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«NO ÉS PER LES VACANCES,
ÉS PER LES MANCANCES»
MANCANCES»
E

ls docents protesten per la falta de consens amb què la conselleria ha comunicat diverses decisions, com
la modificació del calendari escolar o els nous currículums. El professorat també demana la reversió de les
retallades i reclama més inversió en educació, entre altres reivindicacions. La vaga va comportar manifestacions
a Tortosa i a Amposta. P3

ERC demana a Salut
una proposta clara i immediata
sobre l’Hospital Verge de la Cinta

Plou sobre
mullat
L’aportació de sorres al Trabucador, que no s’ha fet, hauria
evitat que s’hagi inundat amb l’actual temporal. Preocupació de
nou pels danys que pugui ocasionar ara l’impacte del Cèlia.
					

P3

Planteja al Departament de Salut que es
manifesti de forma realista ja sigui per l’ampliació o per un
hospital nou.
					

P15

2

DIARI MÉS EBRE • divendres 18 de març / 2022

EDITORIAL
Edita:

L

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

Direcció:

Isabel Carrasco Pelaez

Direcció de continguts:

Michel Viñas

Disseny i maquetació

Jesús Ruiz

Col·laboradors:

Neus Rovira
Edward Carter
Joaquin Celma
Eduardo Margaretto
Arnau Sales Rodríguez
Cinta Accensi Martínez
Pere Ferre
Miquel Biarnés
Publicitat:

publicitat@mesebre.cat
610 20 33 25

C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa
(TARRAGONA)

Tel.: 977 279 290
Administració:

distribució@mesebre.cat
Impressió:

Imprintsa
Mitjans Grup Més Ebre:
Canal Terres de L’Ebre
(Canal 34 TDT)

www.mesebre.cat
L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS
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

es organitzacions de
drets humans volen
cridar l’atenció sobre la
vulnerabilitat específica del
grup de refugiats ucraïnesos,
la majoria de les quals són
dones soles amb fills.
Sobretot, es vol cridar l’atenció
sobre el risc d’abús (sexual) i la
responsabilitat dels governs de
protegir-los contra aquest risc.
Fa poques setmanes es podien
llegir algunes reaccions al grup
de Facebook “Support Ukraine”
que mostraven certa alerta. A
part de centenars de reaccions
positives, també hi havia reaccions abjectes de persones que
volien acollir dones ucraïneses per a una relació romàntica o sexual, o per fer les feines
de la casa. Cal deixar clar que
aquestes dones no arriben com
a mestresses de casa no remunerades, i menys com a companyes. Una condició bàsica

opinió

“LA VULNERABILITAT DE LES DONES,
NENS, I NENES UCRAÏNESES”
per acollir un refugiat hauria de
ser que la persona en qüestió
no hagi estat mai condemnada
per violència o maltractament
en el passat. La realitat és que
moltes d’aquestes dones soles,
a més de tenir cura dels seus fills
i recuperar-se del trauma de la
guerra, també hauran de suportar soles la càrrega econòmica
de les seves famílies. Aquestes
circumstàncies les converteixen
en víctimes potencials d’explotació, abusos i violència (sexual).
Sense una supervisió professional aquestes persones es poden
convertir en preses fàcils. Per
tal de protegir-les de qualsevol
forma de maltractament, els
municipis haurien d’organitzar
el seguiment d’aquests refugiats, preferentment en la seva
llengua. Es tracta de fer més
accessible l’ajuda i l’assistència.
Es sabut que el contacte directe amb un professional d’ajuda,

les víctimes denuncien els actes
de violència més ràpidament. La
creació d’una línia directa on els
refugiats puguin trobar ajuda en
el seu propi idioma també pot
ajudar a detectar millor possibles abusos. A Catalunya moltes
persones s’han mobilitzat per
acollir aquestes dones que sovint estan soles i aquests nens.
Aquest impuls cívic és admirable.
S’ha d’animar. Però més enllà de
l’estímul, és necessària una tasca
d’informació, cribratge i orientació, tant per a les persones que

estan acollint com per als refugiats. Els municipis haurien de
tenir un paper a jugar en aquest
sentit organitzant entrevistes
preparatòries i de selecció. L’objectiu és, d’una banda, donar informació a les persones que es
plantegen allotjar i respondre
les seves preguntes. Aquestes
mesures són unes condicions
importants que permetran que
aquestes dones i nens ucraïnesos rebin el que necessiten sobretot després de la guerra: benevolència i seguretat.

Dos anys de COVID-19 a la Regió Sanitària Terres Ebre
En aquests dos anys de pandèmia les Terres de l’Ebre registren més de 45.000 contagis i 360.000 vacunes administrades
El 13 de març de 2020 es confirmava el primer pacient infectat de Covid-19 a la Regió Sanitària Terres Ebre,
una quinzena de dies més tard que es
detectés el primer cas a Catalunya, el
25 de febrer. Aquell va ser l’inici d’una
pandèmia que s’ha allargat dos anys,
fins a l’actualitat, i que ha capgirat
tots els àmbits de la societat, incloent-hi també el sistema sanitari. En
aquest període, a la Regió Sanitària
Terres Ebre s’han confirmat 46.780
contagis de coronavirus i s’han lamentat 245 defuncions. Per contra,
la campanya de vacunació iniciada
a finals de 2020 ha avançat a bon
ritme, ja s’han administrat 363.864
dosis i s’ha assolit una immunització
del 78,2% de la població en pauta
completa.
En el transcurs de tota la pandèmia, el nombre de casos ha sigut
fluctuant, registrant diferents pics per
cadascuna de les sis onades. El màxim nombre de contagis confirmats
es va produir el 19 de gener de 2022
-durant la sisena onada- dia en què
es van notificar 884 positius a Terres de l’Ebre. Les proves diagnòstiques han sigut l’element clau en la
detecció de la malaltia. La confirmació dels casos ha permès al Servei de
Vigilància Epidemiològica fer el seguiment de la persona positiva, prosseguir al seu correcte aïllament i dels
contactes estrets i tallar les cadenes
de transmissió.
La capacitat de realitzar proves diagnòstiques ha estat un dels reptes
constants durant la pandèmia. Actualment, la Regió té una major capacitat de processament de proves que

durant la primera onada, a més d’estar
àmpliament normalitzades i a l’abast de
tothom mitjançant la venda de TARs en
farmàcies. Precisament en els darrers
dos anys s’han dut a terme a la regió
més de quatre-cents mil testos - PCR
(246.807) i TAR (168.293)- amb una
positivitat mitjana del 9,02%. La mitjana
d’edat de les persones positives a les
Terres de l’Ebre ha variat en el transcurs
de la pandèmia i a hores d’ara se
situa en 38 anys i el 52,20% de les
persones contagiades són dones.
Pel que fa als equips mòbils a l’atenció
primària, des de l’inici de la pandèmia
les Terres de l’Ebre han disposat d’una
Unitat de Recollida de Mostres que
està integrada per infermeres, fisioterapeutes (habilitats per fer PCR), tècnics
de cures auxiliars d’infermeria (TCAI)
i personal de gestió i servei que han
dut a terme els cribratges massius,
els cribratges escolars, els cribratges
a residències i els cribratges poblacionals per tal de descongestionar al
màxim als EAP. En alguns moments
de la pandèmia aquest equip ha estat
reforçat per professionals dels EAP per
donar suport a tota la demanada en les
diferents onades.
Més de 360 mil dosis administrades
Una de les actuacions més destacades en aquests dos anys ha sigut
el desplegament de la campanya de
vacunació, iniciada el 27 de desembre
de 2020 amb l’administració de les primeres dosis de Pfizer, en el cas de Terres de l’Ebre a la Residència Natzaret de
Móra d’Ebre.
En la primera etapa de l’estratègia de
vacunació es van muntar els equips
mòbils d’infermeres i personal de

gestió i servei per vacunar a les
residències. Posteriorment, es van habilitar els punts de vacunació poblacionals per augmentar la capacitat de
vacunació, encara que simultàniament
sempre s’ha vacunat -i així es continua
encara- des dels equips d’atenció
primària i en tots els centres hospitalaris. Una campanya amb molt impacte, no només en les infermeres que
vacunen sinó també en el personal de
gestió i serveis, les TCAI, els metges, el
personal de neteja, i tots els professionals dels diferents departaments
tant de Sistemes d’Informació, Serveis Generals, la direcció Econòmica Financera, Recursos Humans
i Atenció a la Ciutadania, que han
fet possible que aquesta campanya
fos un veritable èxit, i en la quan han
participat professionals de tots els proveïdors en una demostració de treball
conjunt per a les persones del territori.
El resultat de tot aquest dispositiu el veiem reflectit en què s’han administrat
més de 363.000 dosis del vaccí a la
Regió Sanitària Terres Ebre, assolint
una cobertura en pauta completa del
78,2% i d’un 47,6% en la dosi de record.
Fins i tot en les franges de col·lectius
vulnerables es frega quasi el 100%
de cobertura vacunal. És, per exemple,
el cas de les persones institucionalitzades, que se situa en el 98,8% en pauta
completa.
Hospitals i atenció primària
Pel que fa a la incidència hospitalària,
en el transcurs d’aquests dos anys, fins
al febrer del 2022, els hospitals de la
Regió Sanitària Terres Ebre han registrat 2.759 ingressos per coronavirus.
D’aquests, 318 han estat derivats a les

unitats de crítics i semicrítics, el que
representa l’11,52% de les hospitalitzacions. En el conjunt de la pandèmia, el dia de major ocupació de
pacients COVID va ser el 24 de gener
de 2021, quan hi havia un total de
104 persones ingressades entre tots
els centres de la regió, 16 de les quals
es trobaven en una situació crítica. El
dia amb la màxima ocupació de pacients crítics i semicrítics va ser uns
dies després, el 2 de febrer de 2021,
amb 25 llits ocupats per pacients
COVID-19.
A l’atenció primària, els seus professionals s’han convertit també
en una peça fonamental en la lluita
contra la pandèmia. Una mostra de
la tasca duta a terme és que des del
mes de març del 2020 fins a l’actualitat els CAP ebrencs han fet 266.689
visites relacionades amb la COVID.
Joan Nin, gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, vol destacar
“l’esforç i l’enorme implicació que
han tingut i que seguiran tenint
tots i cadascun dels professionals
de la salut, des d’administració fins a
hospitalaris, passant per atenció primària o sociosanitària, que han lluitat
i continuen lluitant contra la pandèmia cada dia, ja sigui en la contenció
del virus, el tractament de les persones ingressades o que han participat
en l’estratègia de vacunació”. Nin ha
posat també en valor “el sistema sanitari de les Terres de l’Ebre, un
sistema flexible i amb una enorme
capacitat d’adaptació a les circumstàncies adverses, com s’ha demostrat
durant aquests dos anys que portem
de pandèmia”.

en portada
MÉS
NOTÍCIES
COVID:
PUJADA DELS
INDICADORS
La Regió Sanitària Terres
de l’Ebre acumula, des de
l’inici de la pandèmia, 47.360
casos confirmats per PCR o
TA, 180 més que en el balanç
anterior, i 48.980 si es tenen
en compte totes les proves.
En aquesta regió han mort
245 persones des de l’inici de
la pandèmia. Els indicadors
tornen a pujar. El risc de rebrot creix fins a 915, i l’Rt puja
una centèsima fins a 1,03.
La incidència a 7 dies és de
449. El 13,95% de les proves
que es fan surten positives.
A la regió hi ha 24 persones
ingressades. D’altra banda,
el Departament de Salut ha
fet balanç dels dos anys de la
pandèmia en un comunicat
en què ha informat de les
accions i l’evolució en tot este
temps.
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ACTUALITAT
Els docents mantenen el pols i es manifesten a
les principals ciutats catalanes
El president de la Generalitat,
Pere Aragonès, ha rebutjat ser
l’interlocutor amb els sindicats
d’educació. Ha reiterat que qui
té “l’expertesa, el coneixement
i la confiança” per dialogar amb
la comunitat educativa és el
departament d’Educació, amb
“tot el Govern al costat”. De fet,
ha subratllat que el conseller,
Josep González-Cambray, té
tot el seu suport per generar el
“màxim d’acords possibles”. No
obstant, la protesta al Saló de
l’Ensenyament va impedir que el
conseller el pugués inaugurar. I
els docents han tornat a manifestar-se en el tercer dia consecutiu de vaga. Amb tot, insistei-

xen en la mediació del president
i, a més, volen que destitueixi
Cambray.
A Tortosa, dimecres, el personal
de diferents centres educatius
va fer diverses marxes fins als
Serveis Territorials, on es van
concentrar uns 200 mestres
ebrencs, que van demanar la dimissió de Cambray. Ahir dijous
al matí, la manifestació va ser a
Amposta, iniciant-se a la plaça
del mercat. Els motius de la vaga
a escoles i instituts són diversos.
Els docents protesten per la falta de consens amb què la conselleria ha comunicat diverses
decisions, com la modificació
del calendari escolar o els nous

currículums. El professorat rebutja la reversió de les retallades
i reclama més inversió en educació, entre altres reivindicacions. El lema: “no és per les vacances, és per les mancances’.

Manifestacions a
Tortosa i Amposta

L’aportació de sorres al Trabucador hauria evitat que
s’hagi inundat amb l’actual temporal
Només amb la primera jornada
del temporal Celia s’ha tornat
a inundar la barra del Trabucador, al delta de l’Ebre, i ha
deixat incomunicada la planta
de sal de la punta de la Banya.
Infosa, que gestiona les salines
de la Trinitat, ha aturat l’activitat almenys una setmana i lamenta que la situació seria una
altra si no s’hagués posposat
l’aportació de sorres a l’istme
que preveia fer l’Estat a la tardor. “Era un hivern benèvol que
permetia reforçar la barra de
manera potent i si ara s’acaba

trencant, farem un pas enrere i començarem de zero”, ha
apuntat Manel Salvadó, director industrial d’Infosa.
La manca d’acció coordinada i
efectiva entre Estat i Generalitat posa novament en perill la
morfologia actual de la línia de
costa deltaica.

Preocupació de
nou pels danys que
pugui ocasionar ara
l’impacte del Cèlia

El Moviment de Lluita pel Delta
manté l’acció del 27 de març
al Trabucador on es reivindicarà justament el reforç amb

sorres que no s’ha fet i que ara
ha ocasionat un altre capítol de
preocupació en els punts més
dèbils del delta. (ACN)

Consell
Comarcal del
Baix Ebre

5 milions
d’exemplars de
cranc blau

Tres detinguts
a Amposta i la
Ràpita

Investigats
per robar
taronges

Solidaritat
calera amb
Ucraïna

El Consell Comarcal del Baix
Ebre va informar ahir que
“hem començat a recollir el
material que els veïns i veïnes
del Baix Ebre han donat als
ajuntaments de la comarca
per traslladar-lo a la nau on
l’Associació És per Tu centralitza la recollida de donatius
per fer-los arribar a Ucraïna”.
D’altra banda, des del Consell
també s’ha comuncat que
han començat els treballs de
formigonat al Camí Natural
Via Verda de la Val de Zafán,
al tram comprès entre el pavelló de Roquetes i Tortosa.

Des de 2016, els pescadors
professionals poden capturar
i comercialitzar exemplars de
cranc blau amb l’objectiu de
controlar l’expansió de l’espècie invasora que ha envaït
la costa de l’Ebre. Des de llavors, n’han extret més de 5
milions d’exemplars, amb un
valor de mercat de 4,5 milions d’euros. “Parcialment, els
pescadors que han perdut
espècies valuoses, han vist
compensades les pèrdues”,
ha dit el director general de
Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela. (ACN)

Els Mossos han detingut tres
persones per intentar adquirir medicaments psicotròpics
amb receptes falsificades en
farmàcies d’Amposta i la Ràpita. Busquen aconseguirel medicament Rivotril –nom comercial del clonazepam, una
benzodiazepina amb efectes
sedants, hipnòtics, antiespasmòdics i antiepilèptics-. Una
substància econòmica que
serveix per elaborar el karkubi,
coneguda també com la “droga dels pobres”, que barreja el
medicament psicotròpic amb
alcohol, haixix i pegament.

