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A

les Terres de l’Ebre van tenir lloc actes per tot el territori amb motiu del 8-M, per demanar la igualtat entre l’home i
la dona. Sota el lema ‘La invisibilització i l’explotació també són una pandèmia’, Vaga Feminista Terres de l’Ebre, va
organitzar una manifestació de protesta, recordant que tots els dies són 8-M. P3 I 13

Amposta acull
els primers
refugiats
d’Ucraïna

El Govern presentarà
a Tortosa el Pacte
Nacional per la
Llengua

Aquest dimecres, Amposta ha acollit els primers refugiats
provinents d’Ucraïna, que han acudit a l’Ajuntament per
realitzar els tràmits d’empadronament i escolarització dels
menors d’edat.
					

El Govern farà arribar el Pacte
Nacional per la Llengua arreu
de Catalunya i el presentarà a 16
ciutats, una d’elles Tortosa.
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a memòria històrica és
important i pot explicar
molts conflictes. Però no hem
de perdre mai de vista que
qualsevol discurs històric està
més o menys condicionat per
una ideologia subjacent.
Encara que, per definició i ètica acadèmica, tot historiador
tendeix a l’objectivitat i la neutralitat, no hi ha ni objectivitat
ni neutralitat pura. Qualsevol
discurs històric és, en primer
lloc, el resultat d’una selecció
d’elements –com ja va assenyalar Maupassant- “No és possible
explicar-ho tot, el realisme en literatura només és una il·lusió de
realisme”.
Com els historiadors, els periodistes també estan influenciats
per una ideologia dominant, sigui política o nacional, o fins i
tot nacionalista. Per descomptat, les notícies es presenten a
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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

democràcies no són perfectes,
però segueixen sent democràcies. Els punts de vista no són
tan uniformes com alguns afirmen, i certament no estan coberts amb l’uniforme de petits
soldats que obeeixen els dictats
d’uns quants potentats. Sí, hi ha
pressions; sí, la independència de la premsa està en perill
quan els multimilionaris construeixen imperis multimèdia.
Però els exemples de resistència a aquestes pressions són tan
nombrosos, fins i tot, més nombrosos que aquestes pressions,
perquè la tasca periodística que
duen a terme cada dia homes
i dones d’aquesta professió és
cada cop més gran. Perillós?
Està clar. Tenim accés a multitud de mitjans de comunicació,
inclosos mitjans de propaganda oberta com Russia Today i
altres on s’escolta i llegeix que
les actuacions de Rússia estarien justificades perquè l’OTAN
i els països occidentals no han
pres les mesures adecuades,
que a Ucraïna existeixen partits

d’extrema dreta que provoquen
Rússia, que tindria drets històrics sobre Ucraïna, o també que
natros no podem culpar a Rússia d’actuar com ho fa, ja que
no vam dir res quan Occident es
va permetre destruir l’Iraq, Síria
o Líbia. Així que sí, Occident té
una enorme responsabilitat. Jo
pertanyo a aquest “Occident”,
però m’agradaria que estigués
a l’altura i, sovint, utilitza hipòcritament certs elements per
establir la seva hegemonia. En
molts sentits, Occident hauria
d’avergonyir-se de les seves accions; i sí, hem d’estar contents
de veure instal·lada l’acollida de
refugiats ucraïnesos a casa nos-

tra, cal també tenir en compte
que aquesta política d’acollida
segueix sent indigna i innoble
davant la resta de refugiats que
fugen d’altres guerres, i que tenen els mateixos drets de ser rebuts per nosaltres.
Dit d’una altra manera: és fonamental criticar allò que, a Occident, s’ha de denunciar i criticar
i cal assenyalar allò que es fa de
positiu i constructiu, arreu del
planeta. Aquesta guerra provarà,
en els propers anys, un augment
massiu de la despesa militar en
detriment dels serveis públics,
ja en un estat tan lamentable. I
de nou, per desviar l’atenció de
problemes i reptes universals.

SALUT/ INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT/ TERRES DE L’EBRE

Noves mesures de flexibilització de visites
i acompanyants a l’Hospital Verge de la
Cinta a partir del 4 de març de 2022

A

tesa la millora de la
situació epidemiològica,
es flexibilitza l’horari de les
visites als pacients ingressats
en zones verdes de l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta.
L’horari de visita dels acompanyants dels pacients ingressats
a les zones verdes d’hospitalització passa a ser de 12.00 a
21.00 hores ininterrompudament i es limita a una persona
per pacient i dia.
Seguim recomanant que en
cas d’haver de venir amb un
acompanyant, aquest sigui una
persona vacunada, i instem que
s’abstinguin els menors d’edat i
aquelles persones que presentin qualsevol classe de simptomatologia, que estiguin en aïllament o que siguin contactes
estrets.
Diàriament, els acompanyants
han de passar per Informació
on se’ls demana el DNI i el telèfon i on han de lliurar signat el
full d’Autoresponsabilitat COVID-19 que se’ls facilita. També
se’ls dona una etiqueta identificativa amb un color diferent
cada dia.
La resta de mesures són les

mateixes que s’havien adoptat
anteriorment i es recorden tot
seguit.
Continuen restringides totes
les visites d’acompanyants
per als pacients ingressats en
zones vermelles (zona COVID-19).
Els pacients de consultes externes i urgències hi han d’acudir sols, exceptuant els que
compleixen criteris de dependència, els pacients pediàtrics,
els pacients oncològics, les pacients obstètriques o els que es
troben en procés de final de la
vida.
Pel que fa als pacients que
van a quiròfans, els acompanyants només poden accedir
fins l’àrea d’Informació on han
de facilitar el telèfon al personal administratiu que els farà la
recepció quirúrgica, perquè els
professionals responsables del
pacient els truquin en acabar la
intervenció.
La porta principal de l’HTVC
romandrà oberta de 7.00 a
23.00 h, de dilluns a diumenge;
l’entrada del Servei Rehabilitació és la recomanada per als
professionals i la de Consultes
Externes, per a les persones
que van a visitar-s’hi.

Es reinicien les visites guiades a les
embarassades perquè coneguin les àrees
Obstètrica i Maternoinfantil de l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta
El centre hospitalari de referència de les Terres
de l’Ebre ofereix aquest servei a les gestants i
acompanyants per millorar-ne l’acolliment.
L’Hospital de Tortosa, des del
març del 2017, oferia a les futures mares, acompanyades
d’una persona, visites guiades
a l’Àrea Maternoinfantil i a la
Unitat de Neonatologia. Per
restriccions relacionades amb
la pandèmia aquest servei es
va anul·lar, i ara, atesa la millora
de la situació epidemiològica,
divendres passat la Comissió
COVID-19 del centre va decidir
reprendre-les.
Les primeres visites tindran
lloc dimecres 16 de març a les
15.30 h i a les 17.30 h i es faran
amb totes les mesures de seguretat necessàries.
La visita guiada té com a objectiu apropar les gestants
a l’hospital de referència on
probablement aniran a parir i
fer que el procés del part sigui
més proper i humà. Una llevadora del centre els ensenya
l’accés a l’Àrea Obstètrica, on
s’ubica la sala de parts, com

són els boxs on es dona a llum
i la sala de part natural, a més
de la Unitat d’Hospitalització
Maternoinfantil i la Unitat de
Neonatologia, sempre amb la
intenció que les futures mares
resolguin els dubtes que se’ls
puguin plantejar abans de tenir
els seus fills.

en portada
MÉS
NOTÍCIES
COVID: LA
PANDÈMIA MINVA
PERÒ ENCARA
LENTAMENT
A les Terres de l’Ebre, entre
el 25 de febrer i el 3 de març,
es van registrar 824 casos de
Covid-19, (fa un mes se’n van
detectar 3.570). La pandèmia,
tot i que lentament, minva
ja que la velocitat de contagi
(Rt) és inferior a l’1 i se situa
al 0,97 i el risc de rebrot és
de 899 punts (risc encara
molt alt). Actualment hi ha
38 persones ingressades per
Covid-19, 5 de les quals a
l’UCI. A les Terres de l’Ebre
han mort 245 persones des
de l’inici de la pandèmia. Les
últimes defuncions daten del
27 de febrer i de l’1 de març. La
incidència a 7 dies és de 455.

TROBEN AL
DELTA UN
LIQUEN QUE
MAI S’HAVIA
LOCALITZAT A
CATALUNYA
Dos professors de UB han trobat al delta de l’Ebre un liquen
d’ambients costaners que
encara no s’havia localitzat
mai a Catalunya. Es tracta de
la ‘Ramalina lusitanica’, un liquen fruticulós que creixen en
troncs de vegetació costanera
amb humitat alta.
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8-M

‘La invisibilització i l’explotació
també són una pandèmia’
A les Terres de l’Ebre van tenir
lloc actes per tot el territori amb
motiu del 8-M, per demanar la
igualtat entre l’home i la dona. El
segon Dia de les Dones en pandèmia es va centrar a denunciar
com la crisi del coronavirus ha
agreujat i ha fet aflorar la precarització laboral, la violència contra les dones i la discriminació de
les dones migrades. La millora
de les dades epidemiològiques i
la fi de les restriccions han permès deixar enrere el format de
concentració estàtica per recuperar la mobilització.
Sota el lema ‘La invisibilització i
l’explotació també són una pandèmia’, i focalitzant les conseqüències “d’un sistema capitalista patriarcal i racista que ens
explota i invisibilitza” a Tortosa
va haver una manifestació en la
que van participar més de 400
persones. L’Assemblea Vaga Feminista va convocar-la.
Les dones pateixen amb més intensitat les conseqüències d’un
mercat laboral precaritzat que
les condemna a tenir més contractes temporals o de mitja jornada –sovint no desitjats– i a fer
les feines menys reconegudes
tant econòmicament com socialment, malgrat que la pandè-

Troben mort un
home a casa a
Roquetes amb un
gran arsenal d’armes

AJUNTAMENT TIVENYS

Manifestació de dimarts, a Tortosa/ebredigital.cat.

Jornada de
concentracions i
manifestacions al
territori per demanar
la igualtat entre
l’home i la dona

mia ha demostrat que les cures
i el sector serveis són essencials
per al bon funcionament. Però
si el risc de patir una discriminació salarial respecte als homes
–l’anomenada bretxa salarial
és d’un 20%– és elevat, encara ho és més a les dones d’origen estranger. En el manifest de
l’Assemblea, les feministes denuncien la manca de polítiques
públiques per donar resposta a
la pobresa i la precarietat, i in-

diquen el fracàs que ha suposat
la posada en marxa de la renda
mínima de ciutadania de la Generalitat i l’ingrés mínim vital del
Govern espanyol, que s’ha demostrat insuficient i ineficaç, en
part per les traves burocràtiques
que els envolten. La manifestació a Tortosa va acabar amb la
lectura d’un manifest. Tots els
dies són 8-M. I també es va llegir
una poesia per la pau a Ucraïna.
Més info a les planes 4, 13 i 15.

El portal ebredigital.cat va publicar ahir que, segons una informació recollida per Guillem
RS al Nacional.cat, els Mossos
van trobar mort a l’interior de
casa seva a un home a Roquetes, de 60 anys de nacionalitat
brasilera, i sense signes de violència. Es va poder constatar

que l’home, que vivia en un xalet
als afores del poble, va morir de
manera natural constatant que
patia una llarga malaltia. La sorpresa dels Mossos va ser descobrir a l’interior de la habitatge
una gran quantitat de material de propaganda nazi, armes
blanques i tres armes de foc. La

poc habitual troballa va fer que
es demanés permís judicial per
esbrinar millor el contingut de
l’arsenal, que estava acompanyat segons la informació del
Nacional.cat, “quilos de propaganda nazi, del III Reich i de
grups d’extrema dreta de tot
Europa”.

					

ANUNCI: 8/3/2022

En compliment de l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010 se sotmet a informació pública l’acord del Ple de l’Ajuntament de Tivenys data 23 de febrer de 2022, d’aprovació inicial de la
modificaci puntual del POUM per a la inclusió de la possibilitat de l’ús de cobertes amb solucions constructives de textura i color similars als de la teula àrab que estableix:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Modificació Puntual del POUM pel que fa al seu articulat per a la inclusió de la possibilitat de l’ús de cobertes amb solucions constructives de
textura i color similars als de la teula àrab.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes mitjançant edictes en el Tauler d‘anuncis d‘aquest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari de premsa
periòdica de més divulgació en l‘àmbit municipal, i en la web municipal, a l‘efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions, d‘acord amb el que s‘estableix en els articles
8, 85, 96 i 99 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost, que aprova el Text refós de la Llei d‘urbanisme de Catalunya -TRLUC-, i articles 23 i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s‘aprova el
Reglament de la Llei d‘urbanisme. El termini serà comptador des de la publicació al BOP. El document es podrà consultar a les oficines municipals i a la seu electrònica municipal.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d‘informació pública, requerir informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, segons l‘indicat, els quals han d‘emetre-ho
en el termini d‘un mes, tret que una disposició sectorial autoritzi un més llarg, de conformitat amb el que es disposa en l‘article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost, que aprova
el Text refós de la Llei d‘urbanisme de Catalunya -TRLUC-.
Quart.- Considerant l’objecte i abast d’aquesta modificació no és considera necessari atorgar tràmit d’audiència als municipis veïns.
Durant el termini indicat, l’expedient es podrà consultar a l’àrea de Secretaria de l’Ajuntament de Tivenys, tots els dies laborables de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i a través de la web
municipal https://tivenys.altanet.org per tal que es puguin formular les al·legacions, suggeriments i reclamacions que s’estimin pertinents.
Contra l‘acord, per tractar-se d‘un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs, sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu
procedent, de conformitat amb el que disposa els articles 40.2 i 45.1 de la llei 39/2015 de l’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.
Tivenys, 8 de març de 2022		
												
L’Alcalde, Eladi Galbe Mauri
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EDUCACIÓ

DRETS SOCIALS

PROMOCIÓ

Programa
Magnet

Tortosa inicia el projecte
‘Dones rellevants’

Nou cicle de
conferències
econòmiques

El projecte Magnet de la Fundació Jaume Bofill ha unit l’escola
de Ferreries de Tortosa i l’Hospital Verge de la Cinta (HVCT),
que fa de centre de referència
associat. Durant 4 anys, el centre treballarà amb els alumnes
l’àmbit científic i sanitari de la
mà dels professionals sanitaris.
L’escola ha agraït la implicació
de l’HVCT en plena pandèmia
i ha destacat la motivació que
suposa per als estudiants. La directora de l’hospital, Maria José
Rallo, ha assenyalat que el projecte els permet donar impuls a
l’educació i aprendre, per millorar, a través de la mirada dels
infants. L’Escola de Ferreries és
una de 7 escoles que ha iniciat
un projecte Magnet. El programa aplega 33 centres i els seus
respectius socis a Catalunya.
José Carlos Arasa, director de
l’escola de Ferreries, ha destacat la motivació que ha generat
el projecte entre l’alumnat.

L’Ajuntament de Tortosa ha posat en marxa el projecte ‘Dones rellevants’, amb el qual vol
donar a conèixer la trajectòria
de diverses representants de
la societat tortosina que van
destacar en els seus respectius
camps. Ho ha fet coincidint
amb el Dia Internacional de les
Dones del 8-M i l’ha donat a
conèixer en el decurs de l’acte institucional per commemorar la jornada. El programa
vol recuperar els noms de diverses tortosines que van ser
referents a la ciutat, però que
el pas del temps ha deixat en
un segon pla. D’esta manera
es vol mostrar el talent femení
que ha existit en el passat i que
servisca d’inspiració per a les
noves generacions. La primera
selecció se centra en noms de
dones que van viure entre els
segles XIX i XX, com els de l’actriu Carlota de Mena i Zamora

la pintora Manuela Delsors i
Mangrané; la mezzosoprano
Enriqueta Massoni i la llibretera i científica Enriqueta Ferrús i
Ribes.
L’alcaldessa, Meritxell Roigé,
ha recordat que estos noms
de dones representen figures
que “van sobresortir en la seua
època i que, segurament, van
destacar en contra d’allò que
s’esperava d’elles”.

