel que fa a la confrontació, el 
tècnic local Cristian Torta co-
mentava que “la primera meitat 
va ser molt igualada, potser amb  
més domini de pilota nostre 
però sense massa profunditat. 
Ells van tenir una ocasió clara i 
natros una altra amb una pilota 
que es va passejar per davant 
de la porteria i va anar al pal, 
fent  l’1-0 poc abans del des-
cans,  aprofitant Eric una pas-
sada enrere.  A la segona meitat 
natros vam estar molt bé. Vam 
tenir control del joc i de la pilota 
i vam generar ocasions. El 2-0 
va arribar avançada la represa 
però havíem tingut opcions 
abans. Ens vam quedar amb deu 
per unes protestes d’un jugador 
nostre però vam seguir i vam fer 
el 3-0. Faltaven 5 minuts quan es 
va suspendre el partit. Molt con-
tent de la segona part; la victòria 
va ser justa i resultat potser curt 
per les oportunitats”. Blai, dele-
gat del Pinell: “la primera mei-
tat va ser igualada, amb poques 
ocasions, fent ells l’1-0 a poc del 
descans. A la represa, amb els 
minuts, el Masdenverge ens va 
superar, en tots els aspectes, i 
va ser just guanyador del partit. 
Va estar més posat, més intens 
i es va imposar”. Sobre la sus-
pensió cal dir que, per obres, els 
vestidors del camp no es poden 
utilitzar i els jugadors es canvien 
en una altres que hi ha a les ins-
tal.lacions, fora del recinte del 
camp. Un jugador local que fou 
expulsat i un visitant que havia 
estat substituït, quan marxaven 
cap els vestidors, fora del recin-
te pel camp, van tenir una pica-
baralla que va comportar que 
gent del públic i jugadors de tots 
dos equips anessin cap el lloc 
del fets per separar-los, sortint 
del camp. L’àrbitre, un cop havi-
en marxat jugadors del camp, va 
decidir suspendre el partit. No 
va haver cap incidència més, a 
banda d’uns moments de nervis 
per una baralla entre un jugador 
de cada equip, fora del camp. 
Els dos equips van coincidir en 
què el partit havia estat correcte, 
tant dins com fora de camp. El 
partit s’ha donat per acabat.

LA CAVA B, 1
GINESTAR, 1

problema amb la Cava. Al final, 

amb el penal en afegit, vam po-

der salvar un punt que tal com 

estava el partit, cal valorar-lo”. 

TIVENYS, 2
GANDESA B, 1
El Gandesa B es va deixar el li-
derat al camp del Tivenys. Els 
gandesans van tenir les ocasi-
ons més clares a la primera mei-
tat, fent dos pals. El Tivenys va 
treballar en defensa i va fer un 
parell de situacions per a poder 
marcar. A la represa, els locals 

Àlex Ventura, de la Cava B: “la 

primera part va estar molt iguala-

da, ens va costar sortir del nostre 

camp. Vam defensar molt bé i tot 

hi tindre poc la pilota penso que 

teníem el partit controlat ja que 

no ens van crear pràcticament 

cap ocasió clara i nosaltres en 

vam tindre una a la contra. A la 

segona part va seguir el mateix 

guió, nosaltres molt ordenats 

detràs i intensos defensivament i 

en una jugada de córner ens vam 

avançar al marcador. 

Vam defensar amb tot durant els 

últims minuts però al 97 l’arbitre 

va assenyalar un penal inexistent 

que va ser l’1-1 final.  Content del 

treball que va fer l’equip contra 

un bon equip com és el Gines-

tar, però una llàstima no treure 

els 3 punts ja que penso que era 

el mes just”. Antonio Morales, del 

Ginestar: “recordo el partit d’ana-

da que va ser molt correcte entre 

els dos equips i el tracte amb la 

Cava va ser cordial. Però dissabte 

no sé que va passar però ens vam 

trobar amb un rival agressiu. Mal-

grat això, natros vam tenir oca-

sions ja al primer temps, que no 

vam aprofitar. Ell en van tenir una 

en una contra. A la represa, en un 

córner, ens van fer l’1-0 i el partit 

es va complicar. Van haver mol-

tes interrupcions i va ser difícil 

jugar perquè el joc no tenia con-

tinuïtat. Ja en afegit, de penal, 

vam empatar. I llavors, Jimi va 

anar a buscar la pilota per traure 

ràpid i un rival li va pegar una pa-

tada i va haver un enfrontament i 

van ser expulsats. En arribar a la 

zona de banquetes, el rival li va 

tornar a pegar una patada a Jimi 

i van haver moments de nervis a 

la zona de banquetes i vestidors. 