Agents del Seprona van enxampar els tres homes quan
robaven els cítrics en una explotació agrícola de Tortosa.
La patrulla va veure una furgoneta amb moltes bosses de
taronges i caixes, en una finca del barranc de Sant Antoni.
Els tres homes no van donar
“explicacions lògiques i convincents” i els agents els van
identificar i els van informar
que serien investigats com a
presumptes autors d’un delicte
de furt de productes agrícoles,
ja que no tenien autorització ni
permís del propietari de la finca.(ACN)

La junta de la secció esportiva
de la SCER de l’Ametlla de Mar
ha decidit convertir el partit
que jugarà el primer equip de
l’entitat demà dissabte a la tarda davant del Flix, en una acció
humanitària a favor d’Ucraïna.
L’entitat social i esportiva oferirà l’entrada gratuïta al partit, a
tots aquells que vagin al camp
amb productes de primera necessitat, que posteriorment
s’enviaran per contribuir al
suport internacional cap a les
famílies ucraïneses que estan
patint els efectes de la invasió
russa. El partit correspon a la
21a jornada de la 3a Catalana.

SEQÜELES
GREUS
L’HVCT atén més de 150 pacients ebrencs amb seqüeles
greus de la covid. Els símptomes persistents afecten el
sistema respiratori, neurològic
o osteoarticular dels malalts.
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MÉS
NOTÍCIES
URV
La URV ofereix per al proper
curs 59 graus i dobles graus
que obren les portes a l’adquisició de les competències
necessàries per accedir al
mercat laboral o plantejar-se
una carrera acadèmica. Destaquen, entre altres, com a
novetats els nous plans d’estudis del Grau en Relacions
Laborals i Recursos Humans
i el Doble grau en Dret i
Relacions Laborals i Recursos
Humans, que s’ofereix amb
formació dual

AJUDES AL
LLOGUER A
PERSONES
GRANS
L’Oficina Local d’Habitatge
de Tortosa tramita les ajudes
per al lloguer de persones
grans per al 2022. Tenen com
a finalitat facilitar l’accés i la
permanència en un habitatge en règim de lloguer a les
persones grans. Per poder facilitar el tràmit, l’Oficina Local
d’Habitatge atèn i assessora
les peticions de les persones
interessades. L’horari d’atenció és els dilluns, dimecres
i divendres, de 9 a 12 h, a l’oficina situada a la planta baixa
de l’Ajuntament.

tortosa

POLÍTICA
Una placa recorda la figura de Maria Griñó al nínxol
del cementiri municipal on reposa
L’Ajuntament de Tortosa ha instal·lat una placa al nínxol on reposen les restes de Maria Griñó,
mare del general Cabrera, al
cementeri municipal de la ciutat. Una recerca documental
feta per l’arxiver municipal de
Tortosa va permetre localitzar,
l’estiu del 2020, el lloc on havien anat a parar les despulles
de Griñó després d’haver passat per diverses tombes. Griñó
va ser afusellada al 1836 en el
marc de la primera Guerra Carlina, com a represàlia de les
accions que havia comandat el
general Ramon Cabrera.
Descendents de la família es
van posar en contacte amb

l’Ajuntament per mirar de localitzar les restes i, una vegada determinada la ubicació,
l’Ajuntament es va comprometre a instal·lar-hi una inscripció

Procés dels sextos
pressupostos participatius
Dimarts es va iniciar el procés dels sextos pressupostos participatius de Tortosa. L’Ajuntament destina un
total de 250.000 euros del
pressupost municipal perquè
siga la ciutadania qui decidisca directament quines actuacions i inversions vol que
es duguen a terme durant els
pròxims mesos.
La xifra del pressupost suposa un increment del 25%
respecte a les dotacions dels
anteriors processos participatius, aleshores fixats en

200.000 euros.
Fins el 15 al 27 de març, la
ciutadania pot fer arribar
les propostes. Han de consistir en inversions d’interès
general, concretes i avaluables, que siguen de competència municipal i que siguen viables tècnicament.
Han d’estar ubicades als nuclis de Tortosa, els Reguers
i Vinallop, ja que la resta de
pobles del municipi, en ser
EMD, tenen autonomia per
definir com duen a terme les
seues inversions.

Premi Federico
Mayor Zaragoza

www.ebrexperience.cat

Fa unes setmanes ja vam informar que eren públiques
les bases de la convocatòria
del XV Premi Federico Mayor
Zaragoza que organitza l’associació Amigues i amics de
la UNESCO i la Universitat
Rovira i Virgili. L’objectiu és
sensibilitzar i crear consciència sobre la igualtat de dones
i homes. Els participants són
escoles, instituts, universitats,
entitats, institucions i altres.
Hauran d’elaborar un vídeo,
en equips d’almenys 3 persones, de 2 minuts, sota el lema:
«Dones i homes en igualtat».
Hi ha temps per presentar els
videos fins el 25 de març.

que recorda la dissort de Maria
Griñó.
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha explicat que,
amb la instal·lació d’esta placa,

l’Ajuntament vol dignificar l’espai on es troben les restes de
Maria Griñó, que “va ser injustament afusellada pel simple
fet de ser mare”.

Ruta Mossèn Sol
‘Amics dels Josepets’

El diumenge 27 de març tindrà
lloc la vuitena edició de la ruta
Mossèn Sol, ‘Amics dels Josepets’, una visita guiada per diferents espais de la ciutat i del

Nucli Antic. El lloc de trobada
serà a la Plaça de Sant Jaume
(9h). Després de la ruta, està
previst un esmorzar als patis
del Col.legi Sant Josep (11h).

El Defensor de la Ciutadania
tanca l’any amb 17 queixes
resoltes
El Defensor de la Ciutadania
de Tortosa, Manolo Cardona, ha presentat este dilluns
el resultat de la seua tasca al
capdavant de la institució. Ho
ha fet en un ple extraordinari, davant la corporació municipal. Del resum de la seua
acció des del novembre del
2020, quan va ser nomenat
al càrrec, Cardona ha asenyalat que ha recepcionat 19
queixes, 9 consultes i 5 suggeriments. Amb la mediació
que ha dut a terme amb els
diferents departaments de

l’administració local ha aconseguit que 17 d’estes queixes
quedessen resoltes, mentre
que dos més no han pogut
satisfer la demanda ciutadana
per l’aplicació de les ordenances municipals vigents.

amposta
MÉS
NOTÍCIES
“L’ESCOLA VA DE
BOLO”
Que cap infant es quedi sense
anar al teatre. Amb aquest
objectiu, el grup de teatre la
Xarxa a Amposta, en col·laboració amb l’Ajuntament
d’Amposta han reprès, aquest
mes de març, el programa
’L’escola va de bolo’, en què
oferiran tres obres de teatre
diferents per a infants de 2
a 12 anys. Es recupera així
una iniciativa iniciada el
febrer del 2020, just abans de
l’esclat de la pandèmia i que
preveu atraure a la Fila uns
2.000 alumnes dels centres
d’educació infantil d’Amposta, però també d’altres punts
del territori.

’TROBEM-NOS
ALS BARRIS’
L’Ajuntament d’Amposta, a
través de l’àrea de Participació Ciutadana i Transparència,
posa en marxa, aquesta
primavera, un nou programa
de participació ciutadana. Es
tracta de ’Trobem-nos als
barris’, un cicle d’assemblees
informatives que visitaran
cada barri per informar
sobre els projectes que hi ha
endegats i pendents a cada
barri però, a la vegada, amb
l’objectiu de crear un espai on
la ciutadania tingui l’oportunitat d’explicar les seves
necessitats i preocupacions
sobre el barri.
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18 DE JUNY
Nou grups portaran dotze hores hores de
música al quart Lo Riu Sona Festival
Lo Riu Sona Festival arribarà, el
proper mes de juny, a la quarta edició. Serà el dissabte 18 i
ho farà amb un cartell amb nou
grups i dos escenaris que permetran programar dotze hores
de música sense interrupcions.
Doctor Prats, Roba Estesa, Miquel del Roig, Pepet i Marieta,
Auxili, Lal’Ba, Suu, Joan Rovira
i Habla de mi en presente són
els nou grups, del territori però
també cap de cartells de la resta
del país que conformen el cartell d’aquesta edició que tornarà sense restriccions i a un nou
emplaçament: al triangle que hi
ha al passeig del Canal Marítim,
al costat de la pista d’atletisme, ja
que el pavelló firal està desmantellant-se. “És una satisfacció
presentar aquest esdeveniment
perquè és una tornada a la normalitat”, ha dit l’alcalde, Adam
Tomàs, tot agraint als promotors

que tornin a confiar en Amposta
per ser referent musical de tot el
país. L’objectiu de l’organització
és atraure, com a mínim, 3.000
persones.
Les portes s’obriran a les 17h. i
els concerts es començaran a les
18h. Les entrades es poden comprar de forma anticipada a través
de la web del festival loriusona-

L’Ajuntament destina un 5,6%
del pressupost a gestió de
serveis socials
L’Ajuntament d’Amposta destina un 5,6% del pressupost a
la gestió de Serveis Socials.
Una xifra que ha incrementat
prop de dos punts percentuals des del 2015, quan era
de 3,7%. Si bé el 2015 s’invertien 30,7 euros per habitant
en serveis socials bàsics, ara
aquesta xifra és 55,3 euros.
“Fa dos anys de la declaració
del primer estat d’alarma; fem
mirada enrere i ens n’adonem
que no hauríem pogut gestio-

nar la crisi econòmica derivada del tancament si no hagués
sigut per tota la feina feta des
de 2015 a l’àrea de Serveis
Socials”, diu l’alcalde, Adam
Tomàs, afegint que “hem sigut
capaços de superar una situació molt complicada i això
també es deu a l’equip humà
que conforma l’àrea, tant pel
que fa al nombre (s’ha passat
de 24 el 2015 a 36 el 2021)
com per la qualitat dels i les
professionals”.

festival.cat. De 0 a 3 anys, l’entrada és gratuïta, de 4 a 12 anys
és de 12 euros i de 25 euros per a
les persones de més de 13 anys.
Lo Riu Sona Festival està organitzat per Produccions Submarines
i Èxits Produccions Musicals amb
la col·laboració de l’Ajuntament
d’Amposta i el suport de Generalitat de Catalunya.

El festival
s’endarrereix
dos setmanes
i portarà grups
de les
Terres de l’Ebre
i del panorama
català

Convenis amb entitats esportives

L’Ajuntament d’Amposta ha
renovat, un any més, els convenis de col·laboració amb
18 entitats esportives diferents de la ciutat. En total,
s’han atorgat 232.500 euros.

L’alcalde, Adam Tomàs, va felicitar les entitats per la tasca realitzada i pel fet d’haver
mantinguts i fet créixer la seva
activitat després de la pandèmia de la covid-19.
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MÉS
NOTÍCIES
L’AMPOLLA
La Regidoria de Cohesió Social
de l’Ajuntament de l’Ampolla
està treballant en l’adaptació
dels diversos espais i negocis
del municipi amb elements
d’accessibilitat cognitiva.
Aquesta iniciativa, impulsada
amb la col·laboració del centre
de diagnòstic i intervenció
psicològica MonTea, està
adreçada a persones amb autisme (TEA) amb la finalitat de
fer-los un món més accessible
i inclusiu i, al mateix temps,
sensibilitzar la societat.

“Ens hem proposat aconseguir que tots els establiments
i espais de l’Ampolla, tant
públics com privats, disposin
d’aquest distintiu. Per aquest
motiu, us encoratgem a
formar part d’aquest projecte
posant el pictograma corresponent al vostre establiment
a un espai visible”, explica
Gemma Caballé, regidora de
Cohesió Social.

TIVENYS ES
POSA LA GORRA:
VALORS I
SOLIDARITAT
El proper diumenge 20 de
març es farà una caminada
popular pel terme de Tivenys.
“Ens trobarem un any més
per posar-nos la gorra de
l’AFANOC”.
La jornada solidària és a benefici del infants i adolescents
amb càncer.

SOCIETAT
El Síndic de Greuges demana un pla específic
de protecció per al delta de l’Ebre
El Síndic de Greuges, Rafael
Ribó, ha demanat un pla específic de protecció per al delta
en la Comissió d’Estudi sobre
la Protecció del Delta de l’Ebre
celebrada aquest dimarts. En
la seva compareixença, el síndic també ha denunciat que no
s’hagin executat els moviments
de sorres al litoral per prevenir
els danys de futurs temporals.
Aquestes actuacions, de caràcter urgent, estan contemplades
en els pressupostos generals de
l’Estat i de la Generalitat. En paral·lel, Ribó ha lamentat que el
Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
tampoc hagi avançat en l’aprovació del Pla per a la protecció
de la façana litoral del delta de
l’Ebre, tot i que es va presentar
a informació pública fa un any.
La Comissió d’Estudi sobre la
Protecció del Delta de l’Ebre
es va constituir el novembre

de l’any passat amb l’objectiu
de fer un estudi i un seguiment
de les mesures de protecció
d’aquest entorn natural. En la
sessió d’aquest dimarts també
hi ha participat el president del
Consell Comarcal del Baix Ebre,
Xavier Faura; el director de l’Institut per al Desenvolupament de

les Comarques de l’Ebre (IDECE),
Xavier Pallarès; i el president del

Consorci d’Aigües de Tarragona
(CAT), Joan Alginet. (ACN)

Ribó denuncia que no s’hagin executat les
actuacions urgents per prevenir els danys
causats per futurs temporals

Dani Forcadell assumeix el càrrec com a nou president
de la junta rectora del parc natural del Delta de l’Ebre
El pagès i sindicalista Dani Forcadell és el nou president de la
junta rectora del parc natural
del Delta de l’Ebre i ha assumit el càrrec amb dos objectius
clars: fer funcional i participatiu
aquest òrgan rector i pressionar
el Govern perquè creï una figura legal que protegeixi i blindi
el delta de l’Ebre. Segons Forcadell, això es pot aconseguir
amb un pla de gestió o un pla
de protecció del parc natural
-emparat en una llei o un de-

cret del Govern-, en la defensa
del qual tots els membres de
la junta se sentin còmodes i
que preservi el Delta de futures
amenaces, com els plans hidrològics. El nou president s’ha
compromès a “intensificar” les
reunions i reforçar la col·laboració de la junta amb els tècnics del parc. (ACN)

El nou president buscarà el consens de l’òrgan rector per reclamar “una
figura legal” que protegeixi i blindi el Delta

El congrés culinari GastroMar l’Ampolla
2022 comptarà amb més d’una vintena de
professionals de la cuina i d’acadèmics
La segona edició del GastroMar l’Ampolla, organitzat
per l’Ajuntament de l’Ampolla, tindrà lloc els dies 20, 21
i 22 de març i comptarà amb
la participació de més d’una
desena de professionals del
món de la cuina que elaboraran en directe plats i receptes
marineres tant de cuina clàs-

baix ebre

sica i tradicional com de fusió
mediterrània-oriental, o de
cuina d’autor contemporània,
moderna i conceptual.
D’altra banda, i des del vessant
acadèmic i científic del congrés, que coordina la Fundació
Alícia, a cada sessió hi intervindrà un expert de referència que
parlarà de com es pot conti-

nuar gaudint de tot allò que el
mar ofereix. L’esdeveniment es
desenvoluparà simultàniament
en dos platós situats a l’hotel
Flamingo de l’Ampolla.
La inauguració de la segona
edició del congrés GastroMar
l’Ampolla tindrà lloc el diumenge dia 20 de març, a les 18
hores.

anunci
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MÉS
NOTÍCIES
L’AMETLLA:
L’AJUNTAMENT
ARRIBA A UN
ACORD AMB LIDL
L’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar ha arribat a un acord
amb la cadena Lidl Supermercats SAU, que suposarà la
instal·lació d’un establiment
comercial a l’entrada del municipi i alhora la suspensió del
contenciós interposat contra
l’Ajuntament, l’any 2018, que
buscava urbanitzar la totalitat del Sector 22b1 i obtenir la
llicència de construcció.
En els pròxims mesos, Lidl
instal·larà un supermercat a
l’entrada del municipi amb
aparcament inclòs, que se
situarà concretament al
costat de la comissaria dels
Mossos d’Esquadra. L’Ajuntament concedirà així la
llicència de construcció a la
cadena d’aquest supermercat, que, per la seva banda,
es compromet a assolir una
part del cost de la construcció
d’un vial, que anirà des de la
comissaria dels Mossos fins al
Mercadona.
(La Cala Ràdio)

L’ALDEA
El municipi acull la primera família ucraïnesa
L’Aldea ha acollit a la primera
família de refugiats ucraïnesos,
que han fugit de la guerra entre
Rússia i Ucraïna.
L’Alcalde de l’Aldea Xavier
Royo, acompanyat de la Tinent
Alcalde i Diputada al Parlament
Irene Negre i la Regidoria de
Foment a les Persones Berta
Royo, els han fet efectiu un val,
de manera extraordinària ja que
són els primers que han arribat
i viuran al poble. Aquest val el
podran bescanviar als comerços del poble per a les seues
necessitats bàsiques.

