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El polígon Catalunya Sud possible motor
d’inversió de l’economia circular del país
E

l polígon Catalunya Sud ha tingut importants inversions en els últims mesos i anys i el president de la Generalitat, Pere
Aragonès, que el va visitar dimecres, l’ha posat com a exemple de la “reindustrialització verda, digital i d’economia
circular que necessita el país”. P3

La dona més
buscada del
Regne Unit

Solidaritat
amb el poble
Ucraïnès

La Guàrdia Civil ha detingut a Santa Bàrbara la dona més
buscada del Regne Unit. Està acusada de blanqueig de
capitals i és membre d’una organització criminal formada per
16 persones.
					

Moltes localitats de les Terres de l’Ebre han
protagonitzat aquesta setmana concentracions de suport al
poble ucraïnès i de protesta per la guerra
iniciada per Rússia.
P3
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS
Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que
estem rebent a la redacció
i a la manca d’espai per
publicar-los al diari, podeu
trobar-los a la nostra web

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

ixí és com comença
aquest malson.
A primera hora del matí escoltem les paraules “guerra”,
“ofensiva total”, “bombardeig”.
Es diu que es tracta de desmilitaritzar “desnazificar” Ucraïna. Veiem guerra, ofensiva
generalitzada, bombardejos...,
i l’home del Kremlin assegura
que, “no pretenem imposar res
per la força a ningú”. No sabia
que Putin tingués un sentit de
l’humor, o sí? És de matí i és la
guerra a Europa. Escoltem la
informació més recent, els informes en directe dels enviats

especials. Parlen d’atacs per
totes bandes, tancs, avions, foc
d’artilleria. De sobte escolto
la veu del fill de la meua veïna que taral·lejar, jugant amb el
seu osset preferit, i li pregunta
a la seua mare: “Mama, com fa
el llop?””ouhouhouh” o més
aviat “grrgrrgrr”? I em fa pensar amb el llop del Kremlin, que
no diu ni “ouhouhouh” ni “grrgrrgrr”, però que bombardeja,
colpeja i mata. Sense imposar
res per la força a ningú... I penso en els nens i nenes, en les
famílies d’Ucraïna, perquè saben que el llop és allà.

opinió

en portada
MÉS
NOTÍCIES
COVID: LA
PANDÈMIA
SEGUEIX
MINVANT
Aquest dimecres s’han comptabilitzat 151 casos de Covid-19
a les Terres de l’Ebre.
La pandèmia segueix minvant,
si es té en compte que la
velocitat de contagi és inferior
a l’1 i se situa al 0,85. El risc de
rebrot també baixa i ja està
per sota dels 1.000 punts, a
957 (risc encara molt alt).
Segons Salut, actualment hi
ha 31 persones ingressades
per Covid, 5 de les quals a
l’UCI. A les Terres de l’Ebre
han mort 241 persones des
de l’inici de la pandèmia. La
incidència a 7 dies és de 540.
El 15,05% de les proves que es
fan donen positiu.

LOCALITZEN UNA
GRANADA DE MÀ
DE LA GUERRA
CIVIL
La Guàrdia Civil ha localitzat
i destruït una granada de mà
de la Guerra Civil que estava
enterrada en una parcel·la de
Plans de la Sénia.
L’avís el va donar un veí
dissabte passat, 26 de febrer.
Fins a la zona s’hi van desplaçar dos especialistes TEDAX,
que van destruir l’artefacte de
forma controlada en un espai
segur. (ACN)
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POLÍTICA
El president de la Generalitat confia que el
polígon ebrenc sigui “el pol d’inversió de
l’economia circular” del país
El polígon Catalunya Sud de
Tortosa i l’Aldea necessita un
ramal ferroviari fins al Corredor
Mediterrani i més disponibilitat
de terreny industrial. La petició s’ha traslladat directament
al president de la Generalitat,
Pere Aragonès, que ha visitat
aquest dimecres les obres de la
nau de taulons de conglomerat
de la multinacional Kronospan.
L’empresa es planteja ampliar
les instal·lacions, amb una futura
fàbrica de plafons de partícules
orientades, que no es fan a Espanya. Això suposaria doblar la
inversió actual, de 274 MEUR,
però cal un enllaç ferroviari per
importar a Europa i ha demanat ajuda econòmica al Govern.
Aragonès ha dit que veu “amb
molt bons ulls el projecte” i que
s’estudiarà.
Kronospan ja construeix una primera nau de 94.000 metres quadrats, en una parcel·la de 25 hectàrees, però l’empresa ja estudia
ampliar la seva inversió a Tortosa
mentre que l’Ajuntament treballa
amb l’Incasòl per ampliar la disponibilitat de terrenys industrials
al polígon Catalunya Sud.
El polígon Catalunya Sud ha tingut importants inversions en els
últims mesos i anys i el president
de la Generalitat, Pere Aragonès,
l’ha posat com a exemple de la
“reindustrialització verda, digital
i d’economia circular que necessita el país”. Aragonès també
ha agraït l’aposta per Catalunya
i les Terres de l’Ebre amb la inversió “d’un volum considerable

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la seua visita al polígon Catalunya Sud.

Aragonès diu que
estudiaran construir
un ramal ferroviari
al Catalunya Sud
perquè Kronospan
pugui ampliar
l’activitat

El president també
va visitar Tivissa i
Corbera d’Ebre

Detenen a Santa Bàrbara la dona
més buscada del Regne Unit
La Guàrdia Civil ha detingut
a Santa Bàrbara la dona més
buscada del Regne Unit. Està
acusada de blanqueig de capitals i forma part d’una organització criminal formada
per 16 persones. Ella era l’única que quedava en llibertat i
se la buscava des del 2013.
Havia canviat de domicili en
diverses ocasions. El grup es
dedicava al frau de l’IVA en
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la compra-venda de telèfons
mòbils.
Es compraven a l’estranger
sense pagar l’impost i els revenien al Regne Unit, amb un
benefici de més d’un bilió de
lliures esterlines.
Aquest mes de febrer els investigadors la van detectar a Santa
Bàrbara.
Després de vigilar-la durant
setmanes, a principis de la

setmana passada van poder-la localitzar-la en un bloc
d’apartaments als afores del
municipi.
Els agents la van detenir diumenge quan sortia de casa
seva a passejar les seves mascotes. El jutjat central d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional ha decretat el
seu ingrés a presó a l’espera
de la seva extradició.

i d’impacte” de Kronospan i la
creació inicial de 180 llocs de
treball. “Altres empreses seguiran a Kronospan o Florette, en el
passat, amb inversions rellevants
a l’Ebre”, ha assegurat.
El president ha dit que el Govern
facilitarà amb polítiques estratègiques el desenvolupament del
polígon Catalunya Sud i l’acompanyament a les implantacions
empresarials, amb formacions
específiques per vehicular la
inversió i que les companyies
trobin professionals qualificats
al territori per a llocs de treball
qualificats. Davant la petició del
ramal ferroviari, el compromís
del president ha estat que el
projecte s’estudiarà tècnicament
i econòmicament. “Un polígon
amb ramal i connexió ferrovià-

ria amb el corredor mediterrani
suposa afegir valor afegit i ho
veiem amb molt bons ulls. Ara
pertoca fer el treball tècnic de
traçat, de pendents, i com fer
possible la inversió”, ha assegurat.
El cap del Govern també va visitar dimecres a la Ribera d’Ebre.
Va estar a Tivissa on va visitar les
instal·lacions de l’empresa Cerima cherries.
Finalment, Aragonès es va desplaçar fins a Corbera d’Ebre on
fou rebut per l’alcalde, Antonio
Àlvarez, al Poble Vell. Va tancar la seva visita a les Terres de
l’Ebre participant a la reunió del
Consell Consultiu de la Gent
Gran de la Terra Alta, on es va
presentar el Pla comarcal de la
Gent Gran. (ACN)

Suport al poble ucraïnès
i reclam perquè s’aturi la
guerra
Moltes localitats de les Terres
de l’Ebre han protagonitzat
aquesta setmana concentracions de suport al poble ucraïnès i de protesta per la guerra
iniciada per Rússia. En la majoria dels casos, les trobades
s’han realitzat davant de les
cases consistorials, on també

s’ha donat lectura del Manifest
de la Declaració del Fons Català de Cooperació al desenvolupament i la Xarxa d’alcaldes i alcaldesses per la Pau de
Catalunya, sobre el conflicte a
Ucraïna. Es demana diàleg per
tal de resoldre el conflicte.
(més info a la plana 24).
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MÉS
NOTÍCIES
“IL·LUMINEM LO
MONUMENT”
El Col·lectiu per a la Reinterpretació del Monument de la
Batalla de l’Ebre (Corembe)
i Tortosins pel Monument
organitzen un acte en el que
s’il.luminarà el monòlit, amb
l’objectiu de “reivindicar la
voluntat popular de reinterpretació del monument”.
La convocatòria és per avui
divendres a les 20 hores a la
plaça del Paiolet.
Finalment, el Grup Municipal
de Ciutadans ha reclamat a
l’Ajuntament de Tortosa que
“mantingui i reinterpreti el
monument de la Batalla de
l’Ebre” i, d’aquesta manera,
“es compleixi amb la voluntat expressada de forma
majoritària pels tortosins a
la consulta de l’any 2016”.
El portaveu municipal de Cs,
Miquel Albacar, presentarà
una moció que reclama a
l’Ajuntament que “reverteixi
els tràmits per retirar-lo”.

MOVEM
TORTOSA
Movem Tortosa “denúncia
la degradació del Call Jueu
de Remolins i aposta per la
seua rehabilitació i posada
en valor”.
Per això portarà al proper
ple municipal una moció
on demana “un pla integral
per la millora i rehabilitació
del Call Jueu, així com una
revisió del nomenclàtor
des d’una perspectiva de
gènere”.

tortosa

POLÍTICA
Junts per Tortosa celebra el I Congrés del partit i
presenta l’executiva presidida per Meritxell Roigé
Junts per Tortosa va dur a terme el Primer Congrés per tal
d’aprovar la ponència organitzativa i per debatre els documents de treball elaborats, que
actualitzen la diagnosi de cadascun dels àmbits a Tortosa,
marcada encara per la covid-19,
i que constaten la voluntat de
seguir reactivant socialment i
econòmicament la ciutat. Durant el Congrés també es va escollir la direcció del partit, amb
l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell
Roigé, com a nova presidenta. I es va conèixer l’executiva.
Al Congrés hi van assistir una
vuitantena de persones i més
d’un centenar van participar

en els grups de treball que van
preparar les diferents ponències. La nova presidenta de Junts
per Tortosa, Meritxell Roigé, va
destacar que “amb Junts per

Quintuplicava la taxa
d’alcoholèmia
Els Mossos d’Esquadra van
denunciar penalment aquest
dimarts un home per conduir
sota els efectes de l’alcohol a
Tortosa amb una taxa d’alcoholèmia que quintuplicava la
permesa.
El detingut, de 39 anys i veí de
Tortosa, està acusat d’un presumpte delicte contra la seguretat viària, ja que va donar
1,39 mg/l en aire expirat en les
proves d’alcoholèmia. L’individu va accidentar el seu vehicle
a la carretera C-12 entre les

localitats d’Amposta i Tortosa.
Quan els agents van arribar al
lloc dels fets, van observar que
el vehicle havia sortit de la via
i que el conductor es trobava
ferit lleu.
L’home va ser traslladat a l’Hospital de Tortosa per tal de ser
atès.

“Per un nou hospital de les
Terres de l’Ebre”

Tortosa consolidem un projecte
que ve de lluny, hem incorporat
moltes persones amb ganes de
treballar per la ciutat i pels 5 pobles de Tortosa”.

Roigé va recordar que les principals línies de treball de Junts
per Tortosa són generar oportunitats per tal que ningú quedi
enrere.

Cessió de terrenys
municipals per a l’Escola
d’Hostaleria
L’Ajuntament de Tortosa cedirà al departament d’Educació
de la Generalitat una parcel·la
de titularitat municipal, per tal
que puga acollir l’Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de
les Terres de l’Ebre.
Concretament, es tracta d’un
solar de 10.488 metres quadrats situat als terrenys del
pla parcial Temple Sud, prop
de la comissaria dels Mossos
d’Esquadra. L’Ajuntament té

previst iniciar la tramitació
administrativa al pròxim ple
ordinari, previst per dilluns 7
de març, en el qual sotmetrà
a votació la proposta per posar els terrenys a disposició
d’Educació.
Este és el primer pas, necessari
per a que la Generalitat puga
encetar l’expedient i incloure el projecte dins del planejament de les actuacions que
desenvolupa el departament.

El Setmanari L’Ebre
compleix 20 anys

D’altra banda, el diputat
de Movem Terres de l’Ebre,
Jordi Jordan, portarà al
Parlament la “reducció del
Minitransvasament del
CAT”.
El diputat tortosí anuncia
“una proposta de resolució perquè el govern de
Catalunya impulsi un Pacte
per l’Ebre en l’àmbit català
similar al Pacte pel Ter per
reduir de manera progressiva el minitransvasament al
Camp de Tarragona”.

Demà dissabte 5 de març, la
Plataforma “Per un nou hospital de les Terres de l’Ebre”
inicia la campanya oficial de
recollida de signatures en suport a les seves reivindicacions.
En diferents poblacions del
territori, la Plataforma esta-

blirà punts de recollida de
signatures amb la voluntat de
conscienciar la població per
tirar endavant la proposta.
Segons ha informat la Plataforma, a Tortosa l’acte de recollida de signatures serà a la
plaça de Barcelona–plaça del
mercat- a partir de les 11h.

El Setmanari L’EBRE va commemorar el seu 20è aniversari en una gala que va reconèixer diverses personalitats
que l’han fet créixer durant
aquestes dues dècades. Durant l’acte, celebrat a l’Auditori de Tortosa el divendres,
també es van celebrar els

quaranta anys de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal. En la primera edició
del Premi Valor Ebrenc es va
premiar al periodista i empresari Josep Lluís Villa. Els
moments més emotius foren
amb l’homenatge in memoriam a Vicky Curto Andrés.

amposta
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ECONOMIA PLE

SOCIETAT

Estada de
Modificació de pressupost La Defensora
tiradores
per avançar inversions de de la
Ciutadania
internacionals 700.000 euros
resol més
d’un 77% de
les queixes
Les 70 tiradores que del 30 de
gener al 10 de febrer van entrenar-se al Centre de Tecnificació Esportiva Terres de l’Ebre,
a Amposta, per preparar-se la
Copa del Món d’Espasa Femenina Absoluta, han deixat un
volum de negoci mínim d’uns
20.000 euros, que corresponen
a la despesa realitzada per a les
pernoctacions. Les esportistes
van allotjar-se, en una majoria
al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre, però
també a un hotel d’Amposta i a
allotjaments de la Ràpita i l’Aldea, generant així negoci no
només a la capital del Montsià,
sinó també a altres punts del
territori. Aquests 20.000 euros
corresponen només a l’allotjament; se li haurien de sumar
també altres despeses que les
esportistes van realitzar a la ciutat.

El ple ordinari del mes de febrer, que va tenir lloc aquest
dilluns, va aprovar la modificació de pressupost de 700.000
euros “per avançar inversions
que teníem previstes a finals
d’any”, en paraules de l’alcalde,
Adam Tomàs. Aquesta modificació va comptar amb el suport d’ERC-EA i la regidora no
adscrita Anna Tomàs i l’abstenció de JuntsxAmposta, el PSC i
Som Amposta.
Quant als dos temes vinculats a
la implantació de l’empresa Effective Logistics a les antigues
naus d’Antaix (la bonificació de
la taxa d’obertura per un valor
de 106.000 euros i el conveni
per a una subvenció de 151.000
euros per contractar 14 joves
menors de 30 anys durant un
any), les dues proposes van
rebre el suport del conjunt del
plenari.