Una situació deplorable i que no 

entenem perquè no hi havia cap 

van fer canvis. Adama va entrar 
i va decidir. En una de les prime-
res intervencions, va inventar-se 
un tret parabòlic que va ser un 
golàs, l’1-0. El Gandesa, ja més 
precipitat, va seguir intentant-ho 
i va poder empatar, per Monto, 
jugador de camp que  fa de por-
ter, va estar excepcional. No va 
poder evitar un tret de falta que 
va ser l’1-1. El partit es va obrir 
i va ser el Tivenys que va deci-
dir amb un tret espectacular de 
Carlos des de fora de l’àrea. Un 
gra gol que el fou el 2-1 defi-
nitiu. El Tivenys, que va acabar 
amb deu, va creure en les seues 
possibilitats i va treballar molt 
per obtenir una brillant victòria 
aprofitant dos trets especta-
culars. El Gandesa va tenir més 
opcions però no va disposar de 
l’encert o la fortuna necessària. 

AMETLLA, 2
ALDEANA, 0
To, tècnic de l’Ametlla B: “va 
ser un partit en què vam sa-
ber aprofitar molt bé les oca-
sions a la primera meitat. Na-
tros a la primera meitat vam 
dominar més amb el vent a 
favor i per això vam jugar més 
a camp contrari. Arran d’una 
jugada d’Àlex vam marcar l’1-
0 i 5 minuts després Maura va 
fer un xut i el rebuig va aprofi-
tar-lo Quintana per aconseguir 
el 2-0, que ens va donar més 
tranquil.litat, més domini i així 
vam tenir un parell d’oportuni-
tats més. Ells van disposar d’una 
ocasió clara que va aturar Àlex. 
A la represa, amb el vent en 
contra, sabíem que ens apre-
tarien i ells van tenir domini al 
centre del camp, però sense 
molta profunditat. A la contra, 
natros vam fer una ocasió i una 
altra del córner posterior, amb 
rematada de Genís. L’Aldea-
na va seguir dominant i va fer 
sensació de que podia marcar, 
però ocasions molt clares amb 
perill no en va crear. Vam man-
tenir la porteria a zero i vam 
sumar una victòria que ens va 
molt bé. Ens donarà la calma 
i la confiança que necessità-
vem. Tot i tenir encara baixes, 
bon partit nostre, molt lluitat”.  
Rafel, de l’Aldeana: “el partit va 
començar bé, sent molt igualat, 
més domini de l’Ametlla que a 
favor de vent ens van apretar 
la sortida de pilota. Tot es va 
complicar quan arran de dues 
errades defensives nostres ens 
van fer dos gols. Fins el des-
cans, ells van gestionar bé el 
partit, tenint el control i creant 
un parell d’ocasions, una molt 
clara. Natros ho intentàvem i 
vam fer un parell d’arribades, 
quan podíem tenir més circu-
lació de pilota, amb una ocasió 
clara. La represa amb el vent a 
favor, vam apretar dalt però no 
vam poder entrar en el partit. 
L’Ametlla va controlar el joc i 
va generar més contres i natros 
no vam poder fabricar ocasi-
ons, excepte algun tret exte-
rior, sense perill. L’Ametlla va 
ser just vencedor. Va controlar 
bé totes les facetes del joc i na-
tros no vam tenir claredat per 
crear ocasions. No vam estar 
encertats”. Thomas, que estava 
al primer equip, va jugar amb el 
filial, equip que segueix minvat 
per les baixes, com en les dar-
reres jornades del campionat.