Apareix el cadàver d’un home surant a l’aigua prop de la
punta de l’Àlia, a l’Ametlla de Mar
Un pescador va trobar el cadàver d’un home surant a l’aigua
entre la platja de l’Illot i la punta de l’Àlia, a l’Ametlla de Mar,
aquest diumenge a la matinada. Segons han explicat a l’ACN
fonts policials, el cos estava en
avançat estat de descomposició
i va aparèixer vestit únicament
de cintura cap avall. La troballa
va activar Salvament Marítim,
bombers, Mossos d’Esquadra
i la Guàrdia Civil. Per rescatar
el cos, que es trobava a uns

50 metres de la costa i s’allunyava mar endins, Salvament
Marítim va haver d’utilitzar xarxes cedides pels bombers. La
Guàrdia Civil ha obert ja una
investigació. Davant l’absència
d’elements que ajudin a identificar-lo, els investigadors han
tret mostres del cadàver per
analitzar i comparar l’ADN.

Un pescador va avisar
de la troballa del cos

Clausura de l’Esrasmus +
de l’institiut de Camarles
Divendres passat va tenir lloc
l’acte de clausura de l’Erasmus+ de l’Institut de Camarles
al Pavelló Municipal d’Esports
de Camarles.
Des del 6 fins al 12 de març
alumnes i professors de Bulgària, Grècia, Alemanya, Eslovàquia i Romania han realitzat diversos tallers i activitats
amb l’institut dins del projecte
Erasmus+ Integrated Learning Challenges que han estat fent durant els darrers tres
anys. Durant la seva estada els
alumnes han estat treballant al
voltant del tema del consum
de l’aigua.
En l’acte es van presentar els
resultats dels alumnes en presència de l’alcalde de Camarles, Ramon Brull, la regidora
d’ensenyament, Verònica Villa,

baix ebre

Fira de la mel i l’oli
del Perelló
El Perelló celebrarà FIRABRIL,
els dies 9 i 10 d’abril, la fira de
la mel i l’oli de Catalunya, on
es promocionen la mel i l’oli
del Perelló, els comerços i
productes típics del nostre
territori i l’artesania. A més,
enguany, es podrà gaudir de
l’espectacle “Bona Gent amb
Quim Masferrer, que tindrà
lloc la vespra de fira, el divendres 8 d’abril a les 22h.

la tinent d’alcalde de l’ajuntament de l’Ampolla i diputada
del Parlament, Irene Negre i
la regidora de l’ajuntament de

l’Ampolla, Gemma Caballé.
Per finalitzar l’acte els assistents van poder gaudir de la
música amb un petit concert.

montsià
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LA RÀPITA
La Regidoria de Polítiques Socials i Igualtat va destinar un
total de 123.900 euros en accions socials al 2021
La Regidoria de Polítiques Socials i Igualtat de l’Ajuntament
de la Ràpita va destinar, l’any
passat, un total de 123.900
euros en accions socials. La
regidora de Polítiques Socials
i Igualtat, Oona Tomàs, argumenta que “la principal línia
d’actuació que ens marquem
des de la regidoria és ajudar
la ciutadania en tot allò que
puguem, i per això, destinem
tots els recursos possibles
a elaborar polítiques basades en la igualtat de gènere i
d’oportunitats, la disminució
de la vulnerabilitat econòmica
i el foment d’activitats adreçades a infants i gent gran,
entre altres”.
Una elevada quantitat dels
diners es va adreçar, en subvencions, a les entitats i associacions del municipi de
caràcter social, entre les quals
es troben l’Associació de familiars de malalts mentals de
les Terres de l’Ebre, Càritas,

Siloe, Creu Roja, Mans Unides, APASA, el Casal Municipal
del Jubilat i el Club de pensionistes de la Casa del Mar.
En aquest cas, es van dedicar
un total de 45.000 euros en
subvencions per al foment de
projectes, activitats i serveis
d’utilitat pública en matèria de
programes socials.

Polítiques basades en
la igualtat de gènere
i d’oportunitats,
la disminució de
la vulnerabilitat
econòmica i el foment
d’activitats adreçades
a infants i gent gran

L’Ajuntament convoca dues línies d’ajuts
econòmics adreçats a les persones o
famílies en risc d’exclusió social
L’Ajuntament de la Ràpita convoca dues línies d’ajuts econòmics adreçats a les
persones o famílies en risc d’exclusió social. Aquestes ajudes van dirigides a persones empadronades al municipi que tenen dificultats econòmiques o es troben
en una situació en risc d’exclusió social. La regidora de Polítiques Socials i Igualtat,
Oona Tomàs, declara que “des de la regidoria treballem enfocades a donar resposta a les persones i famílies de la Ràpita que tenen dificultats a l’hora de pal·liar
les seves necessitats bàsiques i per això, un any més, activem dues línies d’ajuts
econòmics”. El període de sol·licituds es tancarà el 15 de novembre de 2022.

Millora de la canalització de la xarxa
de pluvials de l’avinguda dels Esports
i el carrer Constància
L’Ajuntament de la Ràpita millorarà la canalització de la xarxa de pluvials, amb
un nou col·lector de pluvials que partirà del punt baix de l’avinguda dels Esports,
continuarà pel carrer Constància i connectarà amb el pou on la xarxa funciona correctament. Aquestes actuacions posaran fi als problemes d’inundabilitat,
gràcies a la millora substancial de la capacitat de drenatge de la zona.

Vaga per denunciar la pujada
del preu dels combustibles
Els pescadors de la Confraria de Tarragona han denunciat la pujada del preu dels
combustibles. A la Ràpita i Alcanar, la flota sencera d’arrossegament– 39 i tres
embarcacions, respectivament- continuen amb l’aturada i han sol·licitat la paralització temporal fins al 31 de març per complir amb la reducció de jornades, ja
que consideren “inviable” pescar amb els actuals costos i restriccions. En canvi,
en el cas de la pesca d’arts menors, els pescadors han optat per tornar a pescar.
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ALCANAR

ALCANAR
MONTSIÀ

L’Ajuntament rehabilita els nius
de metralladora de les Cases

Oficina
d’Atenció a
la Persona
Consumidora

L’Ajuntament d’Alcanar ha finalitzat els treballs de rehabilitació i interpretació dels nius de
metralladora situats al litoral de
les Cases d’Alcanar, en el marc
d’un projecte més ampli que té
com a objectiu recuperar i posar en valor tots els elements
de la Guerra Civil que es troben
dins del terme municipal.
En total, a Alcanar hi ha catorze elements de defensa de la
costa: set nius de metralladora,
dues bateries, un observatori, un polvorí, un campament,
un fortí i un búnquer. Alguns
són a la mateixa línia de costa,
mentre que d’altres es troben
als vessants de les serres. Així
mateix, alguns estan situats en
zones de domini públic i d’altres en finques privades, amb
diferents qualificacions urbanístiques.
Un niu de metralladora era una
construcció senzilla que protegia una arma automàtica. La
grandària estava condicionada

SANT JAUME
El Cèlia sacseja
la costa
deltaica, les
platges de
Migjorn i Buda
Després del pas de Glòria i Filomena, ara és Cèlia qui està
sacsejant, de nou, les platges
de Migjorn i Buda i tota la costa del Delta de l’Ebre.
No s’ha arribat a temps en les
actuacions preventives. Des
de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja han manifestat
que “esperem que se’n prengue nota. Estem pendents per
poder fer una valoració més
exhaustiva dels danys actuals
ja que les afectacions als punts
més febles del Delta, comencen a ser importants. Esperem
que aviat comence a calmar el
temporal i les nostres costes
puguen aguantar sense patir
danys més greus”.

per la dimensió de la metralladora que hi havia dins. Dels sis
nius de metralladora de les Cases, quatre han caigut a la mar
a causa de la costa rocallosa en
què foren construïts; dos més
estan situats a la platja de l’Estanyet damunt d’una plataforma,
després que el 2021 s’extraguessen de la mar, on el corrent els
havia arrossegat; un setè és a la
punta de la Cianeta, a Alcanar
Platja, i un observatori és a la
Martinenca.
En aquest sentit, Joan Roig, alcalde d’Alcanar, explica que
aquesta actuació ha tingut

Aquesta actuació
s’emmarca en un
projecte més ampli per
a protegir i conservar
les fortificacions de la
Guerra Civil

un doble propòsit: “potenciar aquests nius de metralladora com a recurs turístic i, a la
vegada, mantenir i conservar
elements patrimonials de gran
interès històric per a explicar la
fortificació de la costa catalana
desenvolupada els anys 19361938 per part de la República
Espanyola”.

ULLDECONA

La fortificació de la costa d’Alcanar s’emmarca en les mesures
que va portar a terme el govern
de la República Espanyola al
llarg de la costa catalana entre
els anys 1936 i 1938, davant els
bombardejos dels vaixells feixistes i la temor d’un desembarcament militar a les costes catalanes.

Les reclamacions en el sector
de subministraments continuen predominant sobre la
resta, especialment la llum.
Durant el 2021 el canvi de la
facturació al mes de juny va
accentuar els conflictes entre persona usuària i empresa
en no coincidir la lectura real
del comptador amb la de la
factura. També va haver-hi un
repunt de queixes en la manca de factures per part d’Endesa. «El fet que estigués tant
temps sense emetre factures
va generar molta incertesa,
en plena època d’augment del
preu. Les reclamacions van ser
constants per la poca disposició per compensar les molèsties, i la repercussió que va tenir per a l’economia familiar de
moltes persones», comenta el
tècnic de Consum del Consell
Comarcal, Ferran Romeu.

ALCANAR

LA SÉNIA

Robatori
al camp
de futbol

Torna
la
Passió

Educar
amb amor i
consciència

Suport per un
nou hospital al
territori

La matinada de dimarts, al
camp Municipal d’Ulldecona,
el propietari de la cantina i el
club van ser víctimes d’un robatori. Van trencar la porta de
la cantina i després van entrar
als vestidors, a la sala del material i van buidar els armaris
on el futbol base tenia guardada la roba i el material per
entrenar i jugar.
Segons ha informat el propietari de la cantina, és la cinquena vegada que li han entrat a robar. La situació, com a
tot el territori, és preocupant,
pels danys que suposa un
succés d’aquesta mena, tan a
nivell material com econòmic.
La directiva del club faldut
ha lamentat el greu contratemps. En els darrers mesos,
s’han produït un bon nombre
de robatoris en instal.lacions
esportives del nostre territori.

Després de dues temporades
atípiques, la Passió d’Ulldecona, que es representa des de
1955, torna amb forces renovades, il·lusió i també moltes
novetats. La principal és el nou
actor que representa a Jesús,
el paper principal, la música en
directe de la soprano Consol
Vericat -filla de l’actor més veterà de la Passió- i la recuperació de la composició musical
de Miquel Querol, musicòleg i
poeta d’Ulldecona, per al moment del descens de Jesús de
la creu. Enguany hi ha uns seixanta actors i una vintena de
tècnics de tramoia, vestuari i
maquillatge i el repte és incentivar el relleu generacional en
un cos escènic que havia arribat a tenir dos-cents participants. Hi ha programades dues
representacions en català, el 3
i el 10 d’abril, i dues en castellà, el 24 d’abril i l’1 de maig.

El cicle “L’art d’educar amb
amor i consciència”, organitzat
per l’Ajuntament, arriba a la cinquena edició.
Un any més, hi participaran professionals de renom per a atansar les famílies i la comunitat
educativa al món de la criança
i l’educació positiva. En aquesta edició, novament, l’entitat
Ameiba i les associacions de
famílies de l’Escola Joan Baptista Serra i l’Institut Sòl de Riu,
d’Alcanar, han col·laborat amb
el consistori per preparar la programació. L’alcalde, Joan Roig,
explica que “és un goig treballar
amb les associacions d’educació i criança; cada any les seues
propostes ens permeten tenir
una programació nova, variada i de gran qualitat”. I és que
aquest cicle de xarrades, segons
Maribel Ramon, regidora d’Educació, “és ja un referent a les
Terres de l’Ebre”.

Els regidors i regidores de
l’equip de govern ja han signat per la construcció d’un
nou hospital al territori.
Campanya impulsada per la
Plataforma ‘Per un Nou Hospital a les Terres de l’Ebre’ “i a
la qual donem suport”.
Els fulls per la recollida de
signatures estaran disponibles al PAC de l’Ajuntament
en horari de 9’00h a 14’00h.
També hi ha fulls disponibles
als següents establiments
de la FECOSE: Baby Chik’s,
Calçats Maite, Vailets, Joieria Godes, Carns Querol,
Joieria Arrufat, Ferreteria
Garcia, Xarxa Esports, Floristeria Gaby, Dcasa i Panaderia
Neus.
A banda de la recollida de
signatures personals també es pot donar suport com
a entitat, els fulls també els
podeu trobar al PAC.

ribera/terra alta
TIVISSA
El grup RP Global s’adjudica els
terrenys municipals licitats per
construir 3 parcs eòlics

Tres empreses del grup austríac RP Global s’han adjudicat els
lots de terrenys municipals que
l’Ajuntament de Tivissa (Ribera
d’Ebre) ha licitat per construir
tres parcs eòlics. Davant l’allau
de projectes que s’havien presentat al terme de Tivissa, el
consistori va decidir licitar 788
hectàrees dels comuns de la
vila (un 3,77% del terme municipal), de la seva propietat, per
concentrar-hi les futures centrals d’energia renovable i contribuir en la generació d’energia
verda. Vuit empreses s’han presentat al concurs i s’ha consen-

suat implantar parcs eòlics de
màxim de 45 MW de potència a
cada lot. La setmana passada es
van signar els contractes amb
les empreses que han iniciat la
tramitació de les autoritzacions
amb la Generalitat. (ACN)

Les empreses
adjudicatàries
inicien la
tramitació per rebre
l’autorització de la
Generalitat
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GANDESA
L’Escola Agrària
recupera els
cicles superiors
amb un cicle
d’Olis, Vins i
Viticultura

Presentació
del llibre
‘Gandesa,
3000 anys
d’urbanisme’

El pròxim curs, l’Escola Agrària de Gandesa oferirà l’actual
cicle formatiu de grau mitjà d’elaboració d’Oli d’Oliva i
Vins i també un cicle superior
d’Olis, Vins i Viticultura. Com
destaca l’Ajuntament, el municipi i la Terra Alta fan, amb la
recuperació dels estudis superiors, una “aposta per l’excel·
lència formativa” i la creació
d’ocupació de qualitat. Els dos
cicles tenen una càrrega lectiva de 2.000 hores, i combinaran formació teòrica, pràctica i
dual –amb treball a les empreses-. Els cicles ensenyaran, entre altres, com funciona un celler
i un molí, l’envasat de les begudes i els olis d’oliva, les feines i
el manteniment dels conreus i la
legislació. (ACN)

Avui divendres, 18 de març tindrà lloc la presentació del llibre “Gandesa, 3.000 anys d’urbanisme”, a càrrec dels autors,
el cronista Anton Monner i
l’arquitecte Joan Figuerola.
La presentació anirà a càrrec
de Teresa Arnal, arquitecta
tècnica. L’acte començarà a
les 19 hores i es farà a la Sala
de ball de la SUG (Societat
Unió Gandesana). Es presentarà un treball amb informació
inèdita de tota l’evolució urbana del municipi i dels edificis
desapareguts.
D’altra banda, ahir a la tarda,
al Museu Memorial Batalla de
l’Ebre Gandesa, es va inaugurar l’exposició: “Mossos d’Esquadra. Segona República i
Guerra Civil, 1931-1939”.
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ALCANAR
ASCÓ
Les taules
de treball
generen 10
programes
Aquesta setmana s’ha posat
el punt i final a les taules
de treball impulsades per
l’Ajuntament d’Ascó, i de
les quals s’han generat deu
programes per executar en
l’àmbit socioeconòmic.
Aquestes taules van iniciar-se la tardor passada, i
des d’aleshores han esdevingut un espai de debat,
reflexió i proposta d’activitats, en les quals hi han
participat una quinzena
de persones representants
del sector econòmic local
i del teixit associatiu del
municipi. A partir del treball conjunt i de les diverses inquietuds expressades,
s’ha fet una selecció de les
deu propostes més votades
i que ara l’Ajuntament té la
voluntat d’executar.

