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La festa dels bous a 
l’Ebre preveu 
recuperar la 
normalitat

Els dies de correbous i espectacles programats 
es van reduir a la meitat l’any passat amb les restriccions 

de la covid.

               P15

El Parlament insta 
el Govern a construir 
un hospital a Tortosa 
en una nova ubicació

Per la seua part, l’Ajuntament de Tortosa ha desmentit que 
hi hagi cap acord amb el departament de Salut sobre la 

construcció d’un nou hospital a la ciutat.

                     P3

««Lo Delta Lo Delta 
diu prou!diu prou!»»

Foto: ACN

SSota el lema ‘Protegim lo Trabucador, Protegim lo Delta’, el Moviment de Lluita pel Delta de l’Ebre (MOLDE), ota el lema ‘Protegim lo Trabucador, Protegim lo Delta’, el Moviment de Lluita pel Delta de l’Ebre (MOLDE), 

amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Ràpita emplaça la ciutadania a assistir a l’acte reivindicatiu que amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Ràpita emplaça la ciutadania a assistir a l’acte reivindicatiu que 

tindrà lloc, el proper diumenge 27 de març, a la Platja del Trabucador.tindrà lloc, el proper diumenge 27 de març, a la Platja del Trabucador.  PP33
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BUSCAR LES CLAUS SOTA LA LLUM DEL FANAL
Com se nota la proximitat 

de les eleccions. Carrers 
aixecats, canvis de direccions, 
tanques i carrers que 
entorpeixen als vianants, poca 
informació als botiguers/eres...  
Això sí, d’aquí a uns mesos tot 
estarà enllestit perquè ja venen 
eleccions. Això és el que escoltes 
pel carrer, però també s’escol·
ten els comentaris sobre lo “dol·
ce  far  niente”, d’aquell alcalde, 
alcaldessa, apoltronat a la cadira, 
i que “només mou el seu darrere 
per sortir a la foto, com si fos un 
membre actiu, d’una associació 
que s’ha mogut per fer activitats 
i donar vida als comerços del po·
ble,”.  Oco!, parlant d’associaci·
ons, sabíeu que encara avui hi ha 
associacions de comerciants que 
després de més de vint anys se·
gueixen al cap els mateixos pre·
sidents/es perquè en tots aquests 
anys no han convocat cap elec·
ció? Això per què? Cal, si més no, 

reconèixer la valentia de la dona 
o home polític. Tothom hauria de 
ser regidor/a una temporada per 
saber com n’és de complicat.
Però, ara ens tocarà votar, i la 
maquinària ja està en marxa, i 
som natros els responsables per 
decidir el nostre futur. Ens cal una 
planificació que tingui en comp·
te l’auge de la immigració. A més, 
l’evolució dels gèneres i dels es·
tils de vida durant els darrers anys 
ha canviat, com també ha canviat 
l’expansió urbana, l’organització 
espacial d’una ciutat o poble. El 
repte d’avui, per a les petites em·
preses, és confiar en aquestes 
dinàmiques de canvi per repen·
sar els seus models de negoci i 
inventar el comerç del demà. Per 
tant, una sòlida dosi d’equilibri 
ajuda. Més enllà de les situaci·
ons i de les singulars trajectòries 
polítiques, el compromís polític 
ha de respondre a la voluntat de 
prestar servei i escoltar les petici·

EDITORIAL

ons dels conciutadans. Per als al·
caldes/es de petits municipis per 
als quals la compensació econò·
mica no constitueix una motiva·
ció, el malestar es concreta en 
una crisi més generalitzada de 
les vocacions polítiques volun·
tàries. També és impossible exigir 
una conformitat entre la comu·
nicació pública i les conviccions 
privades, sobretot amb allò que 
s’anomenaria “correcció políti·
ca” que tendeix a “eufemitzar” la 
realitat a través del llenguatge i 
que no permet la coexistència de 

Els professionals de l’ICS Terres de l’Ebre
fan formació sobre la detecció i l’abordatge 

de la violència masclista per mitjà de 
sessions teatralitzades

L’activitat s’emmarca 
en el Projecte formatiu 

de millora de la detecció i 
abordatge de la violència 
masclista dels serveis de 
salut, liderat pel Servei Català 
de la Salut, i executat per la 
Gerència Territorial de l’ICS 
Terres de l’Ebre 

 Divendres, 18 de març, l’aula 

de simulació del Campus de la 

Universitat Rovira i Virgili de les 

Terres de l’Ebre ha estat l’esce-

nari de l’activitat teatralitzada 

interactiva per a la millora en la 

detecció i abordatge de casos 

de violència masclista en l’àmbit 

sanitari.