Així mateix, es va aprovar l’adhesió, a la Xarxa d’Espais de
Memòria, del Turó de la Carrova, el Pont Penjant, la ruta de
les llambordes en record als
deportats als camps de concentració nazi i els nius de metralladores.
També es va aprovar la declaració institucional de condemna
a l’atac militar a Ucraïna.

L’any 2021, la Defensora de la
Ciutadania d’Amposta, Amadea
Ferreres, va rebre un total de 63
queixes, 49 de les quals es van
resoldre abans d’acabar l’any. La
resta, estan en vies de solució,
“depenent de la voluntat o possibilitat de portar-ho a terme”.
En percentatges, això vol dir que
es van solucionar un 77,7% de les
queixes i en queden pendents
de solució un 22%. La majoria
de queixes versen sobre el servei
d’empreses subministradores de
llum, aigua gas, relacions veïnals
o sobre l’estat de la via pública.
Són les dades que la Defensora
va traslladar al plenari municipal.
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BREUS
** EL PLE ordinari de febrer
també va donar compte
dels canvis produïts al grup
municipal del PSC després de la
sortida del partit de la fins ara
portaveu Anna Tomàs. Anna
Tomàs passa a ser regidora no
adscrita, i la regidora Àngels
Calleja passa a ser portaveu del
grup municipal.
** UNA QUINZENA d’activitats commemoraran el Dia
Internacional de les Dones. La
lectura del manifest serà el 8
de març (19 h), a la plaça de
l’Ajuntament.
** LO SINDICAT, seu de les
aules d’extensió universitària
per a la gent gran de la URV a
Amposta. S’obre la inscripció
per aquest cicle de xerrades
que començarà el proper
dijous 17 de març
** LA BIBLIOTECA COMARCAL Sebastià J. Arbó
tanca per la reforma integral.
Divendres 25 de març serà
l’últim dia de servei a la
Biblioteca, que tancarà portes
i, mentre durin les obres es
traslladarà el préstec a l’Oficina de Turisme.
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MÉS
NOTÍCIES
ACTUACIONS
El govern espanyol va autoritzar finalment el moviment de
sorres al Delta. Les actuacions
afectaran espais sistemes costaners amb sorres –platges,
dunars i cordons litorals- dels
municipis de Deltebre, Sant
Jaume d’Enveja i Sant Carles
de la Ràpita. Concretament, al
litoral de Deltebre, es preveu
transvasar 150.000 metres
cúbics de sorres de la punta
del Fangar i dels dipòsits
exteriors de les platges a les
platges del Fangar –zona dels
Bascos-, tram sud de la Marquesa, tram sud de la bassa
de l’Arena i Riumar. A Sant
Jaume d’Enveja, es mobilitzaran 17.000 metres cúbics del
sud de la platja del Serrallo
cap al cordó litoral de l’illa de
Buda. Finalment, s’extrauran
150.000 metres cúbics de la
platja sud de la punta de la
Banya per reforçar la barra del
Trabucador.

DELTEBRE
L’Ajuntament de Deltebre va
realitzar l’acte de presentació
pública del Pla Estratègic de
l’Esport, document que ha
de marcar el full de ruta de
l’activitat esportiva al municipi fins a l’any 2026. El Pla
Estratègic de l’Esport defineix
quatre línies estratègiques
(Activa’t; Mou-te; Infoactiva’t;
Estiu Actiu, Turisme Viu) que
han de facilitar, entre d’altres,
crear un nou model d’activitat
física i augmentar la pràctica
esportiva en totes les edats
i en diferents àmbits, sectors
i col·lectius com les dones i la
gent gran. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat
que “per primera vegada
Deltebre disposarà d’un Pla
Estratègic de l’Esport que permetrà aglutinar esforços entre
tots els actius que formen part
de l’activitat esportiva del
nostre municipi”. El Pla Estratègic planteja l’esport com una
eina de benestar, de salut i de
creixement personal. El Centre
Esportiu del Delta serà el
centre neuràlgic de l’activitat
esportiva al municipi.

baix ebre

DELTEBRE
El govern espanyol autoritza finalment el
moviment de sorres al Delta
El govern espanyol va aprovar,
finalment, el projecte d’urgència per reubicar sorres del litoral del delta de l’Ebre amb l’objectiu de frenar la regressió. En
un comunicat, el Ministeri per a
la Transició Ecològica va anunciar la resolució favorable que
tanca el procediment d’avaluació ambiental simplificada.
Amb tot, el Ministeri va admetre que l’actuació urgent, que
havia de començar abans de
desembre, no ho podrà fer fins
setembre pels “condicionants
ambientals imposats pel parc
natural” davant l’imminent inici
de la nidificació de les aus. El

projecte, amb un pressupost
d’uns 4 milions d’euros, suposarà moure 317.000 metres
cúbics de sorra acumulada en
zones excedentàries a d’altres
deficitàries que s’han vist afectades pels temporals.
La finalització del tràmit no va
estar exempta de polèmica i de
creuament de retrets entre el
Ministeri per a la Transició Eco-

No obstant, admet
que no s’iniciarà fins
setembre

lògica i el Govern sobre el retard acumulat en l’inici d’unes
obres considerades per tothom
d’urgència per reforçar el sistema de platges, dunes i salobrars. La setmana passada, el
delegat del Govern a les Terres

de l’Ebre, Albert Salvadó, lamentava que es posposés l’inici del projecte després d’haver
arribat a un acord amb el govern espanyol l’agost passat
per desencallar tots els procediments pendents. (ACN)

L’Ajuntament del Perelló ja va incoar l’expedient de
caducitat de les obres del parc eòlic de la Collada
Arran de la nota emesa el dimarts pel GEPEC sota el titular: “S’inicien les obres d’un
parc eòlic al terme del Perelló
sense els permisos en regla”,
l’Ajuntament del Perelló ha fet
un comunicat en el que notifica que “les obres del parc de la
Collada estan aturades des del
cap de setmana passat després
que l’Ajuntament en decretés
la seva suspensió. L’Ajuntament ha complert tots els tràmits administratius que marca
la legislació vigent en haver-se
produït, presumptament, la
caducitat de la pròrroga de la

llicència d’obres que s’havia
concedit a l’empresa l’any 2019.
En aquests moments, el decret
d’incoació de la caducitat de la
llicència atorgada el 2019 és en
mans de l’empresa i ens trobem
encara dins del període d’al·legacions que marca la legislació
urbanística de Catalunya. Un
cop l’empresa afectada hagi
presentat aquestes al·legacions,
l’Ajuntament resoldrà el que
jurídicament pertoqui d’acord
amb la normativa administrativa
vigent”. Finalment, “fer incís en
el fet que la nota del Gepec és
plena d’imprecisions greus. Ni

l’alcaldesa del Perelló ni l’empresa no estan ni han estat mai
investigades arran de la denúncia presentada per dos veïns del
municipi arran del projecte èolic de l’Ametlló”.

“Les obres estan
aturades actualment”

seves prioritats dels departaments que comandarà.
A l’àrea de Turisme, la republicana assegura que voldrà posar en marxa molts projectes ja
consolidats.
“Ja hi ha tot un projecte, una
feina feta que hem de tirar en-

davant”, ha apuntat.
Pel que fa a la regidoria de
Gestió Ambiental, Sonia Andrade creu que s’ha de conscienciar molt la gent “perquè
és una cosa important no
només per a la població sinó
també per al territori”.

Sonia Andrade, nova regidora
de l’Ajuntament de Roquetes
La renúncia de l’acta de regidor de l’exalcalde de Roquetes, Paco Gas (ERC) ha provocat un ball de càrrecs dins el
govern municipal. Gairebé un
mes després que es fes efectiu
el relleu a l’alcaldia, Ivan Garcia ocupa el seu lloc des del
7 de febrer. El consistori aprovarà el nou cartipàs municipal
el proper 7 de març, amb la
presa de possessió de l’acta
de regidora de Sonia Andrade
Ruiz com a principal novetat.
Segons ha informat l’Ajuntament del municipi, Andrade ha
assumit el càrrec de regidora
aquest dilluns 28 de febrer en

un plenari extraordinari i estarà
al capdavant de les regidories
de Gestió Ambiental, Turisme i
Esports del municipi.
Projectes futurs
A falta encara que es faci el
traspàs de regidories, Andrade
ja ha avançat quines seran les

Andrade estarà al
capdavant de les
regidories de Gestió
Ambiental, Turisme i
Esport

anunci
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MÉS
NOTÍCIES
L’ALDEA: “UNA
GRAN NOTÍCIA”
L’Aldea és el primer municipi
de Catalunya en fer projecte
d’economia circular amb
plàstics agrícoles. Des del
primer moment s’ha tingut en
compte la problemàtica dels
pagesos, amb el gran volum
de residu que es genera, i s’ha
tingut una voluntat clara en
du a terme aquest projecte per
poder donar una segona vida
útil a les manegues de reg.
De les 100 tones es podran
reaprofitar entre el 90 i el 95
% del producte per realitzar
mobiliari urbà com bancs,
taules de pícnic, jardineres, papereres o tanques entre altres
productes. “Una gran notícia
per l’Aldea, pels pagesos, i pel
medi ambient”.

Pepe Caballé Regidor d’Acció
Urbana i Rural: “durant l’any
hi han dos èpoques on entren
moltes tones de residus
plàstics agrícoles, quan es
preparen les terres per la
campanya d’hivern i la campanya d’estiu. Conjuntament
amb la Regidoria d’Espais
Verds ja estem treballant dos
projectes on podrem gaudir
d’aquest plàstic reciclat que
generen els nostres pagesos.
Creiem que és una gran notícia per als nostres pagesos
i pel medi ambient, ja que
aquest tipus de plàstic no es
pot reciclar com es recicla el
plàstic que fem al nostre dia a
dia, ja que ha d’anar soterrat a
un abocador”.

L’ALDEA
Primer municipi de Catalunya en reciclatge
de residus plàstics agrícoles
L’Ajuntament de l’Aldea s’enorgulleix en ser el primer municipi
de Catalunya amb el reciclatge
de mànegues de reg dels pagesos aldeans. La regidoria d’Acció Urbana i Rural va posar en
funcionament al març de 2020
un punt de reciclatge de mànegues de reg, a causa d’un gran
percentatge dels abocaments
il·legals que tenia el municipi. Un
veritable problema que tenien
els pagesos amb les mànegues
en desús que utilitzaven als seus
camps agrícoles. Amb aquest
punt de recollida controlat situat a la zona de Carvallo, s’ha
aconseguit compilar la quantitat
de 100 tones de residu plàstic,
que gràcies a la gestió eficient i
respectuosa amb el medi ambient dels residus i al conveni que
s’ha signat entre l’Ajuntament i
l’empresa Solteco Madera Plastica SL, aquestes mànegues de
reg tindran una segona vida útil

per la mateixa població. Pepe
Caballé Regidor d’Acció Urbana i Rural: ”Quan vam entrar a
govern vam detectar que al municipi hi havien molts punts on
s’acumulaven mànegues de reg
i tubs. També vam tindre un gran
incendi a un abocament il·legal
de mànegues de reg, des de llavors ens vam posar a treballar
amb l’empresa Solteco Madera
Plastica S.L. Hem estat més d’un

Inventariat dels espais
històrics de la Guerra Civil
El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha inventariat els espais
històrics de la Guerra Civil als
catorze municipis i les tres entitats municipals descentralitzades de la comarca, amb l’objectiu de disposar d’una eina
per a la possible preservació i
senyalització dels elements inventariats per a usos culturals,
educatius i turístics. Un exhaustiu treball que ha dut a terme
l’empresa Terra Enllà, estudis i
experiències i que es concreta

Camarles: visita a
l’empresa Amiblu, del
polígon Venta Nova
Ramon Brull, alcalde de
Camarles juntament amb
els alcaldes de Sant Jaume
d’Enveja, Joan Castor, Deltebre, Lluís Sole, l’Ampolla,
Francesc Arasa, l’Aldea, Xavier Royo i el regidor de Medi
Ambient, Miguel Olid, van
visitar les instal·lacions de
l’empresa Amiblu del polígon

baix ebre

Venta Nova de Camarles.
Una trobada “molt positiva en
la qual el director de planta,
Jordi Bonet, va traslladar les
inversions realitzades i els
nous projectes, sempre pensant en més enllà, amb conceptes definits i apostant per
un futur de qualitat i sostenible”.

en 193 fitxes d’espais vinculats
amb la revolució anticlerical,
els bombardejos franquistes
contra la població civil, la fortificació republicana de la costa
i el riu Ebre, els espais de combat de l’Ofensiva d’Aragó, l’evacuació de civils lluny de la línia
del front i la batalla de l’Ebre.
L’inventari ofereix una xifra suficient d’espais a cada municipi
per desenvolupar un treball de
recuperació de memòria democràtica.

any perfilant com podríem gestionar aquest residu, finalment
hem signat un conveni en l’esmentada empresa. L’empresa
ens ve a recollir les mànegues
de reg i tubs a cost 0 per la
nostra població i després poder gaudir de mobiliari urbà als
espais verds i urbans. L’Aldea és
una població on tenim moltes
hectàrees de conreu on s’utilitza
mànega de reg”.

La regidoria d’Acció
Urbana i Rural va
posar en marxa
al 2020 un punt
de reciclatge de
mànegues de reg

L’Ametlla: finalitza la veda
La matinada de dilluns dia 21
de febrer va finalitzar la veda i
van tornat a la mar, les barques
d’encerclament, les barques
conegudes popularment com
‘les llums’ que es dediquen a la
pesquera del peix blau, de tota
la costa tarragonina, després de
dos mesos amarrats a port, per
complir amb la parada biològica. La primera setmana ha estat
força positiva. Els primers dies
es van pescar a tota la província, una mitjana de 25 tones de
peix blau diaris, d’una mida mitjana, majoritàriament de seitó,

el 90%, tot i que també s’ha
capturat alguna sardina.
(La Cala Ràdio)

Consell
Comarcal
Un total de 16 joves han començat el programa de Formació Professional i Ocupacional Dual, que organitza el
Consell Comarcal del Baix
Ebre a través de la societat
Baix Ebre Innova. Una acció
que pretén millorar l’ocupabilitat dels joves del territori
mitjançant la formació dual
i que s’organitza de manera
conjunta amb la residència
de la tercera edat L’ONADA.

montsià
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30 DE JUNY I 1, 2 I 3 DE JULIOL
La Ràpita acollirà el Mundial de Beach Tennis 2022
Aquesta setmana s’ha presentat a la platja del Garbí de la
Ràpita el Mundial de Beach
Tennis 2022 que tindrà lloc el
propers 30 de juny i 1, 2 i 3 de
juliol. A la presentació han assistit Jaume Domingo, president dels Consells Esportius
de Catalunya, Josep Caparrós,
alcalde de la Ràpita, Àngela Reverté, regidora d’esports
de la localitat, i Joan Egea,
president de la Internacional
de Beach Tennis, els quals
han destacat la importància
d’organitzar un esdeveniment
mundial de Beach Tennis a les
Terres de l’Ebre i Catalunya.
El president de l’UCEC ha explicat que “celebrem el Mundial de Beach Tennis 2022 a
la Ràpita perquè reuneix totes les condicions idònies per
fer un campionat d’aquesta
mena: platja, gastronomia,
cultura, entorn natural… i perquè darrerament ja ens han
demostrat que les Terres de
l’Ebre tenen molt de potencial”. Domingo ha destacat que

“Catalunya tornarà a competir
com a nació en aquest campionat i, per tant, els esportistes
catalans podran competir amb
el nom del seu país”.
Per la seva banda, Caparrós, ha
exposat que “es tracta d’un esdeveniment internacional que
vol fomentar la participació
dels jugadors de beach tennis
i, també, promocionar el nostre destí”. L’alcalde ha afegit
que és una bona oportunitat
per a la Ràpita ja que “a partir d’un esdeveniment esportiu
generarem un impacte positiu
al municipi i al territori, el qual

El Mundial de Beach
Tennis 2022 reunirà
esportistes de més
de 20 nacionalitats
d’arreu del món on es
practica aquest esport
de raqueta i platja

ens posa al mapa mundial dels
esdeveniments
organitzats
per la Unió de Consells Esportius de Catalunya”. El Mundial
de Beach Tennis 2022 reuni-

km 0 de la Via Verda de la Vall de Zafan
El Ple de l’Ajuntament de la Ràpita va
aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de la Ràpita, Amposta, Tortosa i Roquetes i la Diputació
en relació amb el Pla de Sostenibilitat en
Destinació Turística (PSDT). Amb l’aprovació, que va comptar amb els vots a
favor de tots els membres del plenari,
se situa la Ràpita com el km 0 de la Via
Verda de la Vall de Zafan. El projecte,
que ampliarà la via verda entre aquests
municipis del Baix Ebre i el Montsià
(23,74 km), compta amb un pressupost
de 6,3 M €, 5 M € dels quals seran finançats pels fons Next Generation que
aposten per iniciatives inclusives i sostenibles des del punt de vista ambien-

tal, social i econòmic. D’altra banda, el
plenari va aprovar una moció conjunta
de tots els grups municipals i la regidora
no adscrita sobre la commemoració del
8M, Dia Internacional dels drets de les
dones, amb la finalitat de lluitar contra
el masclisme i homenatjar els moviments feministes i de reivindicació per
continuar fent evidents les desigualtats
de gènere. Finalment, l’alcalde del municipi ha fet lectura de la declaració del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa d’alcaldes i alcaldesses per la Pau de Catalunya sobre el
conflicte a Ucraïna en nom de tots els
grups polítics municipals del consistori
i la regidora no adscrita.