FLIX

HORTA DE SANT JOAN

PREMIS

RIBERA

Jornada
d’Iniciatives
Oleoturístiques
de Catalunya

Auca de Sant Salvador d’Horta

45 empreses i
professionals
de la
demarcació,
premiats

‘Aprèn i
emprèn’

Avui divendres 18 de març, la
Ribera d’Ebre és l’amfitriona de
la quarta Jornada d’Iniciatives
Oleoturístiques de Catalunya,
que se celebrarà al Mas del
Director de la Reserva Natural de Sebes, a Flix. Fruit de la
col·laboració público-privada,
la inciativa vol involucrar els
agents implicats en el sector
de l’oli i el turisme per compartir experiències entre zones
productores, crear sinergies i
definir estratègies conjuntes
per atraure visitants i evitar
el despoblament del territori.
Aquesta jornada és una iniciativa de la Xarxa d’Iniciatives
Oleoturístiques de Catalunya
(XIOC) i amb la col·laboració
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i el projecte europeu POCTEFA Transgrowth de
suport a produccions agroalimentàries de qualitat.

L’Auca de Sant Salvador
d’Horta se prestarà demà dissabte 18 de març al Convent
de la Mare de Déu dels Àngels,
amb motiu de la diada que es
fa a Horta de Sant Joan.
També esta festa local va patir
l’aturada per la pandèmia que
va impedir donar-hi, aquell
any, el relleu que corresponia

al cinquè centenari del naixement de Sant Salvador d’Horta.
I és per aquest motiu que s’ha
impulsat la confecció de l’Auca de Sant Salvador, s’ha fet
amb Versos de Ma Cinta Mulet Grau i la col.laboració del
dibuixant Manuel Andrés Díaz
Salas.

La celebració de la Nit dels Premis Cambra Reus va guardonar
quaranta-cinc empreses i professionals de la demarcació
entre les quals, en clau terraltina, s’hi trobava la Denominació d’Origen Protegida Oli
TERRA ALTA, l’empresa Freshly
Cosmetics, que té el seu centre logístic ubicat a Gandesa,
i el forn de pa i pastisseria Cal
Forner de Batea. En clau de la
Ribera d’Ebre, foren guardonades l’empresa de Vinebre Pescaporta Distribucions S.L i també, en altres modalitats, Farines
Poquet, Forn Montaña, la Midit,
Hospital Comarcal de ME, Sara
Blanch i com a part d’un equip
la Monica Cid.

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en el marc del
projecte Ribera d’Ebre VIVA
ha posat en marxa el programa Aprèn i emprèn, amb
la voluntat d’acompanyar les
persones que vulguin crear
una empresa en el sector de
la cura a les persones i obrir
una finestra d’oportunitat a
la creació de nous models de
negoci exitosos, o a la reformulació dels existents. Precisament, el sector dels serveis
a les persones amb necessitats
especials està en creixement,
sobretot per l’envelliment de
la població, però també per
l’increment de les persones
amb problemes de diversitat
funcional —tant física com
psicològica— o les necessitats d’atenció als infants. El
programa impulsat per Ribera
d’Ebre VIVA compta amb el
suport del Servei d’emprenedoria del Consell Comarcal.
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ROQUETES

XERTA

Premis Esportius

10 anys de l’ACN a les Terres de l’Ebre
Dilluns, la Comissió del 10è aniversari de l’ANC a les Terres de
l’Ebre va informar de la jornada
commemorativa dels 10 anys de
l’Assemblea al territori. Pepita
Boix, secretària nacional, va explicar el programa de la jornada
i va animar a inscriure’s a http://
ja.cat/10anys, tot fent incidència
del treball dut a terme durant

Divendres 11 de març al casal
de la Ravaleta es va celebrar la
segona edició dels Premis Esportius Ciutat de Roquetes.
La primera edició es va celebrar el 2019 i l’aparició de la
pandèmia va impedir la seva
normal continuïtat. Aquests
premis tenen com a objectiu
incentivar i premiar l’esforç
dels esportistes de Roquetes
i les seves entitats i també la
seva aposta per l’esport a la
ciutat.
Les mateixes entitats esportives de la ciutat són les encarregades d’escollir als seus esportistes premiats i també el millor
esportista de l’any dels cinc

candidats que escull l’equip de
govern de l’Ajuntament de Roquetes. L’atleta Albert Giné, a la
foto amb l’alcalde Ivan Garcia,
va ser escollit com a millor esportista del 2021.
La gala va començar amb un
reconeixement molt emotiu,
a títol pòstum, per a Manolo
Jiménez que ens va deixar després de lluitar contra una llarga
malaltia. Així mateix, també es
va fer un reconeixement a títol
pòstum a Lluís Horta, del Trail
Roquetes. Persona molt apreciada i amb molt de carisma,
amb molta voluntat sempre de
col.laborar i ajudar en les activitats de l’entitat.

Godall: Mil.lenària

El cap de setmana, Godall va
celebrar una nova edició, i ja
en son 19, de la seva Fira de
l’Oli i l’Espàrrec ‘Mil.lenària’.
Des de l’ajuntament han informat que la fira s’esperava amb moltes ganes, pel fet
que no es va poder celebrar
en els darrers dos anys degut
a la pandèmia i perquè, per
aquesta edició, es canviava de
format, celebrant l’esdeveniment pels carrers del municipi. A grans trets, l’organització
qualifica d’aquesta edició d’un
gran èxit, sabent que les exi-

gències eren importants pel
que representa moure tot el
muntatge pel casc urbà i pel
fet que hi havia moltes ganes de tornar a sortir i a retrobar-se amb la gent. S’han
mantingut les activitats que
tradicionalment tenien més
èxit. Aquestes activitats s’han
vinculat amb altres de més
noves. També s’han incorporat nous tallers i altres activitats per als més petits. Així
mateix, va celebrar-se una
nova edició de la Mostra de la
Taula del Sénia.

aquests anys per les assembles
de base del territori i de la importància de continuar la lluita
fins assolir la independència de
Catalunya és per aquest motiu
que la jornada compta amb el
debat sobre el present i futur de
l’entitat i la independència. Així
mateix, es va presentar el cartell
commemoratiu de l’aniversari.

La jornada serà demà dissabte
dia 19 als baixos de l’Ajuntament
de Xerta.

Assemblea Nacional
Catalana: jornada
commemorativa
demà dissabte

anunci
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MÉS
NOTÍCIES
PREVISIONS DE
FUTUR
Foment del Treball creu que
l’increment del preu de l’electricitat generarà un augment
dels ingressos que Hisenda
obté a través dels impostos
que pot resultar negatiu per
l’economia en el seu conjunt
Pel que fa a les previsions
de futur, Foment considera
que “sembla descartada”
la possibilitat que es generi
un context d’estagflació, la
combinació d’estancament
econòmic i inflació. Tot i això,
demana mesures ràpides per
evitar una espiral d’escalada
de preus i un “pla de suport”
per encarar els efectes econòmics derivats de la guerra
a l’est d’Europa. “El conflicte
bèl·lic entre Ucraïna i Rússia i
l’elevada inflació constitueixen sengles obstacles per a
la recuperació de l’economia
global després de la crisi de la
Covid”, assegura l’organització
empresarial. En aquest sentit,
avisa que ja s’estan observant
conseqüències com un cert
canvi de rumb de la política
monetària per part de molts
bancs. “En el molt curt termini
cap a una certa contenció,
però si perdura la tensió de
preus, els bancs centrals pujaran els tipus més ràpidament
i de forma més intensa”,
apunta l’anàlisi de Foment.

ROQUETES:
S’AJORNA LA
CALÇOTADA
L’Ajuntament ha informat
que, davant la previsió
meteorològica, la ‘Calçotada
jove i no tan jove’ que s’havia
de fer demà dissabte, queda
ajornada per al 2 d’abril. Les
inscripcions seguiran obertes.
D’altra banda, en el marc
de la programació del 8M,
es va fer a l’edifici de l’antic
ajuntament, el taller “Temps
per cuidar-se - l’art de saber
cuidar-se”. Forma part del Cicle de tallers d’empoderament
femení que organitza l’Àrea de
Política de Dones.

terres de l’ebre

ECONOMIA
La guerra provoca la pujada
generalitzada dels preus
La guerra a Ucraïna ha provocat la pujada generalitzada dels
preus a Espanya i a la resta dels
països europeus. Un dels sectors on més l’ha afectat aquest
conflicte ha estat el dels carburants. Els preus de la gasolina i
el gasoil marquen nous rècords
diàriament a causa de l’encariment del petroli. Segons experts, el preu podria continuar
pujant fins a arribar a pagar més
de 2 euros pel litre de gasolina.
Amb l’increment tan ràpid del
preu de la gasolina, el consumidor pot tenir la sensació que
el preu pot arribar a pujar molt
ràpid, però no passa el mateix
a la inversa. Per al consumidor,

Un dels sectors on
més afecta
el conflicte
ha estat el dels
carburants

els preus pugen tan ràpid com
un coet, però després baixen
tan a poc a poc com una ploma. A més dels carburants, als
supermercats, els ebrencs no

són cap excepció, ja s’acusa la
pujada de preus perquè hi ha
productes que es troben amb
més limitacions.
D’altra banda, Foment del Tre-

ball avisa dels “guanys caiguts
del cel” que tindrà Hisenda amb
els impostos a l’energia i demana rebaixar-los. La patronal avisa que allò “bo” per les arques
públiques no necessàriament
ho és per l’economia.

Vaga del transport: el Govern central anuncia mesures
“immediates i eficaces” per ajudar el sector
La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, ha anunciat mesures
“immediates i eficaces” per ajudar el sector del transport com
ara traslladar-li els principis que
inspiren la Llei de Cadena Alimentària o publicar setmanalment l’índex de referència dels
preus dels combustibles, en
lloc de mensualment. Sánchez
ho ha dit després de la reunió
que ha mantingut amb el Comitè Nacional de Transport per
Carretera (CNTC). La ministra
s’ha mostrat “conscient” que,
“com molts d’altres”, aquest

sector pateix l’escenari actual
“d’incertesa” derivat de la invasió russa d’Ucraïna i, en concret, l’augment del preu dels
combustibles.
La ministra de Transports, Raquel
Sánchez, ha assegurat aquest
dijous que el seu executiu estarà
“a l’altura de les circumstàncies”
pel que fa a la situació del sector
del transport i adoptarà mesures
per evitar que treballin per sota
el preu de cost. Compartim que
no és sostenible una situació on
els transportistes es vegin obligats a treballar per sota els seus
costos, i s’agilitzarà l’aplicació

L’Ametlla: Torna la Fira
Alternativa
La Fira Alternativa de l’Ametlla
de Mar torna després de dos
anys d’aturada obligatòria a
causa de la Covid-19. Ho farà
entre els dies 8 i 10 d’abril,
amb expositors locals i d’arreu
del país, entre comerços, particulars i entitats, i amb oferta
lúdica, tant pels menuts com
també pels adults. Durant els
tres dies es podrà gaudir de
nombroses parades de diferents productes artesanals,
ecològics, manufacturats i naturals, dins del nucli urbà en
la ubicació habitual, concretament al llarg del carrer Pau
Casals, la plaça Nova i la plaça

La cita serà els
pròxims 8, 9 i 10
d’abril
Joan Miró. Serà l’edició número 29, fet que demostra la
importància i la consolidació
d’aquest esdeveniment al municipi i al territori. L’objectiu és
estimular la creació d’activitat
econòmica i empresarial del
municipi i del territori, a més
d’aglutinar un seguit d’elements socioculturals al carrer,
pensats per al conjunt de la
ciutadania.

al sector del transport de mercaderies dels principis recollits
a la Llei de la cadena alimentària”. Sánchez ha fet aquestes
manifestacions en plena vaga
del transport de mercaderies
convocada per la Plataforma de
Defensa del Sector del Transport de Mercaderies a partir del
passat dilluns.
Ahir dijous la vaga de transportistes autònoms va seguir. Al
nostre territori, es concentrava
majoritàriament a l’AP-7. Concretament a l’Aldea, on un grup
de piquets informatius es va situar a la rotonda de l’entrada del

La ministra de
Transports promet
que s’aplicarà al
sector els principis de
la Llei de la cadena
alimentària
Polígon Catalunya Sud, a la Nacional 235. Allí demanaven als
xofers que s’aturessin entre 15 i
30 minuts per a protestar contra
l’augment del preu dels carburants. (ACN/Canal TE)

L’Onada Alcanar convoca un
concurs escolar de
redacció i dibuix
Amb l’objectiu de fomentar les
relacions intergeneracionals i
crear sinergies amb el territori,
la Residència L’Onada Alcanar
convoca la primera edició del
concurs escolar de dibuix i
redacció “El meu iaio, la meva
iaia... la gent gran”.
La participació està oberta a
alumnat de les escoles d’Alcanar des de P3 fins a 6è de
primària i es concediran premis per a totes les categories
i finalistes.
El grup de residències L’Onada
Serveis impulsa projectes per

reforçar els valors de respecte i admiració per les persones
grans.
En l’àmbit familiar, molt sovint
els avis i les àvies són un suport
fonamental en la cura dels infants, i els vincles intergeneracionals que es creen són molt
especials. Aquest concurs de
dibuix i redacció vol ajudar a
reflexionar i ensenyar a les generacions més joves dels valors que les persones que tenen un llarg recorregut de vida
representen: voluntat, sacrifici,
esforç...

terres de l’ebre
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POLÍTICA
Esquerra demana a
Salut una proposta
clara i immediata sobre
l’Hospital Verge de la
Cinta
Norma Pujol, secretària de la
Federació de l’Ebre d’Esquerra
Republicana, ha demanat, “una
resposta clara i una solució
immediata del Departament
de Salut” pel que respecta al
futur de l’Hospital Verge de
la Cinta. “La ciutadania de les
Terres de l’Ebre no es mereixen
més retards, ni dilacions; sigui
l’ampliació o sigui un hospital
nou, ha de ser una solució immediata i realista, d’aquí que
Esquerra Republicana exigim
solucions ja”, ha afirmat.
En aquest sentit, ha reclamat
que “qui té la responsabilitat
en aquest moment digui públicament quin és el projecte pel
qual es decanten i es posen a

treballar.”
Pujol ha defensat que “sigui
quina sigui l’opció plantejada,
ha d’estar quantificada, tenir
partida pressupostària, i, en
cas d’un nou hospital, terrenys
amb la catalogació urbanística
pertinent.”
“La conselleria hauria de tenir
clar què és el que vol fer”, ha

“No podem perdre més
temps, el que demanem
és una solució real,
efectiva i immediata”

dit, recordant que els darrers
mesos el conseller Argimon
havia parlat d’una possible ampliació i, alhora; el director
territorial de Salut, Joaquim
Nin, havia parlat que al gener
tindrien un posicionament del
Departament, però a hores
d’ara encara no hi és.
El portaveu del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Tortosa, Xavier Faura, ha demanat