El ple de Tortosa aprova per unanimitat
cedir terrenys a Educació per a la futura
Escola d’Hostaleria i Turisme
L’Ajuntament de Tortosa posa a disposició del departament d’Educació de la
Generalitat una finca de titularitat municipal per tal que puga acollir el futur
Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de
les Terres de l’Ebre. Els terrenys, amb una
superfície de 10.488 metres quadrats, se
situen al pla parcial Temple Sud, prop de
la comissaria dels Mossos d’Esquadra i a
tocar del pont de Tirant Lo Blanc.
El ple també ha aprovat per unanimitat
una declaració institucional de rebuig a
la invasió russa a Ucraïna i en contra de la
guerra. D’altra banda, han quedat aprovats els preus públics per als expositors
de la pròxima edició de la fira Expoebre,
prevista del 28 d’abril a l’1 de maig, que
suposen una rebaixa del 25% de mitjana.
L’ordre del dia ha debatut nou mocions
polítiques. D’estes, sis feien referència
a qüestions vinculades amb la commemoració, esta setmana, del Dia Internacional de les Dones del 8M. Quatre han
comptat amb el vot unànime de totes
les forces amb representació a l’Ajuntament: contra la bretxa salarial i en relació
a la genealogia femenina, presentades
pel grup municipal d’Esquerra; per a la
revisió del nomenclàtor, proposada per
Movem; i per a la millora de l’urbanisme

en clau feminista, proposada per la CUP.
També s’han aprovat les mocions pel
8M del PSC i Ciutadans, tot i que no han
comptat amb la unanimitat pel vot contrari de la CUP. Pel que fa a les tres mocions restants, s’ha aprovat la proposta
de Movem per a la millora del call jueu, i
s’han rebutjat les mocions de la CUP, per
instar la Generalitat a oferir la possibilitat
d’internalitzar els centres concertats de
la ciutat en la xarxa pública existent, i de
Ciutadans, de respectar la voluntat de la
ciutadania en la votació del 2016 en relació al Monument de la Batalla de l’Ebre,
per mantenir i reinterpretar-lo. Segons el
Diari de Tarragona, el regidor d’ERC, Xavier Faura, va expressar que “aquest Monument no és cap vestigi de la guerra,
si nó que és un simbol d’exaltació dels
vencedors”. La regidora del PSC Dolors
Bel va manifestar que “des del govern
municipal hem fet allò que legalment
estem obligats a fer. No podem fer el
que no es pot”. D’altra banda, el Consell Comarcal, en relació a la petició del
COREMBE per incloure el Monument a
l’inventari d’espais de la Guerra Civil, ha
aclarit que “l’inventari és d’espais de la
Guerra, del 36 al 39, per tant, no pot incloure un element inaugurat el 1966”.

Rebuig a la moció de Ciutadans per mantenir i reinterpretar el Monument

Tortosa acollirà aquesta primavera tres ponents destacats
en un nou cicle de conferències econòmiques. L’agència
d’esdeveniments i comunicació Belive & Create, amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Tortosa, ha programat tres
conferències adreçades al sector empresarial, amb Enrique
de Mora, Daniel Gabarró i Gaspar Hernández com a protagonistes.
El 31 de març, a les 18.30h, al
Parador de Tortosa tindrà lloc
la primera conferència ‘¿Cómo
seducir y vender en tiempos
pospandémicos?’, d’Enrique de
Mora, consultor estratègic. El
12 d’abril serà el torn de Daniel
Gabarró.
Tancarà el cicle Gaspar Hernández, que parlarà del seu llibre
‘L’art de Viure.

HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA

MÉS
NOTÍCIES
** LA PISTA D’ATLETISME
suma una zona per a l’entrenament de les modalitats de
llençament. La instal·lació està
ubicada en una zona annexa a
la pista d’atletisme de l’estadi.
** EL COREMBE il·lumina
el Monument i demana a
l’ajuntament que l’il·lumini amb
la instal·lació d’enllumenat des
dels fanals de la vora del riu;
“de no fer-ho, ho faríem nosaltres. Volem reivindicar que la
rehabilitació i reinterpretació
del Monument és possible i no
passa pel desmantellament”.
** EL DIPUTAT DE MOVEM
Terres de l’Ebre, Jordi Jordan,
porta al Parlament el nou
Hospital i l’ampliació dels
poligons de Tortosa i Gandesa,
reclamant també més estudis
universitaris, la recuperació
dels trens Avant entre Tortosa i
Barcelona o la reducció del minitransvasament, entre moltes
altres accions prioritàries”.

		

ANUNCI: 4/3/2022

La Junta General Ordinària i Universal de socis de la mercantil “Hospital Comarcal d’Amposta, SAM”, de la qual l’Ajuntament d’Amposta n’és l’únic soci, en sessió duta a terme
el dia 31 de gener de 2022, va adoptar els acords que es transcriuen a continuació, per majoria absoluta,
amb el vot a favor dels 15 membres presents d’EAERC, de les dos membres del grup del PSC-CP, i del
membre de Junts per Amposta i l’abstenció dels dos membres del grup de Som Amposta:
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’article 1 dels estatuts de l’Hospital Comarcal d’Amposta S.A.M. per
tal d’adaptar el seu contingut a les disposicions que estableix la normativa de contractació pública vigent,
que restarà amb la redacció següent:					

“Article 1.

La present Societat Anònima és una empresa privada municipal que es denomina Hospital Comarcal
d’Amposta, Societat Anònima Municipal i té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament
d’Amposta, per la realització d’una determinada prestació, per la qual cosa dins d’aquest marc legal
l’Ajuntament d’Amposta li podrà fer encàrrecs.
La consideració de mitjà propi i servei tècnic determina la impossibilitat de què aquesta societat participi en licitacions de les entitats respecte de les quals te tal consideració, sense perjudici de què, quan no
concorri cap licitador, se li pugui encarregar la prestació objecte de la licitació respectiva.
Els encàrrecs que rebi de les entitats respecte de les quals ostenta la condició de mitjà propi personificat d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, no tindran la consideració jurídica de contractes i seran d’execució obligatòria per a la Societat,
sempre d’acord amb les instruccions fixades unilateralment per l’ens que realitzi l’encàrrec.
La compensació s’establirà per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la que depèn el
mitjà propi personificat per a les activitats objecte d’encàrrec realitzades pel mitjà propi directament i,
en la forma que reglamentàriament es determini, atenent al cost efectiu suportat pel mitjà propi per a
les activitats objecte de l’encàrrec que es subcontracti amb empresaris particulars en els casos en que
aquest cost sigui inferior al resultant d’aplicar les tarifes a les activitats subcontractades.
Aquestes tarifes es calcularan de manera que representin els costos reals de realització de les unitats
produïdes directament pel mitjà propi.
La Societat és apta per a executar en la seva condició de mitjà propi qualsevol de les prestacions que
comprenen les seves finalitats i funcions estatutàries. Si bé la Societat disposa dels mitjans per a executar per si mateixa dites tasques, podrà subcontractar amb tercers fins a un 50% de la quantia de
cada encàrrec. En els corresponents acords d’encàrrec es podran establir límits superiors de manera
excepcional, justificant que concorren les circumstàncies previstes legalment.”
Aquest Acord es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar a l’endemà del dia de
la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), durant els quals es
podran presentar les al·legacions i/o reclamacions que es considerin oportunes.
Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagués presentat cap al·legació i/o reclamació
s’entendrà aprovat definitivament el present acord.
Amposta, a 4 de març de 2022

El Director de Serveis i Recursos de l’Hospital Comarcal d’Amposta SAM
Sr. Adrià Serret i Roig

amposta
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TREBALL

SOCIETAT

Programa
30 Plus

Amposta acull els primers
refugiats d’Ucraïna

Fins a 32 participants del Programa 30 Plus de la convocatòria del 2020 han renovat el
seu contracte de treball, 12 dels
quals de forma indefinida. En
la passada edició van participar
60 persones, 10 més que l’any
anterior. Gestionat per l’Àrea de
Desenvolupament Social i Econòmic, el programa té l’objectiu
d’inserir laboralment les persones desocupades que tinguin 30
anys o més, proporcionant-los
des dels recursos, la formació
i les competències necessàries
per a un lloc de treball determinat. Enguany, els participants
del Programa 30 Plus han tingut la possibilitat d’inserir-se en
el mercat laboral a través del
contacte directe que l’Ajuntament realitza amb les empreses
del territori, perfilant els llocs
de treball de manera conjunta.
També se’ls ha oferit una formació vinculada per tal que els
treballadors tinguin una inserció
amb garanties d’èxit.

Aquest dimecres al matí, han
acullit a Amposta els primers
refugiats provinents d’Ucraïna,
que han acudit a l’Ajuntament
per realitzar els tràmits d’empadronament i escolarització
dels menors d’edat. Ho han fet
acompanyats d’un veí d’Amposta de nacionalitat ucraïnesa.
Són els primers que està previst
que aculli la ciutat acompanyats d’alguna de les 28 unitats
familiars d’origen ucraïnès veïnes d’Amposta.
Des de la regidoria de Drets Socials i Ciutadania s’ha contactat
amb totes les famílies d’Amposta d’origen ucraïnès per

conèixer si rebran familiars o
amics refugiats i assessorar-los
en el tràmit d’empadronament
i escolarització, seguin les directrius fixades pel departament d’Igualtat i Feminismes
de la Generalitat de Catalunya.
Aquestes directrius també fixen
que quan una persona ucraïnesa arriba a un municipi sense xarxa se’ls reorienta cap als
grans centres d’acollida de refugiats a Barcelona i Girona.
L’Ajuntament també posarà a
disposició d’aquestes persones
refugiades els recursos disponibles per poder ajudar-los en
la seva adaptació.
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16 DE MARÇ SUCCESSOS
“Els bombers
i bomberes
t’acompanyen a
donar sang”

Els Bombers de la Generalitat i
el Banc de Sang i Teixits organitzen la 8a edició de la campanya “Els Bombers i les Bomberes t’acompanyen a donar
sang”, que enguany reprèn
les activitats al carrer i les exhibicions de vehicles del cos
de Bombers; ajornades per la
pandèmia, i que pretenen assolir 4.000 donacions a tot el
país. A Amposta, on es realitza
la jornada des del primer any,
se celebrarà el dia 16 de març
a la Lira Ampostina, de 9.30h a
13.30h i de 17h a 21h. Com ja
és habitual, cal reservar hora a
donarsang.gencat.cat. Des del
2015, a Amposta s’han registrat
més d’un miler de donacions.
El 2017 va ser l’any en què se’n
van registrar més (191), seguit
del 2019 (185). Ara s’espera assolir aquestes xifres.

NARCOLLANXA
AMAGADA EN UN
CAMIÓ
La Guàrdia Civil ha confiscat
una ‘narcollanxa’ que estava
amagada dins un camió de
gran tonatge que circulava
per la carretera TV-3454,
entre Amposta i Deltebre.
Els fets van passar aquest
dimarts quan els agents
van aturar el conductor del
vehicle, que va assegurar no
saber què transportava. En
comprovar la càrrega hi van
trobar l’embarcació, d’uns
dotze metres d’eslora i equipada amb tres motors nàutics
d’alta potència, i sobre la qual
hi havia diverses garrafes
de benzina. El cos armat
ha recordat que tan sols la
tinença d’aquests aparells ja
constitueix un delicte de contraban. Per això van arrestar
el conductor, que va quedar
en llibertat, i van informar el
jutjat de guàrdia de Tortosa.
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MÉS
NOTÍCIES
DELTEBRE:
TERE ALOGUIN,
DELEGADA DEL
CONSELL DE LA
GENT GRAN
L’Ajuntament de Deltebre
segueix amb la implementació
dels diferents òrgans de participació que s’han aprovat pel
plenari municipal. Divendres
passat fou el torn del Consell
de la Gent Gran, el qual vol ser
un espai de debat i de decisió
de les diferents activitats i
qüestions relacionades amb
la gent gran del municipi de
Deltebre. Tere Aloguin, vinculada amb diferents entitats
del municipi, va ser escollida
com a delegada del Consell
de la Gent Gran a proposta de
l’alcaldia i ratificada en el marc
del plenari. A Aloguin l’acompanyaran dues vicepresidències, una primera, la regidora
d’Acció Intergeneracional i
Comunitària, Rosa Royo, i una
segona, Herminia Bo.

El darrer any, l’Ajuntament
de Deltebre va iniciar un
estudi entre la gent gran del
municipi, en col·laboració amb
els dos casals de jubilats, per
detectar casos de soledat. En
total han participat 274 persones i d’aquestes, un 16,78%
viuen tots sols i soles. Paral·lelament, les enquestes també
desgranen altres informacions
com el cas de l’ús dels serveis
socials o de les entitats com
Creu Roja i Càritas.

baix ebre

DELTEBRE
S’inicia el cicle de gastronomia amb les
Jornades Gastronòmiques de la Closca
L’Ajuntament de Deltebre i l’associació FECOTUR han presentat el nou cicle de jornades
gastronòmiques que s’impulsa
per seguir posant en valor el
producte de qualitat i de proximitat. Enguany es presenten
diferents novetats, una d’elles
les jornades de la Closca que
s’inicien tot just avui divendres
11 de març i que substitueixen
les anteriors jornades de la
Tellerina. També s’incorporen
aquest any les jornades del Peix
de Bassa, els menús especials
durant la celebració del Deltebre Dansa.
En total es realitzaran fins a 7
jornades gastronòmiques al
llarg d’aquest any 2022. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler,
ha remarcat que “durant tots
aquests anys hem estat impulsant les jornades gastronòmiques com a una oportunitat
per a donar a conèixer el nos-

tre producte i la nostra cuina,
però també per a posar en valor aquells sectors, com la caça
o la pesca, que ens ajuden a
despertar l’essència Delta i a
dinamitzar l’economia del municipi”.
Cal esmentar que, més enllà
d’aquestes jornades gastronò-

miques, des de l’Ajuntament de
Deltebre, conjuntament amb
FECOTUR, també s’impulsa la
ruta de tapes de Deltebre, Volta i Tapa’t, que la darrera edició
també es va efectuar amb el
municipi de Sant Jaume d’Enveja, i la mostra gastronòmica
Mescla.

Les jornades compten
amb la participació de
fins a 10 restaurants
del municipi

Camarles: reunió informativa L’Ampolla: ‘Per un Delta Net!’
de la Taula de Consens
Membres de la Taula de Consens del Delta i el síndic de
greuges, Rafael Ribó, s’han reunit a Brussel·les amb representants del Departament de Medi
Ambient de la Comissió Europea i amb experts de l’oficina
de l’ombudsman europeu. Els
dos agents han denunciat l’incompliment de les normes per
garantir la protecció del delta
de l’Ebre i han recordat la importància que tenen davant les
conseqüències del canvi climà-

tic. Alhora, Ribó ha denunciat
que l’Estat encara no ha aprovat el pla per a la protecció de la
façana litoral del delta de l’Ebre
i ha destacat la manca d’execució de partides pressupostàries
que han de protegir el litoral i
minimitzar les inundacions en
cas de temporals marítims.
D’altra banda, demà dissabte
(19 hores), al Casal Camarlenc,
la Taula de Consens del Delta
efectuarà una reunió informativa.

El diumenge vinent dia 13 de
març, a les 10 hores, hi haurà una neteja de l’entorn de la
bassa de les Olles i de la zona
de l’Arenal en el marc de la
campanya ‘Per un Delta Net!’.

El punt de trobada serà a l’aparcament de l’àrea de servei de
Les Olles.
“Hi haurà esmorzar per als voluntaris i voluntàries cortesia de
l’Ajuntament”.

aquest tram del Camí Natural
Via Verda de la Val de Zafán és

el més concorregut, segons
les dades dels comptadors.

El Consell Comarcal del Baix Ebre comença
els treballs per instal·lar enllumenat a la
Via Verda entre Tortosa i Roquetes
El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha iniciat els treballs
d’adequació del Camí Natural Via Verda de la Val de
Zafán al tram comprés entre
el pont de l’antiga carretera de València i el pavelló
municipal de Roquetes. Una
adequació que consisteix en
l’ampliació de la via, la plan-

tació d’arbrat i la instal·lació
d’il·luminació. El president
del Consell Comarcal del Baix
Ebre, Xavier Faura; el vicepresident i alcalde de Roquetes, Ivan Garcia i el vicepresident i conseller comarcal de
Turisme, Francesc Vallespí,
han fet una visita d’obres, uns
treballs que tenen un termi-

ni d’execució de sis setmanes
aproximadament. “Millorem la
connexió entre Tortosa i Roquetes per la Via Verda, tant
de dia com de nit, per tal de
potenciar la mobilitat sostenible entre els dos municipis”,
ha dit el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, que ha recordat que

baix ebre
MÉS
NOTÍCIES
L’AMETLLA DE
MAR: LA PLAÇA
CATALUNYA ES
VA VESTIR DE
LILA
L’Ametlla de Mar va celebrar
el dia de la Dona a la plaça
Catalunya, dimarts passat.
L’Ajuntament calero, amb
la col·laboració del col·lectiu
feminista de la població, La
Deskarada, va organitzar un
acte festiu en aquesta plaça
de la població, amb motiu
de la commemoració del Dia
Internacional de les Dones.
L’acte va comptar amb la
lectura del manifest i un
vermut, abans però el col.
lectiu feminista La Deskarada
va instal·lar una paradeta amb
merchandising del col·lectiu i
també activitats adreçades als
més menuts.
(La Cala Ràdio)
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L’AMETLLA DE MAR
Llibertat creativa a
la Ruta de la Tapa ‘Tot s’hi val’
Arriba la Ruta de la Tapa ‘Tot s’hi
val’, una cita en el calendari de
promoció gastronòmica de la
Cala, que a diferència de la resta
de jornades, atorga als restauradors plena llibertat d’ingredients
i productes per confeccionar les
tapes. Serà des d’avui divendres
11 de març fins al diumenge 20
de març, quan tretze bars i restaurants del municipi oferiran
la seva tapa, al preu de 3,50
€, acompanyada d’un quinto
Heineken. Es tracta de la segona
convocatòria gastronòmica de
la temporada a l’Ametlla. L’evolució de les jornades gastronòmiques fa que els restauradors
innovin, cada any, amb les seves
creacions. Aquest és el cas d’alguns bars que han optat pel peix,
amb tapes com els canelons de
brandada de bacallà i cruixent
d’all porro, la coca cruixent de
sardina o l’escrita amb empedrat. Hi ha qui ha optat per creacions culinàries elaborades amb
fesols, vedella, carxofa i romer,

o els més arriscats amb fusions
com el pa amb tomàquet i la xocolata. Tot i que sempre es pot
optar per la via oriental amb l’arròs de sushi amb pollastre i salsa
teriyaki.
Maite Boquera, regidora de Turisme, Comerç i Civisme, ha
destacat el paper de les jornades
gastronòmiques en la promoció
dels productes de proximitat. Els

participants en el concurs per
escollir la millor tapa de la ruta
han d’emplenar unes butlletes
amb els segells de cinc dels bars
o restaurants participants i entraran en el sorteig de dos menús dobles oferts pel Patronat de
Turisme per a les pròximes jornades gastronòmiques i 10 Tuna
Tours dobles per gentilesa del
Grup Balfegó.