La Ràpita participa a Navartur
El cap de setmana passat, la Ràpita
va ser present a la Fira Internacional
de Turisme de Navarra, Navartur, per
reforçar la seva presència com a destinació turística i potenciar el mercat

turístic de Navarra. Per a la Ràpita,
Navarra és un dels principals mercats
emissors de l’Estat espanyol, ja que hi
passen un rellevant nombre de visitants.

Dia Internacional de les Dones
Programats un conjunt d’actes per
commemorar el Dia Internacional de
les Dones a la Ràpita. La programació
inclou teatre, cinema, una xerrada, un
recital poètic i una festa reivindicati-

va organitzada pel col·lectiu feminista
‘Muixes’, amb la finalitat d’erradicar
les desigualtats que sofreixen les dones i garantir la igualtat de drets real i
efectiva entre dones i homes.

rà esportistes de més de 20
nacionalitats d’arreu del món
on es practica aquest esport
de raqueta i platja. Durant la
competició es comptarà amb

un volum de participants superior als 300 esportistes que,
al llarg dels 4 dies, competiran
en les diferents modalitat establertes.
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ALCANAR

ALCANAR
MONTSIÀ

Ajuts de
Es destinaran 668.000 euros del PAM de la Diputació per
lloguer per a
reconstruir infraestructures malmeses pels aiguats
majors de 65

A petició de l’Ajuntament d’Alcanar, la Diputació de Tarragona ha fet una modificació
excepcional de les bases del
PAM 2020-2023 que permet
canviar l’objecte de la subvenció per tal de finançar obres
de reconstrucció en un cas tan
excepcional com els forts aiguats del mes de setembre de
2021 a Alcanar. En virtut de les
noves bases del PAM, Alcanar
podrà finançar la construcció
d’una xarxa de pluvials amb els
667.893 € inicialment previstos
per al projecte electroacústic
de l’auditori d’Alcanar. Coincidint amb els sis mesos d’aquells
aiguats, la presidenta de la Diputació s’ha reunit amb l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, per
veure els equipaments refets i
refermar el suport de la institució a l’Ajuntament que va mostrar des del moment zero de la
catàstrofe.
El batle ha assenyalat que
aquest ajut de la Diputació a

anys

L’Ajuntament ja pot
sol.licitar oficialment el
canvi de destinació de les
actuacions i així poder
utilitzar els ajuts per a
finançar les millores

SANT JAUME ULLDECONA
Cicle
d’Exposicions
d’Autors/es
Locals
Dissabte passat, a la Biblioteca
Francesc Balagué de Sant Jaume d’Enveja, va tenir lloc la
inauguració de l’exposició de
ceràmica “Il.luminada” de l’artista Roser Tomàs Llambrich.
“Tota una vida dedicada a la
ceràmica i en aquesta exposició podrem observar el
creixement professional i les
diferents tècniques del món
de la ceràmica”. L’exposició es
podrà visitar fins divendres 11
de març.

Gala de la Guia
Repsol
Dilluns passat va tenir lloc una
nova gala de la prestigiosa
Guia Repsol en la que es van
fer entrega els nous Sols Repsol que s’atorguen als millors
restaurants i cuiners del país.
“I un cop més, a Ulldecona
estem d’enhorabona, ja que el
Restaurant Les Moles ha consolidat per tercer any consecutiu els dos Sols Repsol i el
Restaurant l’Antic Molí ha rebut per primer cop la distinció d’un Sol Repsol afegint-se
així a la llista de guardonats de
la Guia Repsol 2022. La nostra més sincera enhorabona a
Jeroni Castell i Vicent Guimerà i als equip humans dels dos
restaurants per la grandíssima
tasca que estan fent inclús en
els pitjors moments del sector
com aquests darrers mesos”.
La seva qualitat, el seu esforç
i el treball constant per l’excel·lència a la cuina “fa que el
nostre poble sigui tot un referent del sector”.

través del PAM “ens permetrà
finançar un 47,55% del projecte
de construcció d’una xarxa de
pluvials a la zona escolar i a la
part baixa del nucli d’Alcanar. Es
tracta d’una actuació valorada
en 1,4 m d’euros i molt complexa tècnicament, ja que canalitzarà les aigües pluvials dels
carrers inclosos en el projecte

i, a més, es dimensionarà adequadament perquè en un futur
la xarxa també puga recollir les
aigües d’altres zones més altes“. Joan Roig ha destacat, així
mateix, “el suport tan rellevant
d’administracions com la Diputació de Tarragona per poder
avançar molt en l’arranjament
de la part urbana“.

S BÀRBARA

GODALL

S’aproven per
unanimitat
totes les
mocions del
darrer ple

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

De les quatre mocions presentades pels diferents grups polítics totes es van aprovar per
unanimitat. Les mocions feien
referència a temes diversos:
La del PSC era per reclamar
la construcció d’un nou hospital a les Terres de l’Ebre. La
dels regidors no adscrits per al
reconeixement públic del dol
perinatal i per ubicar una estació meteorològica i control de
qualitat ambiental de l’aire. La
que va presentar Junts X Santa
Bàrbara per una millor atenció
a la gent gran.
Les mocions van ser aprovades
per unanimitat; molts cops s’han
de deixar de banda les sigles per
treballar conjuntament pel bé de
la societat. (La Plana Ràdio)

La XIX Fira de l’oli i l’espàrrec de
Godall es celebrarà els dies 12 i
13 de març. Després que els dos
darrers anys s’hagués de suspendre, l’organització ha decidit
donar-li una empenta.
El dijous dia 10 de març (19 hores) ja hi haurà una jornada tècnica, a càrrec de Tere Adell, gerent de la mancomunitat de la
Taula del Sénia, a la Sala d’Actes
de la cooperativa Agrícola del
Godall. I dissabte dia 12, a les
9.30 hores, tindrà lloc l’obertura de la Fira. El diumenge, a les
20 hores, es farà la clausura del
certamen després d’haver-se
dut a terme una àmplia programació d’actes.
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.

Les persones majors de
65 anys o que compleixin aquesta edat durant el
2022 ja poden sol·licitar les
subvencions per al pagament del lloguer que atorga
l’Agència de l’Habitatge de
la Generalitat. «Amb aquestes subvencions ajudem a
famílies amb ingressos baixos o moderats a fer front
al pagament del lloguer.
L’ajut màxim és de 200 euros
mensuals per família (2.400
euros anuals) i el mínim de
20 euros al mes (240 euros
anuals)», explica el president del Consell Comarcal,
Joan Roig. Per poder beneficiar-se d’aquestes subvencions cal tenir la residència
legal a Catalunya, ser titular
del contracte de lloguer de
l’habitatge i que sigui el domicili habitual i permanent.

ALCANAR
LA SÉNIA
145.000 euros
en ajudes a les
entitats locals
El Ple va aprovar, per majoria, els ajuts que cada any
que atorga als diferents
clubs i associacions de diferent caràcter que tenen activitat. Segons informa el setmanari l’Ebre, es van aprovar
ajuts per un valor de 145.000
euros, destinats a entitats
de caràcter esportiu, cultural, mediambiental, juvenil i
també aquelles centrades en
l’educació i la dinamització
econòmica.
D’altra banda, l’Ajuntament
va informar que s’han atorgat més de 13.000 euros
en ajuts a petits comerços i
empreses locals.
I finalment, s’ha comunicat
que un 70% dels assistents
a les formacions d’operaris
del sector del moble troben
feina. Dels 17 alumnes participants en les formacions,
12 han trobat feina a les diferents empreses col·laboradores del projecte.

ribera/terra alta
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RIBERA

TERRA ALTA

Mobile
World
Congress

Jornades Gastronòmiques Ple del
Consell
del corder

El desplegament de la teconologia 5G a la comarca de la
Ribera d’Ebre comença a donar
els seus fruits. Aquesta setmana,
l’empresa de telecomuniacios
japonesa Fujitsu i l’Àrea 5G Terres de l’Ebre han mostrat com
es pot treballar en la implementació de la xarxa 5G privada empresarial per a impulsar la
telemedicina en entorns rurals.
Amb aquest objectiu, l’estand
de la multinacional al Mobile
World Congress (MWC) de Barcelona ha connectat telemàticament amb la nau equipada
amb tecnologia 5G que el Consell Comarcal té en propietat al
Polígon del Molló, entre Móra la
Nova i Tivissa. Durant la prova
s’ha simulat l’atenció a un pacient ubicat les instal·lacions del
Polígin per monitoraritzar les
seves constants vitals a través
de dispositius electrònics.

L’Associació
d’Empresaris
d’Hostaleria de la Terra Alta ha
reactivitat les jornades gastronòmiques del corder que se
celebraran de l’11 de març al 15
d’abril. L’onzena edició de les
jornades es reprèn després de
dos anys d’aturada i els menús
que oferiran 15 restaurants i
allotjaments de la comarca estaran maridats pels vins de la
DO Terra Alta i els olis de la DOP

AJUNTAMENT DE BENISSANET - Ribera d’Ebre

BREUS

RIBERA

de l’Oli Terra Alta.
Els establiments promouran
estades llargues a la comarca
aprofitant les jornades del corder.
“A la Terra Alta tenim natura,
gastronomia, vi, oli i uns preciosos ametllers florits”, ha assenyalat Anna Miralles, presidenta
de l’AEH Terra Alta. Les jornades
compten amb la col·laboració
del Consell Comarcal. (ACN)
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** EL VICEPRESIDENT del
Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi
Puigneró, anuncia que Móra
d’Ebre i Tremp seran les seus
del projecte ‘Catalunya Rural
Hub’.

El ple del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre ha aprovat les bases que regeixen la concessió de
subvencions als ajuntaments de
la comarca per a escoles municipals de música. També ha donat el vistiplau al projecte d’adequació i millora de l’entorn de
l’oficina de turisme a Miravet. Es
tracta d’una acció cofinançada
amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER)
en el marc de l’adequació i millora de serveis del Camí Natural
de l’Ebre (GR99). Gemma Carim,
presidenta del Consell, també
ha fet una valoració del primer
cap de setmana de la campanya
de la Ribera en Flor: “Les visites
guiades entre arbres fruiters han
tingut molt bona afluència. Hem
pogut comprovar com cada vegada ve gent de més lluny, un tipus de turista que valora el producte agroalimentari local, que
participa en els tastos complementaris a les rutes i que acaba
fent despesa a la comarca”.

** EL CONSELL COMARCAL
DE LA TERRA ALTA i el
Consell Consultiu de la Gent
Gran de la comarca van
presentar el Pla Comarcal de la
Gent Gran de la Terra Alta i el
Pla d’Envelliment Quilòmetre
Zero. L’acte de presentació
va tenir lloc a l’església del
Poble Vell de Corbera d’Ebre i
va comptar amb l’assistència
del president de la Generalitat
de Catalunya, Pere Aragonès
i Garcia, qui prèviament va
visitar el conjunt del Poble
Vell. Els dos projectes “fan una
anàlisi de la comarca i recullen
les debilitats, amenaces,
fortaleses i oportunitats que
permeten crear diferents
línies de treball per pal·liar les
necessitats de la gent gran
terraltina”, va explicar Aida
Castro, consellera comarcal de
Benestar Social.

ANUNCI PLAQUES SOLARS : 1/3/2022

S’ha presentat a l’Ajuntament de Benissanet el Projecte d’Actuació Específica de la instal·lació de plaques solars a la parcel la 8, del polígon 1 del Terme Municipal
de Benissanet.

D’acord al que disposa l’article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, se sotmet aquest
projecte a informació pública pel termini d‘un mes als efectes escaients. El document en qüestió podrà consultar-se a les Oficines de l‘Ajuntament de Benissanet
de 9 a 14 hores. 		
Benissanet, 1 de març de 2022													
L’alcalde,
F. Xavier Arbó Cot

AJUNTAMENT DE BENISSANET - Ribera d’Ebre

ANUNCI PLA ESPECIAL URBANÍSTIC GLÀMPING: 1/3/2022

En sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Benissanet de data 25 de febrer de 2022, s‘ha acordat l‘aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per la implantació
d’un glàmping a les parcel·les 105 i 131 del polígon 6 del cadastre de rústica de Benissanet.
		
Per això i d‘acord amb la normativa vigent, se sotmet aquesta documentació a informació pública pel termini d‘un mes als efectes escaients. El document en
qüestió podrà consultar-se a les Oficines de l‘Ajuntament de Benissanet de 9 a 14 hores.
		
Benissanet, 1 de març de 2022													
L’alcalde,
F. Xavier Arbó Cot

AJUNTAMENT MÓRA D’EBRE

					

ANUNCI: 25/2/2022

El Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en sessió de data 17 de febrer de 2022, va acordar aprovar inicialment la
“Modificació puntual de les normes subsidiàries de Móra d’Ebre per la modificació del PERI 1 façana fluvial”, redactada
pels Serveis Tècnics municipals.
D’acord amb allò que s’estableix a l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme, l’expedient se sotmet a informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Més Ebre i al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació per a què durant el
citat període es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.
La documentació de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament, prèvia cita, i a la web municipal.
		