Amb 20 participants, la sessió 

s’estructura en quatre sessions 

teatrals breus, d’uns 15 minuts 

de durada cadascuna, en què 

es representen casos reals de 

violència. Posteriorment, es va 

dur a terme un debat on es van 

poder expressar opinions, inter-

canviar sensacions i plantejar 

possibilitats de millora.

Els casos han abordat, d’una 

banda, temes de comunicació 

amb la dona que pateix violèn-

cia masclista: interpretació del 

llenguatge verbal i no verbal, 

abordatge de conversacions, 

empatia, confiança... i, d’una al-

tra banda, aspectes més tècnics 

com són l’ús de l’eina RVD que 

ajuda a valorar el nivell de risc 

de violència masclista que està 

patint la dona, tècniques de mi-

llora del cribratge o, fins i tot, la 

clau del treball en equip per part 

del personal assistencial.

PRIMAVERA
+1H

CANVI HORARI

CANVI D’HORA
HORARI D’ESTIU

La nit del dissabte 26 de març 
al diumenge 27 s’avançarà 

1 hora el rellotge. 
A les 2:00h del matí 

seran les 3:00h.

contradiccions, sinó que promou 
un discurs hegemònic. No és una 
exigència saludable de formalis·
me, modèstia i discreció, sinó una 
negació de la realitat. No alberga 
el pensament, el mata, perquè fa 
impossible tot debat. En resum, 
la correcció política és una regla 
de plom on la hipocresia és un 
vel. Els periodistes aporten el seu 
mèrit en aquest “blues”, aquest 
gènere musical que utilitza unes 
determinades notes i acords, i 
que significa tristesa per la pre·
ocupació (legítima) per encarnar 
el “malestar” guiat per l’elecció 
dels interlocutors i les preguntes, 
preguntes amb dificultats dintre 
de la professió, i amb limitacions 
econòmiques. Si la melodia en·
cara no us és familiar, segur que 
l’escoltareu durant la campanya 
electoral com una bonica il·lus·
tració del tropisme que consis·
teix a buscar les teves claus sota 
la llum del fanal. 

SALUT/ INSTITUT CATALA DE LA SALUT TERRES DE L’EBRE
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  MÉS 
  NOTÍCIES

COVID:  
DESCENS  
DELS 
INDICADORS
El risc de rebrot baixa 
aquesta setmana i se situa 
a 707, per sota de l’anterior 
quan era de 906. La taxa de 
confirmats per PCR o test 
d’antígens entre el 12 i el 
18 de març és de 380 per 
cada 100.000 habitants. La 
incidència a 14 dies és de 
836, pels 905 de la setmana 
anterior.
L’RT baixa fins a 0,86 men-
tre que la setmana anterior 
era de 1,02.
Segons l’últim balanç, i com 
ens comunica el Departa-
ment de Salut,  hi ha un 
total de 17 pacients hospita-
litzats i 3 a l’UCI.
La Regió Sanitària de les 
Terres de l’Ebre acumula, 
des de l’inici de la pandèmia, 
48.377 casos confirmats.
En esta regió han mort 245 
persones des de l’inici de la 
pandèmia.
S’han vacunat de la primera 
dosi 147.280, de la segona 
136.811 persones i de la dosi 
de reforç 80.610. La pauta 
completa acumula 144.893.  

A la presó 
després de robar 

un cotxe
El jutjat de guàrdia d’Amposta 
ha enviat a la presó un home de 
41 anys que havia robat un cot·
xe de l’aparcament d’un super·
mercat de la ciutat i, després de 
ser detectat per la policia a Ull·
decona la matinada de dissabte 
circulant pels carrers del poble; 
va fugir d’un control policial i va 
acabar patint un accident. Els 
Mossos van trobar a l’interior 
del vehicle 5 garrafes de 25 li·
tres de gasoil que hauria robat a 
diversos camions estacionats a 
Ulldecona. El detingut ja va pro·
tagonitzar un episodi similar el 8 
de febrer, quan després de sos·
treure un vehicle a Amposta va 
acabar provocant  un accident 
al centre de Tortosa. 