Avui s’inicien les
segones jornades
gastronòmiques de
l’any; s’allargaran fins
al diumenge
20 de març

8
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MÉS
NOTÍCIES
“L’ALDEA TÉ
NOM DE DONA”
Des de la Regidoria
d’Igualtat de l’Ajuntament
de l’Aldea ha informat que
s’inicia el llibret “L’Aldea té
nom de Dona” per donar a
conèixer la vida i trajectòria
“de les dones del nostre
poble”.
Aquest any, “Elvira Valledepérez Gil i Lluïsa Espuny
de Pablo són les 2 aldeanes
amb les quals hem volgut
començar el llibret. Elles,
iguals com a dones però
diferents en la seua vida,
són un punt de referència
de lluita i esforç. Dones
importants que es mereixen aquest reconeixement;
elles ens han deixat la seua
pròpia empremta ,tant
en l’ensenyament com en
l’associacionisme. Elles són
les primeres en formar part
del llibret i esperem el proper any poder ampliar-lo.
Gràcies per deixar-nos obrir
les vostres portes i així
poder compartir la vida i
obra d’aquestes aldeanes a
tothom”.

baix ebre

L’ALDEA

Actuacions de millora a la Raval de Fesol
Amb l’àmbit de continuar millorant el poble de l’Aldea,
l’Ajuntament ha realitzat 3 accions des de l’àrea Imatge de
Poble a la Raval de Fesol. Dos
carrers que s’han obert per
oferir una millor viabilitat viària
a els veïns i veïnes.
El tram final del c/ Alomà amb
connexió amb el c/ Migjorn,
s’ha obert al trànsit amb una
acció del tot necessària i important amb la qual es començaran a millorar els serveis
progressivament i es pavimentarà el tram obert. També
s’ha realitzat l’obertura del c/
H5, amb una actuació provisional i que dotarà el carrer
de pavimentació inexistent,
amb aquestes dos obertures
de carrer, representa una descongestió del trànsit del c/ Migjorn, que segons èpoques de
l’any el trànsit i estacionament
dels vehicles era molt dens per
damunt del que podia acollir
una via com aquesta, representant una molèstia constant
per als veïns.
L’Ajuntament també ha adquirit els terrenys en zona verda
per construir la futura plaça de
la Raval de 1176, 04 m2.
Actualment l’àrea imatge de
poble està redactant l’estudi d’urbanització i disseny de
la plaça per poder començar
a urbanitzar-la per fases tan

prompte com sigui possible.
Xavier Royo Alcalde de l’Aldea:
”Són tres actuacions molt importants que realitzarem a la
Raval, ja que a part de donar
una millor comunicació viària a la zona, també dotarem
d’una àrea d’esbarjo a la ciu-

tadania, amb la construcció de
la plaça de la Raval. Per mi les
tres accions són importants,
però vull destacar l’obertura
del c/ Alomà, ja que feia molts
anys que estava l’accés tancat i
representava una molèstia per
les veïnes i veïns “.

”Són tres actuacions
molt importants
que realitzarem a la
Raval”

L’Ajuntament del Perelló anuncia que s’arxiva la
investigació a la regidora Carme Bladé per l’Ametlló
L’Ajuntament del Perelló ha
anunciat que el jutjat d’instrucció 5 de Tortosa ha arxivat
la investigació a la regidora Carme Bladé pel cas de la
central eòlica l’Ametlló. Segons indica el consistori, Bladé va declarar “per col·laborar
amb la justícia” i la interlocutòria - que no s’ha fet pública- “constata que la regidora
no va intervenir oficialment als
assumptes del projecte”, i que
“no infereix la capacitat d’influència” de l’edil “en l’aprovació”, decisió de la Generalitat
previ informe favorable de la
Ponència d’Energies Renovables.
El consistori apunta que “mai

cap funcionari” ha advertit o
informat de la incompatibilitat del càrrec públic amb la
feina que Bladé té, com a autònoma, des de fa dinou anys,
a l’empresa eòlica.
L’Ajuntament del Perelló explica, en una nota de premsa,
que la interlocutòria “conclou
que no pot atribuir a la investigada actes prohibits per raó
d’incompatibilitat de les seves
activitats privades amb assumptes de naturalesa pública
en els quals va haver d’informar o intervenir, ni altres modalitats delictives relacionades
amb l’exercici de les seves
funcions públiques en relació
amb els fets investigats”.

El consistori defensa
que el càrrec de l’edil
no és incompatible
amb la seva feina a la
promotora eòlica

Des del consistori neguen que
l’alcaldessa Maria Cinta Llaó o
l’empresa hagin estat investiga-

des en aquest cas, i refermen
“la plena convicció” que l’equip
de govern no ha comès cap

delicte en la tramitació i les
al·legacions de parcs eòlics al
municipi. (ACN)

montsià
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19 I 20 DE MARÇ
La Ràpita celebrarà el I Windsurfer Festival
La Ràpita–Delta de l’Ebre
La Ràpita acollirà, els dies 19
i 20 de març, el I Windsurfer
Festival La Ràpita – Delta de
l’Ebre, organitzat per Windsurfer Class Spain, l’Ajuntament de la Ràpita, l’Estació
Nàutica i el Club Nàutic la
Ràpita. Es tracta d’un esdeveniment nàutic amb activitats diverses, de navegació a
taules a vela Windsurfer, que
posiciona la Ràpita dins el calendari de regates estatals en
aquesta modalitat, gràcies a la
peculiaritat i l’excel·lència de
la Badia dels Alfacs.
L’alcalde de la Ràpita exposa que “continuem treballant
el posicionament del nostre
destí amb el I Winsurfer Festival la Ràpita – Delta de l’Ebre,
el qual ens permet situar-nos
com un dels espais ideals per
a la pràctica d’esports nàutics, ja que la Badia dels Alfacs té les condicions òptimes
per a dur a terme un festival

d’aquestes característiques”.
Per la seva banda, el president
de l’Estació Nàutica, Joan
Barberà, apunta que “treballem amb l’estratègia d’atreure
persones que posin en valor
les grans virtuts del nostre
territori i, per això, potenciem, a través d’un festival, la
pràctica d’aquest esport nàutic que ens inclou en el circuit de classe Windsurfer amb
una travessia excepcional que
permetrà als participants donar la volta a tota la Badia dels
Alfacs”.

D’entre la programació
destaquen les dues
activitats nàutiques:
‘La volta als Alfacs’ i
‘Slalom de l’Ebre’.

Contractació de 4 persones en el marc del
programa Treball i Formació del SOC
L’Ajuntament de la Ràpita contracta
4 persones en el marc del programa
Treball i Formació del SOC, les quals
s’han incorporat aquest mes de febrer
a la brigada municipal, i desenvoluparan tasques de neteja i condicionament d’espais i equipaments d’ús públic. Els contractes són temporals per
a un període de dotze mesos a jornada
completa. Paral•lelament rebran una
acció formativa per tenir més oportunitats d’inserció i continuïtat al mercat de treball en finalitzar la pràctica
laboral i, a més, tindran un acompa-

nyament personalitzat durant el transcurs del Programa. Les contractacions
s’han dut a terme en el marc del programa Treball i Formació, impulsat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, mitjançant la Conferència
Sectorial d’Ocupació. Aquesta línia
d’ajuts, en particular la MG45 i DONA,
es destina a la contractació de persones desocupades amb més dificultats,
per afavorir l’accés al mercat laboral
de les dones i les persones més grans
de 45 anys.

L’any 2021, el Servei Bàsic d’Atenció Social
de la Ràpita ha atès el 9,32% de la població
empadronada al municipi
El SBAS (Servei Bàsic d’Atenció Social)
de la Ràpita ha atès, al llarg de l’any
2021, un total de 1.431 persones, xifra
que suposa el 9,32 % de la població
empadronada a la Ràpita. Del nombre
total, el 57,72 % han sigut dones, i el
42,28 % restant homes. La regidora
de Polítiques Socials i Igualtat, Oona
Tomàs, detalla que “durant l’any 2021,

hem dut a terme 4.184 actuacions per
donar resposta a les problemàtiques i
necessitats detectades entre la ciutadania de la Ràpita que ha requerit el
servei”. Tomàs incideix en què “el treball diari que fa l’equip de la regidoria
és excel·lent, sobretot en el seguiment
i l’assessorament de cadascun dels
casos”.
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montsià

ALCANAR

ALCANAR
MONTSIÀ

Seminaris de
L’Ajuntament garantirà que totes les persones es
transformació
registren amb el nom i gènere amb què s’identifiquen
digital
L’Ajuntament d’Alcanar fa un
pas més en les polítiques LGTBI. El govern municipal ha
impulsat el procediment administratiu per a que les persones transsexuals, transgènere
i intersexuals siguen tractades
i anomenades per l’Administració amb el nom i el gènere amb
el qual s’identifiquen. Està previst que en els pròxims mesos
ja es puga aplicar aquesta nova
mesura.
L’Ajuntament permetrà, per
tant, que en qualsevol dels
seus registres hi haja la possibilitat que els veïns i veïnes, puguen dir si són hòmens, dones
o s’identifiquen amb el gènere
no binari, i que hi puguen fer
constar amb quin nom volen
ser reconeguts. També es permetrà que els xiquets i xiquetes
s’inscriguen amb el nom sentit,
sempre que tinguen el consentiment dels tutors legals.
“La societat no és binària, home
o dona. És més rica i diversa. Cal

Un pas més en les
polítiques LGTBI.
El consistori confia en
poder aplicar la mesura
en els pròxims mesos

SANT JAUME ULLDECONA
Acte
institucional
del Dia
Internacional
de les Dones
Acte institucional del Dia Internacional de les Dones, avui
divendres a Sant Jaume d’Enveja. L’acte tindrà lloc a l’Auditori municipal de Sant Jaume
d’Enveja amb la lectura del
Manifest (19.15 hores). Posteriorment, a les 19.30 hores,
obra Femin(ismes) de la Cia
Sinergia
“Per una societat sense desigualtats!”

Actes
vandàlics a la
capelleta de
la Verge de la
Pietat
L’Ajuntament d’Ulldecona ha
informat aquest dimecres que
“uns desconeguts van causar
dimarts destrosses importants
a la capelleta de l’Ermita de
la Pietat, situada a la carretera T331 (Ulldecona-Tortosa)”. S’ha comunicat que “en
concret, han trencat els vidres
exteriors i han intentat calar
foc en una de les portes. A
l’interior, van malmetre l’ornamentació floral però no es
van poder endur la imatge de
la Verge, retirada per la Policia
Local fins que es puguin reparar els danys”.
Des de l’Ajuntament ulldeconenc han lamentat la greu incidència.

tenir molt en compte aquesta
diversitat en l’àmbit administratiu. Per aquest motiu, hem
de posar fi a la invisibilitat i permetre que les persones trans es
puguen registrar amb el nom
sentit i amb el gènere amb el
qual se senten còmodes”, ha
explicat Maribel Ramon, regi-

dora de Polítiques d’Igualtat.
D’aquesta manera, el consistori
complirà el que disposa l’article 23.1 de la Llei 11/2014, del
10 d’octubre, per a garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i
per a erradicar l’homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia.

S BÀRBARA

GODALL

Recurs de
reposició

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

El grup conservacionista Gepec ha presentat, amb el suport de l’entitat veïnal Amevesaba, un recurs de reposició
en contra del decret de l’Ajuntament de Santa Bàrbara atorgant la llicència d’activitat a la
planta de compostatge que
projecta l’empresa Ecompost
de l’Ebre.
Demanen la seva nul·litat i addueixen que el govern municipal en cap moment va fonamentar de forma argumentada
el rebuig a les al·legacions presentades per aturar el projecte. Afegeixen que el consistori
hauria hagut d’exigir l’avaluació d’impacte ambiental al
promotor, perquè la planta
afecta espais naturals protegits
propers.
També recorden que la instal·
lació es podria aturar, d’acord
amb les normes subsidiàries
municipals. (ACN)

La XIX Fira de l’oli i l’espàrrec
de Godall es celebrarà aquest
cap de setmana, dies 12 i 13
de març. Després que els dos
darrers anys s’hagués de suspendre, l’organització ha decidit
donar-li una empenta.
Ahir dijous dia 10 de març (19
hores) ja va tenir lloc 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 demà 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.
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.

Obertes les inscripcions als
Seminaris de transformació
digital, un programa gratuït
de tallers pràctics i assessorament personalitzat, adreçat
a les empreses del territori. A
través d’aquests seminaris online l’Agència de Desenvolupament Local del Montsià pretén fer arribar a les persones
empresàries de les organitzacions les eines necessàries per
implementar nous mètodes
de treball que aprofitin el potencial de la digitalització. El
format de seminaris es basa
en sessions pràctiques amb
continguts concrets, per tal
de respondre a les peticions
de les persones empresàries
que sol·licitaven un canvi de
plantejament. Es faran un total de 10 tallers pràctics online
que s’iniciaran el 22 de març
de 15.00 a 16.30 h. i es desenvoluparan els dimarts de cada
setmana fins al 31 de maig.

ALCANAR
LA SÉNIA
El Controlpack
presenta
l’equip per la
temporada
2022
El Controlpack de la Sénia
s’ha vestit de gala per presentar de forma oficial els
20 ciclistes de la temporada 2022. Una plantilla que
combina experiència i joventut. Qui ja ha permès fer
un pas més a l’equip ha estat
Benjamí Prades, que arriba
al Controlpack després de 7
temporades com a professional i com a vigent campió
d’Espanya, amb el Rias Baixas de Vigo.
L’alcalde Jose Ramon Bellaubí va assistir a la presentació de l’equip Controlpack
per la propera temporada.

ribera/terra alta
MÉS
NOTÍCIES
ACTE
COMMEMORATIU
A LES DONES DE
LA RIBERA
L’acte comptarà amb la participació de les associacions de
dones de dotze pobles de la
Ribera d’Ebre (Ascó, Benissanet,
Garcia, Ginestar, Flix, Miravet,
Móra d’Ebre, Móra la Nova, Rasquera, Riba-roja d’Ebre, Tivissa i
Vinebre). També comptarà amb
la participació de les associacions de dones de dotze pobles de
la Ribera d’Ebre. Tindrà lloc avui
divendres 11 de març a les 17 h a
la Unió Social de Flix.

RIBA-ROJA
Riba-roja, segons Diari de
Tarragona, recorre la sentència
contra l’abocador que anul·lava
la llicència d’unes obres que
portaven en marxa ja dos anys.
“Durant l’oposició a l’abocador
s’ha violat l’autonomia municipal”, diuen des de Riba-roja. El
projecte té oposició d’alcaldes de
la comarca.

GANDESA
Divendres, 18 de març (19h),
presentació del llibre “Gandesa,
3.000 anys d’urbanisme”, a càrrec dels autors Anton Monner i
Joan Figuerola. La presentació
la farà Teresa Arnal, arquitecta
tècnica. L’acte tindrà lloc a la
Sala de ball de la SUG (Societat
Unió Gandesana).
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ASCÓ

L’Ajuntament prepara un pla d’habitatge que
definirà “accions concretes” fins al 2025

L’Ajuntament d’Ascó elaborarà un pla d’habitatge local, un
projecte que ha encarregat a la
càtedra UNESCO pel dret a l’habitatge de la Universitat Rovira i
Virgili (URV). La primera fase farà
l’anàlisi i diagnosi de la situació i
les particularitats de l’habitatge al
municipi, “una prioritat” segons
l’alcalde Miquel Àngel Ribes que
necessita “una planificació estratègica”. La setmana que ve es
faran les dues primeres sessions
de participació ciutadana estan
obertes a l’empresariat local i en
concret als professionals relacionats amb la construcció o l’habitatge. Després es convocaran els

agents socials, les entitats i associacions i la ciutadania en general. El procediment preveu una
enquesta oberta a tothom, per
recollir punts de vista i exposar
problemàtiques. Amb la diagnosi
resultant, es definiran “objectius,
accions i potencials actuacions”,
que segons el director de la càtedra Héctor Simon, “seran molt
concretes i establiran un calendari fins a l’any 2025”, amb data
d’implantació i costos.
L’Ajuntament considera el pla
una eina “fer front als reptes de
despoblament rural i s’establirà
un full de ruta clar per fixar població”.