SANT JAUME, 1
LA FATARELLA, 3
El partit es va suspendre al mi-
nut 70 per la brutal agressió 
d’un jugador de la Fatarella que 
debutava amb l’equip dissabte. 
Els terraltins cal dir que van 
avançar-se en el marcador 
però el Sant Jaume va empa-
tar. Abans del descans, la Fa-
tarella va tornar a avançar-se 
amb gol d’Aitor. Els visitants van 
quedar-se amb deu, però Aitor, 
ja  la represa va establir l’1-3. 
Llavors, arribats al minut 70, el 
col.legiat, que ja havia avisat al 
jugador visitant amonestat, li va 
mostrar la segona i el va expul-
sar. La reacció del jugador de la 
Fatarella va ser brutal i lamen-
table, agredint al col.legiat, fins 
i tot quan estava a terra, des-
prés d’un cop de puny.  Al dia 
següent,  la Fatarella va fer un 
comunicat demanant disculpes 
a la Federació, al comitè tècnic 
d’àrbitres, al col.legiat, i a la UE 
Sant Jaume i la seua afició. Es 
van lamentar els greus fets que 
mai “havien d’haver passat”. Di-
lluns el club també  va fer oficial 
que el jugador rebia la baixa. El 
comitè va decidir que el partit 
s’havia de reprendre al minut 70 
amb l’1-3 i la Fatarella amb 9. 
Però el Sant Jaume ha proposat 
que no és necessari acabar-lo i 
s’ha donat per finalitzat.

EBRE ESCOLA, 0
J I MARIA B, 2
Miki Vidal, de l’Ebre Escola: “la 

primera meitat, tot i fer rees-

tructuració a l’equip perquè te-

níem gent amb molèsties, vam 

aguantar bé, encara que ells van 

ser superiors i el 0-0 al descans 

va ser un bon resultat per a na-

tros. Després,  la segona meitat 

ja va ser més de tu a tu;  natros 

vam tenir les nostres opcions, 

ells també i als darrers minuts va 

arribar el 0-1 i després, ja el 0-2. 

Malgrat la derrota, bon treball i a 

seguir lluitant”. David Torres, del J 

i Maria: “tot i no fer un bon partit, 

vam crear ocasions per obrir el 

marcador abans, amb arribades 

d’u contra u amb el porter i fent 

dos pals. La segona part se’ns 

va fer llarga. Ens vam defensar 

amb ordre,i buscant els espais a 

la contra. I així vam generar no-

ves oportunitats. I quan semblava 

que acabaríem 0-0, arran d’un 

córner Mihai va fer el 0-1. Acte 

seguit, ja en afegit, una altra con-

tra va ser un penal clar i Eric va 

fer el 0-2.  Seguim en la dinàmica 

positiva i amb ganes de continu-

ar progressant en tots els sentits. 

Ara portem 4 victòries seguides”. 

PARTITS SUSPESOS
El partit Xerta-Catalònia B es 
va ajornar per casos de Covid 
al conjunt jesusenc. Es dis-
putarà demà dissabte a les 16 
hores. També es va ajornar el 
duel entre el Camarles B i la 
Galera. Es jugarà diumenge 
16.30 hores.
L’Olimpic B ja vam informar 
que es va retirar. En ser ja a la 
segona volta, es donarà per 
guanyador a tots els rivals. 
El partit Ametlla B-Pinell es 
recupera demà dissabte. Serà 
a porta tancada perquè el co-
mitè va decidir-ho per uns in-
sults que va fer constar l’àrbi-
tre a l’annexe del partit Ametlla 
B-Perelló. El partit següent, 
que havia de ser a porta tan-
cada, era contra el Pinell, però 
no va jugar-se per covid. I així 
ho tenia fixat el club calero i, 
tot i haver jugat el cap de set-
mana passat a casa, la sanció 
és complirà en el proper que 
era el que per cronologia del 
calendari li tocava.  