Vilagrà sobre el futur de l’hospital:
“no hi ha unanimitat al territori”
El Govern, la setmana passada, va assegurar que el futur de l’hospital de Tortosa
s’està analitzant pel Departament de Salut amb tots els agents involucrats i que
serà la conselleria qui prendrà la decisió. En una pregunta del diputat tortosí Jordi
Jordan, d’En Comú Podem, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va admetre la rellevància de la qüestió tot i que va destacar que no hi ha unanimitat al
territori. Jordan també va aprofitar per a preguntar altres temes com l’ampliació
dels polígons industrials o el retorn del servei del tren Avant. “És un tema històric,
i importantíssim. Fins ara no s’han resolt les necessitats que té el territori per un
millor servei i per un servei molt més ampli. En tot cas, també és cert que no hi ha
unanimitat al territori”, vas assegurar la consellera. (ebredigital.cat/Dani Camacho)

Roig: “els tortosins i tortosines estem
cansats de baralles entre els socis de
govern d’ERC i Junts, volem i necessitem
un nou hospital ja!”
Des del PSC “sempre hem defensat que la única solució al problema sanitari
a Terres de l’Ebre passa per la construcció d’un nou hospital a Tortosa. Ja n’hi
ha prou de passar-se la pilota, si el govern de la Generalitat realment vol construir un nou hospital que ho faci ja!” amb aquestes paraules el portaveu del
Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de Tortosa i Vice Primer Secretari de la
Federació del PSC a l’Ebre, Enric Roig, ha mostrat la indignació dels socialistes
davant “el darrer episodi d’ERC de l’Ebre, que ara ha exigit al Govern una solució immediata i definitiva a la situació de l’Hospital a Tortosa”.
Roig ha recordat que quan la conselleria de salut era d’ERC aquestes apostaven per l’ampliació de l’actual Hospital Verge de la Cinta i no van fer absolutament res i ara, que està en mas de Junts, canvien de posició i demanen una
solució immediata que ara si contempla la construcció d’un nou hospital. “A
ERC els hi hauria de caure la cara de vergonya, ells tenen la presidència del
Govern i si realment volen solucionar el problema ho poden fer”.

a la conselleria de Salut un posicionament ràpid. “O bé opten
de manera immediata per l’ampliació i rehabilitació del Verge
de la Cinta, sense perjudici de
treballar per un nou hospital; o
bé diuen que aquesta opció no
els agrada i opten directament
per un hospital nou. Si és així,
que ens ho diguin, perquè nosaltres ens posarem a treballar
des del minut zero per forçar

l’Ajuntament de Tortosa perquè posi terrenys a disposició”.
“No podem perdre més temps,
el que demanem és una solució real, efectiva i immediata”.
Ha reblat Faura, que ha estat
acompanyat per la també regidora tortosina Maria Jesús
Viña i el president de la Federació comarcal del Baix Ebre
d’Esquerra Republicana, Enric
Adell.
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CELMA

MICHEL

TERCERA DIVISIÓ
Una candidatura a la
presidència ja és oficial

ELS TRES
MAGNÍFICS
Diuen que sóc un Pitoniso
pels meus pronòstics. Només
sé que quan publico els meus
pronòstics, rebo crítiques
per tots els costats. Publico
aquesta setmana a la meva
secció de la jornada (plana
19) el que vaig dir abans de
començar la temporada. Vaig
dir que el Tortosa entraria
a les tres primeres places,
que l’Aldeana podria quedar
tercer (ha quedat primer)
i que l’Ampolla o Camarles
podrien ser l’equip revelació.
Ho ha estat l’Ampolla. Només
una errada: la de l’Amposta
que no va tenir una bona
gestió esportiva inicial i l’ha
penalitzat.
Aldeana, Ampolla i Tortosa
jugaran el play-off d’ascens,
només un vol pujar Tortosa,
la resta ho intentaran. Tres
entrenadors nous en aquests
equips, Ferran Simó que ha
aprofitat l’oportunitat, Amores que ha arreglat la mala
política esportiva del Tortosa
i Pasquale, el míster revelació
que va arribar a l’Ampolla
a guanyar o a perdre, no hi
havia terme mig. Ha aconseguit 4 derrotes, un empat i 11
victòries.
Tortosa i Ampolla ja han
estat en categories superiors,
l’Aldeana no. Me la jugo: no
pujarà cap equip ebrenc. I tant
de bo m’equivoqui; i si pugen
jo estaré encantat sigui qui
sigui. Felicitats, Aldeana, Ampolla i Tortosa. Reddis, màxim
favorit i Canonja i Cambrils
Unió molt bons equips.

UN FUTBOL
BASE EN PLENA
INÈRCIA
Les darreres setmanes he
detectat molts moviments
al futbol base. Entrenadors
i scoutings que estan en un
club i que marxaran a un altre, converses de tècnics amb
entorns de jugadors d’altres
equips...
Per la seua part, Guillermo
Camarero torna a la Rapitenca, ara per iniciar un nou
projecte, en la coordinació
del futbol base. Finalment
ahir va ser definitivament
oficial. Això comportarà una
nova etapa que li anirà bé al
club.
Tortosa i Ebre Escola, mentre
es busca tancar els nous
coordinadors, han acordat
en una reunió seguir amb la
unió. Potser, amb tot el que
ha passat darrerament, hi
havia dubtes.
No sé, però tal com veig la
situació, en general, crec que
ens esperen una setmanes
mogudes i moltes coses per
veure. Som autèntics.

Tal com vam avançar la setmana
passada, quan estava a prop de
tancar-se el termini per presentar candidatures al FC Ascó, se’n
va presentar una i ara ja és oficial. En la propera assemblea es
podrà conèixer qui serà el nou
president i la junta directiva. Tot
plegat, una bona notícia per l’estabilitat del club.
Pel que fa al tema esportiu, el
FC Ascó va guanyar al camp
del Castelldefels (1-2). Per primer cop suma dues victòries
seguides i la reacció es confirmar. L’exjugador asconenc, Sergi Moreno, ara al Castelldefels,
va marcar aviat l’1-0. Però, poc
després, arran d’una centrada de
Badia, la pilota li va caure a Adri

Espinar qui va empatar amb una
canonada al pal llarg. Posteriorment, encara al primer temps,
un córner tret per Marcel va suposar l’1-2. German, el tècnic,
deia que “hem fet partits millors
sense premi. I en este l’empat no
hagués estat injust però ara la
dinàmica és bona i els bons resultats arriben. A la represa vam
patir però vam saber fer-ho amb
la bona feina de l’equip i les intervencions d’Enric. Sabem que
ho tenim complicat per evitar el
descens però seguirem treballant i lluitant fins el final”.

L’Ascó va vèncer a
Castelldefels (1-2)

Ascó-Vilafranca dissabte 17h
Gavà-Rapitenca dissabte 18h
TERCERA CATALANA
Dissa.: Santa Bàrbara-Godall (16h); Roquetenc-Tortosa
(16.30h); Catalònia-J i Maria
(16.30h); Ametlla-Flix (17h);
Diumenge: Alcanar-Gandesa
(16h); Benissanet-la Cava (16h);
Olimpic-Amposta (17h); Corbera-Rapitenca (17.30h)
QUARTA CATALANA
Dissabte: Tivenys-la Cava
(15.30h); Gandesa-Masdenverge
(16h);
Diumenge: Perelló-Ebre Escola
(15h); Fatarella-Camarles (16h); la
Galera-Ametlla (16h); Ginestar-S. Jaume (16h); Pinell-Xerta
(16.45h); J i Maria-Catalònia (17h)

Triomf de líder de la
Rapitenca, contra l’At Lleida
La Rapitenca, líder del grup 3 de
la Primera catalana, va guanyar
l’At Lleida, un ferm candidat a
l’ascens. Amb el triomf, els rapitencs estan a quatre del seu
darrer rival, si bé este no ha descansat. L’equip ja s’ha enfrontat
al Vilanova, Viladecans i l’At Lleida, primers classificats.
Diumenge passat es va viure una
autèntica festa a la Devesa, amb
un partit d’aquells que fan afició,
amb un gran ambient. Edgar (2),
Oribe i Pachu van marcar els
gols diumenge.
El proper partit és a Gavà, demà

dissabte. Yatma i Eric podrien
tornar. El mister Teixidó comentava que “l’equip està treballant
molt bé, amb un gran esforç tan
individual com collectiu. I així
hem de seguir, pas a pas”.
D’altra banda, informar que la
Rapitenca ha parlat amb Guillermo Camarero perquè sigui
el proper coordinador del futbol
base rapitenc.

Camarero, coordinador
del futbol base

José Cosano, nou delegat de la
Federació a Tarragona
José Cosano, que fou regidor de
l’Ajuntament de Tarragona entre els anys 2003 i 2011, és des
d’aquest dimarts nou delegat de
la Federació Catalana de Futbol
a Tarragona. El nou càrrec serà
ratificat en la pròxima reunió
de la Junta Directiva. El relleu
al capdavant de la delegació de

LA PROPERA

Tarragona s’ha produït per acord
de la Comissió Executiva. Aquest
òrgan vol fer constar l’exprés
agraïment a la tasca desenvolupada com a delegat territorial a
Josep Vives, durant el temps que
ha exercit les seves funcions.
Vives ha manifestat al diari digital
El Travesser que “no tinc memò-

ria que un president de la FCF
hagi destituït a tants delegats
territorials”. Segons El Travesser,
Vives, després d’anunciar que no
seguiria a Soteras a les pròximes
eleccions, va ser destituït, juntament amb els directius tarragonins Rafa Pinedo i Ricardo Pacheco. Tota la cúpula tarragonina.

www.mesebre.cat

El partit
de Canal TE:

Gandesa B
-Masdenverge

Dissabte 23h // (R.) Diumenge
13.30h

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores

Repors amb els gols: AscóVilafranca; Gavà-Rapitenca;
S Bàrbara-Godall; CatalòniaJesús i Maria; Gandesa
B-Masdenverge; Pinell-Xerta
Convidats: Àlex Ródenas
(Reddis); Eric Garrido (Ampolla),
Kiki (Roda Berà); Josep M Torres
(J i Maria) i Cosido (Catalònia).
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L’Ampolla goleja a l’Aldeana i confirma la
seua presència en el play-off d’ascens

L’Ampolla havia de guanyar en
la darrera jornada de la lligueta
per ser el tercer equip ebrenc
en entrar al play-off d’ascens. I
va guanyar a l’Aldeana que ja era
campió i que va rebre el passadís per este motiu.
Gran ambient al camp per la
presentació dels equips més
petits del futbol base ampolleros.
I el partit que no va tenir més de
20 minuts d’història. Es va notar
qui es jugava els punts i qui no.
Arran de l’1-0, obra de Cristian
Panadero, l’Aldeana va perdre
intensitat i l’Ampolla es va apoderar del partit, maniobrant al
centre del camp i posant pilotes a l’espai que l’Aldeana, amb
la defensa avançada i sent fragil,
no va poder frenar. En pocs minuts van arribar els altres gols i
la sentència amb el 4-0 a la mitja part. La represa va sobrar. Al
final, l’Ampolla que va celebrar
el triomf. Ja té la permanèn-

cia garantida. Una temporada
que va començar amb polèmica amb la destitució de Gerard
Capera i l’arribada de Pasquale.
Però finalment es van assolir els
objectius i la feina de l’equip i
del mister han quedat reflectides amb el premi del play-off.

La salvació ja està assolida, ara
es tracta de gaudir de la lligueta d’ascens i de poder donar la
sorpresa. No hi ha pressió i això
és un avantatge. L’Ampolla ha
acabat la primera fases en la segona posició. El Tortosa ha estat
tercer. Foto: Facebook CF Ampolla

L’equip de Pasquale
ha acabat la lligueta
en segona posició.
El Tortosa ha estat
tercer.

Decepció a Amposta:
es queda fora

Primera jornada dels
play-offs

L’Amposta s’ha quedat fora del
play-off d’ascens. Els partits no
van començar diumenge a la
mateixa hora i quan l’Amposta el
començava, ja sé sabia el resultat
final de l’Ampolla. L’Amposta necessitava que l’equip ampollero
no guanyés. Però sí que va guanyar, contra l’Aldeana. Llavors, el
partit Amposta-Móra la Nova ja
no tenia interès classificatori pel
que fa al play-off d’ascens.
Per este motiu, va ser un partit
menys apassionant del que es
podia preveure si l’Amposta hagués necessitat la victòria.
Els locals es van avançar amb
gols de Becerra i Peque, al primer temps. Però el Móra la Nova
va reaccionar a la represa, amb
un golàs de Sergi Vila qui també
empataria a darrera hora.
Així, l’Amposta es queda a tocar
del play off d’ascens, després de
remar contracorrent.
Un mal inici de la lliga, amb relleu a la banqueta, ha acabat
sent determinant. Les previsions
de que l’Amposta seria el candidat a quedar entre els tres pri-

Així ha quedat la primera jornada dels play-offs que començaran el cap de setmana del 26
i 27 de març.

Permanència 8.2 (en baixa un.
Lligueta a 6 partits)
Riudoms-R Bítem
Amposta-Vilaseca

Play off d’ascens (en pugen
dos. Lligueta de 10 partits)

Permanència 8.3 (en baixa un.
Lligueta a 6 partits)
1a jornada
M Nova-Altafulla
Ulldecona-Roda Berà

mers es van anar allunyant. Amb
l’arribada de Sancho, amb les
jornades, l’equip va millorar però
encara li mancava més seguretat
per guanyar partits que es van
acabar empatant perquè hi havia irregularitat. Amb el fitxatge
d’Aniceto i de Guillem, l’Amposta va tenir un impuls que necessitava. En el darrer tram de la lligueta ha estat un conjunt que ha
anat disparat. Però no ha estat
suficient. A Tortosa, amb 10 des
del minut 40, del 0-1 es va passar a l’1-0. Potser va ser el partit
decisiu. En la darrera jornada es
depenia d’altres. I no ha pogut
ser. La decepció existeix però
ara cal el més complicat: canviar
el xip. I no patir en el play-off de
descens.

L’equip, tot i la bona
reacció de les darreres
jornades, no ha pogut
entrar en el play-off
d’ascens

1a jornada
Cambrils Unió-Ampolla
Reddis-Tortosa
Aldeana-Canonja
Permanència 8.1 (en baixa un.
Lligueta de 6 partits)
1a jornada
Pobla Mafumet B-Ebre Escola
La Floresta-El Perelló

Permanència 8.4 (en baixen
dos. Lligueta a 8 partits)
1a jornada
Montblanc-Camarles
Bonavista-Morell
Descansa la Sénia

El porter de l’Ulldecona, Carlos Panisello,
molest amb la sanció
El porter de l’Ulldecona Carlos Panisello, tot i no jugar el darrer
partit, ha estat sancionat amb 3. Suposadament per algun comentari en acabar la confrontació. El jove porter ho nega: “és
lamentable que hi hagi errors arbitrals i que ningú pugui fer res.
Ara em tocarà estar 3 partits sancionat per una cosa que no vaig
dir en cap moment i sempre val només la paraula de l’àrbitre”.

17

LA SANCIÓ DE
BARRUFET
La setmana passada informàvem del malestar que hi havia
a Móra la Nova després de les
darreres jornades, incloent
la sanció a Barrufet, per
l’expulsió pel partit a Bítem.
El jugador va exposar els fets
a Minut 91, molest perquè se
sentia enganyat una vegada
es va conèixer la redacció
de l’acta. Enganyat perquè
l’àrbitre no va complir, segons
Barrufet, amb el que s’havia
parlat al vestidor en acabar
el partit, juntament amb els
delegats, i el jugador local.
Les declaracions de Barrufet
i les queixes moranovenques
han comportat que la sanció
inicial de 4 patits hagi quedat
amb 2, tal com ha informat
el jugador. Per tant, Barru ja
ha complet i podrà començar
el play-off amb el seu equip,
d’aquí dos caps de setmana.
De la resta de partits de la
darrera jornada, dir que l’Ebre
Escola va guanyar el Perelló
(3-2) i el Remolins Bítem,
després de jornades sense
puntuar, va sumar un punt
contra el Camarles (1-1).
En els propers dies es podrien
confirmar fitxatges en equips
que estant gestionant-los.