Planta fotovoltaica per al
bombament de la Comunitat
de Regants de Les Planes i
Aixalelles
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural construirà una planta fotovoltaica per al bombament
de la Comunitat de Regants
de Les Planes i Aixalelles, en
els termes municipals de Flix,
Ascó i Vinebre. Les obres de
construcció de la planta fotovoltaica s’iniciaran en els propers dos mesos i suposaran
una inversió total de 361.000
euros, dels quals la Comunitat
de Regants aportarà el 20% del
finançament d’acord amb la
Llei d’aigües catalana.

AJUNTAMENT TIVENYS

La Comunitat de Regants de
Les Planes i Aixalelles capta
l’aigua del riu Ebre, concretament en el terme municipal de
Flix, on té construïda una estació de bombament, composta
per dues bombes de 110 kW
cadascuna.

					

La primera sessió de participació ciutadana es
farà amb empresaris locals de la construcció i
l’habitatge

Un procediment de captura
massiva de dades permet
modelar les construccions
de pedra seca
Investigadors i arquitectes de
la URV han desenvolupat un
mètode per crear models en
tres dimensions de les construccions de pedra seca, un
patrimoni en risc de desaparèixer. El mètode es basa en
la captura massiva de dades
que permeten configurar “una
malla”, que serveix de model a
escala i amb textura real, per
analitzar com estan fetes. El
mètode s’ha provat amb dues
construccions, “amb cert grau
de complexitat executiva per

les dimensions i la posició”,
i molt habituals a les Terres
de l’Ebre, a la vall del riu. Són
les cabanes de volta de canó
de la Fatarella i els cocons de
Tivenys, construccions amb
funcions de resguard de persones i animals, emmagatzematge, dipòsits d’aigua.
L’objectiu no és només mantenir les construccions sinó “tenir
un bon registre” i catalogar les
característiques que tenen “per
reconstruir-les, mantenir-les i
reparar-les”.

ANUNCI: 9/3/2022

En compliment de l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010 se sotmet a informació pública l’acord del Ple de l’Ajuntament de Tivenys data 23 de febrer de 2022, d’aprovació inicial de la
modificació puntual del POUM per a la concreció dels sistemes d‘espais verds i equipaments en l‘àmbit de l‘Ermita de la Mare de Déu del Carme i el dipòsit municipal, que estableix:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Modificació Puntual del POUM de Tivenys per a la concreció dels sistemes d‘espais verds i equipaments en l‘àmbit de l‘Ermita de la Mare de
Déu del Carme i el dipòsit municipal.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes mitjançant edictes en el Tauler d‘anuncis d‘aquest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari de premsa
periòdica de més divulgació en l‘àmbit municipal, i en la web municipal, a l‘efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions, d‘acord amb el que s‘estableix en els articles
8, 85, 96 i 99 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost, que aprova el Text refós de la Llei d‘urbanisme de Catalunya -TRLUC-, i articles 23 i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s‘aprova el
Reglament de la Llei d‘urbanisme. El termini serà comptador des de la publicació al BOP. El document es podrà consultar a les oficines municipals i a la seu electrònica municipal.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d‘informació pública, requerir informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, segons l‘indicat, els quals han d‘emetre-ho
en el termini d‘un mes, tret que una disposició sectorial autoritzi un més llarg, de conformitat amb el que es disposa en l‘article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost, que aprova
el Text refós de la Llei d‘urbanisme de Catalunya -TRLUC-.
Quart.- Concedir audiència, simultàniament al tràmit d‘informació pública, als Ajuntaments l‘àmbit territorial dels quals límit amb el d‘aquest municipi, de conformitat amb el que
disposa en l‘art. 85.7 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost, que aprova el Text refós de la Llei d‘urbanisme de Catalunya -TRLUC- i article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s‘aprova el Reglament de la Llei d‘urbanisme.
Durant el termini indicat, l’expedient es podrà consultar a l’àrea de Secretaria de l’Ajuntament de Tivenys, tots els dies laborables de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i a través de la web
municipal https://www.altanet.org per tal que es puguin formular les al·legacions, suggeriments i reclamacions que s’estimin pertinents.
Contra l‘acord, per tractar-se d‘un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs, sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu
procedent, de conformitat amb el que disposa els articles 40.2 i 45.1 de la llei 39/2015 de l’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.
Tivenys, 9 de març de 2022		
												
L’Alcalde, Eladi Galbe Mauri
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SOCIETAT

INSTITUT DERTOSA

L’arrossaire ampostí
Dani Forcadell, nou
president de la Junta
Rectora del parc
natural del delta

Carmanyoles solidàries

L’arrossaire ampostí Dani Forcadell, de 49 anys, és el nou
president de la Junta Rectora
del parc natural del delta de
l’Ebre. La proposta va ser aprovada en la darrera reunió, que
va tenir lloc aquest dimarts,
amb la presència del director
general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur.
En paral·lela a la seva activitat
professional com a agricutltor,
Forcadell va ser regidor de Pagesia, Medi Natural i Serveis a
l’Ajuntament d’Amposta durant
4 anys. També ha estat responsable de l’arròs del sindicat
Unió de Pagesos durant cinc
anys i de Sectors Agrícoles. Segons el comunicat oficial, assumeix la presidència amb la
voluntat de buscar “solucions
que assegurin la pervivència
del delta actual tal com ara el
coneixem”. El nou president
s’ha compromès a assegurar la
participació efectiva dels membres de la Junta Rectora en els
temes importants i estratègics
del parc, assenyalat per alguns

alcaldes i sector productius de
la zona durant els últims temps
per, suposadament, entorpir
amb els seus informes algunes
actuacions previstes a l’espai
que podien afectar-ne l’equilibri i la biodiversitat.
Per la seva banda, Vilahur ha
proposat iniciar de manera prioritària la redacció del Pla de
protecció del medi natural i el
paisatge del delta de l’Ebre. Segons ha explicat, l’objectiu és
dissenyar l’estratègia de conservació i els objectius amb la
participació de tots els sectors
del Delta representats a la Junta Rectora. La Junta Rectora és
l’òrgan rector del Parc Natural.
Està formada per representants
d’administracions, ens locals i
organitzacions i sectors socials de la zona. Entre les seves
funcions, hi ha aprovar el programa d’actuació del Parc, proposar i promoure mesures per
a la millor protecció de l’espai,
i també coordinar i fer el seguiment de les actuacions que
afectin el Parc. (ACN)

El responsable de l’ens va ser regidor a
l’Ajuntament d’Amposta i dirigent del sindicat
agrari Unió de Pagesos

Els alumnes de l’Escola d’Hoteleria de l’Institut Dertosa (EHID)
de Tortosa han servit aquest dimecres més d’un centenar de
menús per emportar en benefici
d’Ucraïna. Els diners del projecte
Carmanyoles Solidàries es donaran a Intermón Oxfam i Creu
Roja, però ha tingut un objectiu
més enllà de la solidaritat, con-

nectar aquests joves amb un
conflicte, la guerra d’Ucraïna,
que els passava de llarg i del qual
van detectar els professors que
vivien “desconnectats” tot i passar el dia enganxats als telèfons
mòbils i a les xarxes socials. El
vessant solidari ha estat una motivació extra i han servit més d’un
centenar de menús, una xifra

gens habitual a l’Escola. El menú
costava 10 euros i els proveïdors
han donat la matèria primera.

Es cuinen plats
ucraïnesos per recollir
fons i sensibilitzar els
estudiants

terres de l’ebre
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8-M
La campanya institucional del Govern pel 8M posa l’accent en
la urgència de fer efectiva la igualtat de les dones
La campanya institucional que
el Govern ha posat en marxa per
celebrar el 8M posa l’accent enguany en la necessitat d’aconseguir de forma urgent la igualtat efectiva de les dones. ‘Cap
a una normalitat feminista’ és
el lema d’aquesta reivindicació,
que s’està difonent durant els
últims dos dies amb anuncis en
diferents formats als mitjans de
comunicació del país. La consellera d’Igualtat i Feminismes,
Tània Verge, va questionar des
de Tortosa el miratge que hauria generat els avenços en matèria de drets durant els últims
temps anys “No tenim encara la
igualtat efectiva. Necessitem la
transformació feminista, que és
urgent”, va subratllar.
La consellera, tal com informa
l’ACN, va presentar la campanya
en el marc de l’acte de commemoració del Dia Internacional de
les Dones a les Terres de l’Ebre,
on va participar acompanyada
de la secretària de Feminismes,

Montserrat Pineda; la directora
general per a l’Erradicació de les
Violències Masclistes, Laia Rosich, i la presidenta de l’Institut
Català de les Dones, Meritxell
Benedí. Prèviament, Verge va
participar en la Mesa Institucional del Circuit per a l’abordatge
de les Violències Masclistes a les
Terres de l’Ebre.
La campanya mediàtica s’estendrà durant uns deu dies en total i Verge no va poder precisar
els recursos que s’hi destinaran globalment perquè, segons
ha precisat, es tracta d’un “eix
estratègic” del Govern amb la
participació de diferents depar-

La consellera Tània
Verge defensa la
necessitat d’una
‘normalitat feminista’,
lema central de la
reivindicació

taments. “Volem que la gent se
sumi per compartir experiències i l’aspiració d’aconseguir
la transformació de forma imminent: no és just demanar que
les dones esperin més”.

El Govern presentarà el Pacte Nacional per la
Llengua a 16 ciutats de Catalunya
El Govern farà arribar el Pacte Nacional per la Llengua arreu de Catalunya i
el presentarà a 16 ciutats amb presència
del secretari de Política Lingüística i altres representants institucionals i acadèmics. Tindran lloc a Badalona, Barcelona,
Cornellà de Llobregat, Girona, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Mataró,
Sabadell, Santa Coloma de Gramenet,
Sort, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i
Vilafranca del Penedès. El Govern anima
la ciutadania a participar en el procés
participatiu a títol personal, detectant els
principals reptes que consideren que té
el català i proposant solucions. El tret de
sortida del Pacte ha sigut la publicació,
el mes de febrer, de l’informe acadèmic
‘Un marc sociolingüístic igualitari per a la
llengua catalana’, i aquest mes de març
s’inicia la fase informativa que dona peu
al debat públic. Aquesta fase informativa
es vertebra a partir de sessions de presentació territorials amb presència del
secretari de Política Lingüística i altres
representants institucionals i acadèmics.
En aquestes sessions, s’hi explicarà el diagnòstic sobre el català que conté l’informe acadèmic i exposarà les principals
línies i objectius tant del Pacte Nacional

per la Llengua com els detalls del procés
participatiu. A la tardor es farà un retorn
d’informació a la ciutadania i es lliuraran
els resultats a la taula del Pacte Nacional.
(ACN)

Tortosa serà una de les ciutats. L’executiu anima la ciutadania
a intervenir en el procés participatiu a títol personal

Dimarts, les Terres de l’Ebre van
fer concentracions i manifestacions per commemorar el Dia
Internacional de la Dona. El lila
va ser el color de la jornada.
A la Ràpita han incorporat nova

il·luminació de colors a l’Església Nova per commemorar les
efemèrides i dates assenyalades.
La il·luminació es va estrenar dimarts, com es pot comprovar
en la imatge adjunta.
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MÉS
NOTÍCIES
AVORTAMENT
QUIRÚRGIC A
L’EBRE
La consellera d’Igualtat i
Feminismes, Tània Verge, en
declaracions a Catalunya Ràdio, ha anunciat que les dones
ebrenques podran ja avortar
quirúrgicament en centres
hospitalaris del mateix
territori “abans de l’estiu”. La
Generalitat havia reconegut
anteriorment que els casos
d’objecció de consciència
d’alguns metges de centres
públics dificultava fer efectiu
aquest dret. Actualment, les
dones de les Terres de l’Ebre
que optin per aquest mètode
concret s’han de desplaçar
fora perquè se’ls practiqui la
intervenció.

ROQUETES

EMPRESA I TREBALL
El Govern impulsa la digitalització d’una trentena
d’empreses del territori ebrenc
El Departament d’Empresa i
Treball ha impulsat la digitalització de 29 empreses de les
Terres de l’Ebre des del llançament del programa ProACCIÓ
4.0 l’any 2019, destinant-hi
més de 600.000 euros en ajuts
directes. En el global de Catalunya, el total dels ajuts arriba
a 12,5 milions d’euros repartits
en 984 projectes de petites i
mitjanes empreses, bàsicament
de l’àmbit industrial, destinats a
engegar processos de diagnosi
o implantació de noves tecnologies com la robòtica, la fabricació additiva, el ‘big data’ o la
intel·ligència artificial. Les empreses beneficiàries han rebut

Mitjançant el
programa ProACCIÓ
4.0 s’hi han destinat
més de 360.000
euros en ajuts
directes durant els
darrers dos anys
El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent (ACN).

fins a 8.000 euros per realitzar
una diagnosi destinada a establir plans de transformació digital; i fins a 20.000 euros per
a la implantació d’aquests plans

i la incorporació de noves tecnologies.
D’aquesta trentena d’empreses que han pogut impulsar els
seus processos de digitalització,

destaquen les del sector del
moble i hàbitat (28%), l’alimentació i productes gurmet (17%) i
la maquinària i els béns d’equip
(7%).

Diversos centres de L’Onada reben estudiants
de FP en Atenció sociosanitària

Enguany l’Ajuntament de Roquetes i el Patronat de Festes
de Roquetes enceten una
nova etapa de Festes Majors.
Els nois de 9 i 18 anys que
vulguin ser «hereus de Festes
Majors 2022» ja es poden
inscriu-re fins al 18 de març
emprenent un formulari que
es pot trobar per les xarxes
socials.
D’altra banda, segons ha informat l’Ajuntament, aquesta
setmana s’ha incorporat
als Serveis Municipals de
Roquetes un nou oficial de 1a
per reforçar les tasques de la
resta d’equip. L’alcalde, Ivan
Garcia, ha donat la benvinguda al nou treballador municipal, Miquel Domato.

El Consell Comarcal del Baix
Ebre i L’Onada Serveis, a través de la societat Baix Ebre
Innova, han posat en marxa
una formació ocupacional
teòrico-pràctica subvencionada, adreçada a menors de
30 anys, sense estudis superiors i en situació d’atur. Es
tracta del certificat professional d’Atenció sociosanitària
a persones dependents en
institucions socials, que s’imparteix a Camarles. Gràcies
al conveni amb L’Onada Ser-

TIVENYS

La Plataforma per un nou
hospital a les Terres de l’Ebre
ha començat aquest dissabte
la campanya de recollida de
firmes a les quatre capitals
de comarca ebrenques. La
iniciativa, la primera des de
la constitució de l’entitat, espera superar les 180.000 adhesions i portar les signatures
al Parlament. L’acció pretén
pressionar les administracions
i aconseguir una dotació econòmica als pròxims comptes catalans per construir un
nou equipament de referència al territori. El portaveu de

Dlluns, i dins dels actes de
l’agenda de març, es va inaugurar l’exposició “Tota pedra
fa paret” sobre el patrimoni
de la pedra seca. Una exposició per es pot visualitzar a la
Sala d’actes de L’Ajuntament.
“Podreu visitar-la tots els dies
de 10 a 14 hores al mateix
Ajuntament. Seguim dignificant el nostre patrimoni per
donar-li tota la visibilitat i la
importància que mereix”.

terres de l’ebre

veis, des de l’inici de la formació les persones participants
s’incorporen a treballar com a
gerocultors en un dels centres
residencials que L’Onada Serveis té de les Terres de l’Ebre.
El curs ha començat a principis
de març i té una durada d’un
any. Les persones participants,
16 en aquesta edició, dedicaran
un 75% de la jornada laboral a
treballar als centres de L’Onada i el 25% restant a formació
teòrics. Els centres de L’Onada
que acolliran aquest alumnat

“Per un nou hospital de les
Terres de l’Ebre”
La Plataforma
comença a recollir
firmes i no descarta
mobilitzacions
la plataforma, Miquel Franch,
ha reiterat que les millores
plantejades a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa són
necessàries i ha descartat que
l’ampliació resolgui la problemàtica existent. La plataforma
no descarta futures mobilitzacions.

són els ubicats a la Ràpita, Deltebre, Tortosa, l’Ametlla de Mar,
la Sénia, Gandesa i Alcanar.