Móra d’Ebre, 22 de febrer de 2022											
												
L’Alcalde-President
Joan Piñol i Mora
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PDE

L’AMPOLLA

S’anuncien
mobilitzacions
quan s’aprovi el Pla
Hidrològic

La Policia Local evita una agressió a
dos turistes

La Plataforma en Defensa de
l’Ebre ha anunciat futures mobilitzacions un cop s’aprovi el
Pla Hidrològic de l’Ebre. Així
s’ha comunicat en la divuitena
assemblea celebrada a Tortosa.
Segons el membre de la plataforma Josep Antoni Panisello,
la decisió s’ha pres per estudiar
el contingut real del pla i alhora,
comprovar si conté les al·legacions presentades des del territori que fan referència -entre
altres qüestions- al cabal ecològic.
El portaveu de l’entitat, Manolo Tomàs, ha assenyalat que
compten amb “aliances poderoses” fora de les Terres de
l’Ebre i ha insistit que un cop es
convoquin les protestes, es farà
una crida general al conjunt de
la ciutadania davant un problema “de país i europeu”.

D’altra banda, l’entitat ha remarcat el posicionament contrari al projecte empresarial de
Sercosa, batejat com ‘la Via Blava de l’Ebre’, per considerar-lo
una proposta que “desnaturalitza el riu” i que condicionarà el
seu futur per “retenir els pocs
sediments que hi baixen”.
A l’assemblea també es va parlar del canvi de titularitat del
canal Xerta-Sénia.
La PDE ha criticat que la zona
utilitzi l’aigua del riu abans d’optar per la seva xarxa subterrània
i ha assegurat que els fa “perdre
autoritat com a territori a l’hora
de revisar les polítiques de regadius”. Per contra, un membre
de la comunitat de regants del
canal Xerta-Sénia ha remarcat
la importància d’aquesta infraestructura per al conjunt de la
zona. (ACN)

Moren 13 flamencs en xocar contra
una línia de mitja tensió al delta
Tretze flamencs han mort en
xocar contra una línia elèctrica de mitja tensió que no tenia
dispositius protectors per salvar
ocells. Els Agents Rurals van localitzar els cadàvers als arrossats del parc natural del delta de
l’Ebre, al terme municipal d’Amposta a finals de novembre. Ara,
les necròpsies han confirmat
que la mort dels animals ha es-

tat causada per la col·lisió amb
la línia elèctrica. Davant d’això,
els Rurals han tramitat una denúncia contra l’empresa titular de la línia i han informat al
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
sobre els fets. Des del cos dels
agents rurals assenyalen que
no hi ha registres d’una “mortaldat tan gran” a la zona.

Els agents de la Policia Local de
l’Ampolla, van evitar una agressió a dos turistes anglesos. Els
fets es van produir a un establiment ubicat al carrer Banys
de l’Ampolla, quan dos veïns de
l’Ametlla de Mar i els dos turistes es van començar a discutir

per motius que no es coneixen. Pocs minuts després que
la Policia Local rebés l’alerta,
va arribar al lloc dels fets on va
intervenir, evitant així l’agressió
als dos turistes anglesos. L’actuació es va realitzar amb el suport del cos de Mossos, qui va

procedir a detenir els dos veïns
de l’Ametlla, que es trobaven en
un fort estat d’embriaguesa. En
la detenció, un dels dos individus va agredir un dels agents,
que va resultar ferit lleu. Els dos
detinguts van ser posats immediatament a disposició judicial.

terres de l’ebre
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POLÍTICA
El PDeCAT dona suport Lluís Salvadó assegura que no
a l’enviament d’armes dimitirà, en resposta al PSC
a Ucraïna anunciat
per Sánchez
El diputat d’Esquerra Lluís Salvadó ha assegurat, en una entrevista a Canal Terres de l’Ebre,
que no dimitirà com a president
de la comissió parlamentària del
Delta, tal com havia demanat
el PSC. Els socialistes acusaven Salvadó de mentir en unes
declaracions on recriminava la
inacció de l’Estat al delta. D’altra
banda, Salvadó s’ha refermat en
les seves declaracions i també
ha retret que l’Estat destini quasi
500 milions al Mar Menor quant
al Delta té previst invertir menys
d’un milió d’euros. (Canal TE)

El portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, ha donat suport a l’enviament d’armes a Ucraïna de
forma directa per part de l’estat
espanyol. “Cal donar elements
de defensa als pobles agredits”,
ha dit Bel aquest dimecres en el
debat sobre la guerra d’Ucraïna al Congrés. Bel ha defensat
que les mesures impulsades per
la UE i l’OTAN són “necessàries” i ha mostrat solidaritat amb

el poble ucraïnès. Pel que fa al
pla per pal·liar el xoc econòmic
de la guerra anunciat pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Bel ho ha vist amb
bons ulls, però ha avisat que
serà “insuficient” i que les pimes
també es veuran afectades pel
conflicte. A més, Bel ha dit que
el govern espanyol hauria de refer les previsions econòmiques.

SOCIETAT
El jutjat ordena la detenció
de 12 investigats pel tall
del Tsunami Democràtic
a la Jonquera
El jutjat de Figueres ha ordenat
la detenció de 12 investigats
pel tall del Tsunami Democràtic a la Jonquera del novembre
del 2019. Són els encausats
que havien desobeït i no van
comparèixer a les citacions per
declarar davant del jutge en la
macrocausa que suma uns 200
investigats. Segons informa el
TSJC, el jutjat els havia citat “un
mínim de cinc” cops.
Alerta Solidària ha exposat que
a hores d’ara ja han arrestat
dos dels investigats a Campdevànol i Montmelús i convoca
concentracions de suport als
jutjats de Figueres.

Són els encausats que
havien desobeït i no
van comparèixer a les
citacions, entre ells hi
ha veïns d’Amposta
Entre els encausats que no
havien comparegut al jutjat
hi ha veïns d’Amposta, Caldes
de Malavella, Campdevànol,
l’Escala, Manresa, Montmelús,
Navarcles, Sant Pere de Riudebitlles i Valls. (ACN)
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CAT

L’AMPOLLA

El Consorci d’Aigües de Tarragona celebra el
tradicional balanç anual
El CAT avança en els projectes
per la millora de la qualitat de
l’aigua així com per la millora de
la seguretat i la garantia del subministrament. De la desena de
projectes previstos, un total de
7 es troben en la seva fase final i
estaran acabats durant el primer
semestre d’aquest 2022 Els altres
3 tenen un període d’execució
entre aquest inici de 2022 i fins a
finals de 2023.
Aquest dimarts 1 de març, el
President del CAT, Joan Alginet
i el Director-Gerent, Josep Xavier Pujol, han presentat el balanç
de l’any 2021 i han donat conèixer els principals eixos d’acció
d’aquest 2022.
Pel que fa als consums de l’any
anterior, el consum d’aigua per
part dels consorciats ha augmentat fins els 70,14 Hm3 de
consum anuals, mentre que l’any
2020 aquesta xifra es situava als
63,77 fruit de la pandèmia i l’any

2019 aquest valor era de 73,79
Hm3.
La presentació del balanç també
ha servit per detallar l’evolució de
les obres previstes en el pla d’inversions (2020-2023) per un valor de 36,6 milions d’euros (50%
finançats per l’ACA).
En l’àmbit de l’ETAP de l’Ampolla, el sistema de seguretat física
i lògica, el projecte de desbast
del dipòsit d’aigua crua que permet extreure els macròfits que
s’hi formen i evitar així que puguin entrar a les següents fases
del procés de potabilització i el
projecte de reducció del risc microbiològic a través d’una planta
d’irradiació de llum ultraviolada
en el marc de la millora de la
qualitat de l’aigua.
Pel que fa als eixos del 2022, el
CAT ha explicat els 3 projectes.
Un d’ells és el segon dipòsit d’aigua crua a l’ETAP de l’Ampolla de
185.000m3 de capacitat. Es vol

URV
Mig segle de la recuperació
dels estudis universitaris

La Universitat Rovira i Virgili
(URV) ha commemorat aquest
dimecres a Tortosa mig segle
de la recuperació dels estudis
universitaris a Tarragona i també el 30è aniversari de la fun-

dació de la URV.
D’aquesta forma, la capital
ebrenca ha obert els actes de
commemoració que se celebraran a les diferents seus de
la universitat enguany.

augmentar la garantia de subministrament i la capacitat de regulació en el procés de tractament.
El cost aproximat del projecte és
de 9,9 milions.
D’altra banda, després del col·
lapse del desembre de la canonada principal, al seu pas per
l’Ametlla, el CAT ha apostat per
fer una variant d’esta canonada
principal. Es tracta d’un tram de

375 metres de nova canonada
de formigó armat de diàmetre
1600 mm que es connectarà a
la canonada principal desviant
així l’actual traçat on hi ha un
tram més crític. El projecte està
en fase de licitació i s’ha aprovat per la via d’urgència amb un
pressupost aproximat d’un milió
d’euros. Es preveu que estigui finalitzat a finals del mes de juny.

TERRITORI
La variant de Masdenverge, un
projecte “molt lluitat”

Territori va iniciar al desembre
la licitació d’un estudi d’alternatives per construir una variant
a Masdenverge i que es treballarà perquè el projecte inclogui la tan reivindicada sortida a
l’AP-7 al Montsià, per la T-344.
Amb un pressupost de prop de
40.000 euros, l’estudi s’adjudicarà abans de mig any i s’ha
de redactar en vuit mesos. Inclourà “com a mínim” tres alternatives. Més de 6.400 vehicles
passen cada dia per la travessia
de Masdenverge, en la qual els
dos últims anys s’han produït

dos víctimes mortals per atropellament. L’alcalde René Gonel ha celebrat que es faci “el
primer pas” per concretar una
solució que acabi “amb la difícil
convivència” que suposa per al
poble. També ha agraït que “es
comenci posar fil a l’agulla” per
aconseguir un projecte “molt
lluitat”. Un grup de veïns va recollir l’any passat centenars de
firmes per reclamar una solució
que els eviti conviure diàriament amb aquest elevat volum
de trànsit, sobretot de vehicles
de gran tonatge. (ACN)

URBANITZACIÓ
DEL CARRER
LLIRI DE MAR

L’Ajuntament ha finalitzat
les obres d’urbanització del
carrer Lliri de Mar. Amb l’acció, que estava inclosa al Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el barri de
Baconé ha quedat totalment
urbanitzat. Les obres han
anat a càrrec de Regimovi SL,
i han suposat una inversió de
69.514,50 euros per part del
consistori. Les actuacions
han contemplat la pavimentació del tram de carrer que
fins ara era de terra, la instal·
lació de 4 fanals més, el soterrament de la xarxa de baixa tensió, la connexió de la
línia de la xarxa d’abastament
d’aigua potable que circula
pel carrer Agram amb el final
de línia existent al carrer Lliri de Mar i la connexió de la
xarxa de sanejament del carrer Agram amb la xarxa que
hi ha al carrer Lliri de Mar.

MASDENVERGE
DESMANTELLEN
UNA PLANTACIÓ
DE MARIHUANA
DINS D’UN PIS

Els Mossos d’Esquadra han
desmantellat aquest dimecres al migdia una plantació
de marihuana a l’interior d’un
pis del carrer Catalunya de
Masdenverge. L’escorcoll a
l’immoble ha permès trobar
un total de 92 plantes de mig
metre d’altura, segons fonts
policials, així com aparells
d’aire condicionat, focus halògens, ventiladors i filtres
de carbó actiu. El sistema de
conreu indoor s’abastia gràcies a una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica. Els
mossos, que havien constatat de forma prèvia activitat
inusual i elevat consum de
llum del pis, han detingut
un veí d’Amposta de 29 anys
com a presumpte responsable d’un delicte contra la salut pública i defraudació del
fluid elèctric.
(ACN)
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DRETS SOCIALS
“Els més de 1.000 M€ dels Fons Europeus permetran accelerar la
transformació social del país i millorar la vida de les persones”
La consellera de Drets Socials,
Violant Cervera, ha esbossat
a Tortosa les línies d’inversió
principals que preveu el Departament amb els fons provinents dels Next Generation
UE. En la conferència ‘Més
drets, més oportunitat’s, ha
remarcat que la conselleria
que encapçala serà una de les
que rebrà més fons d’aquest
programa europeu, concretament 1.037 M€, que contribuiran a “accelerar la transformació social del país que
impulsa el Govern i millorar la
vida de les persones”. La consellera ha detallat que entre
2022 i 2026 s’invertiran 397
M€ en l’àmbit de l’atenció a
les persones i fins a 640 M€
es destinaran a actuacions en
matèria d’habitatge.
En el decurs de l’acte, Cervera
ha remarcat que aquestes partides han de precipitar el canvi
de paradigma que promou el
Govern, “Catalunya ha de transi-

tar de l’assistencialisme cap a un
nou model de drets socials, que
faciliti les eines i les condicions
perquè els ciutadans disposin
d’oportunitats per desenvolupar
el seu projecte vital on vulguin i
com vulguin”. La consellera ha
denunciat que ”la pandèmia ha
tingut uns efectes conjunturals,
amb un increment de les desigualtats, però també ha evidenciat defectes estructurals”, i

La consellera de
Drets Socials, Violant
Cervera, en la visita a
Tortosa, ha esbossat
les línies d’inversió
principals que preveu
el Departament amb
els fons provinents
dels Next Generation

ha assenyalat que “durant molts
anys, mentre la salut o l’educació han estat drets universals i
inqüestionables, els drets socials
no han rebut la mateixa atenció.
No podem permetre que hi hagi
drets fonamentals de primera i
de segona categoria”. En l’àmbit de les cures i la promoció de
l’autonomia personal, la consellera ha explicat que es seguirà

‘Més drets, més oportunitats’
La conferència Més drets, més oportunitats’, que va tenir lloc a la Universitat
Rovira i Virgili, va aplegar representants
d’entitats socials, col·legis professionals i món local. En el decurs de l’acte,
La consellera de Drets Socials, Violant
Cervera va estar acompanyada per la
secretària general de Drets Socials,
Dolors Rusinés; el director territorial del Departament a Terres de l’Ebre,
Felip Monclús, i la rectora de la URV,
Maria José Figueras. També hi va participar la secretària d’Afers Socials i Famílies, Anna Figueras; el secretari d’In-

fància, Adolescència i Joventut, Alexis
Serra, i el secretari d’Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, que van detallar la transformació que suposaran
els fons Next Generation en els àmbits competencials del Departament.
Entre l’1 i el 7 de març la consellera i
els secretaris visitaran cadascuna de
les vegueries catalanes per presentar
l’impacte territorial dels Next Generation. Concretament, s’han programat
actes a Barcelona, Girona, Lleida, Vic,
Tarragona, Tortosa, Tremp i Vilafranca
del Penedès.

La conferència Més drets, més oportunitats, que va tenir lloc a la Universitat Rovira i Virgili, va aplegar
representants d’entitats socials, col·legis professionals i món local.

treballant perquè “les persones
puguin ser el màxim d’autònomes durant el major temps possible. En definitiva, retardar la
dependència tant com es pugui.
Per fer-ho possible cal millorar
l’atenció domiciliària i modernitzar centres residencials. L’objectiu és fomentar l’autonomia personal i la vida independent”. En
aquest sentit, Cervera ha detallat

que bona part dels Next Generation s’invertiran en construir
nous espais residencials i d’atenció diürna i a modernitzar els
que ja existeixen. La consellera
ha explicat també que es finançaran iniciatives vinculades a les
noves tecnologies, en especial
la teleassistència, i projectes innovadors en la lluita contra les
desigualtats.
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CELMA

MICHEL

LA PROPERA

FC ASCÓ

Ascó-Olot dissa 17h

Es perfila una candidatura:
“està molt avançada”

FC XERTA, UN
CLUB CENTENARI
I ROMÀNTIC
Un petit i gran, el més veterà
de la quarta catalana, compleix 100 Anys. Un club que
abans de la guerra tenia fins
i tot un juvenil. El FC Xerta,
el 1952 va ser campió d’un
grup regional. Van començar
en competicions oficials el
1973, i després d’any sense
tenir-ne, van reprendre el
futbol fa onze anys, gràcies
a una directiva formada en
part per exjugadors i als que
s’han unit 4 jugadors en actiu
(Jordi Cid, Àngel Garcia, Toni
Cid i Pol Cid), més tres dones
(són les que manen) i més
un president que és l’ànima mater: Jaume Lafarga.
L’equip és una pinya, ningú
cobra i si arriba un jugador
sense núvia, a Xerta la troba
(garantit).
És l’únic equip que va
competir l’any passat amb la
còvid a 4a catalana que no
era filial.Fou el segon club de
les terres de l’Ebre a jugar a
casa els diumenges a l’hora
del vermut (12 hores). Gran
directiva, i l’equip és una
família. Queden ja pocs clubs
romàntics, són els millors.
El FC Xerta és centenari. Un
poble on es respira futbol, i
que té bones taronges.
En aquests dies, és l’equip
número u per complir cent
anys. El 1921 va iniciar la seua
vida.
Enhorabona a tots els que ho
heu fet possible. Mereixeu el
meu reconeixement.