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

70
64
57
59
48
43
39
38
40
41
36
30
28
25
21
15
20

19
25
21
35
19
23
19
34
29
50
39
46
36
41
48
100
54

48
46
44
40
38
37
36
34
30
27
23
20
19
16
11
9
8

classificació. 4a.  jornada 20

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

65
40
50
54
37
25
36
41
33
28
30
28
29
32
18
13

17
22
21
22
27
8
25
33
28
37
53
39
60
51
52
64

46
39
40
38
36
33
28
27
24
17
17
16
14
13
12
2

classificació. 3a.  jornada 18

equip                    GF       GC     PNTS

equip                    GF       GC     PNTS
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** FUTBOL SALA, DIVISIÓ 
D’HONOR. L’AES la Sénia nova 
jugar el seu partit contra L’Al-
coletge. Es jugarà el dia 11 de 
Març. I el 6 de març recuperarà 
un altre partit pendent con-
tra el Futsalpax Tarragona. El 
CFS Tortosa va perdre contra 
la Sentiu (6-0). I l’Amposta va 
caure a la pista de l’Huracans 
(3-2). L’Amposta és onzè amb 
17 punts, La Sénia dotzè (15 
punts i 3 partits menys) i el Tor-
tosa tretzè (13).
** FUTBOL SALA. LLIGA 1A DI-
VISIÓ CATALANA. GRUP 6. El 
Rapitenc va perdre a Reus (6-
1); el Móra d’Ebre va caure en el 
derbi contra la PB Lligallos per 
5-8; El CFS Roquetes va perdre 
amb el Flix (5-9).
** FUTBOL SALA. TERRES DE 
L’EBRE. FS Toscà-Marisc Medi-
terrani (11-3); Benifallet-Cam-
predó (dia 3); Inter Rasquera-FF 
Motors AFS Deltebre 2-5; CFS 
Roquetes-Salvem Lo Delta 3-2;  
Dertochip-TM Tortosa 3-3. El 
Tosccà és líder. 
** FUTBOL. LLIGA VETERANS. 
Amposta-Vinaròs 6-0; Al-
deana-Delta de l’Ebre (sus); 
Rapitenca-Alcanar (sus); Tor-
tosa-Roquetenc 0-2; Cana-
reu-Ametlla (sus). Roquetenc, 
líder (31 punts). L’Amposta, se-
gon amb 25 i 2 partits menys.

CLUB VOLEI ROQUETES

El sènior masculí del Club Volei 
Roquetes, a la Superlliga 2, va 
guanyar el segon partit seguit i 
va fer un pas de gegant per as-
solir la permanència.  L’equip 
va vèncer el CN Sabadell 
3-1 amb parcials (25-16/25-
20/20-25/33-31). El partit va 
estar molt ben encarrilat, però 
que es va acabar complicant 
amb el 2-1. La reacció en el 
darrer set va ser determinant 
per obtenir un triomf amb do-
ble valor. El proper partit serà a 
la pista del FC Barcelona.  
Altres resultats equips del club: 
l nostre sènior femení va pedre 
(1-3) contra el Cabrils. El juve-
nil femení va guanyar al Volei 

Mallafré (3-0). El sènior mas-
culí B va caure a la pista del 
Castellar (3-1). El cadet femení 
va sofrir una derrota ajustada 
(2-3) contra Mallafré. L‘infantil 
masculí blanc va vèncer (0-3) 
a la pista  CV Terrassa. L’infantil 
femení Blau va guanyar contra 
el Club Voleibol AVAP Girona 
(3-1). Per la seua part, l’infan-
til femení Blanc va perdre 2-3) 
contra el Voleibol Joventut 
Les Corts.
L‘infantil masculí Blau va supe-
rar (0-3) el Volei Manresa Der-
rota del cadet masculí (0-3) 
contra el Volei Manresa i vic-
tòria de l’infantil masculí blanc 
(0-3) a Sant Quirze. 

La permanència, més a prop

HANDBOL
El líder va patir (21-23)

CLUB HANDBOL AMPOSTA

Breus

Resultats dels equips del 
club: el sènior masculí va 
guanyar el Gavà B per 29-24 
i al Maristes Rubí per 31-21. 
Pas endavant. Queda un par-
tit per lluitar i segellar auto-
màticament en aquesta fase 
la permanència tot i que de-
pèn d’alguns resultats d’altres 
partits. El juvenil masculí, en 
la segona fase B, va perdre 
a la pista del Ràpid Cornellà, 
líder del grup; gran partit, la-
mentant 4 penals fallats (29-
24). El juvenil femení, en la 
Copa Federació, va superar al 
CH Parets per 33-24. El cadet 
masculí (segona fase A-sèrie 
A-2) va caure per la mínima 
contra l’OAR Gràcia Sabadell 
(41-40). També gran partit tot 
i la derrota del líder. L’infantil 
masculí roig de Segona cata-
lana descansava. 
L’infantil masculí blanc, per 
la seua part, va imposar-se 
contra el Vendrell per 36-20. 