Les setze persones
participants
dedicaran un 75%
de la jornada laboral
a treballar als
centres de L’Onada
i el 25% restant a
formació teòrica

“Pioneres de la Ciència”
El subdelegat del Govern a
Tarragona, Joan Sabaté, ha
inaugurat una exposició sobre “Pioneres de la Ciència”
cedida per la Universitat Rovira i Virgili. Durant l’acte, el
subdelegat ha manifestat
l’agraïment a la URV, per la
cessió d’aquesta exposició,
així com a tots les i els presents, en representació de
diversos cossos
policials,
administració i món polític.
Sabaté ha destacat el paper
tan important que les dones
han tingut al llarg de la història, especialment en el camp
científic, i ha estès aquest reconeixement públic a totes
les dones en general que so-

vint pateixen un desequilibri
d’oportunitats. El subdelegat
també ha posat en valor l’esforç que realitza el Govern
d’Espanya per fomentar la
paritat entre homes i dones, i
la lluita de tots plegats contra
els maltractaments i la violència masclista.

terres de l’ebre
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POLÍTICA
Lluita per suprimir la
bretxa salarial femenina
als plenaris municipals
La Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana ha donat
a conèixer, en el marc de les
accions de commemoració del
8 de març, la moció contra la
bretxa salarial femenina que ha
presentat a tots els ajuntaments
de les quatre comarques. Albert Salvadó, president de la
Federació, ha manifestat que
“Esquerratreballem cada dia per
garantir que els drets de les dones, siguin plenament efectius i
no es vulnerin en cap circumstància”, fet pel qual, “posem totes les eines en la lluita activa
contra qualsevol expressió de
desigualtat, discriminació i violència”.
Norma Pujol, secretària general
de la Federació, ha destacat que
“en l’àmbit laboral i professional
és on trobem una de les desigualtats més clares entre ho-

mes i dones: la desigualtat salarial. Les dones cobren menys
que els homes per realitzar les
mateixes feines o d’igual valor,
i aquesta diferència és la que
anomenem bretxa salarial.”
Pujol ha apuntat que “precisament els sectors més feminitzats i amb menys reconeixement social i econòmic,
vinculats a feines essencials,
són els que durant tot el temps

Esquerra Republicana

presenta una moció als
ajuntaments per
impulsar mesures
contra la feminització
de la pobresa i la
desigualtat salarials

de la pandèmia no s’han pogut
aturar”. La regidora flixanca ha
recordat que “segons l’últim
informe de Govern, la bretxa
salarial entre homes i dones se
situa en un 20,6% a Catalunya,
això es tradueix en el fet que les
dones cobren de mitjana entre
3.000 € i 7.000 € menys a l’any
que els homes; tenen pitjors
salaris en tots los nivells formatius; i pateixen una major precarietat laboral”.
La moció presentada per Es-

Decàleg per la construcció de
ciutats i pobles feministes
La lluita contra la bretxa salarial és un
dels punts del decàleg per la construcció de ciutats i pobles feministes, que
molts dels ajuntaments republicans ja
han aprovat, i amb el qual s’han volgut
reafirmar. Així abans de presentar el
contingut de la moció, diferents càrrecs municipals han llegit els deu punts
del decàleg.
Albert Salvadó, regidor de la Ràpita,
ha fet referència a l’impuls dels valors
feministes al municipi; Rosalia Pegueroles, alcaldessa d’Aldover, ha demanat
prioritzar la transversalitat de les polítiques feministes; Enric Adell, alcalde
de Paüls, ha destacat la implementació
de Pactes Locals Contra les Violències
Masclistes; Maria Jesús Viña, regidora de Tortosa, ha reivindicat treballar
per una ciutat segura i lliure d’agressions sexuals; Ivan Garcia, alcalde de
Roquetes, ha fet una crida a fomentar
la participació i representativitat de les
dones cercant la paritat als organismes i entitats del poble; Vanessa Callau, regidora de Deltebre, ha demanat

promoure polítiques en els àmbits de
l’educació formal i no formal orientades a assolir la igualtat entre homes i
dones; Eladi Galbe, alcalde de Tivenys,
ha reclamat donar valor des del sector públic als treballs de cura i atenció
a les persones com a element central
de la vida en comunitat; Conxita Pujol, alcaldessa de Ginestar, ha reclamat
afavorir l’ús de noms de dones i de
noms d’espais de dones al nomenclàtor; Joan Roig, alcalde d’Alcanar, ha fet
referència a la visibilització de les dones als mitjans de comunicació locals i
municipals; i Norma Pujol, regidora de
Flix, ha fet una crida a treballar per la
total supressió de la bretxa salarial.
La lluita contra la bretxa salarial és un
dels punts del decàleg per la construcció de ciutats i pobles feministes, que
molts dels ajuntaments republicans ja
han aprovat, i amb el qual s’han volgut
reafirmar. Així abans de presentar el
contingut de la moció, diferents càrrecs municipals han llegit els deu punts
del decàleg.

Abans de presentar el contingut de la moció, diferents càrrecs
municipals han llegit els deu punts del decàleg

querra als ajuntaments insta a
“realitzar campanyes i accions
per sensibilitzar la població respecte a la bretxa salarial i les
conseqüències que se’n deriven.” A més demana “fer un Pla
amb l’objectiu de conèixer la
realitat interna de l’ajuntament
i establir mesures per eliminar
les possibles situacions de desigualtat”; i també, “treballar
amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la

reducció de la bretxa salarial,
la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del
personal en matèria d’igualtat i
l’adopció de mesures que permetin i facilitin la conciliació
de la vida personal, familiar i laboral”. El darrer acord insta “el
govern espanyol a fer els canvis
normatius corresponents que
provoquen la bretxa salarial i la
poca representació de les dones en els espais de presa de
decisions”.
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CELMA

MICHEL

TERCERA DIVISIÓ
Ahir es va presentar una
candidatura

VOSTÈS SÓN
FELIÇOS, MESSI
NO
Hi ha un llibre que recomano:
“El monje que vendió su Ferrari”. Un advocat d’èxit que,
després de patir un atac de
cor, ha d’afrontar el gran buit
de la seva existència. Immers
en aquesta crisi existencial,
va prendre la decisió radical
de vendre totes les seves
pertinences i viatjar a l’Índia.
És en un monestir de l’Himàlaia on aprèn les sàvies i
profundes lliçons dels monjos
sobre la felicitat, el coratge,
l’equilibri i la pau interior.
Avui vostès segur que
prenent una cafè amb els
amics, menjant amb la família
i fent unes passejades per
aquestes terres majestuoses
són més feliços que Messi.
Els diners no ho són tot, a la
vida hi ha més coses. Fa uns
dies una persona em deia “la
perfecció no existeix i no ha
de ser bona; tenir debilitats,
i millorar-les et fa créixer. El
Paris Sant Germain està ple
de money i sempre fracassen.
Jo estic segur que Messi no és
feliç; a Barcelona els seus fills
tindran els amics de sempre, a
París són uns més. Aquí eren
déus I, a més, estimats. La
felicitat es compon d’aquestes
petites coses i totes senzilles.
En dijous Michel és la persona
més estressada però amb
el tancament del seu diari i
repartint-lo és el més feliç.
Siguen vostès feliços i diguin
coses boniques amb amor.
L’amor és el motor de la vida.

EL TWITER I LA
CIÈNCIA FICCIÓ
El que em va passar el cap
de setmana va ser de ciència ficció. Abans del partit
Móra la Nova-l’Ampolla,
estava parlant amb dues
persones, a certa distància.
Sense que jo me n’adonés,
una d’elles me va gravar
amb el mòbil. I part de la
conversa fou publicada al
twitter del CF Ampolla. La
sorpresa va ser majúscula. i
també la pena. La pena per
comprovar que pot haver
gent que pugui arribar a
cometre una acció com
esta. Tot plegat, no té cap
més importància. Accepto
la disculpa del president del
club. Jo vaig aprendre la lliçó. I només faig una menció
del succès. Em reservo el
que penso. Tampoc perdré
massa temps amb segons
qui. Han quedat retratats.
Aprofito per agrair totes les
mostres de suport rebudes.
Tenim un problema social
greu. Però, malgrat això,
queda molta més gent sana
que no pas tòxica.

L’Ascó va guanyar el líder Olot
(1-0). Una victòria heroïca que
compensa els partiments d’una
temporada complicada. Un golàs de Badia des de gairebé el
centre del camp va valdre els
3 punts. El líder va insistir però
l’Ascó va saber sofrir i va defensar-se amb actitud i amb intensitat. L’equip va recuperar efectius, sent molt competitiu. Va
ser la sorpresa de la jornada al
futbol català. El tècnic German
admetia que “estic content
però trist a la vegada perquè
vam fer un gran partit guanyant
al líder però també comprovem
que mereixem haver sumat
més punts en el que portem de
lliga”. La celebració del gol de

Badia va ser molt emotiva, celebrant-lo amb el mister. D’altra banda, German va informar
que, a curt termini, no hi ha
previst donar cap baixa, tot i els
rumors existents de que hi ha
jugadors que podrien rebre-la
per poder anar a clubs de Segona. Finalment, demà dissabte
acaba el termini per presentar
candidatures. A hores d’ara podem informar que ja hi ha una
candidatura que s’ha presentat.
L’altra que es preveia, en canvi,
apunta a que no s’acabarà presentant.

L’Ascó va guanyar el líder
Olot (1-0)

La Rapitenca, líder, rebrà l’At
Lleida, segon classificat
La Rapitenca, líder del grup 3
de la Primera catalana, rebrà
diumenge l’At Lleida, segon. Un
partidàs. La Devesa tornarà a vibrar com en les grans ocasions.
S’ha fet un video promocional
del partit perquè l’afició doni suport a l’equip. Teixidó recupera a
Oribe, Vidal i Edgar. Yatma, per
contra, serà baixa.
El mister, del partit, indicava que
“som conscients de que ens
enfrontem a un gran rival, que
té una gran plantilla. Està clar
que si guanyéssim faríem un
pas endavant. Però passi el que

passi, seguirem treballant com
fins ara. Estic molt content de
l’equip. Venim de 3 empats en 3
jornades en les que mereixíem
més. És important que recuperem efectius, en l’aspecte ofensiu tindrem més recursos”. La
Rapitenca va empatar diumenge passat a Alcarràs en un partit
en què va perdonar, sobre tot al
primer temps (0-0).

Oribe, Vidal i Edgar
tornen a la convocatòria

El Catalònia, més líder en guanyar
el derbi contra el Roquetenc (2-0)
Nit de Champions, dimecres passat, a la Santa Creu de Jesús en
el partit de recuperació entre el
conjunt local, el Catalònia, i el
Roquetenc. Un partit que es va
ajornar en dues ocasions però
que finalment es va disputar dimecres. El Catalònia va guanyar
(2-0) el Roquetenc i ara és més

líder, ampliant les distàncies respecte el segon. El partit va començar amb un ritme trepidant.
Aleix va marcar arran d’una contra que va conduir Espinach. El
partit es va igualar i el Roquetenc
va acabar millor el primer temps,
tot i que sense crear opcions. A
la represa, el Catalònia va reac-

cionar i va estar més posat. El
partit, no obstant, estava incert
fins que Aleix va traure ràpid una
falta i va combinar amb Cristian,
marcant el 2-0 que va sentenciar. El Cata va estar molt ferm en
defensa i no va perdonar en atac.
El Roquetenc encara té un partit
pendent, a Santa Bàrbara.

LA PROPERA
Castelldefels-Ascó diumenge 12h
Rapitenca-At Lleida diumenge 12h
Dissabte: Ulldecona-la Sénia (17h)
Diumenge: R Bítem-Camarles
(16h); Ampolla-Aldeana (17h);
Ebre Escola-Perelló (18h) i Amposta-M Nova (19h)
Dissa.: Amposta-Ametlla (16h);
Roquetenc-Gandesa (16.30h);
Flix-Corbera (17h); Tortosa-Olimpic (18h); Rapitenca-S Bàrbara
(18.45h);
Diumenge: la Cava-Alcanar (16h);
J i Maria-Benissanet (16h) i Godall-Catalònia (16h)
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)
Dissabte: Masdenverge-Aldeana
(15.30h); J i Maria-la Galera (16h);
Gandesa-la Cava (17.30h); S Jaume-Pinell (19h);
Diumenge: Camarles-Catalònia
(11.30h); Ametlla-Tivenys (16h);
Ebre Esc-La Fatarella (15.30h);
Xerta-Perelló (16.45h)

Els partitS
de Canal TE:
Rapitenca-At Lleida

Diumenge 23h // (R.) Dilluns 10h

Catalònia-Roquetenc
Avui divendres a les 10h//
Dissabte 12 h

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores

Repors amb els gols:
Castelldefels-Ascó; RapitencaAt Lleida; Ampolla-Aldeana;
Amposta-M Nova; RoquetencGandesa; Godall-Catalònia,
Ebre-Fatarella i lliga futbol-7
femenina: Perelló-Alcanar.
Convidats: Pasquale (Ampolla),
Carlos Gilabert (Amposta),
Juanjo Agustin (Godall).
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L’Aldeana va guanyar l’Ebre Escola i és
campiona del grup ebrenc (2-0)

L’Aldeana va guanyar l’Ebre Escola i, a manca d’una jornada
per acabar la primera fase, és
campiona. Un fita històrica per
a un club modest que ha gestionat els recursos i que ho ha
fet amb encert. Un club modest
que s’ha fet gran. La celebració, amb molta emoció, va ser
justificada perquè l’equip aldeà
ha assolit l’objectiu de salvar la
categoria i, a més, ha estat el
campió. No era una empresa fàcil davant l’elevat nivell del grup
ebrenc, però l’Aldeana ha sabut
fer els deures.
Bona feina de la junta directiva,
del cos tècnic i d’un equip que
s’ha reivindicat.
Dissabte, després del partit, va
ser moment per celebrar-ho.
“Estem molt satisfets; el nostre
objectiu era la permanència i
el camí més directe per assolir-la era quedar entre els tres
primers. S’ha aconseguit i, a
més, hem quedat primers. S’han

ajuntat una serie de factors,
destacant la confiança que ens
ha donat la junta directiva, el
suport de l’afició i el gran treball
d’un jugadors molt implicats”,
deia Ferran Simó, el mister. “Ara
es tracta de preparar-nos pel
play-off sent conscients que no

tenim cap pressió i que no hi ha
res a perdre”. Del partit contra
l’Ebre comentar que els aldeans
van haver de treballar molt per
superar un rival que també va
tenir les seues ocasions. Nacho
i Villa, poc abans del descans,
van ser els autors dels gols.

Es va celebrar que
s’ha assolit l’objectiu,
la permanència,
sent campió de la
primera fase

Ampolla i Amposta,
90 minuts decisius

El Tortosa assegura el
play-off d’ascens

Queden 90 minuts per acabar
la primera fase de la temporada
a la Segona catalana. Una plaça per al play-off d’ascens està
per decidir. Aldeana, campió, i
el Tortosa ja han assegurat estar-hi. L’Ampolla, tercer, depèn
d’ella en esta darrera jornada.
Un triomf contra l’Aldeana li faria assegurar esta tercera plaça
de play-off. Si no guanya, dependria del resultat de l’Amposta que, a la vegada, necessita
guanyar el Móra la Nova i esperar que l’Ampolla no ho face.
Màxim interès.
D’altra banda, falta acabar de
perfilar altres posicions de la
taula per acabar de completar
els grups en els que es competirà per no baixar. Seran 4 grups
de 4 equips i un de 5, amb encreuaments entre equips del
grup ebrenc i el del Camp de
Tarragona. Dels grups de 4 en
baixa un i del grup de 5 en baixen dos. Diumenge la nit ja es
coneixeran com queden els
grups. L’Amposta cal dir que va
patir molt per guanyar el seu

El Tortosa, que havia de sumar un punt, va assegurar la
plaça de play-off en vèncer el
Remolins-Bítem per 3-1. Els
roigiblancs amb 3 sancionats i
dos lesionats, van completar la
convocatòria amb jugadors del
futbol base.
El Tortosa va ser letal en les
dues primeres aproximacions i
es va posar 2-0. El R Bítem va
reaccionar i va tenir les seues
possibilitats. Però la diferència
va estar en que el Tortosa va ser
contundent a les àrees. I els de
Bitem, no. Dome, amb un gran
tret des de fora de l’àrea, va
establir l’1-0. Konu, aprofitant
una centrada de Guillem des
de la dreta i les indecisions de
la defensa visitant, va marcar el
2-0. I ell mateix, amb qualitat,
va establir el 3-0 guanyant una
pilota a l’espai. La represa va
sobrar. A darrera hora, Adrià va
reduir distàncies amb el 3-1.
El Tortosa ha superat els contratemps de l’inici d’any, després dels dubtes per la destitució de Camarero, i s’ha anat

partit, que era vital, al camp de
la Sénia. Els locals van remuntar amb el 2-1 però l’Amposta,
insistent a la segona meitat, va
acabar capgirant el marcador
amb el 2-4. L’Ampolla també va
patir en la seva visita a Móra la
Nova, on va guanyar 2-3.
Un gol d’Albert Ramírez va valdre el triomf.

Darrera jornada:
l’Ampolla si guanya
a l’Aldeana serà
el tercer equip del
play-off d’ascens.
L’Amposta ha de
guanyar i esperar que
l’Ampolla no ho face

sobreposant sent decisiva la
reacció de les darreres jornades, amb 13 punts de 15. El R
Bítem, per la seua part, acaba
la primera fase com a cuer del
grup.
En l’altre partit de la jornada, el
Camarles va remuntar (3-1) als
darrers minuts contra l’Ulldecona, que es va avançar amb
el gol de Saragossa. Els camarlencs van empatar al 85 amb
gol de Roger. Alan, ja al 90, va
fer el 2-1 i en afegit, Roger, arran d’una una gran jugada, va
aconseguir el 3-1. Roger va ser
el destacat del partit. Tots dos
equips van presentar baixes i
van convocar juvenils o jugadors del filial, en el cas dels locals.