EL GRUP EBRENC
SOMIAT
Ja fa temporades que clubs
de les Terres de l’Ebre reclamen una Segona catalana
ebrenca. No n’he trobat a
cap que em digue el contrari.
I Miquel Piñol, delegat de la
Federació Catalana de Futbol,
va aclarir que esta és la previsió per la campanya 23/24.
Si no hi ha res de nou, este
és el plantejament. També
cal considerar que és un any
d’eleccions a la Federació.
Però la proposta ja és ferma.
Mentrestant, la temporada
vinent, la Segona Catalana,
segons va informar Piñol,
assegurant que així ho indica
el pla de competició, tindrà
dos grups de 10, un d’equips
del Camp de Tarragona i un
altre de les Terres de l’Ebre.
El problema és que si el
subgrup ebrenc té més de 10
equips del territori, algú haurà de jugar a l’altre subgrup.
Això sempre serà si queden
més de 10 equips ebrencs.
Ara en són 11. Caldrà esperar
per saber-ho. I potser no
agrade.

A falta de poc més d’una setmana perquè s’acabi el termini
per presentar candidatures al
FC Ascó, les nostres informacions indiquen que n’hi ha una
que està molt avançada. Per
tant, d’aquesta forma, es confirma el que vam avançar la
setmana passada. Comença el
compte enrere i cal esperar que
la possible candidatura es confirme la setmana vinent.
D’altra banda, El FC Ascó, extremadament minvat per les baixes, va perdre dissabte passat a
Vilassar 3-0, i continua tancant
la taula. Com en altres partits,
les errades van penalitzar i en
10 minuts al primer temps, tot
i tenir bones sensacions i ha-

ver fet arribades a l’àrea rival, el
Vilassar va decidir. En el primer
gol la defensa va estar tova, així
com el porter Enric a qui també va sorprendre un tret des de
la frontal, que va ser el 2-0. A
la represa, els de la Ribera van
intentar-ho però no van poder
entrar en el partit. I al final, ja
en afegit, el Vilassar va ampliar
l’avantatge amb el 3-0. “No vam
merèixer un resultat tan ampli,
però seguim en la dinàmica negativa i s’acusa”, deia el tècnic
German. Les baixes van comportar haver de convocar fins a
quatre juvenils, tres dels quals
van jugar. L’Ascó, a l’espera de
poder recuperar efectius, rebrà
demà el líder, l’Olot.

El líder la Rapitenca visita
demà l’Alcarràs
La Rapitenca va empatar diumenge passat contra el Mollerussa (0-0), en jornada de recuperació. Va ser un partit molt
igualat, molt tàctic, entre dos
equips molt aplicats i que no van
cometre errades defensives. El
Mollerussa, amb molta gent per
darrera de la pilota, va tancar bé
els espais. La seua única indecisió va ser una pèrdua a camp
contrari, ja en la recta final del
duel. Pachu va recuperar i va
assistir a Omar que, en carrera i
amb metres per davant, va fer la
jugada del partit. La pilota, però,

va anar al pal. Va ser l’ocasió
més clara en els 90 minuts. La
Rapitenca va intentar-ho però
no disposava d’Oribe i Peque,
jugadors que poden generar
davant d’un rival molt hermètic.
Els rapitencs, líders, visiten demà
dissabte l’Alcarràs. Oribe i Vidal
seguiran sent baixa, així com Edgar, sancionat. Rovira torna.

Oribe i Vidal seguiran
sent baixa. Edgar
ho serà per sanció

Alcarràs-Rapitenca dissa 17h
Dissabte: M Nova-Ampolla
(16h); Aldeana-Ebre Escola
(18.30h); Diumenge: Camarles-Ulldecona (11.30h); Tortosa-RBítem (17h); la Sénia-Amposta (18.30h)
Dissa.: S Bàrbara-Catalònia
(16.30h); Roquetenc-la Cava
(16.30h); Ametlla-Tortosa
(17h); Rapitenca-Flix (17.30h);
Diumenge: Alcanar-J i Maria
(16h); Benissanet-Godall (16h);
Corbera-Amposta (16.30h) i
Olimpic-Gandesa (17h)
Dissabte: Catalònia-Ebre Escola
(16h); Perelló-S Jaume (16h);
Gandesa-Ametlla (16.30h);
Camarles-J i Maria (17.30h); Diumenge: La Galera-Tivenys (12h);
Ginestar-Masdenverge (17h) i
Fatarella-Xerta (17h)

Els partit de Canal TE:
M Nova-Ampolla

Dissabte 23 h // (R.) Diumenge 13 h i
dilluns 10h

Amposta-Ampolla,
Avui divendres a les 10h
//Dissabte 12 h

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores

Repors amb els gols: AscóOlot; Alcarràs-Rapitenca; M
Nova-Ampolla; Aldeana-Ebre;
Camarles-Ulldecona; Tortosa-R
Bítem; S Bàrbara-Catalònia;
Roquetenc-la Cava i GinestarMasdenverge.
Convidats: Barru (M Nova),
Ferran (Aldeana), Roca (la Cava) i
Pau Alegria (Catalònia)

Miki Vidal deixa la coordinació del futbol base, de la Unió
Esportiva Tortosa Ebre
La setmana passada ja vam informar d’un possible canvi en l’estructura tècnica de la UE Tortosa
Ebre, club fusionat del Tortosa i
l’Ebre Escola. I este canvi era dels
coordinadors, Miki Vidal (Ebre
Escola) i Nacho (Tortosa). Nacho
ja va informar divendres passat
que no seguiria en la coordinació

la temporada vinent i que també
havia de valorar si seguiria com a
director esportiu del club, el proper curs.
Esta setmana ha estat Miki qui ha
anunciat que deixa el projecte,
com a coordinador i entrenador
del filial de l’Ebre Escola. Miki ha
explicat que “el plantejament que

hi ha per temporada vinent és
que els coordinadors no seguim.
Una decisió que cal acceptar
però que crec que és precipitada
tenint en compte que encara no
ha passat ni una temporada de
la fusió. Coincidint amb això, he
tingut una proposta de l’estranger i he decidit marxar”. Miki no

ha fet més valoracions del que ha
passat estos darrers mesos, “una
unió de clubs, a curt termini, no
és una empresa fàcil i potser hi
ha coses que, per manca d’experiència, no s’han fet com caldria”. Miki marxa a l’India, on ja va
treballar anys enrere. La marxa
de Miki podria no ser l’última.
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L’Aldeana, equip de
play-off d’ascens

L’Amposta guanya a
l’Ampolla i té opcions

L’Aldeana ha estat el primer
equip en confirmar una de les
tres places que donen opció
a jugar el play-off d’ascens.
L’equip ha fet bé els deures i
ha fet història perquè disputarà
una fase d’ascens a la Primera
catalana. El mister, Ferran Simó,
sobre la situació, diu que “hem
d’estar molt contents del que
s’ha aconseguit. L’objectiu al
principi de temporada era la salvació. Jo vaig insistir que el camí
més ràpid per aconseguir-la era
entrar al play off d’ascens, quedant entre els 3 primers. Es va
confeccionar una plantilla competitiva amb jugadors que tenien experiència en la categoria,
o fins i tot superiors, i que, a la
vegada, tenien també marge de
millora per recuperar sensacions per poder tornar a oferir el
seu millor nivell. Estos jugadors
estaven capacitats per ser un
valor afegit i ho han demostrat.
Estem molt satisfets. Així mateix,
la implicació de tot el grup ha

L’Amposta es va enfrontar dimecres a l’Ampolla en partit de
recuperació (3-0). El partit era
determinant per a l’Amposta, per
a seguir amb opcions de play off
d’ascens. Els locals van sortir molt
posats i als 7 minuts ja guanyaven
2-0, gols de Peque i Felipe, tenint
altres oportunitats. El partit, amb
els minuts, es va igualar i l’Ampolla va avisar amb tret de Gito i
amb una rematada de Ruibal. A la
represa, als pocs minuts, un penal, molt protestat pels visitants,
va suposar el 3-0 que ja va deixar sense opcions per entrar en
el partit als ampolleros. La victòria local va ser justa. Ara queden
dues jornades. L’Ampolla té dos
punts d’avantatge. En el cas de
guanyar els dos partits, serà equip
de play off d’ascens.
L’Amposta, per la seua part, ha de
buscar guanyar els dos partits i
esperar ensopegada de l’Ampolla. El golaverage és favorable a
l’Amposta. En tot cas, l’Ampolla
depèn d’ella.

estat sensacional i els resultats
han sortit, estant a prop de poder ser campions de la primera
fase. Un fet que seria encara
més històric. Passe el que passe
a la segona fase la valoració de
la temporada ja és molt positiva.
En la segona fase no tenim res a
perdre. El club en cap moment
es planteja pujar a Primera catalana, però està clar que lluitarem
per les dues primeres places del
play off d’ascens i, tot i que no és
l’objectiu, treballarem per haver
de ser natros els que decidirem
el futur. No tenim cap tipo de
pressió. I això potser un avantatge respecte altres rivals amb
pressupostos més importants i
amb molta més exigència”.

“No tenim cap
pressió per la segona
fase. No hi ha res a
perdre”

Ebre Escola-Camarles (1-1)
Dimarts es va recuperar el partit Ebre Escola-Camarles. El
duel va acabar amb empat (11). L’Ebre va començar fort i es
va avançar, amb gol de Roger.
Però va anar de més a menys. El
Camarles va reaccionar i va empatar en acció a pilota aturada,
tenint després altres opcions. La

segona meitat va ser molt igualada, amb un parell d’opcions
de l’Ebre, de Roger i de Cirera,
que va evitar Selu. En els darrers
minuts, es va anul.lar una jugada
de gol als locals per un fora de
joc.
L’empat es podria considerar un
resultat just.

Assemblea extraordinària al CE
El Perelló, el dia 18 de març
Després d’unes votacions, fetes temps enrere, en les que
hi havien dues propostes per
al futur del CE El Perelló, i que
no van ser vinculants, L’entitat
va celebrar una reunió informativa divendres passat. Durant la mateixa, es va comentar
de nou la situació del Centre
d’Esports.
Es va confirmar que el dia 18 de
març hi haurà una assemblea
extraordinària en la que s’haurà
de decidir el futur d’una entitat
que abarca el futbol i també la
sala de festes.
I aquí està el debat actual, per
com s’articularia la gestió a
partir de la propera temporada.
D’altra banda, des de Més Ebre

i Minut 91 volem aclarir una
problemàtica que es va manifestar en un comunicat d’un
soci del CE El Perelló, publicat
divendres passat en el nostre
setmanari.
Per a Més Ebre i per a Minut
91, des de fa anys, Jordi Brull
ha aparegut com a director esportiu del Perelló i així el presentem encara ara quan parla
de l’actualitat de l’equip, sense
pensar , per la nostra part, que
això portaria enrenou.
Lamentem la confusió que s’ha
pogut crear i per properes intervencions ja aclarirem amb
més exactitud la posició de la
persona que facilite la informació de l’entitat.

El Tortosa, per la seua part, amb
el triomf de dimecres de l’Amposta, necessita un punt en el
proper partit, contra el R Bítem.
El punt, matemàticament, li donaria al Tortosa plaça de play-off
d’ascens tenint en compte que
descansa en la darrera jornada i
que, per tant, només li resta un
partit per disputar.

L’equip de Sancho està
a dos punts de
l’Ampolla, quan
queden dues jornades.
Per la seua part, el
Tortosa necessita un
punt diumenge contra
el R Bítem per
assegurar-se el
play off d’ascens

Dues jornades per al
final de la 1a. fase
Queden 2 jornades. El grup
ebrenc de Segona és d’11
equips. Els 3 primers jugaran
el play off d’ascens, juntament
amb els 3 primers del grup de
Tarragona. La 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’ascens assegurat i el Tortosa
li falta un punt. Manca, a més,
una plaça per decidir, i Ampolla i Amposta estan en la lluita.
Partits que manquen als clubs
ebrencs en el final de la primera 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
Amposta, 26
Casa: M Nova
Fora: la Sénia
Ulldecona, 24
Casa: la Sénia
Fora: Camarles

La Sénia, 24
Casa: Amposta.
Fora: Ulldecona
El Perelló, 23
Fora: Ebre Escola
M Nova, 22
Casa: Ampolla
Fora: Amposta
Ebre Esc. 21
Casa: Perelló
Fora: Aldeana
Camarles, 18
Casa: Ulldecona
Fora: R Bítem
R Bitem, 14
Casa: Camarles. Fora: Tortosa
(Tortosa i Perelló han de descansar)

L’Ampolla té
autodependència,
guanyant els 2
partits. L’Amposta ha
de guanyar els dos i
esperar que l’Ampolla
no ho faci
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R BÍTEM 0
M NOVA, 2
Partit de recuperació, disputat
diumenge passat. Vallés, del R
Bítem: “no vam començar amb
l’actitud necessària per a la
categoria i el Móra la Nova va
ser superior els primers minuts
posant-se 0-2. Vam millorar i
probablement el Móra la Nova
també va baixar el ritme amb
el marcador favorable. Vam
tenir arribades, possiblement
més que ells a la segona part,
però, com en gairebé tota
la temporada, ens va faltar
encert. I si no materialitzes,
és impossible incomodar als
rivals”. Ambrós, del Móra la
Nova: “va ser un partit en el
que ens vam avançar amb el
0-1 arran d’una pilota a l’espai
i una jugada que va rematar
Agustí. El partit, que estava
sent amb un ritme baix, el
vam tenir bastant controlat
al primer temps. El gol ens
va donar tranquil.itat. El R
Bítem ens esperava més al
seu camp i va tancar bé el joc
interior. No vam poder entrar
per dins però buscàvem que
ells puguessin sortir una mica
i llavors trobar l’espai. Abans
del descans va ser important
el 0-2, obra de Yassine. A la
segona meitat, el partit es va
anar complicant per algunes
decisions de l’àrbitre, que no
s’entenien gaire, i els jugadors
es van posar nerviosos. I va
arribar l’una expulsió doble.
El jugador local li va dir algo
a Barru que no va fer res més
que girar-se i marxar del lloc i
l’àrbitre, sense haver vist res,
va expulsar un jugador de cada
equip. Per a mi va ser del tot
innecessària l’expulsió i això va
enrarir el partit, amb un cost
elevat per les conseqüències
que ha tingut”.
RESULTATS. RECUPERACIÓ

R Bítem-M Nova
Ebre Es-Camarles		
Amposta-Ampolla
equip

GF

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

40
27
26
32
25
22
25
30
23
24
10

0-2
1-1
3-0

GC PNTS

23
20
24
23
18
26
30
35
23
30
32

37
34
31
29
25
24
24
23
22
19
14
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FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
El delegat a les Terres de l’Ebre, Miquel Piñol, va visitar el
plató del programa Minut 91 de Canal TE
Miquel Piñol, delegat de la Federació Catalana de Futbol a
les Terres de l’Ebre, va visitar el
plató de Minut 91, a Canal Terres de l’Ebre. Piñol va fer balanç
d’estos primers mesos al capdavant de la delegació i també
va parlar dels plantejaments
que hi ha previstos en el proper pla de competició. La proposta de l’actual junta directiva
és que la temporada 23/24 hi
hagi un grup de Segona catalana de 16 equips ebrencs. Això
comportaria que la temporada
vinent hi haurien més ascensos
de Tercera a Segona, per completar el grup de 16 equips. Així
mateix, hi haurà més ascensos
de quarta a Tercera.
No es contempla poder fer un
grup d’equips dels que quedarien de Tercera i de Quarta, per
establir una única competició,
tot i que sigui en dos subgrups.
Pel que fa a la temporada propera, la Tercera seguirà sent de
16 equips.
La previsió, segons el pla de
competicions, és que a la lli-

ga vinent a la Segona catalana
(província de Tarragona) existiran dos subgrups de 10 equips.
Això representaria la possibilitat
d’algun ascens més de Tercera
a Segona, en el cas de que hi
hagi algun ascens ebrenc a Primera i, a la vegada, que hi hagin
descensos ebrencs de Segona
a Tercera. En el cas contrari,
que no pugi cap equip ebrenc
de Segona a Primera i que, per

La 2a catalana la
campanya vinent
serà amb 20 equips.
Si són 10 de l’Ebre
i 10 de Tarragona
estaran dividits així.
Si no, hi haurà equips
que hauran de passar
d’un subgrup a
l’altre, per proximitat
geogràfica.