FUTBOL BASE
En els darrers dies han hagut
especulacions sobre la nova
coordinació de la Unió Esportiva Tortosa Ebre, entitat
que en principi ha acordat
seguir unida per la temporada
vinent. Nando Garcia va ser
un dels primers noms i ara
sonen els de Mario Javaloyes i
Albert Forcadell. En cap cas hi
ha res confirmat oficialment
RESULTATS. darrera jornada

R Bítem-Camarles
Ampolla-Aldeana
Amposta-M Nova
Ulldecona-la Sénia
Ebre-El Perelló
equip

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

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

42
33
30
38
30
29
26
25
32
28
12

GC PNTS

27
26
21
27
36
23
27
32
38
32
36

40
37
37
33
27
26
25
24
23
23
14
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3A CATALANA

GODALL, 0
CATALÒNIA, 0

LA CAVA, 4
ALCANAR, 0

El líder va sumar un empat al
camp del Godall i veu reduït el
seu avantatge.
Juanjo Agustin, tècnic del Godall: “la primera meitat va ser
igualada, amb poques ocasions.
Natros ens vam defensar amb
molta intensitat. A la represa, el
partit va estar més obert. Van
haver-hi més alternatives i vam
poder crear un parell d’ocasions
per marcar. Ells van dur més la
iniciativa i Aleix va tenir una ocasió. Però natros vam seguir ben
posats i al final, en afegit, en una
contra, vam tenir l’oportunitat
més clara. Satisfet pel treball i pel
punt”. El Godall ha sumat 11 dels
darrers 15 punts.
Pau Alegria, del Catalònia: “va
ser un partit igualat, marcat per
l’estat del camp. Vam seguir sent
contundents en defensa però
ens va faltar, en esta jornada,
ser-ho en l’aspecte ofensiu. A la
represa vam avançar línies però
ells van defensar-se força bé i
no vam poder generar ocasions
clares, excepte una acció d‘Aleix
mentre que ells, en jugades a pilota aturada i en una contra al final, van crear les seues per a poder marcar i fins i tot, en afegit,
poder guanyar. Hem de seguir
prerant-nos per afrontar estes
3 jornades que són molt importants, començant pel partit contra el Jesús i Maria de demà”.

La Cava, segon classificat, va
golejar a l’Alcanar i retalla dos
punts la distància sobre el líder.
El partit es va decidir a la segona meitat amb gols d’Imanol (2),
Joel Crespo i Adri.
L’equip de Roca està fent una
gran segon volta. Ara arriben
unes jornades que són clau.
Demà el líder Catalònia rebrà el
J i Maria i en la jornada següent,
els jesusencs visiten la Cava.
Alejandro Alonso, mister de
l’Alcanar: “sabíem que seria un
partit complicat per l’entitat del
rival, i més al seu camp. La primera meitat tot i que ells van dur
la iniciativa i van tenir un parell
d’ocasions clares, vam controlar bé el joc. Natros també van
crear un parell d’oportunitats
per posar-nos per davantt. Però
a la represa als primers minuts
ens van marcar i sense tenir més
canvis vam anar perdent força
i ells van fer els altres gols. Estàvem minvats i ells van superar-nos. La seua victòria va ser
justa. Felicitar a la Cava perquè
està fent una molt bona feina,
amb una ratxa molt positiva de
resultats. I natros a seguir. Sa-

ROQUETENC, 2
GANDESA, 1
El Roquetenc, després de dues
derrotes, es va recuperar remuntant contra el Gandesa
(2-1). Dilla va fer el 0-1 i Joel i
Quim, a la represa, van marcar
pels. El Gandesa va reclamar un
penal sobre Josep no xiulat i un
gol que fou anul.lat per una falta
a Josué, porter local. La decisió
també va ser molt protestada
pels visitants.
Carlos Gilabert, del Roquetenc:
“durant els primers 30 minuts
vam estar bé i vam jugar més a
camp contrari, tenint una ocasió per marcar. Però va ser el
Gandesa qui va fer el 0-1 i fins el
descans va estar més ben posat,
disposant del control de la pilota i del joc, gaudint d’una altra
ocasió. A la represa, aviat, Joel
va empatar i el partit ja va ser
molt intens amb anades i tornades. En una contra vam fer el
2-1 i després, amb molt de treball, vam mantenir el resultat”.
Sobre les jugades polèmiques,
Gilabert deia que “no he parlat
dels àrbitres en el que portem

de temporada. Però només puc
dir que la jugada penal em queda molt lluny per valorar-la i en
la del gol anul.lat penso que ha
hagut falta a Josué”. Ivan Romeu, mister del Gandesa: “van
haver dues parts diferenciades.
A la primera ens va sortir el pla
de partit que portàvem i amb els
minuts vam anar trobant espais
per dins i així vam tenir sortida.
Vam crear, a més, altres opcions. A nivell de joc fórem superiors. Ells recordo que van tenir
una ocasió. El 0-1 al descans
era curt. A la segona ells van
empatar aviat i el partit va canviar. Ells van fer un pas avant. Ja
va ser un partit molt més obert,
amb anada i tornada. Però natros també vam tenir les nostres
ocasions com un pal de Saumell
o una altra de Josep. Així mateix, vam crear altres situacions.
Ens va faltar més encert. Ells, en
una contra, van fer el 2-1. Vam
seguir i en la darrera jugada vam
tenir una doble ocasió que va
evitar Josué. Penso que el resultat no va ser just”. La derrota
és un pas enrere: “amb el que
queda, ja tenim poc marge per
arribar a la primera plaça. Però
seguirem treballant per quedar
el més amunt possible. Si la primera és complicada, lluitarem
per la segona que tampoc serà
fàcil”. Una jornada més, l’afició
gandesana acaba en desacord
amb l’arbitratge.

bem que ara tenim partits que
no són de la nostra lliga però
treballarem per a poder tenir les
nostres opcions”.

FLIX, 2
CORBERA, 1
Segona victòria seguida del Flix.
Albert Alberich, president del
Flix: “a la primera meitat penso
que el Flix va poder decidir el
partit, pequè es van crear moltes
ocasions, només en vam transformar una. El Corbera va crear
una opció però crec que vam ser
superiors, fins el descans. La represa, el partit es va igualar. Arran
d’una indecisió nostra el Corbera va empatar. Vam passar per
una fase en què vam estar precipitats però en una contra van
marcar el 2-1. A darrera hora, el
Corbera va tenir una ocasió per
empatar. Però penso que la victòria va ser justa, sobre tot a la
primera meitat vam ser superiors
davant d’un Corbera que ens va
agradar. Hem de seguir. Estem
fent una bona temporada i buscarem acabar el millor que sigue
possible”. Per la seua part, Ruben
Viudez, tècnic del Corbera: “partit igualat en el que vam estar intensos. Ens vam refer al gol inicial del Flix, aplicant una pressió
alta i fruit d’això vam empatar. Va
ser un partit molt obert, jugant
amb la intensitat i actitud de les
últimes setmanes, creant ocasions. Però en una errada defensiva, degut a la pressió que vam fer
a camp contrari, el Flix va marcar
el 2-1. Vam seguir buscant l’empat i vam tenir l’ocasió per assolir-lo. Però no va arribar. Voldria
destacar el treball i la millora
de l’equip. Som un equip humil
però amb ganes de fer les coses
be i seguirem buscant el nostre
objectiu fins el darrer partit”.

AMPOSTA B, 1
AMETLLA B, 2
Segona victòria seguida de la
Cala, al camp d’un Amposta que
segueix sense revertir la seua dinàmica.
Oliver Serrano, tècnic de l’Amposta B: “l’Ametlla va ser superior. A la represa natros vam
fer un pas avant, intentant jugar més a camp contrari, i vam
aconseguir-ho en alguns moments però no durant tota la
segona meitat. No vam xutar a
porta, excepte el gol. I ells van
aprofitar dues indecisions nostres i Jack no va perdonar. Ells
van poder ampliar l’avantatge
tant a la primera com a la segona part. Joan Marc cal dir que va
estar força bé. Al descans vam
arribar vius, amb el 0-1. A la represa, com he dit, es va intentar però ens va costar. No vam
interpretar del tot bé el que necessitava el partit. Tenim molta
qualitat però sense pilota ens
costa més i cal entendre que
s’ha de treballar més perquè a
la categoria hi ha més ritme que
no pas altres coses. Estem buscant un equilibri i el trobarem.
Poc a poc ens anirem coneixent
(fa unes setmanes que estic) i
penso que l’equip sortirà d’esta
situació actual”.
Xavi Subirats, tècnic de l’Ametlla: “va ser un partit en què vam
jugar ben posats i que vam tenir controlat. Al primer temps,
vam tancar bé el seu joc per
dins i, a més, vam generar 3 ó
4 ocasions clares. Molt satisfet
de la primera meitat. Penso que
el 0-1 al descans era curt. A la
represa vam seguir igual. Bona
feina en l’aspecte defensiu i, a
més, vam buscar esquenes per
crear altres possibilitats. Jack va
fer el 0-2. Ells van marcar un gol
des del mig del camp, un golàs.
Però no ens van crear més opcions. Satisfet del treball i l’actitud
de tot l’equip. El triomf hagués
pogut ser més ampli”.

El filial del Tortosa, amb diverses
baixes, va golejar l’Olimpic per
8-0. Manuel i Konu, del primer
equip, van jugar amb el filial i va
marcar un gol cadascun. Yassine, Fabregat, Cubells, Elyas,
Paco i Pau Cardona van marcar
els altres gols.
El Tortosa necessitava la victòria
després dels darrers resultats.
En la jornada vinent visitarà el
Roquetenc. L’Olimpic, cuer, per
la seua part, rebrà l’Amposta B.

RAPITENCA B, 0
S BÀRBARA, 2
El Santa Bàrbara va vèncer la
Rapitenca B que amb les dues
derrotes seguides a casa, ha vist
frenat el seu impuls. El Santa, en
canvi, segueix progressant amb
6 victòries en els darrers 7 partits. Eric i Robert, amb una gran
gol, van marcar.
Parra, tècnic de la Rapitenca:
“felicitar al Santa Bàrbara per la
victòria perquè va ser just guanyador del partit. A la primera
meitat natros no vam tenir ni la
intensitat ni les ganes necessàries i menys jugant a casa. A la
represa, vam avançar línies però
vam crear poques ocasions. La
temporada es farà llarga. Ara
anímicament no estem bé i futbolísticament es nota. Esperem
refer-nos d’estes dues derrotes”
Chema, del Santa Bàrbara: “vam
fer una bona primera meitat,
marcant el 0-1 i generant alguna
ocasió clara per fer el segon gol,
sent molt intensos en defensa. A
la represa ells van avançar línies
i van ser més intensos; natros
vam perdre la pilota massa ràpid fins que vam marcar el 0-2
que ens va permetre aguantar el
resultat, amb alguna ocasió a la
contra. Molt content del treball i
l’actitud de l’equip”.
equip

S’AJORNA EL JESÚS I MARIA-BENISSANET
El partit Jesús i Maria-Benissanet es va ajornar per la mort en
accident de transit de la mare i
de l’àvia del jugador del Jesús i
Maria, Raimon. Des d’aquestes
línies, el màxim suport per al jugador en uns moments tan extremadament complicats. Rai-

TORTOSA B, 8
OLIMPIC, 0

mon, una peça clau en la bona
dinàmica de l’equip, és molt
apreciat entre els companys
que, com la resta del club, li
estan fent costat en estos moments tan durs. Més Ebre se
suma a les mostres de condolència. Una abraçada.

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

GF

69
56
45
58
28
39
42
45
35
34
38
33
30
29
21
13

GC PNTS

17
22
24
22
13
33
28
34
30
56
51
40
45
68
56
76

53
46
42
41
36
36
34
33
27
21
19
17
16
14
12
2
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UE RAPITENCA

JOAQUIN CELMA

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

ÀLEX

(Ebre Escola)

KILIAN

(Aldeana)

(Catalònia)

JOSEPH
(R Bítem)

RUBEN

SERGI VILA

ALBERT MAURI
(Perelló)

MARC SABATÉ

(Flix)

(Rapitenca B)

LLUÍS FABREGAT

(Móra)

(Tortosa B)

IVAN GASPARIN

CRISTIAN PANADERO

XAVI ROYO

PAU FRANCH

BIEL

ORIBE

JOEL

DIDAC ROIGET

ESPI

BECERRA

JOSEP

ADRI ALONSO

ROGER ROYO

EDGAR

JACK CID

ARNAU CUGAT

(La Sénia)

(Ulldecona)

(Ascó)

(Camarles)

(Ampolla)

(Rapitenca)

(Amposta)

(Rapitenca)

(Godall)

(Roquetenc)

(Gandesa)

(Ametlla)

(Santa Bàrbara)

(Masdenverge)

(La Cava)

(Corbera)

TOP SECRET
· Un jugador que va estar a la
banqueta fa deus jornades necessitava la 5 targeta per després afrontar els play off de
descensos. Com és tan bona
persona i poques vegades protesta, un directiu li va fer un curs
accelerat durant la setmana per
ser durant un segon un jugador
que protestes amb ímpetu per
veure la targeta. Va costar però
la va veure. I és que aquest jugador és un sant.
· Quina fase final a Segona ens
espera. La setmana que ve, a
Més Ebre, anàlisi de tots els
equips de la zona de Tarragona
dels seus jugadors, com juguen
i dades tècniques. Cal mentalitzar-se hi ha molt bons equips,
ens salvarà només el factor
camp.
· Pot jugar la següent temporada el Móra la Nova i el Perelló
en el grup de Segona De Tarragona? Si nó descendeixen, si.
Pot jugar un equip de la zona
del camp de Tarragona a les
Terres de l’Ebre, també. Facin
totes les travesses que vulguin
però si no baixa Catllar i no baixa ni un equip ebrenc, tindrem
embolicat i del bo. Seguiré informant.
· Gran ratxa del Godall: cinc
partits invicte. La Cava millor
equip últimes set jornades. Segon Santa Bàrbara. Prova de foc
per al líder Catalònia: partits seguits contra el Jesús i Maria, La
Cava i Gandesa.
· Tres jugadors d’un equip no
volien a un entrenador. El club
va tenir clar a qui havia de re-

colzar. Aquests tres jugadors van
deixar el club.
· Compte a la dada, igual un
equip de tercera catalana no
competeix la futura campanya.
· Quants equip ebrencs baixaran
de 2a catalana? La propera setmana els donaré la dada exacta.
· Messi mai va ser xiulat quan jugava al Barça. A París el xiulen.
· 700 espectadors van veure la
Rapitenca-At Lleida, més gent
que en molts partits de segona
divisió B. Alerta la dada: la Rapitenca ha jugat contra els tres
rivals que el segueixen.
Després del partit de diumenge
Teixidó se’n va anar a dinar amb
diversos jugadors del Móra la
Nova amb els que té una bona
amistat.
· Per quan la Federació Catalana
donarà suport als clubs perquè
el Barça no jugue els diumenges
o dissabtes a l’hora que ho fa el
futbol amateur? La lliga anglesa
els dissabtes a la tarda si ho fa.
· Deurien tots els entrenadors
després dels partits prendre un
cafè, una cervesa, i que pagués
el que guanyi?. Si això ho fessin
es faria un pas de gegant per a
les bones relacions esportives.
· Només és rendible per als clubs
estar a 1a i a la 2a divisió. La nova
categoria creada 1 RFEF per mi
és un fracàs. A la segona divisió
B de tota la vida de cinc grups,
baixa el nivell, molts equips desapareixeran amb esta estructura.
· Dels entrenadors de Tarragona
de segona catalana, que estan a
l’Ebre, un és segur que no seguirà. Dos possibles.

La Sénia va guanyar el derbi, a Ulldecona / El Santa va imposar-se a la Ràpita, contra el filial rapitenc.