El Camarles va
remuntar al final
del partit, contra
l’Ulldecona (3-1)
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MALESTAR
A MÓRA LA
NOVA
El Móra la Nova va afrontar el
partit de dissabte amb moltes
baixes. Només va disposar de
12 jugadors del primer equip,
i un cadet. Entre les baixes,
una d’elles era la de Barrufet,
sancionat amb 4 partits per
l’expulsió a Bítem, en una
jornada de recuperació, fa dues
setmanes. Un jugadorde R Bítem també fou expulsat. Barru
estava molt disgustat per
l’expulsió però sobre tot perquè
“en acabar el partit, els dos delegats i el jugador del R Bítem
i jo, vam entrar al vestidor de
l’àrbitre i en vam parlar amb
molta tranquil.litat. El jugador
del R Bítem, a qui cal destacar
per la deferència que va tenir,
va fer els seus aclariments i va
exposar que jo no havia respòs
en l’acció. L’àrbitre va acceptar
el comentari i va informar
que miraria d’ajustar-se al
que allí s’havia explicat. La
meua sorpresa va ser que no
va complir en la seua paraula i
l’acta no va ser honest amb el
que s’havia parlat. I la mentida
fa mal. Entenc que la meua
queixa no servirà per traure
cap partit dels 4 de sanció,
però com a mínim vull explicar
la indefensió que sento”.
D’altra banda, els atlètics no
van quedar massa d’acord amb
l’arbitratge de dissabte passat .
El jugador Gerard Roigé també
va manifestar-se al respecte i,
a més, lamentava “el tracte de
les darreres jornades”. Així mateix, Barrufet estava d’acord
en què es nota en determinats
moments un tracte desigual.
Per tot plegat, els moranovencs estan molestos.
RESULTATS. RECUPERACIÓ

Tortosa-R Bítem		
Camarles-Ulldecona
Aldeana-Ebre E		
La Sénia-Amposta
M Nova-Ampolla
equip

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

GF

42
30
29
36
27
23
27
30
27
23
11

3-1
3-1
2-0
2-4
2-3

GC PNTS

23
21
26
25
21
29
34
35
31
25
35

40
37
34
32
25
24
24
23
22
22
14

18
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3A CATALANA

S BÀRBARA, 0
CATALÒNIA, 2

RAPITENCA B, 2
FLIX, 4

El líder va decidir avançada la
represa, amb els gols de Cristian i de Mica. Chema, del Santa
Bàrbara: “va ser un partit molt
igualat, molt intens. A la primera meitat van haver-hi alternatives i natros vam tenir les nostres
opcions, com una pilota que va
anar al travesser. Ells també van
crear les seues, la més clara una
que Ferran va traure sota els
pals. A la represa, ells van fer un
pas avant però nosaltres vam estar ben posats, fent un bon treball defensiu. Ens va costar arribar a l’àrea rival, però mantenien
la igualtat, per l’entrega i la lluita.
Arran d’una indecisió nostra, en
una jugada en què a més van
haver desajustos defensius, ells
van fer el 0-1 i ja al final va venir el 0-2. Hem de seguir. Quant
a treball i actitud, destacar a tot
l’equip”. La derrota frena la ratxa
de cinc victòries del Santa.
Pau Alegria, del Catalònia: “va
ser un partit molt intens i igualat;
el Santa Bàrbara, molt treballador, ens va fer sofrir. No quant
ocasions, però si amb treball. A
la primera meitat ens va costar,
tot i que vam tenir dues opcions,
de John i Aleix. A la represa vam
buscar jugar més camp contrari
davant d’un Santa Bàrbara molt
ben tancat. Finament, Cristian va
fer el 0-1 i Mica van sentenciar.
Gran treball de l’equip. 3 punts
vitals en un camp complicat
davant d’un rival molt ben treballat”. Lamentar la lesió del jesusenc Sergi Escoda, que fou ingressat per un fort cop al pómul.

La Rapitenca no perdia des del
partit d’anada, al camp del Flix.
Parra, mister de la Rapitenca B:
“la primera part fou de clar domini del Flix que al minut 27 ja
guanyava per 0-2. Poc abans del
descans vam reduir distàncies
amb l’1-2. A la represa, l’equip
va estirar línies per a empatar el
partit i va gaudir d’ocasions molt
clares, però seria el Flix qui en 2
contres als minuts 88 i 89 es va
emportar el matx. Penso que la
victòria del Flix fou merescuda.
Natros vam tirar la primera part
i a la segona vam jugar més amb
el cor que amb el cap”.
Lizaso, del Flix: “vam fer una
primera meitat molt bona, molt

ROQUETENC, 1
LA CAVA, 2
La Cava continua en línia ascendent, en guanyar al camp
d’un Roquetenc que no perdia
des de la primera jornada. A la
represa, Pau, a la sortida d’un
córner, i Joel Crespo, culminant
amb molta qualitat una contra,
van marcar. Roger Miralles, de
falta, va fer l’1-2.
Carlos Gilabert, tècnic del Roquetenc: “va ser un partit molt
igualat que es va decidir per
petits detalls a la segona meitat. Un gol en un córner fou el
0-1 i després, d’un córner a favor nostre, va venir una contra
i el 0-2. Penso que els darrers
20 minuts només va haver un
equip que va voler jugar. De
falta directa, vam fer l’1-2 i vam
tenir un parell d’opcions per a
empatar, una clara. Penso que
l’empat era el més just. En tot
cas, felicito als jugadors pel tre-

ALCANAR, 0
JESÚS I MARIA, 4
Alejandro Alonso, tècnic de l’Alcanar: “els primers 15 i 20 minuts
van ser igualats, amb més possessió de pilota d’ells. Però les
dues primeres ocasions van ser
nostres. No obstant, ells després
van imposar la qualitat dels seus
jugadors i ens van superar física
i futbolistícament. És un equip
amb aspiracions d’estar dalt i va
demostrar-ho. Res a dir”.
Jose Maria Torres, del Jesús i
Maria: “vam fer una molt bona
primera meitat, dominant i jugant a camp contrari, davant
d’un Alcanar que buscava sortir
a la contra però natros, ben posats, recuperàvem ràpid després
de pèrdua. Una bona jugada
entre Joab i que Ferreres que
va cedir i va culminar Calafat
va ser el 0-1. Una altra jugada
combinada va acabar amb una
centrada de Pau que va rematar
Ferreres. Posteriorment, Toni va
establir el 0-3. A la represa, va
baixar molt el ritme. Vam gestionar l’avantatge. Vam generar
altres ocasions que no vam materialitzar fins als darrers minuts
quan una acció de Pardo va significar el 0-4”. El Jesús i Maria ha
sumat nou victòries i dos empats
en els darrers 11 partits.
ball i l’entrega sobre el camp”.
Jordi Roca, de la Cava: “una
victòria molt treballada davant
d’un rival ben treballat a qui
costa molt marcar-li gols. Vam
haver de ser molt intensos i a la
segona part va ser clau aprofitar
les ocasions, i posar-nos amb
el 0-2. Vam rebre el gol i vam
haver de patir però l’equip va
ser molt intens en defensa i va
sumar una victòria molt meritòria”.

ben posats sobre el camp i fent
dos gols i tenint alguna ocasió
més. Abans del descans, en posició dubtosa, ens van marcar
l’1-2. A la represa, la Rapitenca
va pressionar més amunt i va
empatar. Vam passar uns minuts
complicats però l’equip es va refer i va tenir més sortida podent
sentenciar en els darrers minuts
amb dos gols. Victòria molt treballada al camp d’un molt bon
rival. Destacar l’actitud i el treball. Estic orgullós de l’equip”.

L’AMETLLA, 2
TORTOSA B, 0
La Cala va sentenciar a la segona
meitat amb un gran gol d’Héctor, de falta, i un de Jack, de
penal. Xavi Subirats, de l’Ametlla: “no vam fer un bon partit.
Potser, després de dues derrotes, vam estar massa precipitats.
Vam abusar del joc directe i tot
i que ens va costar arribar, vam
crear un parell d’opcions. El
Tortosa, sobre tot a la primera
meitat, va estar més ben posats.
I va crear les seues ocasions. A
la represa vam intentar-ho però
el partit va seguir travat i amb
poques opcions. Un gran tret
de falta d’Héctor va ser l’1-0.
I, de penal, Jack va establir el
2-0. No vam jugar bé però vam
sumar la victòria. Content del
resultat, no del joc. Lamentar
les dues lesions, una d’elles va
comportar haver d’acabar amb
deu”. Òscar Rumense, tècnic
del Tortosa: “disgustat amb el
resultat, no amb el joc i l’actitud.
Però ells van fer els gols i això és
el que decideix, per això felicitar
a l’Ametlla. En tot cas, el resultat va ser injust. Al primer temps
vam anar de menys a més, no
vam deixar que ens creessin
ocasions i vam tenir el control
tot i que no vam poder generar
perquè ens va faltar precisió en
les darreres passades. Al descans va haver una baralla per
altre cop insults racistes a un
jugador nostre, de part d’un jugador rival. No vam poder aprofitar el descans. Tot plegat, ens
va afectar i a la segona meitat
no vam estar com a la primera,
però el partit era igualat i vam
tenir-lo prou controlat, tot i que
sense fer ocasions, ells tampoc. No obstant, amb una falta
directa i amb un penal ens van
fer els gols. Vam acabar amb 9
per dues expulsions. Penso que
no vam merèixer la derrota”. Al
Tortosa B li han tret els punts del
partit contra el Corbera, quan
va alinear un jugador del primer
equip que no podia jugar. Per
tant, derrota 0-3. L’equip de Rumense rebrà demà dissabte el
cuer, l’Olímpic.

OLIMPIC, 0
GANDESA, 4

BENISSANET, 3
GODALL 4

El Gandesa segueix en la tercera plaça després de guanyar al
camp del cuer. Costa i Saumell
(p) van marcar a la primera meitat mentre que Genís i Sergi van
ampliar l’avantatge a la represa.
Ivan, mister del Gandesa: “partit
que vam afrontar amb el màxim respecte. I l’equip va fer un
partit serio, trobant-se còmode,
creant nombroses arribades a
porteria. Es van poder materialitzar dos gols al primer temps,
tot i que ens va faltar ser més
incisius en els darrers metres,
amb altres arribades. I a la represa vam sentenciar. L’equip
es va agafar el partit amb molta
serietat i respecte i així es va poder obtenir el triomf”.

El Benissanet va perdre amb un
Godall que ha sumat 10 punts
de 12 i es distancia de la zona
de descens. Un jugador de
camp va jugar de porter amb
els locals.
Ramon Grau, tècnic del Benissanet: “no vam poder disposar de Gallego, per motius
laborals. Malgrat això, es va
intentar conscients que era un
partit important, contra un rival directe. Ens va costar però
l’equip, amb l’1-3, va reaccionar
i va empatar abans del descans.
Vam parlar al descans de que
podíem i a la represa l’equip va
sortir amb moltes ganes, generant ocasions per decantar el
partit. En vam tenir 5 ó 5 clares
de gol mentre que ells en vam
crear dues i van marcar el 3-4.
Penso que el resultat va ser injust. Mereixiem, com a mínim,
l’empat. Però penso que fins i
tot la victòria. El resultats són
adversos però es va notar un
canvi en l’actitud”.
Juanjo Agustin, del Godall:
“vam començar bé, tenint diverses ocasions. Els primers 30
minuts vam ser dominats per
natros, posant-nos amb l’1-3.
Però dues indecisions gairebé
seguides van suposar el 3-3 i
ells es van posar en el partit. Els
punts eren molt importants pels
dos equips. I això es va notar. A
la represa, el joc va ser bastant
travat, amb poc ritme perquè
van haver moltes interrupcions.
Al final arran d’una jugada amb
rebots a l’àrea local vam marcar el 3-4. Vam defensar amb
molta intensitat i vam mantenir
l’avantatge. La victòria va ser
molt important”. El Godall va
tenir baixes. Per això va desplaçar-se amb només 13 efectius,
“un fet que a la represa es va
poder acusar. Esperem recuperar gent per al proper partit”.
El Godall rebrà el líder Catalònia, exequip del mister Juanjo.

CORBERA, 4
AMPOSTA B, 1
El Corbera, amb la impugnació
del partit a Tortosa, ha sumat els
darrers 9 punts i s’allunya de les
darreres places. Ruben Viudez,
del Corbera: “tres punts molt importants contra un rival directe.
Vam fer un partit molt complert.
Sabíem que havíem de sortir molt
posats per no cometre errades i
no donar cap opció a l’Amposta
B. L’equip va estar intens i concentrat i així ho va reflectir a la
mitja part amb el 3-0. A la represa
vam ajustar línies, deixant que
l’Amposta portés la iniciativa per
recuperar-nos del desgast físic
i a partir d’aquí sortir a la contra
com així va ser fent el 4-0. Llavors, l’equip va baixar intensitat
i l’Amposta va marcar el 4-1. En
línies generals, bon partit que ens
permet sortir de la zona de perill. L’equip creix i hem de seguir
treballant sempre sabent d’on
venim i que tot està molt apretat i
no val cap relaxament”. Oliver, de
l’Amposta B: “una part per a cada
equip. Ells van aprofitar les seus
ocasions i es van avançar aviat.
Van tenir les idees clares i van
fer molta bona primera meitat,
sobre tot els primers 30 minuts,
ben col.locats, jugant a camp
contrari. Natros no vam estar ben
posats. Al descans vam rectificar
el que mancava i la represa va ser
nostra. Vam crear diverses ocasions. Però arran d’una indecisió
ens van robar una pilota i ens
van fer el 4-0 quan natros millor
estàvem. Al final vam fer el 4-1.
Valorar la reacció de la segona
meitat, molt millor que la primera, tot i les dificultats que tenim
en forma de baixes. Destacar el
debut de 2 juvenils de primer any
que van estar a bon nivell”.

equip

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

GF

69
52
44
58
39
26
40
43
33
34
37
29
25
29
21
13

GC PNTS

17
22
22
22
31
12
27
33
30
56
49
43
40
64
56
68

52
43
42
41
36
33
31
30
24
20
19
16
14
14
12
2
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CD TORTOSA

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA

19

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

JAUME CURTO

(Ulldecona)

VADILLO

(Rapitenca)

(Camarles B)

ARNAU BELTRAN
(Amposta)

FERRAN VIDAL
(Santa Bàrbara)

GERARD

XAVI FAGES
(Camarles)

HÉCTOR
(Ametlla)

PAU VALMAÑA

(Móra la Nova)

(La Cava)

GUILLEM

YATMA

AHMED

PAU CARDONA

VILLA

ALEIX CHAVARRIA

PAU HARO

MICA

ARTEM

GABRI

CRISTIAN

TONI CALAFAT

KONU

CARLOS GILABERT

QUIQUE

GENIS

(Amposta)

(Aldeana)

(Ebre Escola)

(Tortosa)

(Rapitenca)

(R Bítem))

(Ampolla)

(La Sénia)

(Roquetenc)

(Godall)

(Flix)

(Corbera)

(Tortosa B)

(Catalònia)

(Jesús i Maria)

(Gandesa)

TOP SECRET
· Miquel Piñol va estar a Minut
91. Michel va estrènyer però ell
es va Defensar. A mi, m’agrada
el nou líder del futbol ebrenc.
He parlat moltes vegades amb
ell i em convenç. Bona persona, propera, es passa moltes
hores a la delegació. I la dada
més important i me l’han dita
diversos clubs: “Si tens algun
problema, intenta solucionar-lo”.
· Juanjo Rovira no para. A més
de director del MIC, està a la lliga de futbol professional com a
delegat federatiu per tota Espanya. Ara torna amb el seu MIC,
el seu fill esportiu. I el dia que
es jubili serà el president del
Remolins-Bitem o agafarà el
comandament del Tortosa. No
entenc encara que va passar
amb la fusió i perquè no va es-

tar en el projecte. En tot cas, un
ambaixador del futbol ebrenc,
com Jordi Fabregat, fent-lo més
gran.
· Compte a la dada: als equips
de tercera catalana els queden
11 jornades i alguns de la segona només set. Aquesta setmana
última jornada de la 1a fase de 2
catalana; després aturada d’una
setmana i a la següent el gran
embolic d’ascensos i descensos.
· És el jugador més veterà del
futbol ebrenc, de la seva categoria. Només té 69 Anys. El seu
nom: Emili Descarrega Em diu
Paco Callarisa, president de l’associació: “és una persona excel·
lent”. Va tenir un petit ensurt de
salut. Gràcies a déu tot va sortir bé i ja està a casa. Família de
gran tradició futbolística. Des de
Madrid molt ànim Emili.

Cos tècnic de la UE Aldeana. Una de les claus de l’èxit.

El Camarles B va guanyar el Jesús i Maria B / Vestidor de l’Ampolla, després del triomf a Móra la Nova.