L’Handbol Amposta, tot i fer un 
bon partit, no va poder amb el lí-
der en solitari del grup C de Divi-
sió d’Honor Plata, l’Elda Prestigio 
(21-23).  Primera meitat anivella-
da en la que les defense es van 
imposar a les davanteres, arri-
bant-se al descans amb un ajus-
tat 7-9 favorable a les alacan-
tines. A la represa, als 4 minuts,  
l’Amposta va avançar-se 11-10. 
Però l’avantatge duraria poc, 

l’Elda Prestigio amb un parcial de 
0-8 va decantar el marcador 11-
18 a faltaven de dotze minuts.
L’Amposta va insistir arribant al 
minut 25 amb un 16-21 i remun-
tant amb un parcial 5-2 ajustant 
el marcador fins al 21-23 final. 
No es poder puntuar davant el 
líder però l’evolució és positiva, 
i permet l’optimisme per la per-
manència. Propera final, demà a 
la pista de l’Oar Gràcia Sabadell.

Centre 
Esports 
Tortosa

Handbol

JESÚS I MARIA
Per demà dissabte dia 26 de 
febrer de 2022, el director es-
portiu dels Avatars Academy, 
Aleix Franch ha organitzat la 
III edició del TORNEIG PE-
TITS HEROIS, que tindrà lloc 
a les instal.lacions esportives 
Josep Maria Torres camp de 
l’Aube de Jesús i Maria des de 
les 09:30 h a les 19:30 h.
Un torneig solidari per recollir 
beneficis per la lluita contra 
el càncer infantil on tots els 
beneficis aniràn destinats a 
l’Hospital Sant Joan de Déu 
a l’àrea de Pediatric Càncer 
Center del Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona, pioner 
en aquesta investigació.
Hi participaran 18 equips, en-
tre ells, grans clubs profes-
sionals com: VALENCIA CF, 
VILLARREAL CF, LEVANTE UD, 
CF DAMM, CD CASTELLÓN, 
FC ANDORRA, EF GAVÀ, G. 
MANRESA... entre d’altres. 
Tota la gent assistent al tor-
neig podrà fer el seu donatiu 
i col·laboració per poder aju-
dar a tots aquests nens i ne-
nes. Des dels Avatars, volen 
promocionar “els valors soli-

daris a través de l’esport amb 
un torneig amb grans equips, 
on ben segur, es gaudirà de 
grans partits”.

III edició del TORNEIG PETITS HEROIS

** GRUP A DE LA LLIGA CATALA-
NA D’HANDBOL FEMENÍ. L’Ascó 
va perdre contra el Ribes per 24-
27. Els resultats comprimeixen 
molt la classificació i posen mol-
ta emoció. En la fase pel títol
** 2a. LLIGA CATALANA SÈNIOR 
FEMENÍ - 1a. FASE - GRUP C - 
JORNADA 17. L’Handbol Club 
Ampolla va vèncer amb solvèn-
cia a la pista del cuer, el Salou 
per 16-26. El Gavà B i l’Ampolla ja 
estan classificats per la fase d’as-
cens. Ara s’hi ha afegit el Ribes B. 
** L’Handbol Club Perelló va 
superar (29-22) el Torró d’Agra-
munt. Victòria molt important 
que distancia a l’equip de les pla-
ces de descens.  En les prope-
res jornades afronta dos partits 
molts importants, a la pista del 
Sant Quirze B i del Sant Cugat.

Futbol femení
** A la segona divisió, en la jor-
nada passada, la Rapitenca va 
perdre al camp del Subirats per 
5-2. La Plana, per la seua part, 
va golejar 13-1 a l’Avinyonet.  
Les planeres són cinquenes 
amb 26 punts. Les rapitenques 
són sisenes amb 25 i un partit 
menys. En la propera jornada, 
el diumenge dia 6, la Rapitenca 
rebrà el Cubelles (12 h) i la Pla-
na visitarà el Vendrell.

** Lliga futbol 7 Terres de l’Ebre:
S Jaume-Olimpic 7-3
La Plana-Arnes 1-6
R Bítem-Rapitenca 4-1
El Perelló-Roquetenc sus
La Cava-Femení Alcanar 0-4
Gandesa-la Cava avui a les 20h
La classificació està liderada 
pel Femení Alcanar amb 37 
punts. El Perelló és segon amb 
33 i un partit menys. 

** Pel que fa a la categoria ju-
venil primera divisió, l’equip de 
Futbol Formatiu Terres de l’Ebre 
va perdre en la jornada passada 
contra el Cornellà per 1-3. 
Les noies de Cristian ara són 
vuitenes amb 30 punts i 16 par-
tits disputats visitaran el diu-
menge dia 6 de març el Sant 
Cugat (16.30 h).