MOLDE
organitza un acte 

reivindicatiu al 
Trabucador

Sota el lema ‘Protegim lo 
Trabucador, Protegim lo Delta’, 
el Moviment de Lluita pel Delta 
de l’Ebre (MOLDE), amb la col·
laboració de l’Ajuntament de la 
Ràpita emplaça la ciutadania a 
assistir a l’acte reivindicatiu que 
tindrà lloc, el proper diumenge 
27 de març a la Platja del Trabu·
cador a les 11 hores del matí.
“L’objectiu general de la pro·
testa és fer viral i present la 
problemàtica que patim i per 
tant, pressionar les institucions 
competents per a que empren·
guen accions urgents tant al 
Trabucador com a moltes zo·
nes del Delta, que s’han tornat 
a veure castigades aquests dar·
rers dies pel temporal Cèlia. Un 

DIUMENGE

A les 11 hores s’iniciarà la col·locació de les persones dintre de les lletres
del signe internacional d’ajuda S.O.S a gran escala, mentre un dron gravarà

per visualitzar la gran fragilitat que té el Trabucador

Jesús: Setmana 
de l’Activitat 

Física i la Salut
L’EMD de Jesús i diverses en·
titats i clubs del poble, així 
com empreses vinculades al 
món de l’esport i els dos cen·
tres educatius, l’Institut·Es·
cola Daniel Mangrané i el Col.
legi d’Educació Especial Sant 
Jordi, han programat un se·
guit d’activitats vinculades al 
món de l’esport i la salut que 
ocuparà la setmana del 28 de 
març al 3 d’abril. 
Es tracta de la 7a Setmana 
de l’Activitat Física i la Sa·
lut que l’any passat no es va 
poder fer per la Covid, i l’any 
anterior tampoc es va poder 
completar al coincidir justa·
ment amb l’aplicació del pri·
mer confinament.

L’Aldea: Reconeixement a José 
Miguel Gonzalvo

L’acord consisteix en l’accés als 
terrenys de la ceràmica amb 
l’objectiu d’utilitzar·los, en una 
primera fase, per a espai d’ús 
de la brigada municipal. L’acord 
contempla dos fases més a 
desenvolupar en un futur per 
a iniciar treballs més ambicio·
sos en l’àmbit de la preservació 
del patrimoni cultural existent 
i en l’àmbit del desenvolupa·
ment social i turístic de l’espai. 
El manteniment i neteja exterior 
passa a ser municipal, millorant 
l’aspecte d’aquesta zona. Les 
dos parts es comprometen a 
revisar aquest conveni de ma·
nera anual i a ampliar aquest 
acord de manera progressiva.

L’Alcalde de l’Aldea Xavier 
Royo i la Tinent Alcalde i Di·
putada al Parlament Irene Ne·
gre li feien entrega, al Sr. José 
Miguel Gonzalvo, d’una placa 
commemorativa pels anys de 
servei al pobl com a Jutge de 

Pau. Gonzalvo fou nomenat el 
14 d’octubre de l’any 2008, i 
aquest any 2022 deixa el càr·
rec després de 14 anys d’exer·
cir les seues funcions. Juan 
Pedro Linares serà el nou Jut·
ge de Pau substitut.

Tivenys: 
acord entre 

l’Ajuntament i 
Picurt

altre objectiu és demostrar la 
disconformitat del territori en·
vers les intencions del Ministe·
rio de començar el seu projec·
te de atermenament (deslinde), 
que cal pensar que marcaria el 
punt d’inici de la desaparició 
del Delta. Des del moviment 
voldríem adreçar·nos directa·
ment a la ciutadania. El Delta 
està en una situació crítica i 
ha arribat l’hora de mobilitzar· 
nos, d’unir·nos, de sortir al car·
rer i de demostrar la nostra for·
ça. No podem quedar·nos de 
braços creuats davant la situa·
ció en la que es troba la nostra 
terra. Cal passar a l’acció i cal 
demostrar tota la nostra estima 
per ella”.



4 DIARI MÉS EBRE • divendres 25 de març / 2022 tortosa
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TORTOSA 
ESTRENY 
LLAÇOS AMB 
AVINYÓ
L’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, va viatjar 
este cap de setmana fins a 
la població francesa d’Avi-
nyó, amb la qual Tortosa 
està agermanada des del 
1967. Avinyó va ser, de fet, 
la primera ciutat amb la 
qual Tortosa va establir el 
primer dels agermanaments. 
Els vincles s’incrementen 
a partir d’ara per a impul-
sar intercanvis de caràcter 
turístic, cultural, econòmic i 
gastronòmic.