LA JORNADA
· No és casualitat la gran temporada de L’Ampolla. El seu
mister Pascuale de vegades
m’envia els vídeos que els passa als jugadors i jo al·lucino
amb les xerrades. Gran mister,
gran persona.
· Com està la segona plaça de
la tercera catalana: La Cava,
Jesús i Maria i Gandesa, separats per dos punts. Ens espera
una final cada setmana. I per la
part de baix per als descensos
cada cop més equips implicats.
· Chema treu petroli del seu
equip. Dos jugadors que no
eren titulars al Catalònia, Dani
Fernandez i Pau Martí, estan
donant un gran rendiment al
Santa Bàrbara.
· L’Aldeana era equip de tercera catalana a la temporada
2019/20 i a la propera pot ser

equip de la 1a catalana.
El Tortosa va aconseguir l’objectiu
del play off. Va arribar Amores que
ha donat a l’equip, afecte, amor i
esperança. Però els inicis van ser
molt complicats; en un partit, si
no guanyava, tenia pensat dimitir.
· La Rapitenca segueix líder, tot
i les baixes importants. Teixidó
compleix la seva teoria de ser un
equip ferm i ho aconsegueix. Diumenge partit d’alt voltatge contra
l’At Lleida. Per la seua part, el filial
rapitenc va veure frenada la ratxa
de 14 jornades sense perdre.
· L’Ulldecona, amb moltes baixes,
guanyava al 83 per 0-1 i al final va
perdre per 3-1. El mister Castillejo
va jugar amb juvenils de titulars
(Oriol, Biel i Roc) i a la segona part
Marcel, Joanet i Gallimo. El Camarles també presentava baixes i
va convocar juvenils.

· Després d’un oasi, el Godall, que en nou partits només
va aconseguir 3 punts, l’equip
ha reaccionat i en les últimes
4 jornades està invicte, amb 3
i tres victòries. Bona feina de
Juanjo. En les següents 5 jornades, el calendari es infernal
amb el Tourmalet.
· Última jornada a Segona,
L’Ampolla necessita guanyar
davant de l’Aldeana. Ningú vol
ser cinquè per evitar el grup
de la mort dels descensos. I
opten sis equips. Jugaran a
l’empat Ulldecona i la Sénia?
Perelló, Camarles i Ebre Escola
jugaran a perdre?. Compte a la
dada: igual és bo estar al grup
5, se salven tres com en tots els
grups si hi ha un error inicial es
pot rectificar. Al de 4, perds el
primer partit i entra la por.
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4A CATALANA

GINESTAR, 3
MASDENVERGE, 3

CAMARLES B, 3
J I MARIA B, O

LA FATARELLA, 1
XERTA, 3

El líder Masdenverge es va quedar en nou als 25 de la represa.
Malgrat això, va avançar-se amb
l’1-3, gol d’Eric. El partit va estar obert perquè els locals van
generar i van empatar a través
de Manu i Enric. I van poder fer
el 4-3. Però els visitants també
van tenir dues opcions, una treta
sota els pals, per marcar el 3-4.
Va haver també un penal no xiulat a cada àrea.
Antonio Morales, tècnic del
Ginestar: “vam començar molt
intensos, pressionant dalt i així
vam recuperar i vam generar diverses ocasions. Amb els
minuts, el partit es va igualar i
el Masdenverge es va avançar
amb el 0-1. Vam seguir pressionant i una recuperació de Gimeno aprofitant una errada del
seu porter va suposar l’empat.
No obstant, el Masdenverge es
va tornar a avançar i amb l’1-2
es va arribar al descans. A la represa, vam avançar línies. Ells es
van quedar amb nou per segones amonestacions que per mi
van ser justes. Malgrat això, ens
van marcar l’1-3. Vam seguir i
vam trobar el premi amb el 2-3 i,
posteriorment, amb el 3-3. Vam
poder marcar el 4-3 i també és
cert que ells van poder marcar el
3-4. Cal valorar la reacció en un
partit molt disputat. Penso que
als punts, com la boxa, mereixiem guanyar”. Cristian, mister
del Masdenverge: “estic orgullós
de l’equip, del seu treball i com
va lluitar jugant amb nou durant 25 minuts. Penso que va ser
massa càstig per natros en un
partit que fou disputat i en què
van haver faltes pels dos equips.
Vam posar-nos amb l’1-3, tot i
jugar amb nou, i al final, malgrat
que ens van empatar, vam tenir
ocasions, sobre tot una molt
clara, per poder guanyar. Molt
satisfet i d’haver puntuat tot i
les circumstàncies adverses en
quedar-nos amb nou”.

Triomf del Camarles B en el derbi
de filials. L’equip segueix progressant.
Florin, del Camarles B: “el partit va
començar amb respecte i va ser
tàctic, si bé natros amb els minuts
vam dominar més i vam tenir ocasions. No vam marcar. Després el
partit es va igualar i el Jesús i Maria
va tenir una doble ocasió en una
jugada que va evitar Jaume. I quan
millor estava el Jesús i Maria, poc
abans del descans, va ser quan natros vam marcar l’1-0. A la segona meitat vam tenir més control i
aprofitant que ells van obrir-se vam
tenir espais i així vam fer el 2-0. Al
final va arribar el 3-0. Resultat just.
Vam fer el partit el partit més complet del que portem de temporada”. David Torres, del Jesús i Maria
B: “victòria justa del Camarles; el
resultat però va ser abultat però la
seua victòria fou merescuda. A la
primera meitat vam tenir una doble rematada a boca de canó per
poder avançar-nos. Després ells
van fer l’1-0, arran d’una acció a
pilota aturada. A la represa vam
intentar-ho i vam portar el pes del
joc però ells en una contra ens van
marcar el 2-0 que ja va decidir. Al
final, al 93, quan ja estàvem abocats, una altra contra ràpida, va arribar el 3-0. No hi ha res més a dir.
Vam poder acusar baixes, sobre tot
ofensivament amb el jugador més
determinant que tenim Mihail. Vam
tenir les nostres opcions i no vam
poder aprofitar-les i ells van guanyar justament tot i que, com he
dit, penso que la diferència de gols
va ser excessiva perquè també vam
generar les nostres possibilitats”.

Segona derrota seguida de la
Fata que ha vist frenada la seua
inèrcia. Xavi Solé, mister de la
Fatarella: “vam sortir una mica
adormits i al minut 3 ja vam
encaixar el 0-1. A més del carnaval del dia anterior, vam tenir
algunes baixes de pes. No vam
ser capaços d’entrar en el partit,
Molt joc directe i ells, més ben
organitzats, van contrarestar els
nostres intents i es van avançar
amb el 0-2. A l’inici de la segona meitat, de penal transformat
per Aitor, vam fer l’1-2. Van haver uns 25 minuts intensos i amb
alternatives. Però no vam poder
marcar i ells, a través de la figura del partit, Jota, van sentenciar
amb l’1-3. Vam seguir, però va
ser més amb el cor que amb el
cap i no vam poder reduir distàncies”. Des del FC Xerta, “vam
sortir molt ben posats i en els
primers minuts ja vam trobar el
gol. La Fatarella va aconseguir
estirar-se alguns minuts però la
major part del temps el domini va ser nostre. Vam arribar a
la mitja part amb un marcador
de 0 a 2 però hagués pogut ser
més ampli ja que vam tenir més
ocasions, fins i tot algun pal. Els
inicis de la segona part no van
ser bons, ja que ens vam trobar
amb un gol transformat arran
d’una pena màxima força rigorosa. Aquests primers instants
van ser durs, vam tenir que fer
front a tot, públic, rival i poques
accions se’ns van xiular a favor.
Però l’equip amb ofici va saber
sobreposar-se i superar la situació per aconseguir el tercer gol
que era el premi al treball ben
fet. En els darrers minuts la Fatarella va intentar-ho però vam
defensar-nos amb ordre. Victòria important, en un camp difícil,
després d’alguns partits en que
la fortuna ens era esquiva, però
l’equip ha continuat treballant i
creient-hi”.

GANDESA B, 7
AMETLLA B, 3
Jordi Salayet, segon tècnic del
Gandesa B: “partit plàcit per al
filial del Gandesa que va sortir
amb molt ímpetu al joc i ben
aviat ficava l’1-0, obra de Pau. Al
descans s’arribaria amb un 3-0
i molt bon joc de l’equip. Machado i Pau van marcar el 2-0 i
el 3-0. A la represa, Guillem, de
falta, va posar el 4-0 als pocs
minuts d’arrencar la segona part.
Luz va ampliar l’avantatge i Ady,
del juvenil, va fer el sisè. L’Amet-

lla feia el 6-1 i als minuts de descompte, 2 gols més, Machado va
establir el 7-1 i Quintana, des del
centre del camp va aconseguir
el 7-2 definitiu”.
To, tècnic de l’Ametlla B: “va
ser un partit amb poca història.
Vam anar molt limitats i vam intentar protegir-nos en defensa i
al mig del camp. Però als 3 minuts va venir l’1-0 i al minut 10
el 2-0. I allí es va acabar el partit.
Vam intentar que no es fes llarg,
vam tenir un parell d’opcions
però ells abans del descans van
fer el 3-0 i van gaudir d’altres
possibilitats clares. A la represa
d’una gran llançament de falta
ens van marcar el 4-0. El partit
es va trencar i van haver anades
i tornades. L’equip va tenir casta
per respondre i fer dos gols però
no es va poder evitar la golejada.
Derrota dura. A seguir, intentant
recuperar gent perquè ara tenim
dificultats per fer cada setmana
les convocatòries”.

CATALÒNIA B, 7
EBRE ESCOLA B, 3
Golejada del filial del Cata, contra el de l’Ebre Escola.
Dani, mister del Catalònia B:
“L’Ebre va plantejar un partit de
tu a tu amb molta intensitat i
molta pressió a la nostra sortida
de pilota i al mig del camp. Això
va provocar que no vam poder
circular la pilota amb comoditat i continuïtat i es van haver
de saltar línies continuadament,
provocant a estones un partit
d’anada i tornada sense gaire

esports
PRESENTACIÓ
EQUIPS UE SANT
JAUME
Quarta victòria del Sant Jaume, en el present campionat,
al camp del Perelló. L’equip,
seguint el seu projecte, amb
cadets per apuntalar la plantilla, va progressant. Dissabte el
club va fer la presentació dels
seus equips.
Després de dos anys complicats per la pandèmia, la jornada viscuda dissabte al camp
municipal Salvador Gisbert va
ser una festa tant dins al camp
on cada jugador i jugadora va
disfrutar cada instant de la presentació com a les graderies
plenes on les famílies i simpatitzants del club van gaudir d’un acte senzill però ple
d’emotivitat i emoció.
L’acte començava amb un parlament de la capitana del femení amateur, Júlia Navarro en la
que va fer una crida a la igualtat de gènere, objectiu principal de l’UE Sant Jaume com ho
demostra la formació de quatre
equips femenins aquesta temporada en una clara aposta del
club per promocionar el futbol
entre les noies de les nostres
comarques.
El primer equip va obrir la desfilada de les presentacions seguits pel femení amateur, cadet
Femení, cadet, infantil, femení infantil, aleví, femení aleví,
benjamí i per últim, els més petits del club, els prebenjamins.
Arribaven els parlaments de les
autoritats, president del club,
representants de la Federació i
del coordinador del futbol
base.
Acabaria l’acte amb la foto oficial de totes les plantilles i amb
focs artificials.
Una jornada en què es va comprovar la implicació i l’energia
d’un club que està treballant
intensament en el projecte iniciat. A la plana 21 podeu trobar
fotografies de 2 dels equips.
control. Per això, a la mitja part
el resultat va ser de 3-2. A la represa, vam va ser més dominadors i amb la mateixa efectivitat
vam aconseguir ampliar l’avantatge amb un gran gol de falta
de Ramon i amb un hat-trick de
Bayerri (pòquer de gols en total)
aprofitant les bones pilotes a
l’espai filtrades des de la línia de
mitjos. La intensitat dels visitants
va baixar i l’equip es va apoderar
del partit, dominant però sense tenir un joc fluid i concedint
alguna ocasió que al final va
significar el tercer gol de l’Ebre
Escola”.

LA GALERA, 3
TIVENYS, 3
La Galera i el Tivenys van empatar
en un partit amb alternatives i en
què els locals van remuntar. Laura Matamoros, entrenadora de
la Galera: “vam començar molt
posats però aviat, arran d’una
desconnexió nostra, ens van fer
el 0-1. I al 18 ens van fer el 0-2;
semblava que seguíem la dinàmica dels darrers partits. Però als
pocs minuts, Pau va marcar l’1-2.
No obstant, després, el Tivenys
va tornar a ampliar l’avantatge.
Però es va veure que l’equip podia i va creure. Arran d’un xut de
falta de Pau al pal, Eric va marcar
el 2-3. Al descans vam fer algunes modificacions i a la represa
vam dominar més, tenint ja ocasions com un d’Eric. I al final vam
empatar amb el 3-3, a la sortida
d’un córner. Punt important sobre tot en l’aspecte anímic, valorant la reacció de l’equip”.
David Montardit, president del
Tivenys: “primera part dominada
totalment per natros on a part
de fer tres gols vam fallar moltes
ocasions i el rival en 3 xuts ens
va marcar dos gols. A la segona
l’excés de confiança el vam pagar car i no vam tenir claredat als
metres finals, i el rival es va créixer i va empatar abans d’arribar a
la mitja hora. Ho vam intentar els
últims 20 minuts a la desesperada però no vam tenir encert, tot i
disposar de clares opcions”.

ALDEANA B
LA CAVA B
L’Aldeana B-la Cava B es jugarà
el dimecres 16, (20.30 hores).
D’altra banda, informar que el
Pinell va donar la baixa a Juan
Alberto Torres, afegint-se a la
que va donar a Blasco. I ha incorporat a Moha Reda (que ja va
estar a l’equip).
classificació. 4a. jornada 21

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

73
71
54
57
44
62
48
41
49
44
37
30
28
31
17
22
23

22
27
20
24
19
38
26
37
34
60
45
46
41
43
101
50
59

49
49
44
44
42
41
41
35
34
27
23
20
19
19
12
11
9
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HANDBOL

Centre
Les inscripcions per al
curs d’àrbitres segueixen Esports Tortosa
obertes

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de la
Federació catalana de Futbol va
posar en marxa un nou curs per
a àrbitres el passat 15 de febrer.
La preinscripció es realitza de
manera online i finalitzarà el
proper dimarts 15 de març. Els
cursos es realitzaran a totes les
delegacions del CTA en horari
de tarda.
El primer pas que es durà a ter-

me és contactar amb tots els
preinscrits per tenir una entrevista personal. Posteriorment,
els admesos hauran de presentar la documentació necessària
i abonar la matrícula del curs,
el qual es realitzarà des del mes
d’abril i fins al juny. Les persones
que aprovin portaran a terme les
proves físiques al setembre i podran començar a dirigir partits.

Handbol

Futbol femení

** GRUP A DE LA LLIGA CATALANA D’HANDBOL FEMENÍ. L’Ascó
va guanyar a Sant-boi per 23-26.
Pas endavant per disputar la fase
d’ascens.
** 1a LLIGA CATALANA SÈNIOR
FEMENÍ. L’Handbol Club Perelló va empatar a la pista del Sant
Cugat A (23-23). Les perellonenques van celebrar aquest punt
molt important. Ara han acabat
la primera fase en sisena posició,
i afronten la fase de permanència, en la qual s’ajuntaran onze
equips dels dos grups de Primera. Els últims tres equips baixaran
a Segona.
** 2a. LLIGA CATALANA SÈNIOR
FEMENÍ. Victòria de l’Handbol
Ampolla contra el Ràpid Cornellà (27-21) i ara com a campiones, jugaran la fase d’ascens.

** A la segona divisió, en la jornada passada, la Rapitenca va
empatar a casa contra el Cubelles (0-0). La Plana, per la seua
part, va guanyar al Vendrell 1-2.
Les planeres són cinquenes
amb 26 punts. Els dos equips
ebrencs estan igualats amb 29
punts, en la cinquena i la sisena
plaça. En la propera jornada, la
Rapitenca visita el Tarraco i la
Plana rebrà el Nàstic.

Gimnàstica

** Lliga futbol 7 Terres de l’Ebre:
Femení Alcanar-La Plana 8-0
Olimpic-Campredó 1-4
Arnes-Perelló 3-7
Rapitenca-S Jaume ajornat
Roquetenc-R Bítem 4-0
La classificació està liderada pel
Femení Alcanar amb 40 punts.
El Perelló és segon amb 39. En
la propera jornada s’enfronten
els dos primers, al camp del
Perelló.

El pavelló de Remolins va estrenar una competició de gimnàstica rítmica dels Jocs Esportius
Escolars, i en concret amb motiu de la Lliga Intercomarcal de
les Terres de l’Ebre. Gran participació de gimnastes, propera a
les 150, i gran afluència de públic en la segona jornada.