La Travessa Solidària #mont-
blancmóra, una iniciativa cre-
ada per Joan Roig, va finalitzar 
el dissabte després de mesos de 
treball. Una quarantena de per-
sones es van unir i va córrer amb 
un fi solidari, recaptar diners per 
a l’AFANOC. Van aconseguir 
més 8.500 euros. (Canal TE)

#montblancmora



22 gastronomiaDIARI MÉS EBRE • divendres 25 de febrer / 2022

INGREDIENTS (6 RACIONS):
• 600 g d’arròs bomba
• 1,8 litres de brou de ver-
dures (3 mides de brou per 1 
d’arròs, si volem l’arròs sec)
• 1 conill i mig tallat a trossets 
petits
• 200 g de salsitxes a trossets
• 2 costelles de porc tallades 
a trossets
• 8 cors de carxofa tallats a 
quarts
• 2 cebes mitjanes picades
• 2 pebrots verds petits a tros-
sets
• 2 pastanagues tallades a ro-
danxes
• 2 dents d’all picats
• 1 tomàquet madur ratllat
• 1 copeta de vi ranci
• Oli d’oliva verge extra
• Sal
• Pebre negre

PER LA PICADA:
• 1 fetge del conill
• 1 gra d’all
• Julivert picat

ARRÒS
CONILL I CARXOFES

PREPARACIÓ:
Salpebrem els trossos de co-
nill, salsitxes i costella i el fetge 
del conill i enrossim les carns 
en una paella, per 6 racions, 
amb oli d’oliva abundant fins 
que estiguin ben rossos. Re-
servem les carns. Al mateix oli, 
sofregim la ceba picada lenta-
ment, a foc baix.
Quan la ceba comenci a estar 
transparent, hi afegim el pe-
brot verd amb les pastanagues 
i seguim fent el sofregit a foc 
baix. Hi incorporem l’all picat, 
els cors de carxofes i ho so-
fregim una estona més, uns 10 
minuts. Hi posem el tomàquet 
ratllat i ho condimentem amb 
sal i pebre negre. Mentrestant, 
posem a escalfar el brou. Afe-
gim a la paella les carns que 
teníem reservades i el vi ranci, 
remenar i deixar evaporar l’al-
cohol uns minuts.
Incorporem l’arròs, ho re-
menem i el saltem durant 2 
minuts. Hi aboquem el brou 
i ho deixem coure a foc viu 

durant 10 minuts remenant 
de tant en tant. Mentre cou 
l’arròs, preparar la picada en 
un morter amb el fetge del 
conill, 1 gra d’all i el julivert 
picat.
Incorporem la picada, ho 
remenem i ho acabem de 
coure 6-8 minuts més sense 
remenar gaire. En total són 
uns 16-18 minuts. Apaguem 
el foc, i deixem reposar l’ar-
ròs amb conill entre 5 i 10 
minuts tapant la cassola amb 
un drap. Bon profit!.

www.ebrexperience.cat
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

La intuïció et va a 
mil per hora. Reps 
informació incons-
cient que t’ajuda a 
saber de qui pots 
fiar-te. Xateges amb 
algú nou i sents que 
connecteu, però no 
et precipitis.

aquari
21/01 al 19/02

El teu món intern 
pot estar força 
revolucionat. Tens 
plans futurs, però 
que portes en silenci 
o de manera molt 
discreta. Dies per 
gaudir d’un bon àpat 
en bona companyia.

sagitari
23/11 al 21/12

En l’economia 
hauràs de posar fre. 
Practicar l’estalvi 
eliminarà preocupa-
cions. Una persona 
del passat pot 
aparèixer del no-res, 
creient que encara 
sents el mateix.

escorpí
24/10 al 22/11

Xerrades entranya-
bles amb la mare o un 
familiar de més edat 
que tu. Reps notícies 
llargament esperades 
d’un assumpte labo-
ral. Una amistat pot 
convertir-se en alguna 
cosa més.

balança
24/09 al 23/10

Una persona d’edat 
avançada pot fer-te 
un regal o ajudar-te 
amb un problema 
crucial. El proper 
amor podria ser un 
company de treball 
o algú vinculat al 
sector laboral.