AVUI 
DIVENDRES, 
FESTA LOCAL
Avui divendres, és Festa Lo-
cal a Tortosa. El 25 de març 
és la baixada de la Cinta, la 
data en què es considera 
que la Mare de Déu va fer la 
seua aparició a la catedral de 
Tortosa, la nit del 24 al 25 de 
març del 1178 i va entregar 
el seu cíngol a un sacerdot, 
amb la qual cosa aquest 
element va esdevindre una 
relíquia que ha sigut venera-
da fins al dia d’avui. 

El Parlament insta el Govern a construir un hospital 
a Tortosa en una nova ubicació pels “greus 

problemes” de l’actual
El Parlament ha aprovat una 
moció que insta el Govern de 
la Generalitat a construir un 
nou hospital a Tortosa gestionat 
per l’ICS en una nova ubicació 
perquè “s’ajusti a les exigències 
actuals” i que “posi fi als greus 
problemes d’espais i accessibili·
tat” que té l’actual Hospital Ver·
ge de la Cinta. El text reclama 
a Salut que actuï “amb la major 
celeritat possible” i constata que 
és “urgent” i “no es pot ajornar 
més”. El punt s’ha aprovat amb 
el vot a favor de tots els grups 
i l’abstenció d’ERC. La moció, 
a proposta dels comuns però 
amb esmenes transaccionades 

amb la majoria de grups, tam·
bé reclama que es converteixi 
l’estació de L’Aldea en una inter·
modal que connecti tots els ser·
veis ferroviaris amb autobusos, 
petició que ha comptat amb el 
suport de tots els grups menys 
Vox, que s’hi ha abstingut. Tam·
bé s’ha demanat la redacció del 
projecte de desdoblament de 
l’Eix de l’Ebre a la C·12. Aquest 
darrer punt ha s’ha aprovat amb 
el suport de tota l’oposició i els 
vots en contra del Govern, que 
amb només 64 vots no ha pogut 
impedir que s’aprovés. Un dels 
punts que s’ha aprovat per una·
nimitat és instar a resoldre les 

mancances estructurals de les lí·
nies R15 i R16, així com reclamar 
que els combois siguin els que 
corresponen a la mitja distància i 
no a un servei metropolità.
Durant el debat, el diputat dels 
comuns Jordi Jordan ha defen·
sat que la seva moció busca que 
el territori tingui serveis públics 
infraestructures dignes i una mi·
llor protecció del medi ambient. 
Per la seva banda, la diputada de 
la CUP Laia Estrada ha remarcat 
que és imprescindible un nou 
hospital. També s’ha queixat que 
s’aprovi la moció però després 
no es faci efectiu el que es de·
mana. En aquest punt ha carre·

gat contra els grups de govern, 
que han presentat esmenes a la 
moció. “Vostès governen, per 
què necessiten una moció per 
demanar·se a si mateixos coses 
que no estan fent?”, 
La diputada de Junts Irene Ne·
gre ha reclama tel nou hospital 
a Tortosa i ha dit que cal “una 
resposta necessària, urgent i 
inajornable per a un servei de 
qualitat”. Per la seva banda, la di·
putada d’ERC Maria Jesús Viñas 
ha dit que el seu grup donarà 
suport a la decisió conjunta del 
Departament de Salut i l’Ajunta·
ment de Tortosa.
(ACN)

POLÍTICA

L’ajuntament nega que hi hagi un acord amb Salut
L’Ajuntament de Tortosa, 
aquest dimecres, en un comu·
nicat, ha desmentit que hi hagi 
cap acord amb el departament 
de Salut sobre la construcció 
d’un nou hospital a la ciutat. El 
consistori assegura que tam·
poc existeix cap petició per 
part del departament de Salut 
de la Generalitat per tal que 
l’Ajuntament de Tortosa posi 
a disposició terrenys per a la 
construcció d’un nou centre 
hospitalari. 
En relació a això, l’alcaldessa 

de Tortosa, Meritxell Roigé, ha 
manifestat reiteradament que, 
si es produeix aquesta petició 
per part del govern de la Ge·
neralitat, “l’Ajuntament posarà 
a disposició els terrenys de ma·
nera pràcticament immediata”.
L’alcaldessa, ahir dijous al matí,  
va insistir en què “estem par·
lant d’un tema molt seriós, que 
hauria de determinar el Depar·
tament de Salut i no una fil·
tració en un mitjà. Veiem que 
des d’algun departament hi ha 
diferents veus. Des del govern 