LA JORNADA
· Després d’una llarga lesió,
Jack Cid torna a ser el golejador de sempre setmana; la
setmana passada va marcar un
gol i en aquesta dos. Acabarà
sent un dels pichichis de la categoria. A l’Ametlla porten cada
vegada més el seu projecte de
pedrera; aquesta setmana,
menys 4 jugadors tots eren de
la casa i va debutar Manel Reverté, juvenil de tercer any.
· Un 10 per a la Rapitenca, des
d’octubre no perden, 14 partits
invictes i el seu mister em diu:
“El dia que perdem, hem d’estar preparats; no sé si els meus
jugadors estan mentalitzats, jo
si”. Els secrets són la motivació,
actitud , intensitat...treball individual i col.lectiu. Va vèncer al

milionari At Lleida, que entrena
cinc vegades a la setmana per la
tarde, tenint un autocar com els
clubs professionals. Dissabte van
fer nit a Amposta.
· Gandesa no s’esperava una tercera catalana tan difícil, ja són sis
partits perduts aquesta temporada. No estan gens satisfets amb
els arbitratges.
· El que Chema està fent a Santa
Barbara és molt meritori. Només
cal veure els resultats, sis victòries
en les últimes 7 jornades. Dissabte va guanyar al camp de la Rapitenca B, equip que ara pateix una
minicrisi de resultats després de
14 jornades sense perdre. Chema
segur que tindrà propostes per
a la temporada vinent, a més de
la renovació. Va arribar aquesta

temporada a l’equip i el va trobar fet un solar i ara sembla un
gratacel.
· Aquesta setmana el mai vist
en una darrera jornada, van
haver partits a les 16h, a les 17,
a les 18,i a les 19, un fet que mai
havia passat.
LES MEUES APOSTES A LA
PRETEMPORADA
Candidats ascens: Tortosa i
Amposta.
Per a la tercera plaça: Aldeana
Incògnites: la Sénia, Ulldecona i Móra la Nova
Poden ser revelació: Ampolla
o Camarles.
Un interrogant: El Perelló
Candidats per al descens: R
Bítem i Ebre Escola.
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4A CATALANA

MASDENVERGE, 2
ALDEANA B, 0

CAMARLES B, 2
CATALÒNIA B, 2

AMETLLA B, 2
TIVENYS, 1

El Masdenverge va guanyar l’Aldeana i és líder, amb els mateixos punts que el Gandesa.
Cristian, del Masdenverge: “la
primera meitat va ser més nostra, circulant la pilota, superant
línies i trobant espais. Així vam
fer diverses ocasions clares i dos
gols. El primer de Xavi i el segon
d’Edu. El partit estava controlat
i el rival no va poder generar
oportunitats. A la segona meitat
vam baixar la intensitat. Malgrat
això, vam crear moltes ocasions que no es van transformar i
també vam seguir tenint el partit bastant controlat, no deixant
que l’Aldeana ens fes perill”.
Rafel, tècnic de l’Aldeana: “ens
vam preentar alc amp del líder
amb moltes baixes (4 en covid). Vam intentar ajornar el partit però a ells no els va venir bé
perquè volien que jugadors amb
sanció la puguessin complir i
pensant en el partit a Gandesa.
Vam anar amb molts juvenils,
diversos de primer anys. Es va
lluitar i vam estar a l’altura. Però
ofensivament no teniem recurs
per la besiaxes. Vam donar la
cara però en cinc minuts ens van
fer dos gols abans del descans.
Es va intentar competir i els nois
van donar-ho Tot. Però no vam
poder reaccionar. Felicitar al
Masdenverge i ara pensar en recuperar gent per al partit contra
el Xerta. Esta setmana descansem per la retirada de l’Olímpic
B, una mala notícia perquè sempre ho és que un equip no pugui
competir. Des d’aquí els ànims i
desitjar que pugue recuperar-se
i tornar a competir en el futur”.

Florin, mister del Camarles: “va ser
un partit complicat amb 8 baixes i
dos més que es van produir a darrera hora. Vam convocar 3 juvenils. A banda d’això, en 20 minuts
es van lesionar els dos centrals. A
més, el Catalònia va fer un molt
partit, més posat i intens. I natros
no vam poder controlar el joc. Ells
en una contra van fer el 0-1. Estant
malament, vam fer el més complicat, que fou remuntar. I ja en afegit
de la primera meitat en una contra,
que s’havia d’haver parat amb una
falta tàctica, ens van empatar. La
segona meitat es va girar més vent.
El Catalònia va estar molt millor
que natros. Per això dono per bo
l’empat, tal com va anar el paertit. D’altra banda, natros no vam
estar bé, com, he comentat, però
l’arbitratge no em va agradar gens,
bastant polèmic amb decisions estranyes, al revés del que eren en
molts casos, i amb una actitud que
tampoc em va agradar. I va ser per
uns i pels altres; com per exemple
l’expulsió d’un jugador del Catalònia per una confusió, perquè es
va confondre i la primera targeta li
havia ensenyat a un altre jugador.
No m’he queixat en tota la temporada però este diumenge hi ha
motius per fer-ho. I insisteixo en
què no és excusa, perquè natros
no vam estar bé en general”.

L’Ametlla B va guanyar el Tivenys i va poder revertir la dinàmica negativa de les darreres
jornades.
To, de l’Ametlla B: “va ser un
partit bastant igualat. Natros
vam començar millor, tenint
una ocasió molt clara. Però
acte seguit, amb un gran gol
de Robert, ens van fer el 0-1.
Ens va afectar i ells van generar
una ocasió de Pau, que va evitar
Àlex. Amb els minuts vam buscar obrir el camp i vam generar
diverses arribades. Quintana, de
gol olímpic, va empatar. Fins el
descans vam dominar i Albert

GANDESA B, 3
LA CAVA B, 1
El Gandesa va haver de remuntar i va fer-ho avançada la represa. Segueix al cim de la taula,
empatat a punts amb el Masdenverge, el seu proper rival.
Jordi Salayet, segon entrenador del Gandesa B: “partit que
arrancaria amb un gol ben aviat del conjunt visitant després
d’una bona centrada en l’exterior de Joan Marc i una bona rematada de cap que ficava el 0-1.
Vam dominar el joc però sense
estar còmodes ni trobar les accions per poder tornar a entrar
al matx. Tot i això, Machado, de
cap, va empatar el partit, i amb
l’1-1 es va arribar al descans. A
la represa, bastant superioritat
nostra però sense claredat cara
porta.

Dani, del Catalònia B: “un punt
al camp d’un rival de la part alta.
Vam ser més dominadors del
que ens pensàvem. Excepte els

El partit no es va resoldre fins
la recta final quan Ismael al 78
va marcar el 2-1, aprofitant una
bona centrada, i Pau Boira ficaria el 3-1 de penal ja als darrers
minuts. En la recta final, una trifulca entre jugadors va embrutir
un partit sense més història”.
Àlex Ventura, tècnic de la Cava
B: “als primers minuts vam aprofitar una contra per avançar-nos
al marcador, tot hi que poc després, arran d’una acció a pilota
aturada, ens van empatar. Fins al
minut 70, que ens va aguantar el
fisic, vam estar molt ben plantats i molt intensos sense deixar
que ens creessin moltes ocasions de perill, vam fer un gran
treball al camp del líder. Però als
últims 20 minuts no vam poder
aguantar físicament i vam baixar
molt, i això ens va passar factura
i va fer que el Gandesa s’emportés els tres punts. Satisfet del
treball i de l’esforç de l’equip al
camp del lider, que mai es Fàcil. Vam plantar cara i van complicar-li complicar les coses al
Gandesa”.

primers cinc minuts, vam dominar més el partit i vam poder
progressar. I ens vam avançar
amb el 0-1. Ells van fer un pas
avant i, aprofitant errades nostres, van remuntar. Però en una
jugada aïllada vam empatar poc
abans del descans. Per la segona
meitat vam plantejar de ser més
intensos en les segones jugades,
tenint el vent a favor. Vam generar dos o tres ocasions clares,
aguantant bé darrera amb un
treball defensiu molt bo. No vam
tenir la fortuna de fer el tercer
gol però molt content del treball
dels jugadors”.

EBRE ESCOLA B, 4
FATARELLA, 0
L’Ebre Escola B va superar a la
Fatarella, equip que va presentar-se molt limitat per les baixes
amb 10 jugadors i dos porters.
Un d’ells, Toni, va haver de jugar
al mig del camp i es va lesionar.
l’Ebre Escola, amb espais, va
guanyar l’esquena de la defensa rival i ja abans del descans va
encarrilar el partit amb dos gols,
el segon protestat pels visitants
perquè va haver una falta anterior que no fou xiulada. L’Ebre va
tenir altres opcions. A la represa,
els terraltins van acusar no poder
fer canvis, tot i que van lluitar i
van intentar estar dins del partit.
L’àrbitre va interpretar una cessió al porter visitant, no va semblar-ho, i el local Jaume Cortiella va establir el 3-0. El partit no
va tenir més història. L’Ebre va
fer un parell d’ocasions més i va
ampliar l’avantatge amb un gol
des de fora de l’àrea d’Abderraman. Un gran gol.
La Fatarella, amb dificultats ara
per les baixes, ha vist frenada la
seua progressió, amb 3 derrotes
seguides.

esports
Bardí i Genís, amb un cop de
cap, van disposar de possibilitats per remuntar abans de la
mitja part. Bones sensacions al
descans. A la represa, teníem el
domini del joc tot i que ells van
disposar, d’entrada, un xic més
de pilota. Arran d’una passada
a l’esquena, Khalifi va superar el
porter i va marcar el 2-1. I amb
una acció de Cros vam poder
marcar el tercer. Havíem fet els
canvis i Genís es va lesionar i
els darrers 15 minuts vam haver
d’acabar amb deu. El Tivenys va
pressionar però no va tenir cap
ocasió clara; vam estar ferms
en defensa. 3 punts importants
per agafar confiança després
dels últims resultats que van ser
durs”.
David Montardit, president del
Tivenys: “tot i que els locals al
primer temps van portar lleugerament la iniciativa, natros ens
vam avançar als primers instants
i, com es ja de costum, no vam
saber sentenciar. Als 40 minuts,
mitjançant un gol olímpic, els
caleros van igualar el marcador.
A la segona vam disposar de
més del control del joc i de les
ocasions però no fórem capaços de transformar-les, cosa
que si van fer els locals al quart
d’hora. Es va trencar la bona ratxa. Seguirem per acabar el millor
possible”.

S JAUME, 0
PINELL, 12
Victòria del Pinell en la seua visita al camp del Sant Jaume.
El Sant Jaume presentava nombroses baixes en esta jornada.
Va estar molt limitat, i no va poder agafar cadets perquè jugaven el mateix dia.
Blai, delegat, del Pinell: “va ser
un partit en què el resultat ho
va dir tot. Però ens va costar,
fins el minut 27, quan de penal,
Bicho va marcar el 0-1. A la primera meitat vam acabar 0-6. A
la represa, als primers minuts
en vam fer dos més. I fins el
resultat final, destacant el seu
porter perquè va fer diverses
intervencions molt meritòries”.
Blai afegia que “volia destacar la
noblesa i esportivitat en la que
va jugar el Sant Jaume, durant
tot el partit. M’agradaria destacar-ho”.
Diumenge, derbi. El Pinell rebrà
el Xerta. Duel amb doble valor
en la lluita per les primeres places.

JESÚS I MARIA B, 5
LA GALERA, 0
XERTA
PERELLÓ B
El Jesús i Maria va golejar la Galera, cuer, en un partit que es va
decidir a la represa. Arnau Pardo,
amb 3 gols, va sentenciar.
David Torres, tècnic del J i Maria
B: “va ser un partit en què ens va
costar marcar el primer gol. Ells
es van defensar força bé, tancant
els espais, amb dos línies de 5 i 4
jugadors. Malgrat això, vam crear ocasions i abans del descans
vam fer l’1-0. A la represa, amb
els minuts, vam trobar més espais i vam poder generar altres
oportunitats aconseguint els altres gols, en un partit que va ser
plàcit, sobre tot a la segona meitat, arran del segon gol nostre”.

Segons fonts de l’equip local,
els visitants no van poder disposar de suficients efectius per
disputar el partit. Es va signar
l’acta i el comitè ha donat guanyador al Xerta per 3-0.
D’altra banda, el dimecres dia
30 es recuperarà el partit Aldeana B-la Cava B (20.30 hores).
classificació. 4a. jornada 22
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1. Masdenverge
2. Gandesa B
3. Pinell
4. J i Maria B
5. Ginestar
Camarles B
6. Xerta
Ginestar
7. Xerta
7.Camarles
8. Catalònia
Tivenys
9. Tivenys
Catalònia
10. Ametlla
11. La Fatarella
12. Ebre
Aldeana
Escola
13. Aldeana
La Cava
14. La
Ebre
Cava
Esc
15. S Jaume
Jaume
16. Perelló
17. La Galera

75
73
71
74
54
66
57
62
44
65
62
51
48
46
41
51
49
42
44
46
37
30
35
28
30
31
29
17
22
23

22
28
27
20
24
38
19
38
26
26
21
26
37
34
36
60
61
49
45
46
43
48
41
44
43
101
113
50
64
59

49
52
49
52
44
47
44
47
44
42
44
41
43
41
35
34
35
30
27
23
20
22
20
19
19
12
11
9
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CLUB HANDBOL AMPOSTA
Una final per la salvació:
l’equip necessita tot el
suport de l’afició, demà

Important victòria, disabte passat, de l’Amposta Lagrama a una
pista complicada, la del Sant
Vicenç (20-24). Ara el conjunt
dirigit per Mateu Castellà podrà
demà dissabte davant la seva
afició gairebé certificar matemàticament la permanència si
és capaç de derrotar al Granollers. A Sant Vicenç, el partit va
ser molt intens, arribant-se a
un parcial de 4-11. Després el

partit es va igualar. A la represa,
l’Amposta va sortir molt endollat i amb més intensitat; amb
una defensa molt intensa i una
porteria molt eficient, l’equip va
agafar avantatge al marcador,
fent una bona gestió fins al final,
sumant un triomf vital. El proper
partit, demà, és una final a Amposta on rebrem al KH-7 Granollers Atlètic; l’equip espera tot el
suport de l’afició.

Handbol

Futbol femení

** GRUP A DE LA LLIGA CATALANA D’HANDBOL FEMENÍ. L’Ascó
va perdre a Lleida, contra l’Associació Lleidatana (22-20). Es van
enfrontar els dos primers. En el
darrer sospir, les locals van remuntar. L’Ascó és ara tercer i juga
un partit que pot ser clau contra
el Palau. Els dos primers passen a
la fase d’ascens.
** 1a LLIGA CATALANA SÈNIOR
FEMENÍ. L’Handbol Club Perelló
va guanyar el Banyoles en la fase
de permanència. Partit igualat,
molt emocionant i gran victòria.
Molt important.
** 2a. LLIGA CATALANA SÈNIOR
FEMENÍ. Victòria contundent
en la primera jornada de la fase
d’ascens, contra el Molins. L’Ampolla és el primer líder de la segona fase.

** A la segona divisió, en la jornada passada, la Rapitenca va perdre al camp del FC Tarraco per
3-1. La Plana, per la seua part, va
guanyar el Nàstic de Tarragona
3-2 i ara puja a la cinquena plaça. Les rapitenques, ara entrenades per Noèlia Ontañon, són
sisenes. En la propera jornada,
la Rapitenca rebrà diumenge (12
hores) la Fundació Futbol Base
Reus. La Plana descansarà.

Perelló, líder
En la lliga de futbol-7 femenina,
el Perelló va guanyar al Femení
Alcanar (2-1). Un partit molt disputat i intens en el que les locals,
molt ben posades, es van avançar amb els gols d’Olga i d’Ilenia.
Marta va reduir distàncies per a
l’Alcanar que, tot i insistir, no va
poder empatar.