àries
21/03 al 20/04

No acceptes que et 
dirigeixin i fas les co-
ses a la teva manera. 
Hauràs de controlar 
l’energia que tens, 
per actuar mesura-
dament. Segueixes 
una mica silenciós i 
reflexiu.

cranc
22/06 al 23/07

Darrerament, et mos-
tres rebel i cerques 
tenir més llibertat de 
moviments, el que 
pot portar tibantor 
amb la parella. 
Període d’expansió 
pel que fa a la feina i 
a l’economia.

verge
24/08 al 23/09

La teva parella passa 
per un bon moment 
i et pots trobar amb 
alguna sorpresa o 
regal. Laboralment, 
és temps d’avançar 
cap al que vols. No 
perdis la fe en els 
teus talents.

taure
21/04 al 21/05

Tu que tendeixes a 
la tranquil·litat, en 
aquest moment et 
pots plantejar canvis 
radicals a la teva 
vida. Amb la parella 
prepareu noves 
activitats per fer-les 
plegats.

peixos
20/02 al 20/03

Tens algunes aspi-
racions en l’àmbit 
professional que 
aviat es començaran 
a materialitzar. Sents 
que una de les teves 
amistats no és del tot 
honesta i la poses a 
prova.

lleó
24/07 al 23/08

Professionalment, et 
planteges fer alguns 
canvis importants, 
especialment si 
treballes pel teu 
compte. Recuperes 
l’energia i ganes de 
fer coses. Estàs de 
més bon humor.

bessons
21/05 al 21/06

Si tens una relació de 
parella, podeu entrar 
en una etapa de 
més compromís que 
suposaria la compra 
d’un habitatge o d’al-
gun altre bé comú. 
Gaudeixes d’una 
trobada amb amics.

877 075 973

TO
R

TO
SA RELAX

LATINAS,
24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO 

A HOTELES Y 
DOMICILIO

2 AMIGAS 
JOVENCITAS 
CARIÑOSAS

632 651 069

Amposta 
Novedad

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
LA SÉNIA 

Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal parelles, 

consta de menjador
amb sortida balconada, 

cuina independent 
equipada, lavabo amb dutxa 

reformat, hab. doble i hab 
individual.
661707383

ULLDECONA 
 Local en lloguer o venda de 

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

LES CASES D’ALCANAR
Carrer Trafalgar. Local 
comercial a l’avinguda 

principal. Façana acristalada. 
Totalment condicionat. Ideal 

per a qualsevol  activitat de 
cara al públic. 977 25 27 27.

LA RÀPITA
 Plaça d’aparcament amb 

traster en lloguer. A l’edifici 
El Mariner, a primera linea 
de mar, al davant del Club 
Nàutic. Zona molt difícil 

d’aparcar a l’estiu.
977 74 33 99.

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:

· CONDUCTORS/ES      · EDUCADORS/ES SOCIALS
· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA

· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

interessats/només whatsapp  · 617 702 159

COMPRO
Finques 

rústiques 
amb casa

per Terres de 
l’Ebre.

PAGO AL 
COMPTAT.

656 386 037



衷心 感谢 большое спасибо

XICOIRA / CAMA-ROJA/ 
ACHICORIA
CHICORIUM INTYBUS

És una planta herbàcia de tija erecta i ramificada i arrels profundes i napiformes i flors de color blau característic i semblant a les margarides.

Us: fulles, flors, arrels i rizomes.
Propietats: digestiva, fetge, renal, cutània, febre i cucs intestinals, prevenció de l’osteoporosi.

Hi ha dos principals varietats: 
1) Xicoira silvestre o salvatge per a fer ús de la rel, infusió o decocció de 4 g en 250 cc. i prendre un cop al dia.
2) Xicoira d’amanida conreada per cultiu convencional, unes quantes fulles juntament amb l’amanida.

Remei no aconsellable per a persones amb problemes renals i tensió baixa..

Viu en terrenys secs, als camps i marges dels camins, voreres de camps i camps en guaret, i a vegades creix entre la gespa.

Fa 4.000 anys que ja es feia servir. Les fulles tendres i el seu suc o saba estimula la secreció biliar, equilibra la diabetis i afeccions de la pell.
El seu rizoma torrat és un substitut del cafè.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU I ON LA PUC TROBAR
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CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 
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MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

OBSERVACIONS I CURIOSITATS
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