Urbanització de la plaça de 
l’Escorxador

Esta setmana han començat 
els treballs d’urbanització 
de la plaça exterior de l’antic 
escorxador municipal, actu·
al seu del Museu de Torto·
sa. El projecte contempla 
l’habilitació d’una vorera 
perimetral que donarà con·
tinuïtat al passeig existent a 
l’avinguda de Remolins fins 
a enllaçar·lo amb l’avingu·
da Felip Pedrell; la creació 
d’un espai pavimentat a to·
car de l’edifici modernista, 
que inclourà il·luminació 
ornamental i que millorarà 
la perspectiva de l’edifici; 
la plantació d’una dotzena 
de nous arbres, el mante·

niment dels existents, i la 
creació de zones amb vege·
tació arbustiva; així com la 
definició de l’àmbit central 
amb un paviment tou i amb 
mobiliari urbà, que genere 
un nou espai de trobada per 
a la ciutadania. L’alcaldessa 
de Tortosa, Meritxell Roigé, 
ha subratllat que esta ac·
tuació “permetrà dignificar 
este espai, que va lligat a 
un entorn patrimonial molt 
destacat, on es troben ele·
ments tan importants com 
la Catedral, l’edifici moder·
nista de l’antic escorxador, 
el castell de la Suda i el riu 
Ebre”.

La Setmana Santa de Tortosa
tornarà a traure al carrer les processons 
després de dos anys sense poder-ho fer

La Setmana Santa de Tortosa 
recupera enguany les proces·
sons. Ho farà, després de dos 
anys sense que les haja po·
gut dur a terme pels efectes 
de la pandèmia de covid·19. 
Al 2020, quan tots els pre·
paratius estaven a punt per a 
la presentació del programa, 
el confinament va suposar la 
cancel·lació de tots els actes 
de la Setmana Santa. L’any se·
güent, encara amb mesures 
restrictives de prevenció pel 
nombre de contagis, tampoc 
es van poder fer les proces·
sons, encara que sí que es van 

recuperar alguns dels actes.
Ara, l’Agrupació de Confraries 
de la Setmana Santa de Torto·
sa ha confeccionat un progra·
ma d’actes en el qual hi tenen 
cabuda tots els actes habituals, 
encara que n’ha ajornat dos 
fins a l’any que ve: els que te·
nen com a protagonistes els 
infants de la ciutat.
D’esta manera, el programa 
preveu fer sortir les quatre pro·
cessons habituals de la ciutat: 
la primera serà la del Diumenge 
de Rams, que enguany estrena·
rà punt d’inici: des de les 11 h, 
els onze passos de la processó 

estaran exposats a la nova pla·
ça de la Catedral fins a l’inici 
de la processó, a les 20 h. La 
seguiran les del Silenci, la mit·
janit de Dijous Sant; i les del 
Sant Enterrament, a Tortosa i a 
Jesús, el Divendres Sant. 
Una altra novetat serà que du·
rant la missa del Diumenge de 
Rams es farà el tancament del 
retaule de la Mare de Déu de 
l’Estrella, a l’altar major de la 
Catedral, per a poder contem·
plar les pintures que il·lustren 
la passió de Jesucrist i que es 
troben a la part posterior del 
retaule.

municipal, estem molt mo·
lestos perquè creiem que les 
coses no es fan així. No es pot 
seguir enganyant a la ciutada·
nia. L’únic acord que tenim des 
de l’Ajuntament amb el Depar·
tament és el de desembre del 
2020 quan es va acordar l’am·
pliació de l’hospital que resolia 
de forma immediata les neces·
sitats més importants. I avui 
·ahir dijous per al lector/a·  es 
parla d’un nou hospital quan 
no s’hi ha previst ni un euro al 
pressupost. Un nou hospital 

que, d’entrada, ens en podem 
anar a prop del 2040 per po·
der·lo tenir. Portem 16 anys 
d’espera i ara en serien 15 anys 
més. Si volen un nou hospital 
que ens ho diguen, amb una 
petició. Però això avui en dia 
no existeix. El problema, que 
no s’enganyi a ningú, no són els 
terrenys, són els diners”. Roigé 
afegia que “volem un compro·
mís clar i que no s’enganye a la 
ciutadania. A hores d’ara no es 
veu voluntat i això és el que es 
pot dir”.  
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SOCIETAT URBANISME
amposta