El FC Xerta, protagonista
pel seu centenari

El FC Xerta està de celebració. El club commemora el seu
centenari i per això dilluns va
ser protagonista a Minut 91, a
Canal Terres de l’Ebre.
Jaume Lafarga, president, Toni
Cid, membre de la Junta i historiador, i Jordi Cid, secretari
i coordinador Esportiu, van fer
un repàs als 100 anys d’història, amb moltes imatges, des
dels primers anys que hi ha
constància d’activitat futbolística al municipi fins als nostres
dies. Va ser un programa molt

seguit i que va emocionar a la
gent de Xerta per les experiències que es van recordar.
Es va mostrar la samarreta del
centenari i es va explicar que
hi haurà més actes commemoratius com una exposició
de fotografies i un llibre que
està previst presentar per festes de Sant Martí d’enguany.

Programa de moltes
emocions

exemple, no hi hagin descensos ebrencs a Tercera, un o dos
equips ebrencs haurien d’anar
al grup de Tarragona, sempre
per proximitat geogràfica. O
sigui, ara la Segona catalana té
23 equips. Dos pujaran a Primera i 5 baixaran a Tercera. I
en pujaran 3 dels grups de Tercera a Segona. Això vol dir 19
equips (hi ha una plaça lliure
per a compensar si hi ha descens tarragoní de Primera catalana). Si no hi ha descens tar-

ragoní, pujaria el millor segon
dels 3 grups de Tercera. Llavors
caldrà esperar per veure quants
equips queden a Segona del
Camp de Tarragona i quants
ebrencs. Si no poden ser 10 i
10, hi haurà equips que hauran
de completar un altre subgrup.
El delegat també va parlar de
l’efervescència del futbol femení i de la proposta de que
el futbol pugui ser mixt fins a
la Primera catalana. Una opció que va plantejar en junta el
propi Piñol.
D’altra banda, el directiu va deixar clar que totes les despeses
que depenen de la Federació
Catalana seguiran congelades.
Per la seua part, la Mutualitat,
com depèn de Madrid, no es
pot assegurar al 100% però no
es preveu que s’apugi.
Va ser una entrevista molt intensa i extensa en la que, sobre
el futbol base, es va informar
que podria existir un estudi per
regular la quantitat d’equips
que per categoria pot tenir un
club, per evitar que en tingui

diversos.
Així mateix es va parlar sobre
que, tot i l’existència de campanyes, els insults continuen
presents en determinats partits, així com els incidents que
encara que, sent casos aïllats,
existeixen i que darrerament
s’han produït. L’entrevista es va
tancar amb els Premis Solidaris
de l’FCF i el premi que va rebre
‘l’aleví del CF Camarles, Tots
amb l’Adrià’, distingit amb el
premi Ètica Esportiva i Joc Net.
Es va veure el video que es va
oferir a la gala dels premis.
Sobre les eleccions a la presidència de la Federació Catalana, el president, té temps per
convocar-les fins el 28 de setembre.

La 2a catalana està
prevista que sigui
ebrenca la temporada
23/24, amb un grup
de 16 equips

L’FCF signa un acord de col·laboració
amb el MICFootball

La Federació Catalana de Futbol, de la mà del president
Joan Soteras, ha firmat un
acord de col·laboració amb
el director del MICFootball,
Juanjo Rovira, a la seu central de l’FCF a Barcelona, amb
l’objectiu d’organitzar i celebrar tornejos amistosos durant
l’any 2022. El MICFootball és
un torneig internacional que
dona molta visibilitat al futbol
català, ja que la quantitat de

jugadors i jugadores que hi participen, així com la seva reputació, és molt elevada. I és que,
des de fa més de 20 anys, el futbol formatiu viu una gran festa
cada Setmana Santa. Enguany,
el MIC (Mediterranean International Cup) se celebrarà del 12
al 17 d’abril a la Costa Brava. A
la imatge, El president de l’FCF,
Joan Soteras, i el director del
MICFootball, Juanjo Rovira.
Nota i Foto: FCF

Acord amb l’objectiu
d’organitzar i
celebrar tornejos
amistosos durant
l’any 2022
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TORNEIG ITE-DV7
“Serà una edició de rècord, amb
més de 80 equips”
El Torneig Internacional de futbol base ITE-DV7 tindrà lloc a la
Setmana Santa, a les Terres de
l’Ebre. Es preveu una participació de ‘rècord’.
Ferran Simó, director del torneig, informava que la previsió
del torneig és que “sigui una
edició de rècord. L’any passat
van haver 50 equips i enguany
arribem ja als 80. Ens ha tocat
tancar places perquè ja no hi ha
més allotjaments per als jugadors/es i acompanyants. A hores d’ara, hi ha més de 500 crios allotjats durant els dies del
torneig. Es contemplen més
de 250 partits, distribuïts en

4 seus i possiblement hi haurà una cinquena perquè hi ha
molts equips de futbol 11 i i de
futbol 7. La veritat és que s’ha
treballat molt, des de fa temps,
per poder fer créixer el torneig.
Cal destacar també que comptarem amb la presència a les
Terres de l’Ebre de David Villa,
durant els dies del torneig. Un
altre valor afegit perquè el torneig pugui tenir molt més prestigi”.
Simó afegia que “estem molt
il.lusionats per poder tenir una
organització a l’altura d’un esdeveniment que ha crescut
enormement i que, per tot

plegat, ens farà viure una edició històrica, pel gran nombre
d’equips i el total dels participants”.

L’AMETLLA B, 1
PINELL, 3

LA CAVA B, 3
LA FATARELLA, 0

CAMARLES B, 2
LA GALERA, 0

XERTA, 2
CATALÒNIA B, 2

To, de l’Ametlla B: “els primers
25 minuts van ser del Pinell, amb
control del joc i diverses ocasions clares fent el 0-1 en un rebuig
després d’una gran parada d’Àlex.
Poc a poc el partit es va equilibrar, tenint el juvenil William dues
oportunitats. A la represa, d’entrada, vam sortir amb fermesa i vam
gaudir de dues possibilitats. Però
arran d’una errada darrera nostra
ells van fer el 0-2, i després van
poder fer el tercer. Vam poder
entrar en el partit amb dues situacions de gol, però de l’1-2 es va
passar al 0-3 en una bona acció
que va decidir”. Blai, del Pinell:
“veníem de fer un amistós dos dies
abans al camp del Bonavista, amb
11 justos, i on vam guanyar 2-4.
I a l’Ametlla vam sortir molt ben
posats i als 10 minuts ja vam tenir
dues ocasions molt clares. Després, en una bona jugada, el Bicho
va fer el 0-1 amb el que es va arribar al descans, davant d’un bon
equip que va pressionar i que va
tenir alguna ocasió. A la represa,
l’Ametlla va avançar línies i natros
vam saber aprofitar-ho. Arran d’un
gol bonic d’Edu vam marcar el 0-2
i posteriorment Sancho va fer el
0-3. A les acaballes, l’Ametlla, que
va insistir fins el final, va aconseguir el seu gol. Un equip que em
va agradar. Però natros esta setmana vam estar força bé”. El Pinell
ha donat la baixa a David Velasco,
que va estar involucrat als incidents de Masdenverge, amb una
picabaralla amb un rival.

Àlex Ventura, mister del filial del
CD la Cava: “vam fer un partit molt
serio i molt complet en totes les
línies, estan molt ordenats dins del
camp i molt intensos, i vam saber
aprofitar les nostres oportunitats
per matar el partit i guanyar els 3
punts. Victòria merescuda”.
Xavi Solé, tècnic de la Fatarella:
“vam anar molt minvats amb 12
jugadors i 2 porters. En tot moment la Cava va portar el pes del
joc. Natros, ben organitzats, vam
intentar contrarestar-ho i la primera meitat vam estar ben posats
i vam arribar al descans amb l’10. A la represa, només començar,
ens van fer el 2-0. Vam buscar
sortir a la contra i així vam tenir
alguna ocasió que no vam saber
transformar. No vam poder entrar en el partit, marcant un gol,
i als darrers minuts ens van fer el
3-0, obra de Joel Crespo. Ells, a
més, van tenir reforços del primer
equip, un d’ells Joel Crespo que
va fer dos gols. Podien jugar perquè el dia abans no havien jugat
més de mitja hora amb el primer
equip. Res a dir, ells van ser superiors i natros ens vam defensar
com vam poder però ens va faltar, tal com era de preveure per la
nostra situació per les baixes, algo
més de presència ofensiva i poder
tenir més profunditat. El camp,
del grans dimensions també es va
acusar”. La Fatarella rebrà el Xerta.
Els terraltins volien avançar el partit al dissabte però es jugarà finalment en diumenge.

Victòria del Camarles B en el partit
de recuperació, contra la Galera.
Amb les quatre recuperacions del
cap de setmana passat, la categoria queda actualitzada.
Del partit, disputat diumenge passat, el tècnic del filial camarlenc,
Florin, manifestava que “va ser un
partit que vam afrontar amb moltes ganes per poder enganxar-nos
a la part alta de la taula. Per això
vam sortir bé, vam dominar-lo i
vam tenir el control del joc, recuperant ràpid després de pèrdua, i creant moltes ocasions de
gol. Com en altres jornades ens
va faltar més encert per finalitzar i
només vam poder transformar-ne
dos. Penso que haguéssim pogut
fer algun gol més. 3 Punts i ara a
pensar en el proper partit contra
el Jesús i Maria. Partit important
en la lluita per la part alta de la
classificació”.

Des de Xerta comentaven que “va
ser un partit que vam dominar totalment. La primera mitja hora es
va jugar al seu camp, creant moltes ocasions. No vam poder concretar-les i al descans es va arribar
amb el 0-0. A la segona meitat vam
aconseguir els gols que al primer
temps no vam fer. Amb el 2-0, el
Catalònia va fer un canvi tàctic
intriduint algun jugador molt físic
que ens va crear alguna dificultat
però bé, es pot dir que teníem el
partit prou controlat. No obstant,
fruit de la casualitat i casuïstica es
va concedir un gol visitant, protestat per la grada. I al final, de penal, ens van empatar. Una llàstima
perquè fou un partit en què vam
dominar molts minuts i vam tenir
moltes ocasions, i es va escapar al
final. Però igualment molt contents
per l’actitud i el treball de l’equip”.
Dani, del Catalònia: “va ser un
partit molt disputat. El Xerta va
ser superior en moltes facetes del
joc, durant els primers 60 minuts.
Al primer temps, tot i anar 0-0 al
descans, els locals van gaudir de
les millors ocasions, jugant a camp
contrari, agafant les segones jugades, defensant molt bé sense deixar que els visitants xafessin la seva
àrea en pràcticament cap ocasio i
fent molta sensació de perill amb
pilotes a l’espai i a pilota aturada.
A la segona meitat, als primers
compassos la dinamica era similar però potser sense tan de perill
clar. Tot i així, ells van obtenir el
premi que a la primera part no van

El torneig
Internacional Terres
de l’Ebre, de futbol
base, tindrà lloc a
Setmana Santa

4A CATALANA

www.mesebre.cat

tenir i es van posar 2-0, això si, arran de dos errors evitables nostres,
un d’ells gol a pròpia. A partir de
llavors, els canvis es van anar notant tan en un equip com a l’altre
amb resultat diferent. Vam tenir
més profunditat, i fruit d’això ells
van recular i vam tenir més espais
a la zona intermitja. Al 70, Bayerri
va reduir distàncies, transformant
un mà a mà, entrant de segona línia, i al 91 transformava un penal
que fou el 2-2. Natros, tot i anar
a remolc i no estar còmodes, vam
saber competir i lluitar fins al final
trobant el premi merescut per l’esforç i l’entrega. El Xerta va deixar
escapar la victòria, que hagués sigut merescuda, però va ser també
per l’empenta de l’equip”.
RESULTATS. RECUPERACIÓ

La Cava B-La Fatarella
Camarles B-La Galera
Xerta-Catalònia		
Ametlla B-Pinell		

3-0
2-0
2-2
1-3

equip

GF

GC PNTS

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

70
64
57
51
59
41
45
38
42
42
36
30
28
28
21
15
20

19
25
21
20
35
19
25
34
31
53
42
46
36
41
48
100
56

48
46
44
41
40
39
38
34
31
27
23
20
19
19
11
9
8
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JOAQUIN CELMA

REGULARITAT DELS JUGADORS DELS NOSTRES EQUIPS:
P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS)

UE ALDEANA

CF AMPOLLA

Nº

JUGADOR

P. G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NACHO NUEZ
VILLARROYA
BARRY
KILIAN
IVAN PAEZ
XAVI TENA
SERGI AURÉ
BERANUY
XIXO
DANI BEL
MOHA
MANOLO PUIG
TOMAS
XAVI ANELL
CALSINA

40
32
24
24
22
19
18
18
14
13
12
12
8
8
5

21
3
1
3
4
3
1
1
1
2
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C AT MÓRA NOVA

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

AGUS FORNÓS
ARNAU
BARRUFET
GERARD
BATISTE
JOAN AVANTE
FUERTES
PAU MUÑOZ
FREDE
ALEXIS
YASSINE
MARC
ALEIX MUÑOZ
JAUME GUIU
EDGAR

39
30
28
22
21
20
19
18
17
15
10
9
8
8
6

11
1
3
1
2
1
2
1
1

JUGADOR

P. G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MIQUEL
RUBEN
JAN ESTELLER
JAVIER GARCIA
MOHAMED
SERGI JOSÉ
PICHO
XAVI
PAU SUBIRATS
ORIOL FUSTER
TOMACO
GUILLEM
ANGEL
ANDREU
PERE FERRÉ