** Lliga futbol 7 Terres de l’Ebre:
Gandesa-Olimpic ajornat
Campredó-Rapitenca 8-0
R Bítem-Arnes ajornat
Perelló-Femení Alcanar 2-1
S Jaume-Roquetenc 0-3
La classificació està liderada pel
Perelló amb 42 punts, seguit pel
Femení Alcanar amb 40. Tots
dos equips es van enfrontar diumenge passat.
** Pel que fa a la categoria juvenil femenina primera divisió,
l’equip de Futbol Formatiu Terres de l’Ebre va empatar a casa
contra l’AEM 2-2.
Les noies de Cristian, que són
vuitenes amb 31 punts i 20
partits disputats, rebran demà
dissabte visitaran l’Igualada
(11.30h).
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HANDBOL

Centre
Esports Tortosa
Resultats dels equips del club:
el sènior masculí no va jugar.
El partit va ser ajornat per covid a l’equip Garbí B de Palafrugell.
El juvenil femení, en la Copa
Federació, va perdre a Sant
Llorenç per 31-17. Cal destacar l’esforç de l’equip,
competint en una categoria
juvenil sent quasi totes les jugadores cadets. El cadet masculí (segona fase A-sèrie A-2)
va guanyar el CH Esplugues
per 35-30.
Amb aquesta victòria el CE
Tortosa se situa segon en la
classificació, a només dos
punts de l’Esplugues, rival que
continuarà líder, però sentint
l’alè dels tortosins els quals
van donar un cop a la taula
reivindicant les seves aspiracions. Per la seua part, l’infantil masculí roig de Segona
catalana es va imposar amb
solvència a l’Esplugues B per
31-21. I l’infantil masculí blanc
va descansar en esta jornada.

Breus
** FUTBOL SALA, DIVISIÓ
D’HONOR. La Sénia va empatar
a casa contra el Sicoris (5-5). El
CFS Tortosa va caure a la pista
del Lleida per 6-4. I l’Amposta
no va jugar contra la Sentiu (dia
27 a les 17 hores). La Sénia, amb
un partit menys, és vuitena. 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
Móra d’Ebre va golejar el Rapitenc per 9-3. El Flix va perdre a
la pista del Priorat 7-5. El CFS
Roquetes es va imposar contra
la PB Lligallos (6-3). L’Amposta
B va caure a casa amb el Riudecanyes (4-5). CFS Roquetes
és líder.
** FUTBOL SALA. TERRES DE
L’EBRE. Ebre Escola-Campredó
1-5. Toscà-FF Motors AFS Deltebre 2-3; Benifallet-Salvem Lo
Delta 5-5; Inter Rasquera-TM
Tortosa 4-4; CFS Roquetes
B-Dertochip 4-2. Toscà, tot i la
derrota, segueix líder.
**FUTBOL. LLIGA VETERANS.
Amposta-Roquetenc (ajornat);
Delta de l’Ebre-Vinaròs 1-3; Tortosa-Ametlla 0-0; Alcanar-Aldeana 7-1. Rapitenca-Canareu
(ajornat). Roquetenc, líder (34
punts). L’Amposta, segon
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DOL A L’ESPORT TORTOSÍ
Fins sempre, Jordi Angelats!

Tortosa lamenta la mort, als
89 anys, de l’activista cultural
Jordi Angelats.
La seva tasca va comportar la
creació de la coral Cantaires
de l’Ebre Delta, entitat que,
posteriorment, va donar pas
també a altres associacions
com el Foment de la Sardana,
el Grup de Danses Folklòriques o el Club Bàsquet Cantaires, que va ser campió de
la Lliga Espanyola i la Copa de
la Reina, disputant competicions europees.
En reconeixement de la seva
figura, el club el va nomenar com a president hono-

rífic. Angelats també va ser
president del Club Deportiu
Tortosa durant dues temporades, 84/85 i 85/86. El CB
Cantaires Tortosa, a les xarxes, ha expressat el més sentit
condol pel traspàs de qui fou
el fundador de l’entitat. “Tot el
club, jugadors i jugadores, socis i sòcies i la junta directiva
volem reconèixer el llegat que
ha deixat al bàsquet tortosí
així com també en l’’ambit de
la cultura popular. I traslladem
el nostre escalf a la família i
amics”. Descansi en pau Jordi
Angelats i Ballonga.
Foto: Ajuntament Tortosa

CLUB VOLEI ROQUETES
Darrer partit a casa

El sènior masculí del Club Volei Roquetes, a la Superlliga 2,
va aconseguir una important
i merescuda victòria a la pista
del Torredembarra. L’equip va
guanyar de forma ajustada 2-3
amb parcials (21-25/25-14/2725/15-25/6-15). La propera
jornada els L’infantil masculí
Blau guanya (0-3) a la pista @
cvametlla juguen l’ultim partit a casa, contra el Club Volei
Muro. “Treballarem per poder
aconseguir la victòria, en esta
última jornada davant la nostra
afició. Durant tota la temporada el seu suport ha estat brutal”.
Altres resultats: Victòria del sè-

nior masculí B a la pista del Club
Volei Ametlla verd. El sènior femení (a la foto) va guanyar (1-3)
a la pista del CV Taradell. L’infantil masculí Blau va vèncer (03) a Igualada. Victòria del cadet
masculí (3-2) contra el Canet.
Derrota del juvenil femení (1-3)
contra el CV Martorell. El cadet
femení també va perdre (1-3)
contra el Martorell. Derrota de
l’infantil femení Blau (1-3) contra l’AE Carles Vallbona. L’infantil
femení Blanc va guanyar (3-1)
contra el Torredembarra. Victòria de l’infantil masculí blanc (03) a la pista de l’Arenys.
Nota i foto. CV Roquetes
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gastronomia

FLAM
DE MATÓ O BROSSAT

INGREDIENTS

PREPARACIÓ:

• 400 g mató
• 40 g sucre
• 160 g mel
• 400 ml nata líquida
• 100 ml llet
• 4 ous
Caramel:
200 g sucre
120 ml aigua

Posem en un recipient l’aigua a
escalfar i quan estigui calenta la
retirem. Posem en un cassó el
sucre, el desfem, i quan estigui
d’un color daurat hi afegim l’aigua calenta, ho retirem del foc
i posem el caramel a les flameres. (vigilem quan afegim l’aigua
perquè esquitxa i ens podem fer
mal). Posem tots els ingredients

junts en un recipient i ho passem pel túrmix. Afegim la barreja a les flameres que posarem
en una safata i les cobrim d’aigua fins a la meitat, i cap al forn
a 140° durant 45 minuts. Els deixem refredar i, bon profit!

serveis
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IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//

SERVEIS // RELAX

NOVEDAD

IMMOBILIÀRIA
AMPOSTA
Local a l’avinguda La Ràpita
en lloguer. Superfície 220
m2. Ideal qualsevol tipus de
negoci. Dona a dos carrers.
610203325.
ULLDECONA
Local en lloguer o venda de
35m, al carrer major.
977 25 27 27

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

PAGO AL
COMPTAT.
656 386 037

ES LLOGA

Amarre
8 metres
674 35 53 49
(Només WhatsApp)

HERMOSA RUBIA

LA SÉNIA
Ocasió! Es ven edifici
que consta de 3 pisos
i terrat. Pisos de 1-2
habitacions. 977 25 27 27.

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament amb
traster en lloguer. A l’edifici
El Mariner, a primera linea

MARINA
LA RÀPITA

AMPOSTA

de mar, al davant del Club
Nàutic. Zona molt difícil
d’aparcar a l’estiu. 977 74
33 99.

ULLDECONA
Magatzems en venda o
lloguer a diferents llocs del
poble. 674 35 53 49
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ANUNCIAR-TE?

MUY COMPLACIENTE

Aquest és el teu espai
privilegiat de

680 239 519

632 651 069
OFERTA

PUBLICITAT
977 279 290

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

Amposta
Novedad
2 AMIGAS
JOVENCITAS
CARIÑOSAS

DE PECHOS

VOLS

TREBALL
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CATALANA
3 MASAJES
COMPLETOS

comercial@mesebre.cat

50€

· CONDUCTORS/ES
· EDUCADORS/ES SOCIALS
· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA
· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

9H A 20H
OBLIGACIÓN
MASCARILLA

643 708 528

Interessats, trucar al 617 702 159

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:

Felicitats! El Sol
entra al teu signe
i comences una
nova etapa, amb
més ganes de fer
coses. Gestiones
millor la impaciència i estructures el
futur amb detall.

S’activa el teu
sector més íntim
i si normalment
tendeixes a la
introversió, ara més.
Necessites tenir les
coses més controlades i saber de qui
pots fiar-te.

El que potser et
preocupa més actualment, és el teu
futur i saber que
comptaràs amb els
recursos econòmics
suficients. Noves
amistats entren a la
teva vida.

El Sol a la Casa X
pot portar novetats
al sector professional. Si tens alguna
especialitat, és
moment d’apostar
pel que saps fer i
que et diferencia de
la resta.

Una persona que
viu lluny desperta
el teu interès sentimental. Si et costa
dormir i estàs més
estressat, practicar
ioga o meditació,
pot facilitar-te el
descans.

Pot ressorgir un
tema espinós que
havies aparcat i que
pot tenir a veure
amb l’economia o
la teva vida sexual.
Amb la parella feu
números per un
projecte comú.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

El Sol activa el
sector laboral i de la
salut. Un assumpte
de feina va agafant
forma i això et pot
animar una mica.
Poses més atenció
als teus hàbits
diaris.

Apostes per fer
més activitats de
lleure o fins i tot,
una mica d’esport.
Al sector laboral
poden haver-hi
canvis i hauràs de
valorar si són del
teu interès.

El Sol transita per
Casa IV i podries
haver de passar
més temps a la llar.
Si no et satisfà el
tipus de vida que
portes, et planteges fer canvis
raonables.

Amb el Sol a Casa
III poses més atenció en la manera de
pensar i com aquesta influeix en el dia
a dia. Més claredat
d’idees. Xerrades
pendents amb els
germans.

T’interesses per a
una més adequada
gestió de l’economia i tocarà mirar
amb lupa les petites
despeses diàries.
Fas canvis amb
l’objectiu de millorar
la salut.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
S’activa el sector
de la parella. Si
no en tens, pot
aparèixer algú amb
intencions serioses.
Si ja en tens, és
temps per parlar
amb franquesa
sobre la relació.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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EL DELTA

2

“ELS SENYORS DE LA SAL”
FOTO: Carrer de les Botigues de la Sal a Tortosa

E

l nostre Delta va lligat a les
transaccions econòmiques
de la història de la humanitat,
amb la producció de la Sal
com a protagonista d’aquest
fet.

La morfologia del Delta ha sofert múltiples variacions al llarg
dels segles motivades pels canvis del curs del riu Ebre, de vegades sorgides de manera natural i altres, desgraciadament,
per l’acció de l’home afectant
els seus sediments i el seu traçat
original.
Dins de la tipologia dels béns, la
sal del Delta té diverses clas-sificacions:
1) Bé lliure: en el llibre de les
Costums de Tortosa se va fixar
el primer marc legal de sal on
se reconeixia el dret de tots els
veïns del Terme General de Tortosa a recollir la sal, per tant, era
un bé lliure, sense va- lor econòmic. També ens descriu les
activitats principals del Delta,
que eren la pesca i les salines,
que se feien als estanys del tram
final de l’Ebre. Segons el llibre
de les Costums, la pesca es realitzava des del dia de Sant Miquel fins a Pasqua, mentre que
l’aprofitament saliner començava “XV dies passats Pasqua”.
2) Bé privat: la importància de
la sal va provocar que el Consell que governava la ciutat, amb
afany de lucre, va privatitzar algunes de les zones deltaiques.
Aquest fet va suposar l’enriquiment de famílies tortosines que

CINTA ACCENSI MARTÍNEZ

PROFESSORA D’ECONOMIA
INSTITUT DESPUIG DE TORTOSA

membres del Patrimoni Reial,
van fer una gran séquia des del
riu a la llacuna, i la van fer tan
ampla que van desviar el riu que
va acabar penetrant al Pantà,
i així, van crear una nova llera
que acabaria sent la que coneixem avui com la de la Cava, i el
millor de tot... el Pantà va canviar de forma, i les aportacions
de fangs que portava el riu van
portar un procés de sedimentació que va formar illes, en-tre
elles, la meitat del terme actual
de Sant Jaume d’Enveja. El procurador reial Climent del Riu, un
dels impulsors de la séquia amb
els saliners, se’n va apropiar i així
va aconseguir tenir la seva propietat.

El salari, paraula que tots coneixem i esperem cada fi de mes,
esdevé de la paraula “Sal”, ja
que aquest bé, considerat com
un bé escàs, perquè en poques
zones del país es produïa, era
emprat com a mitjà d’intercanvi
i de pagament acceptat, car tenia diverses utilitats, i entre elles
la conservació d’aliments.

ESPAI PATROCINAT PER:

ni
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la nostra memòria,
lo nostre patrimoni

Zona Salines del Riet vell segle XVI. Font arxiu general de Simancas

monopolitzaren les concessions i controlaren l’explotació
i el comerç saliner juntament
amb càrrecs polítics dins de
l’àmbit local i d’arreu de Catalunya. Càrrecs importants, a tall
d’exemple, com el de Francesc
Oliver de Boteller, president de
la Generalitat el 1587.

ens explica Salvador J. Rovira en
el seu llibre Els nobles de Tortosa. S. XVI.

Aquest va aconseguir obtenir la
concessió d’una salina en emfiteusi (figura molt més propera a
la propietat que l’arrendament)
pel batlle General de Catalunya.
Quan el consistori tortosí se’n
va assabentar, ho va considerar
com un atemptat contra les lleis
de la ciutat, i va provocar un enfrontament jurídic que duraria
segles i que acabarien guanyant
els senyors de la Sal.

Fins i tot tenim constància del
llibre Imposicions dels drets de
la sal a l’Arxiu Històric, que ens
explica que aquest dret gravava la sal que s’extreia per mar
o que es venia. També trobem
la imposició del dret del sabó,
la sosa i la salmorra procedent
dels terrenys salobrencs del
Delta. Despuig menciona en els
seus Col·loquis: “salsores per a
sabó, soses per a vidre”. La venda i l’arrendament de les herbes
deltaiques constituïa un capítol
d’ingressos per a les famílies
benestants amb interessos al
delta com els Curto o Oliver de
Boteller.

Les salines del Delta, en l’època
del Renaixement, s’anomenaven
“les Salines del Rei”, en aquesta
privatització trobarien els nobles
anomenats els senyors de la Sal
i eren: Boteller, Cerdà, Curto,
Oliver de Boteller i Sèbil, tal com

3) Bé públic: un cop els nobles
tortosins tenien el control de les
Salines de Riet Vell, van veure
com a competència el privilegi
que tenia la població dels veïns
de Tortosa amb la sal de ventura, que segons l’historiador Joan

Hilari Muñoz, permetia a cada
família del terme obtenir un sac
de 25 quilos de sal a l’any. Aquella sal era de menys qualitat, i es
feia també al delta: al canal Vell,
el Pantà, les basses del Delta
o l’illa de mar..., però com que
suposaven una competència, ja
que volien monopolitzar la Sal,
qui volgués sal havia d’anar a
l’actual carrer tortosí, que encara avui manté el topònim, Botigues de la Sal, a comprar-ne.
El fet va acabar amb una disputa jurídica al voltant de la sal de
ventura... i sabem què va passar
gràcies a un manuscrit de l’any
1766 de l’advocat tortosí Buenaventura Julià, publicat per Josep
Alanyà, on ens explica el que
realment va passar. La solució
que li van donar al problema de
la competència de la sal de ventura, va ser... fer-la malbé! I com
van fer-ho? El lloc on se produïa
més sal era al Pantà, i tenia un
índex de salinitat alt, llavors, els
saliners promotors de l’obra,
amb la complicitat d’alguns

Als altres llocs que quedava sal
de ventura, com eren a les basses de Canal Vell i Illa de Mar,
la Reial Audiència va ratificar el
dret dels veïns de Tortosa a recollir la sal i el conflicte se va
mantenir fins al segle XVIII.
I així acaba la història de Sal,
que va lligada a l’economia,
però també al dret i a la política. S’ha vist com la disputa per
la propietat de la terra va provocar el desviament del riu formant noves terres. Unes noves
terres que van ser adquirides
pels membres de l’administració reial. Durant segles, ELS SENYORS DE LA SAL guanyen en
detriment dels pobres... i en ple
Renaixement, el terme privatització estava a l’ordre del dia...
No us sembla de total actualitat
aquesta història?
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