** Pel que fa a la categoria juvenil primera divisió, l’equip de
Futbol Formatiu Terres de l’Ebre
va perdre en la jornada passada
al camp del Sant Cugat (3-1).
Les noies de Cristian, que són
vuitenes amb 30 punts i 19 partits disputats, rebran demà dissabte l’AEM (11.30h).
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UE SANT JAUME
Presentació dels equips

Resultats dels equips del
club: el sènior masculí va
guanyar a Molins (26-28).
S’acaba la primera fase en
5è lloc empatats amb el 4t
i un gol en el golaverage
particular deixa fora de la
fase d’ascens als tortosins.
El juvenil masculí, en la segona fase B, no va jugar a la
pista de la Salle Bonanova.
El partit va ser ajornat per
covid. El juvenil femení, en
la Copa Federació, va perdre en el derbi a la pista del
CH Amposta (27-25), en un
partit molt disputat. El cadet
masculí (segona fase A-sèrie
A-2) va perdre a la pista del
Bordils B per un ajustat 3432 en un partit molt igualat.
L’infantil masculí roig de Segona catalana es va imposar amb solvència a la pista
del Claret (13-30). I l’infantil
masculí blanc, per la seua
part, va perdre a la pista del
Castellbisbal per 31-19. Primer partit de Copa.

Breus
** FUTBOL SALA, DIVISIÓ D’HONOR. La Sénia va guanyar a la
pista del Bodegas Somos Fraga
(2-3). El CFS Tortosa va obtenir
un triomf vital contra el Sicoris
per 4-1. I l’Amposta va caure a
casa contra el Baró de Maials
per 5-7. La Sénia surt de la zona
compromesa. És desena amb 19
punts. L’Amposta és dotzè amb
17 i el Tortosa tretzè amb 16.
** FUTBOL SALA. LLIGA 1A DIVISIÓ CATALANA. GRUP 6. El CFS
Roquetes va guanyar a la pista
del Priorat Nord (2-5). El Rapitenc va vèncer a l’Inter Pallaresos (7-4). El CFS Móra d’Ebre va
perdre al Morell (3-2). L’Amposta
B va caure a la pista de la Pobla
(3-2). I el Flix va empatar a casa
contra el Riudecanyes (3-3).
** FUTBOL SALA. TERRES DE
L’EBRE. TM Tortosa-CFS Roquetes 2-0; Salvem Lo Delta-Inter
Rasquera 7-3; FF Motors AFS
Deltebre-Benifallet 5-3; Campredó-Toscà (sus); M Mediterrani AFS Deltebre-Ebre Esc. 2-10.
** FUTBOL. LLIGA VETERANS.
Alcanar-Tortosa 1-3; Roquetenc-Aldeana 7-0; Ametlla-Rapitenca 1-3; Canareu-Vinaròs
2-7; Delta de l’Ebre-Amposta
0-4. Roquetenc, líder (34 punts).
L’Amposta, segon amb 31 i un
partits menys.

CLUB VOLEI ROQUETES
Derrota contra el
San Roque (0-3)

El sènior masculí del Club Volei Roquetes, a la Superlliga 2,
va perdre contra el Voley San
Roque (0-3) amb parcials (1525/17-25/15-25). La propera
jornada visitarà el Torredembarra. “Seguirem treballant per
poder donar més alegries a la

nostra afició que com sempre
ha estat brutal, en el darrer
partit a casa. Gràcies!”.
Esta jornada fou de descans
per als equips, excepte per a
l’infantil femení Blanc que va
perdre (3-2) a la pista de l’Escola Elisabeth.
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gastronomia

CARAGOLS
A LA CASSOLA

INGREDIENTS

• Un quilo de caragols
• 100 grams de pernil
• 50 grams de xoriç picant
• 50 grams de cansalada ibèrica
• Una ceba
• Dos tomàquets madurs
• Dos grans d’all i una mica de
julivert
• Dos fulls de llorer i una branqueta de farigola.
• Un bitxo
• 10 ametlles i avellanes torrades
• Una llesca de pa torrat
• Un got de vi blanc
• Mig got d’aigua
• Vinagre

• Sal, pebre negre i oli d’oliva verge extra.
PREPARACIÓ:

Rentem els caragols i els posem
en una cassola amb aigua, sal,
vinagre i un full de llorer. Els deixem coure 10 minuts i escorrem.
En una cassola de fang amb
una mica d’oli, fregim el pernil,
el xoriç i la cansalada, tot tallat
a trossets molt petits, afegim la
ceba ratllada i quan estigui enrossida incorporem el tomàquet
ratllat i deixem que es vagi fent el
sofregit a foc lent.
Fem una picada amb els alls, el
julivert, els fruits secs, el pa torrat,

sal i pebre negre. L’afegim a la
cassola junt amb el bitxo tallat a
trossets petits, el vi blanc i l’aigua.
Quan comenci a arrencar el
bull, posem els caragols i ho
deixem coure tot junt uns 20
minuts. Bon profit!

serveis
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IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//
AMPOSTA
Passatge Guadalajara, zona
camp de futbol.
Pis de lloguer de 2
habitacions,
amb balcó.
Parcialment moblat
i bons acabats.
977 74 33 99.

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

PAGO AL
COMPTAT.
656 386 037

LA SÉNIA
Local comercial en
cantonada de 40m2.
Molt cèntric.
661707383

Façana acristalada.
Totalment condicionat.
Ideal per a qualsevol
activitat de cara al públic.
977 25 27 27

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

LA RÀPITA
C/ Gorria. Local comercial 45
m2 i soterrani de 55 m2.
977 74 33 99.

MARINA
LA RÀPITA
ES LLOGA

Amarre
8 metres
674 35 53 49
(Només WhatsApp)

SERVEIS // RELAX

NOVEDAD

IMMOBILIÀRIA

AMPOSTA

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.
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HERMOSA RUBIA

110

Amposta
Novedad
2 AMIGAS
JOVENCITAS
CARIÑOSAS

DE PECHOS
MUY COMPLACIENTE

680 239 519

632 651 069
OFERTA

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

VOLS ANUNCIAR-TE?

· JARDINERIA
· TREBALLADORS/ES SOCIALS
· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS
· METGES · INFERMERS/ES

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

interessats/només whatsapp · 617 702 159

CATALANA
3 MASAJES
COMPLETOS

50€

9H A 20H
OBLIGACIÓN
MASCARILLA

643 708 528

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:

Tot i els entrebancs dels darrers
temps, continues
amb els teus projectes. Si el cap et
va a mil per hora,
parla amb algú de
confiança i estaràs
millor.

Si la feina no et
satisfà, fas les
teves càbales per
millorar-ho. Penses
a ampliar la família.
L’amor podria
sorgir amb algú
vinculat al sector
professional.

Mercuri a Peixos
pot inclinar que el
teu món interior
es dispari. Durant
aquest temps, perceps les coses més
subtils. Bona etapa
per a la teràpia
emocional.

Si no pots viatjar
físicament, ho faràs
amb la ment doncs
tens una especial
necessitat de desconnexió. Podries
entrar en un projecte
professional amb la
parella.

Et sembla que són
els altres els qui
dirigeixen la teva
vida. Agafes el
comandament i et
concentres més en
els teus desitjos.
Nostàlgia d’un
amor del passat.

Entres a un temps
de més comunicació
amb la parella i els
altres en general.
Cerques maneres
de potenciar els
teus talents. Vols
recuperar el teu nen
interior.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Mercuri per Casa V,
millora la comunicació amb els fills.
Si estàs enamorat,
però ho portaves
en secret, podries
armar-te de valor i
manifestar el que
sents.

Passes més temps
a casa i gaudeixes
de petites coses del
dia a dia. Tens les
emocions a flor de
pell i podries estar
recordant el passat
amb certa enyorança.

Mercuri per la Casa
III activa la teva
intuïció i pots tenir
moments de clarividència. En el sector
econòmic tens
alguns entrebancs i
cal lluitar una mica
més.

Els trànsits inclinen
a l’enamorament o
també podria ser
que lliguis amb algú
que no t’esperes.
En general estaràs
més “on fire”,
però vigila, no et
precipitis.

Amb Mercuri al teu
signe, es mouen
assumptes que estaven aturats. Et sents
més enèrgic, així i
tot, també una mica
neguitós. El sector
laboral pot portar
més novetats.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Si estàs cercant
feina, no oblidis
posar-te al dia i
formar-te en les
qüestions més bàsiques. Si tens algun
problema de salut,
no dubtes en demanar més opinions.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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a l’última

MEMBRE DEL JURAT DEL TALENT SHOW
EUFÒRIA DE TV3
C

arol Rovira (Camarles
1989), Actriu i cantant,
Carol Rovira es va formar
principalment a l’Institut del
Teatre de Barcelona.
Va ser la Susi a “La Riera”, però
també és coneguda per papers
com el d’Amelia Ledesma al
serial “Amar es para siempre” i el
seu spin-off “#Luimelia”. Actualment, interpreta l’Alícia a la comèdia televisiva “Señor, dame paciencia”. Divendres 18 s’emetrà la
primera gala del nou talent show
de TV3 “Eufòria” on la Carol s’estrenarà com a coach.
Actriu, cantant i ara coach...
Per què has decidit participar
en aquest talent show?
La veritat és que ja fa molt temps
que estic treballant com a actriu
i em venia de gust fer una cosa
diferent, sobretot per posar-me
a prova. Per a mi és un repte
ser la coach d’interpretació
d’aquest talent show, i tinc
moltes ganes de veure tot lo
que puc oferir als concursants
a través de la meua experiència.
Per altra banda, et confesso que
tenia moltes ganes de tornar
a les meues arrels, de tornar a
Catalunya, i viure una temporada
aquí. El fet de treballar a casa
per mi no té preu, i amb aquesta
oportunitat, no ho vaig dubtar.
Com a jurat també hi haurà
Jordi Cubino, com a director
musical, Daniel Anglès de coach de veu, i el coreògraf Albert Sala. Tots quatre teniu un
paper clau. Quin serà el teu?
Jo penso que serà crear un espai
de joc on els concursants puguin
experimentar i descobrir quin
és el personatge hi ha al darrere
d’una cançó. Intentaré crear un
espai on es puguin sentir lliures,
poderosos i amb força, quan estiguin dalt de l’escenari al davant
del públic, i transmetre’ls tota la
confiança perquè brillin i arribin
a la pell dels espectadors.
Què valores més a l’hora d’interpretar una cançó?
Penso que independent de la
temàtica de la cançó i d’analitzar-la bé, s’ha d’evitar que els
concursants facin imitacions
dels artistes originals, perquè
no es tracta de fer cap imitació,
sinó que es valorarà la seua pròpia veu i la seua interpretació. És
com quan has d’interpretar a un
personatge de la ficció, te l’has
d’apropar i fer-lo teu.

“Eufòria” està dirigit per
Tono Hernàndez i presentat
per Marta Torné i Miki Núñez,
dues cares ben conegudes.
Sí, ells seran els encarregats
de conduir el talent show.
Són dos cares molt fresques i
molt visibles que ho faran superbé. Estes darreres setmanes hem
estat compartint plató per tot el
procés dels càstings i, a més de
compartir aquesta experiència
amb dos excel·lents professionals, ens ho hem passat molt bé.
Més de 1.500 persones es van
inscriure al càsting d’”Eufòria”. D’elles, 91 van passar la
primera fase del càsting, però
només 15 aconseguiran convertir-se en els cantants definitius del programa. Quina
neteja!
Sí que va ser molt complicada, i
més d’una llàgrima se’ns va escapar. Jo vaig arribar a la primera fase quan eren 91 persones
seleccionades i, així i tot, va ser
és molt difícil perquè, a mesura
que anaven passant els dies, la
dificultat era major i cada cop
hi havia més talent. Aquí sí que
vull afegir una cosa. Tenim molt
talent al nostre país! Us sorprendran els concursants que hem
escollit perquè cadascú és molt
especial, molt genuí, únic, i se’ls
agafarà molt d’afecte. Ara ja tenim els 15 concursants i ja veureu com cada un té la seua propia identitat. Ja tinc ganes que
els poguésseu descobrir i gaudir
perquè, com he dit, hi ha molt
talent!
Que té de diferent Eufòria si la
comparem amb altres talents
shows?
La principal diferència és que no
només es valorarà als concursants com a solistes o cantants
principals, perquè a més, hauran
de participar en les cançons dels
seus companys, i a la vegada
contrincants, fent-los les segones veus. Una feina de conjunt
que sí que serà definitiva per poder guanyar el concurs. Això vol
dir treballar en equip, empatitzar,
tenir la humilitat per posar la veu
al servei d’un altre company per
fer-lo brillar. En definitiva, tenir
un gran talent musical i, a la vegada, entendre la música com
una feina d’equip.
Un valor afegit important
Sí, treballar en equip és important.
Jo sempre dic que, sense els
figurants els protagonistes no

brillarien. Per tant, el que és
diferent i únic a Eufòria és el fet
de potenciar també estes figures
que són tan necessàries per
destacar la veu principal.
Quan s’emetrà?
La Gala serà lo pròxim divendres
18. De moment ja s’han emès els
programes de càsting, ahir va ser
el segon. A partir d’aquí, cada divendres a la nit, intentarem sorprendre-us.
Més de cinc anys amb #Luimelia que ho continua petant a
més de ser tot un fenomen que
implica les xarxes socials.
Sí, ha estat el projecte que més
anys m’ha acompanyat, i encara avui m’arriben missatges de
gent que l’ha vist, l’ha descobert,
l’ha ajudat... És una passada tenir este ressò a nivell mundial, ja
que avui, gràcies a les plataformes digitals, és molt difícil que
només es quedi en un àmbit
local. A mi m’han arribat missatge des del Japó, Indonèsia,
Estats-Units..., és una passada
i molt gratificant veure que allò
que s’ha fet en molt pocs recursos hagi tingut tant ressò.
El poder de les xarxes social és
indiscutible, però també alarmant per la impunitat que es té
a l’hora d’estendre una calúmnia, no?
Sí, és veritat. Hi ha molta impunitat, i hi ha gent que es pensa
que és intocable. T’he de dir que
jo només m’aferro als missatges
bonics, i no faig massa cas dels
insults o missatges negatius que

per sort no en són molts (riu).
Però reconec, com seria el cas
de la Candela Peña, que ha denunciat una persona que l’assetjava a ella i al seu fill. Entenc que
quan es passa aquesta línia, s’ha
de denunciar.
Per a tu, la música, sempre està
present. El teu últim quart single ‘Verde, Amarillo, Azul’ amb
una mescla de ritmes, però
amb la referència dels colors
del Delta.
Sí, la música sempre ha estat
present a la meua vida i espero
que continuï sent així. Tinc molt
clar que no s’ha d’apostar mai a
una sola carta, sobretot si les altres cartes també et fan feliç. La
música és una manera d’expressar-me. Quan t’arriba un personatge per interpretar, ja tot està
escrit, però en canvi, en la música, no. Sóc jo mateixa la que
expresso lo que me passa per
dins. En el cas de la cançó “Verde, Amarillo, Azul” efectivament
parla del delta, dels seus colors,
del cicle de l’arròs, és com un
homenatge al fet de tornar a
casa, a les meues arrels.
Ja fa anys que vius lluny de
casa
Sí, des del 17 anys que visc fora
de casa, i quan torno és com
una cosa màgica, retrobar la família, els amics, la teua terra...
Està cançó parlar de l’amor cap
als orígens amb un ritme de reggae, llatí... un estil que he forjat
amb Anthony Ocaña que és el
productor i compositor amb qui
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treballo, i la veritat és que ha estat la cançó amb més èxit que
he tingut, i em fa molta il·lusió, ja
que parlar de la meua terra i de
tornar a casa.
També vas compondre les
cançons ‘Como ninguna’ i ‘Almas viejas’, que formen part
del ‘soundtrack’ de la sèrie
#Luimelia.
Sí les dos formen part de la banda
sonora de #Luimelia. Va ser un
atreviment per part meua (riu).
Jo mai m’havia atrevit a compartir les meues composicions,
perquè pensava que era una
cosa molt íntima. Vaig compondre “Como ninguna”durant lo
confinament perquè fins aquell
moment no vaig tenir la valentia
per fer el pas. La cançó d’alguna
manera connectava amb #Luimelia, i com havíem parat lo rodatge per culpa del confinament,
li vaig enviar la cançó al director
de la sèrie, i li va encantar, inclús
em va proposar compondre un
altre tema per acompanyar la
sèrie, i va ser quan vaig compondre “Almas viejas” que parla
d’aquest amor prohibit durant
molts anys, i que finalment surt a
la llum. A partir d’aquí va ser com
una excusa el fet de continuar
treballant en temes propis, però
m’ho agafo amb molta calma,
continuo component a ratets,
quan no tinc cap rodatge, però,
amb tota tranquil·litat, no tinc
pressa, i no vull autoimposar-me
res.
Actualment vius a Madrid?
Sí. Després de gravar la sèrie “La
Riera”, em va sortir la sèrie “Presunto culpable” que es va gravar
entre Madrid i el País Basc, i va ser
quan vaig decidir viure a Madrid,
perquè allí tenia tot el cercle de
produccions. A mi m’encantaria
poder treballar des de Barcelona, de fet, ara amb el talent show
Eufòria, estic vivint allí, però ja
saps, aquesta professió et porta
a viure a cavall entre les dos ciutats, però la punta del triangle
és lo delta, perquè sempre que
puc sé que aquí tinc lo meu niu.

“TENIM MOLT
TALENT AL
NOSTRE PAÍS!”