13
12
9
9
8
7
6
5
5
5
2
1
1
1
1

6
1
2
1
3
3
3
2

JUGADOR

P. G.
43
33
27
25
20
18
15
12
10
9
9
8
7
7
6

4
5
2
6
12
3
1
1
1
2

CD ROQUETENC

JUGADOR
GORKA PIÑOL
AHMED AIT
IVAN ARASA
JOSUÉ ANDREU
MAIKEL
QUIM MARTINEZ
GERARD CID
LUIS MORALES
LUIS DAVID
BOUBA DIOP
LOAN
XAVIER BAUTISTA
JOEL ROIG
JOEL FORNÉ
DAVID VILANOVA

1
2
6
3
4
3
1
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DEL POZO
ERIC BRULL
DIDAC SUBIRATS
IBRA BOULAYA
ÒSCAR NOGALES
PAU CASTILLO
ADRI ALONSO
RUBEN AZNAR
JUANJO ROVIRA
ANDREU MAURI
ERIC MARCOS
ARNAU PALLARES
RICHARD MARTI
YOUNES YARRUTI
NESTOR VILA

P. G.
39
35
28
22
22
20
19
16
14
8
6
4
4
4
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5
4
2
4
2
4
2
1
1
1
1
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

23
22
19
15
13
13
12
9
8
7
6
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
4
3
3
4
1
1
2
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

ALEIX
JULI CRET
JOHAN
KAMEN
ÀLEX LÓPEZ
SABATER
MARC CANÓS
JUANJO
IAN GALIANA
IAN ESQUERRÉ
CARLOS
DIDAC ROIGET
DAVID CANO
JOAN MARC
RUBEN

41
33
24
24
18
12
11
10
10
9
7
7
6
5
5

13
1
2
2
4

3
1

JUGADOR

P. G.
36
32
26
20
20
14
12
11
11
9
8
7
5
5
4

JUGADOR

P. G.
40
39
35
24
15
14
12
11
10
9
5
5
5
5
4

4
6
1
3
8
2
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

OMAR
VADILLO
ANDI
JORDI ORIBE
PACHU
ERIC
DAVID SILVA
IVAN VIDAL
EDGAR
JOAN SANCHO
XAVI JAIME
ALEX FORÉS
SAMPER
DAN REVERTE
MANEL

27
26
21
21
21
16
14
14
13
13
13
10
10
10
10

Nº

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LUIS GARCIA
IONITA
RULLO
PARELLADA
MARC BRULL
SERGI CALLAU
XAVI CALLAU
AMADOR VOCES
JORDI CALLAU
JORDI BOYER
JACK CID
IVAN
ERIK
HECTOR
ERIC PASTO

3
11

3
6
1
1
1

P. G.
48
33
29
28
28
22
21
19
12
10
5
5
4
4
3

8
1
3
5
3
1
1
2
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

P. G.
25
24
22
21
16
15
15
15
13
13
13
12
12
9
9

5
4
1
1
2
1
1
2
3

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9
9
1
5
2
1
3
5
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

XEXU
ALEIX
MARC
NOGUERA
BADRERIN
PAULINO
ALEIX REOLID
BALADA
DAVID VIÑA
TONI
EMILI
JOSEPH
YASSINE
ADRIÀ
CENTELLES

39
37
32
27
27
24
23
19
12
10
8
8
2
1
1

JUGADOR
GALLEGO
GONZALEZ
ALBERT VIDAL
CARLOS
JACOB
ARNAU VAQUE
JOAQUIM
DAVID FERRÉ
RAFIK OUALEF
PALOMAR
MOHAMED
RICARDO
NDIAYE
BARRUFET
ANDREU

1
1

5
1
1

JUGADOR

P. G.
42
33
31
23
20
18
18
13
12
10
9
6
6
6
4

6
24
4
4
8
6
6
2

1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

26
33
23
22
22
21
15
13
13
12
10
9
9
6
5

3
5
3
5

2
2

Nº

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IVAN GASPARIN
FRAN REOLID
DAVID BLANCO
ROGER GARCIN
SERGI CID
JORDI ESCUBEDO
SERGI GASPARIN
PABLO V
NICOLAS ANDRES
JOAN ZARAGOZA
IVAN CAPITAN
FELIPE
ROBERTO
ALEIX CABALLÉ
ALEIX GAVALDÀ

JUGADOR

P. G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JOEL MARIGOT
DE LA TORRE
SERGI DURAN
DAVID ROJAS
BERNARDO
DOMÈNEC
ERIC
FERRAN ROIG
ALEIX
MARGALEF
ROGER
GUILLEM
SERGI GALERA
IVAN
KONU

40
33
29
25
22
21
15
15
14
11
9
8
8
8
8

2
10
3

1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11
2

4
1
1
2
1
2

Nº

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CALLARISA
PANISELLO
JOAN MARTINEZ
JOSEP CALLAU
ISMA KASSEMY
PERE ESTELLÉ
XAVI CARDONA
JAWAD
IVAN ESCALA
JONATHAN
ALBERT
HICHAM
IVAN VALLES
REGOLF
ERIK SERRANO

JUGADOR

P. G.
33
28
24
23
22
19
17
15
14
13
9
9
5
4
4

10
5
2
12
1
10
3
1
3
2

14
2
7
1

3
1
1
3
1

Nº

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ALEIX ALEMANY
ENRIC INIESTA
PAU CARDONA
MARC CUBELLS
YASSINE
ELYAS EL IDRISSI
ORIOL
ALEIX CANO
AITOR CARRASCO
PACO GARCIA
MOHA CISS
ROGER GARCIA
NABIL RAFIRES
YOUSSEF
ARTUR ANDRÉS

JUGADOR

P. G.

ENRIC
ÀLEX
DAVID PÉREZ
ALEJANDRO
GERARD
SERGI PRATS
ARNAU
IVAN
CUGAT
ÀLEX
DAVID
MICHEL
CESAR
JOAN
ORIOL FIGOLS

19
17
16
14
12
12
8
7
7
6
6
5
4
4
2

10
1
5
1
8
1
6

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

2
2
5
5

P. G.
31
30
23
21
18
18
16
13
10
10
9
7
5
4
4

8
2
1
2
1
2
2
1
3

JUGADOR

P. G.
39
30
29
28
23
19
18
18
17
13
10
5
5
5
2

1
2
2
2
3

2
5
4
9

UE RAPITENCA B

Nº

JUGADOR

P. G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

GUILLEM
IMANOL GÓMEZ
FIGO
ADRI ALONSO
PAU VALMAÑA
DANI SAEZ
MIGUEL
SERGI BEL
ARNAU
ALBERT
ALEIX
JOEL CRESPO
MOISES HARO
DEVON
MIGUEL

34
34
29
24
22
21
17
12
11
10
10
7
4
4

5
9
6
3
7
6
4
1
2
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

ROVIRA
PAU
XAVI OBIOL
GENIS VALLS
EFREN
SAÜL LÓPEZ
MARC SABATÉ
CHIMENO
ANGEL
MATIAS
LLUC PEPIOL
NAIGEL
SALVA BES
LLUC PEPIOL
AMADO

33
24
23
22
18
18
17
16
13
13
12
11
10
9
7

3
3
4
7
1
3
2

Aleix Robert, pichichi de la Tercera catalana.

4

PERE
MARÇAL
JAN MIQUEL
CARLOS
PERE JORDÀ
DANI MISUT
ENRIC BLANC
NACHO
JOHAN PÉREZ
CRISTIAN RUIZ
JOSÉ LUIS
MARC
RUBEN
SERGI
MARCOS

P. G.
35
29
27
25
18
16
12
12
10
10
9
9
9
8
7

16
15
15
14
13
12
12
12
12
11
10
8
7
7
6

JE FLIX

CD LA CAVA

JORDI BORRÀS
ROGER SOLA
JOAB FATSINI
JONATAN
RAIMON
ALBERT
FERRERES
MARC
ALEX PÉREZ
LUIS RUIZ
JOSEP
TONI CALAFAT
JORDI LOPEZ
JOSEP GAITAN
RAFA

P. G.

CF ULLDECONA

Nº

UD JESÚS I MARIA

SERGI ESCODA
ALEIX ROBERT
DANI INIESTA
DAVID COSIDO
CRISTIAN
LLUÍS
JOHN
ÀLEX
MARTI
LEANDRO
XAVI PASTOR
MANEL
PELLISA
ENRIC
JOAN PAU

P. G.

CF CORBERA

P. G.
41
34
32
27
23
19
17
15
14
12
5
5
4
3
2

JUGADOR
ÀLEX LÓPEZ
BUERA
MARC AYUSO
ERIC FORNÓS
JORDI CIRERA
PEP
ALBERT
ARTEM
MARCO PINO
ROGER
LACHEM
TORNEL
AMINE
JAUME
ALCALÀ

CD TORTOSA

CF BENISSANET

Nº

CF LA SÉNIA

CD TORTOSA B

P. G.
32
29
25
19
18
14
9
8
7
7
7
6
5
2
1

JUGADOR
PAU SANSALONI
VICTOR PUJOL
XAVI FAIGES
IVAN BRUNO
ROGER ROYO
BRIAN BERTOMEU
MOHA
ROGER BENAIGES
ERIC AUÑON
JAUME CURTO
JOHN BREYNER
ALEIX CÉSPEDES
VICTOR REALES
MAMADE BERETE
SAMU GARCIA

EBRE ESCOLA

UE REM BÍTEM

CF J CATALÒNIA

ALEIX LEÓN
YASSINE
CANALDA
CARDONA
JOSÉ ANTONIO
JOAN
SOUFIANE
ÒSCAR
XAVI ROYO
MIGUEL CANA
IVAN BENITO
MIQUEL
XAVI
JOSEP
ORIOL

ROBERT LÓPEZ
PAU MARTI
ERIC MURIA
FERRAN VIDAL
DANI FERNÁNDEZ
ALEIX COBOS
ETHAN FORTUÑO
SAKOU CEESAY
EDGAR ESBRI
PAU MARTI
PAU FRANCH
SERGI VALLÉS
SAMPER
ANGEL REYNOSO
ALEIX SANZ

JUGADOR
QUIM
PEKE
ARNAU
MARC LOPEZ
JOEL
FELIPE
GUILLEM
BECERRA
RAUL ISTOC
ISAAC
VALCÀRCEL
FERRAN LLUIS
GITO
MANEL
FERRERES

SCER L’AMETLLA DE MAR

CF SANTA BÀRBARA

P. G.
32
23

Nº

CF CAMARLES

UE RAPITENCA

FC GODALL

UBALDE
GUMIEL
JOSEP
CARLES
SAUMELL
JAVIER DILLA
GUILLEM
JOSEP RAMON
CASTELL
GENÍS
REVUELTA
ROBERT
ÀLEX INIESTA
ALCOVERRO
PLANAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

34
30
26
22
22
20
18
11
11
11
10
8
6
6
4

Nº

CF GANDESA

Nº

P. G.

CF AMPOSTA B

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR
GUILLE
JOEL
AITOR ARASA
RABASSO
KADER
GITO
ENRIC SALAS
ERIK GARRIDO
GERARD
JUSI GAVALDA
PERELLÓ
GABRI VIDAL
PAU
LLUC
JORDI TOMÀS

CE EL PERELLÓ

CF ALCANAR

Nº

CF AMPOSTA

Gorka Piñol, jugador del Roquetenc.

6
3
1
1
7
1
7
2
1
4

esports
CLUB HANDBOL AMPOSTA
Triomf vital
a Sabadell

L’Handbol Amposta confirmant
la seua millora va aconseguir a la
pista de l’OAR Sabadell una vital
victòria per les seues aspiracions
de permanència (28-29). L’equip
va anar de menys a més, i és que
a la primera meitat (minut 17)
tenia un desavantatge de 5 gols
(11-6). Va reaccionar i al descans
es va arribar amb una diferència
de dos gols favorable a les locals.
A la represa, l’equip ampostí va

anar remuntant fins a posar-se
per davant al minut 6 amb el
17-18. Des d’aquell moment, el
partit va seguir igualat, amb mínimes avantatges visitants, fins
arribar als darrer instants quan
un gol de Blanca va posar el 2729 que, tot i el darrer gol local,
va ser definitiu. El triomf té molta
importància per seguir amb opcions de permanència.
Font: ebresports

Handbol

Alcanar:
subvencions
als millors
esportistes
locals

** GRUP A DE LA LLIGA CATALANA D’HANDBOL FEMENÍ. L’Ascó
va vèncer 36-29 al Sant Vicenç B
Els resultats comprimeixen molt
la classificació i posen molta
emoció. En la fase pel títol
** 1a LLIGA CATALANA SÈNIOR
FEMENÍ - 1a. FASE L’Handbol
Club Perelló va sumar una victòria molt important (25-27) a la
pista del S Quirze B, sumant dos
punts que ja són vàlids per a la
fase de permanència. Molt bon
partit de les perellonenques.
** 2a. LLIGA CATALANA SÈNIOR FEMENÍ - 1a. FASE - GRUP
C. L’Handbol Club Ampolla va
superar el Gavà B (24-22) i té el
primer lloc a la mà, una vegada
ja està classificat per la fase d’ascens. Es van enfrontar els dos
primers classificats.

Natació
La piscina del WIN Tortosa va
acollir la primera jornada dels
Jocs Esportius Escolars on van
prendre part més de 100 esportistes repartits per les diferents categories, estils de lliures
i esquena. La segona jornada, a
l’Ametlla, el 12 de març, incorporarà els altres dos estils.

El govern municipal d’Alcanar
destinarà una partida de 7.000
euros per a subvencionar els
esportistes locals que més hagen destacat al llarg del 2020,
enguany s’ha incrementat més
d’un 30% la partida. La dotació
de cada subvenció serà de fins a
800 euros. Aquesta és la sisena
edició dels premis que concedeix l’Ajuntament, a través de la
Regidoria d’Esports.
Es podran acollir a aquestes
subvencions els esportistes que
practiquen esports olímpics,
esports d’equip (futbol, bàsquet, handbol, voleibol, etc.),esports individuals (atletisme,
natació, bàdminton, etc.), esports de combat (judo, lluita,
etc.), esports no olímpics (escacs, motociclisme, frontenis,
etc.), esports autòctons (birles,
etc.). El període de presentació
de sol.licituds i de la justificació
finalitza el proper 16 març de
2022.

DIARI MÉS EBRE • divendres 4 de març / 2022

HANDBOL

Centre
Esports Tortosa
Resultats dels equips del club:
el sènior masculí va descansar en esta jornada. El juvenil
masculí, en la segona fase B,
va perdre a casa per 22-29
en un partit molt en què els
tortosins van anar sempre a
remolc. El juvenil femení, en
la Copa Federació, també
va perdre a casa, en esta cas
contra l’Amposta per 21-24.
Les visitants van progressar
i van capgirar el marcador
avançat el primer temps, i van
saber gestionar l’avantatge
fins el final. Més enllà de la
derrota, “cal reconèixer l’evolució ascendent en el joc i la
gran actitud de les jugadores”.
El cadet masculí (segona fase
A-sèrie A-2) va guanyar per
32-26 al Sant Martí Voramar.
“Gran victòria, molt important
per continuar somiant i creixent“. L’infantil masculí roig
de Segona catalana i ’infantil masculí blanc, per la seua
part, descansaven en esta jornada.