ALCANARBREUS
** AMPOSTA engega 
un projecte d’orientació 
educativa i laboral entre 
persones joves. El projecte 
“Orienta’t” vol aportar 
eines perquè el jovent 
afronti la presa de decisi-
ons amb tota la informació 
possible.
** EL PROGRAMA Treball 
i Formació gestiona la 
integració laboral de quatre 
joves tutelats i extutelats.
En aquesta edició parti-
cipen joves d’entre 17 i 19 
anys, als quals s’ofereix 
formació i un contracte de 
treball d’un any.
** LES PLUGES dels últims 
dies provoquen l’enderroc 
de sis nínxols del cementiri. 
L’alcalde, Adam Tomàs, 
recorda la tasca de regula-
rització de la propietat feta 
els darrers mesos després 
d’anys d’inacció al cemen-
tiri i referma el compromís 
de tenir adjudicada la 
reforma, manteniment i 
servei del cementeri abans 
d’acabar l’any.

Festa del Mercat a la Plaça:
el comerç local, protagonista 

El comerç local serà el protago·
nista de la catorzena edició de la 
Festa del Mercat a la Plaça, que 
tindrà lloc del 19 al 22 de maig. 
Amb la recuperació del 100% 
de la presencialitat, la Festa del 
Mercat comença a escalfar mo·
tors al voltant d’aquest eix te·
màtic. “Estem molt il·lusionats 
de poder encarar aquesta nova 
edició d’una forma totalment 
presencial, recuperant el pre·
gó, els tastos al Mercat i totes 
les activitats tradicionals de la 

Festa”, explicava l’alcalde d’Am·
posta, Adam Tomàs. Seguint el 
fil de la temàtica, al cartell de 
la Festa del Mercat, que han 
presentat l’alcalde d’Ampos·
ta, Adam Tomàs, acompanyat 
de la regidora d’Ensenyament i 
Cultura, Inés Martí, del director 
de la Festa, Jordi Príncep, i de 
l’autor del cartell, Adrià Merín, 
es destaca un negoci molt re·
conegut a la ciutat, Casa Chor·
dà, antigament ubicat al carrer 
Major.

Inversió de prop 
de 280.000 
euros en la 
reurbanització 
del passeig Canal
L’Ajuntament d’Amposta inver·
tirà 280.000 euros en la urba·
nització del passeig Canal, des 
del carrer Mestre Sunyer fins 
a l’inici del passeig del Canal 
Marítim, just davant de la llar 
d’infants la Sequieta. Es trac·
ta d’una obra finançada en 
130.000 euros pels Fons Next 
Generation i prop de 150.000 
euros que complementa l’Ajun·
tament d’Amposta per a poder 
arribar fins al Mestre Sunyer. 
“Sabem que és una obra molt 
reivindicada, per l’estat actual 
del ferm, sobretot després de 
les pluges intenses, i per això, 
en el darrer ple, ja vam passar 
una modificació de pressupost 
per poder dur a terme aquest 
projecte”, diu l’alcalde, que re·
corda que “la globalitat

Quarta edició 
d’Art als Patis
Circ, màgia, teatre, titelles i 
dansa. Són algunes de les dis·
ciplines que els dies 2 i 3 d’abril 
ompliran cinc patis del Poble 
Nou del Delta. Ho faran en el 
marc de la quarta edició d’Art 
als Patis, que torna amb nor·
malitat després de la parada 
del 2020 i l’edició Art fora dels 
Patis del 2021. Hi participa·
ran diferents companyies de 
les Terres de l’Ebre, el nord de 
Castelló i la Franja. “Som terri·
tori de cruïlla i això es veu re·
flectit amb la programació cul·
tural que hem fet per aquesta 
edició”, explica la regidora de 
Cultura i Memòria Històrica, 
Inés Martí, qui afegeix que els 
espectacles es faran a cinc pa·
tis del Poble Nou (Can Juvimar, 
Ca la Pilar, Cal Gasso, Lo Trabu·
cador i Lo Segador). També hi 
haurà un espectacle al pati de 
l’escola del Poble Nou. Art als 
Patis està organitzat per l’Ajun·
tament d’Amposta i Los nave·
gantes, producciones teatrales.