Festa de
l’Esport Aldeà

El dissabte 26 de març tindrà
lloc la XVII Festa de l’Esport Aldeà, a l’Ajuntament (19 hores).
Una nova festa de l’esport del
municipi en la que es faran reconeixements a les trajectòries
i als èxits d’esportistes i entitats
locals.
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JESÚS I MARIA
III TORNEIG PETITS HEROIS AVATARS

Un torneig que ja s’hi ha convertit en un referent i on tots
els beneficis recollits, van destinats a l’Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona per la lluita
contra el càncer infantil. Van
participar 18 equips entre ells
el: Valencia CF, Villarreal CF,
Levante UD, CF Damm, FC
Andorra, CD Castellón... entre d’altres. L’Andorra va ser el
guanyador en empatar a 0-0 a
la final davant el Levante UD i
guanyar a la tanda de penals.
El Castelló va ser el 3r després
de guanyar també als penals
al Villarreal CF. Alejandro Salas
del Levante UD, va ser escollit

el millor porter i David Belloví,
del Villarreal CF va ser el millor
jugador del torneig.
Es va viure un gran ambient de
futbol. Van passar més de 500
persones per les Instal.lacions
esportives Josep Maria Torres
Camp de l’Aube. A l’espera de
saber la xifra total, que es farà
entrega a l’Hospital el torneig i
recollint tots els donatius que
fan falta, es porten recollits
més de 3.000 euros. “Gran èxit
del torneig i molt bona col·laboració de la gent”, diu Aleix
Franch, director esportiu dels
Avatars i organitzador de l’esdeveniment.

CLUB VOLEI ROQUETES

Derrota contra el Barça (3-0)

El sènior masculí del Club Volei Roquetes, a la Superlliga 2,
va perdre a la pista del Futbol Club Barcelona Voleibol
3-0 amb parcials (25-14/2511/25-12).
L’equip de Roquetes no va poder contrarestar els atacs del
rival que es va imposar i no va
donar opció.
El proper partit és a casa contra el Voley San Roque.
Altres resultats equips del
club: El juvenil femení va guanyar (0-3) a la pista del CV
Gavà groc.

El cadet femení també va guanyar en la visita a Gavà (2-3).
L‘infantil masculí Blau va superar (3-0) el Volei Taradell.
Així mateix, victòria de l’infantil
masculí blanc (3-0) contra el
SP i SP.
Per la seua part, derrota del
cadet masculí (3-1) a la pista
del Volei Arenys.
D’altra banda, triomf del sènior
masculí B contra el Volei Rubí
(3-0).
Per acabar, l’infantil femení
Blau va sumar una victòria (13) a la pista del CV Vallbona.
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gastronomia

CANELONS DE
BRANDADA DE BACALLÀ

INGREDIENTS (2 PERSONES):
COBERTURA DE VERDURES
• 6 plaques de canelons
• 1 ceba petita
• 1 pastanaga
• ½ carabassó petit
• ½ pebrot vermell
• Julivert
• Oli d’oliva
• Maionesa (per a una capa fina)
INGREDIENTS (2 PERSONES):
PER A LA BRANDADA
• 50 g de bacallà sec o esqueixat (100 g ja remullat)
• 50 g d’oli d’oliva
• 30 g de crema de llet del 33%
(la de muntar nata)
• 1 gra d’all
• 1 raig de llet (opcional: per si
cal amorosir la barreja)
• Sal
• Pebre blanc

www.ebrexperience.cat

PREPARACIÓ COBERTURA DE
VERDURES:
Renteu les verdures i assequeu-les. Peleu la ceba i trinxeu-la. Peleu la pastanaga i
talleu-la a trossets petits. Talleu el carabassó i el pebrot i
talleu-los a trossets petits.
Renteu i trinxeu les fulles de
julivert. Poseu oli d’oliva en
una paella, just per cobrir-ne
la superfície, i poseu-hi primer la ceba per sofregir-la.
Després afegiu-hi el pebrot,
la pastanaga i el carabassó,
saleu-los només una mica
i salteu-los a foc viu. Aneu
remenant les verdures per-

què no es cremin i, quan ja
estiguin daurades, poseu-hi
el julivert tallat, remeneu-ho
i apagueu el foc. Si queden
cruixents, estaran més bones.
PREPARACIÓ DE LA BRANDADA:
Poseu un cassó al foc amb una
mica d’aigua. Quan arrenqui el
bull, tireu-hi el bacallà dessalat i deixeu-lo coure. Si cuineu
un tall gruixut no és el mateix
que si feu unes tires de bacallà esqueixat. Heu de deixar-lo
que faci un o dos bulls, que
canviï de color i es torni blanc.
Coleu-lo i escorreu-lo. Podeu
reservar el suc de la cocció.
En una paella, enrossiu els alls
i retireu-los. En un recipient
apte per batre, poseu-hi el bacallà escorregut, l’oli amb el
qual heu sofregit els alls i una
mica de crema de llet. Aneuho batent amb compte, com si
féssiu nata muntada, i aneu-hi
afegint la nata i l’oli per aconseguir l’emulsió. Si us queda
molt espessa, podeu posar-hi
un raig de llet.
Rectifiqueu de sal i pebre al
vostre gust. Deixeu-lo reposar
durant 6 hores en un escorredor amb un plat a sota, a dins
de la nevera. Tingueu present
que cal preparar la brandada
amb antelació.
PREPARACIÓ DELS CANELONS:
Poseu una olla al foc amb aigua, una mica de sal i un raig
d’oli. Quan arrenqui el bull, ti-

reu-hi les plaques de canelons. Poseu-ne 8, per si se’n
trenca alguna. Deixeu que
bullin durant 10-12 minuts.
Escorreu les plaques i refredeu-les. Poseu-les ben estirades sobre un drap de cotó
sec i net, perquè n’absorbeixi
l’aigua. Les plaques de canelons no es poden guardar,
s’han de fer servir el mateix
dia perquè, si no ho feu,
s’encartonen. Poseu una cullerada de brandada ja reposada a sobre de cada placa
de caneló i emboliqueu-les.
Disposeu els canelons embolicats (3 per persona) damunt una safata untada amb
una mica d’oli prèviament,
perquè no s’hi enganxin.
Pinteu la superfície dels canelons amb un pinzell untat
de maionesa per tal que les
verdures saltades s’hi quedin enganxades i no rodolin. Disposeu les verdures
per damunt dels canelons.
Adorneu-los amb més julivert trinxat i paprika, pebrot
vermell en pols (optatiu).
SUGGERIMENTS:
Podeu cobrir-los amb una
sola verdura, com, per exemple, amb rodanxes de carabassó o d’albergínies passades per la paella.
Aquests canelons se serveixen
freds, per tant, cal que prepareu les verdures saltades una
estona abans.
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IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//
independent equipada, lavabo
amb dutxa reformat, hab.
doble i hab ind.
661707383

LA SÉNIA
Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal parelles,
consta de menjador amb
sortida balconada, cuina

SANT JAUME D’ENVEJA
Venda
solar urbà cantoner.
674 35 53 49
(Només WhatsApp)

COMPRO
Finques
rústiques
amb casa
per Terres de
l’Ebre.

PAGO AL
COMPTAT.
656 386 037

MARINA
LA RÀPITA
ES LLOGA

Amarre
8 metres
674 35 53 49
(Només WhatsApp)

Amposta
Novedad

AMPOSTA

HERMOSA RUBIA

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.

110

2 AMIGAS
JOVENCITAS
CARIÑOSAS

DE PECHOS
MUY COMPLACIENTE

632 651 069

680 239 519

Masajes, copas, sexo OFERTA
y mucho más...
CATALANA
Somos 4 chicas
3 MASAJES
independientes
llama a cualquiera de COMPLETOS
50€
nuestros numeros

TREBALL
Empresa de serveis en constant creixement
busca personal per a treballar a la zona de
Terres de L’Ebre:

· GEROCULTORS/ES
· AUXILIARS D’INFERMERIA
· NETEJA · CUINA
· MANTENIMENT

Katalina
643 710 743
Martina
632 146 386
Skarlet
642 116 300
Melisa
632 338 796

interessats/només whatsapp · 617 702 159

9H A 20H
OBLIGACIÓN
MASCARILLA

TORTOSA

AMPOSTA
Solars en venda a Pla
d’Empuries. Molt
econòmics. 674355349

SERVEIS // RELAX

NOVEDAD

IMMOBILIÀRIA

23

RELAX
LATINAS,
24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO
A HOTELES Y
DOMICILIO

643 708 528 877 075 973

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

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

bessons

cranc

21/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

La conjunció de
Venus, Mart i
Plutó a la Casa VIII,
inclina a viure fortes
passions. Vigila les
teves pertinences
perquè aquest
trànsit també parla
de robatoris.

Vols tenir més
recursos de cara al
futur. Si habitualment et fa una mica
de mandra estudiar,
ara t’impliques a
fons. Recuperes el
contacte amb una
amistat.

Es desperten
algunes pors que
podrien afectar a la
teva visió de futur.
Dies per les confessions i les xerrades
profundes amb la
parella o persona
de confiança.

Amb molt de pes
astrològic a Casa
VII, pots viure alguns
canvis en la teva manera de relacionar-te
en general i apostes
per una comunicació més personal i
profunda.

A la feina potser
toca posar límits
a algun company
una mica abusiu. Si
treballes sol faràs
tot el possible per
regular els teus
horaris i per ser més
productiu.

Si tens fills, posaran
a prova la teva
paciència. Vols
aprofitar millor el
temps de lleure i
fer el que t’agrada.
En l’amor es poden
donar discussions
acalorades.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Continues encaparrat i poc comunicatiu amb el teu
entorn. Pel que fa
a l’amor, no vols
mostrar les teves
cartes i esperes que
l’altra persona doni
el primer pas.

Si darrerament has
sentit una mica de
tristesa, poses les
eines necessàries
per recuperar-te.
Tens ganes de
descobrir nous
paisatges i planeges
una escapada

Et mostres combatiu i treus l’artilleria
a qui et porti la
contrària. L’esport
o caminar més, et
faran molt de bé
i dormiràs millor.
Inverteixes en la
llar..

Un cop de sort pot
reorientar l’economia. Fas un regal
a un familiar. Amb
el Sol conjunt a
Júpiter i la Lluna
creixent, és bon
moment per les
gestions legals.

Moment d’especial
connexió amb el teu
costat més místic
i sensible. Si has
perjudicat algú, no
t’ho treus del cap
i demanes perdó
perquè vols estar-hi
bé.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

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.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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a l’última

ASSOCIACIÓ “ÉS PER TU”
U

nes tensions que
persisteixen durant anys.
Una situació tensa i fràgil
on gairebé vuit milions, a
banda i banda, de nens i
nenes pateixen diàriament les
conseqüències dels conflictes
armats. A Ucraïna més de
quatre milions de persones no
tenen accés a aigua potable
i la majoria no tenen aigua
corrent a casa seua. L’aigua,
un element essencial perquè
les famílies puguin encendre
la calefacció i fer front a les
temperatures gelades de
l’hivern que poden arribar als
-20 °C.
Necessiten ajuda humanitària
urgent. Avui parlem amb Elisa
Nofre, coordinadora de l’associació “És per tu” a les Terres de
l’Ebre.
“ÉS PER TU” és una associació
sense ànim de lucre que basa
la seua activitat en l’acollida
de nens i nenes que viuen en
zones contaminades de radiació a Txernòbil, Ucraïna.
Efectivament, la nostra tasca
habitual des de fa molts anys és
acollir a l’estiu (dos mesos) i/o a
Nadal (un mes) a nens i nenes
dels voltants de la zona zero
de Txernòbil. Actualment som
aproximadament unes setanta
famílies a nivell de Catalunya, de
les quals vint-i-cinc pertanyem
a les Terres de l’Ebre acollint a
gairebé una trentena de nens i
nenes
Tothom recorda l’any 1986
quan va tenir lloc el major accident de la història nuclear,
unes 200 vegades més gran
que les radiacions de les bombes atòmiques d’Hiroshima i
Nagasaki el 1945.
Realment un dels accidents nuclears més greus i que continua
afectant, no únicament pel que
fa a la salut, sinó també econòmicament. La vida allí no és fàcil.
L’explosió de la central nuclear
va contribuir a deixar les poblacions i aldees dels voltants molt
deprimides i amb pocs recursos.
El sou mitjà no supera els 100 €
mensuals lo que impedeix a la
majoria de les famílies a comprar aliments importats, per tant,
s’han de proveir del que produeixen a la terra que encara està
contaminada.

ISABEL CARRASCO

UCRAÏNA
D’aquí naix l’associació ÉS
PER TU. Més de vint anys cooperant i organitzant estades
per a nens i nenes ucraïnesos,
afectats per les radiacions
derivades per l’explosió nuclear de Txernòbil.
Efectivament, La millora de la
salut d’aquests nens i nenes és
el que ens empeny a promoure
les acollides any darrera any. Els
nens viuen afectats per la radiació, fet que els deteriora greument les defenses. Les malalties
habituals, com per exemple els
refredats, per ells els símptomes
són superiors al que és habitual per culpa del debilitament del
sistema immunitari causat per la
radiació.
És una mena de “desintoxicació”, durant els mesos d’estiu i
Nadal per ajudar aquests nens
i nenes que, després de vint-icinc anys de l’explosió, encara
hauran de passar uns mil anys
perquè les zones contaminades tornin a estar completament netes.
Efectivament, tal com afirma
l’OMS, les seqüeles de Txernòbil
perduraran durant diverses generacions. El temps que passen
aquí els ajuda a netejar d’isòtops
el seu organisme, i especialment
de Cesi 137. En definitiva el seu
sistema immunitari en surt reforçat.
Llavors, es nota aquesta recuperació, i no solament a nivell
físic sinó també psíquic.
Per descomptat, i ja és evident
a partir del segon dia que estan
amb natros!
En tan pocs dies es nota el canvi?
I tant! I això és perquè les condicions de vida allí són molt dures.
En el meu cas, les dues nenes
que tenim d’acollida viuen en
una petita aldea on no tenen ni
aigua corrent.
Ara, la vostra crida és per una
ajuda humanitària urgent.
Sí, demanem la creació d’un
cordó humanitari que permeti
poder treure tant als infants

com als familiars, principalment
de la zona de Txernòbil fins a la
frontera de Polònia. Aquesta via
també ens permetria enviar tota
l’ajuda humanitària que estem
recollint.
És a dir que cal urgentment
habilitar canals solidaris per
obrir vies per poder cooperar
amb els civils ucraïnesos
afectats per aquesta guerra.
Sí. És fonamental i prioritari que
el nostre país, i Europa en general, estableixin canals humanitaris per poder ajudar a sortir
als més dèbils. La situació actual
és molt crítica i aquesta mesura
hauria de ser la més urgent i immediata per fer front a una situació de conflicte bèl·lic.
Quines són les aportacions
més necessàries que podem
fer?
La recollida humanitària de medicaments, menjar i altres productes està sent un èxit, com
també la resposta a la crida de
famílies d’acollida que ja s’estan
preparant per rebre, tan aviat
com puguem, a les persones
que viuen en aquesta zona de
conflicte. He de dir que és força complicat, però, així i tot, des
de la nostra associació s’estan
duent a terme gestions, amb
diferents estaments polítics, per
buscar una solució al més aviat
possible.

Veure els punts de recollida
humanitària a la pàgina 2

Des del Més Ebre ens apuntem
en aquesta crida. Com es pot
col·laborar?
Des de l’associació us agraïm el gest i la millor manera de
col·laborar és, com a mitjà de
comunicació, fent difusió de
la necessitat de crear un cordó
humanitari que permeti sortir als
nens, nenes i familiars de la zona
bèl·lica.

Fet!
Pel que fa a les iniciatives de
recollida de medicaments i aliments, i les famílies dispostes a
acollir, en el cas que puguem
portar-los aquí, han desbordat
la nostra previsió inicial i, per
tant, estem molt agraïts a totes
aquelles persones que s’han
bolcat en una iniciativa o l’altra.

“EL FET DE PODER ENTRAR I SORTIR
D’UCRAÏNA, VIA HUMANITÀRIA,
ÉS LA NOSTRA PRIORITAT”