POBLE NOU
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DELTEBRE I 
SANT JAUME 
ORGANITZEN 
RUTES 
LITERÀRIES 
L’Ajuntament de Deltebre i 
l’Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja segueixen impulsant 
accions conjuntes per reforçar 
la marca Delta. Si bé fa pocs 
mesos es va realitzar el Volta 
i Tapa’t, la ruta de tapes entre 
les dues poblacions, aquesta 
setmana s’ha presentat les ru-
tes literàries per Deltebre i per 
Sant Jaume d’Enveja. En total 
es realitzaran 4 rutes, dues a 
cada població, per redescobrir 
paisatges a través del recull 
d’obres i de textos d’autors del 
territori com Gerard Vergés, 
Sebastià Juan Arbó, Baltasar 
Casanova, Laia Viñas, Ma-
ria Climent, etc. La primera 
d’aquestes rutes serà el demà 
dissabte 26 de març a l’Illa de 
Buda i s’emmarcarà a través de 
l’obra L’Obsessió de les dunes, 
de Zoraida Burgos. 

Les rutes es reprendran el mes 
de juny, a la Finca de Bombita, 
el mes d’octubre, a la via verda 
de Sant Jaume, i el mes de de-
sembre, novament a Deltebre, 
a la Bassa de les Olles i al port 
d’Illa de Mar.

Inscripcions: Centre Cultural 
del Delta, al telèfon 
977489925, o al correu 
biblioteca@deltebre.cat, o bé a 
la Biblioteca Francesc Balagué 
al telèfon 977468932 o al correu 
biblioteca@santjaume.cat.

El congrés culinari GastroMar 2022 
referma l’Ampolla com a espai 

gastronòmic del Delta
Des del diumenge fins al di·
marts, el municipi va estar 
immers en el món gastro·
nòmic i es va debatre sobre 
l’elaboració de productes 
mariners del Delta de l’Ebre, 
l’alimentació responsable i la 
cuina d’aprofitament, soste·
nible, saludable i familiar. Al 
llarg del congrés, més d’una 

desena de professionals del 
món de la cuina van elaborar 
en directe plats i receptes ma·
rineres tant de cuina clàssica i 
tradicional com de fusió medi·
terrània·oriental i també d’au·
tor contemporània, moderna 
i conceptual. En els showco·
okings es van utilitzar peixos 
sostenibles, arròs, ostres i 

mol·luscs del Delta, peixos poc 
coneguts i parts del peix que 
no se solen menjar.
En el marc d’aquest congrés 
culinari, el diumenge, es va 
celebrar la 8a edició del con·
curs L’Ampolla, cuina de l’os·
tra, on set restauradors de la 
localitat van presentar un plat 
d’ostra cuinada.

Nova edició del Carnaval sota el lema 
“I més no sigue!”

Dos anys després torna el Car·
naval a Deltebre. Ho fa en re·
tard, ja que la sisena onada de 
la pandèmia va fer endarrerir 
una cita que estava programa·
da per al mes de febrer, però 
amb la mateixa convicció de 
sempre: despertar la llum i el 
color als carrers del municipi.
La pandèmia també ha es·
tat clau per escollir el lema 
d’aquest any: “I més no sigue!”. 
Sota aquest lema s’engloben 
les diferents activitats que es 
realitzaran avui divendres i 
el cap de setmana de l’1 al 3 
d’abril. El punt àlgid del Carna·
val es focalitza amb la celebra·
ció de la Rua, la qual desfilarà 
el proper dissabte 2 d’abril. En 
el marc de la roda de premsa 
de presentació del cartell i del 
programa, el tinent d’alcaldia, 
Robert Bertomeu, ha explicat 
que “el Carnaval és una cita 
de referència per al municipi, i 

durant aquests anys també ha 
esdevingut una cita de referèn·
cia a nivell de territori a causa 
de l’èxit de convocatòria i de 
participació de la Rua i de les 
diferents activitats que organit·
zem”. A hores d’ara, a la Rua, hi 
ha 16 comparses inscrites amb 
de més de 550 participants. 

Comptarà amb premis de par·
ticipació per a tots els inscrits, 
i premis a la millor rua (500€), 
a la millor carrossa (400€), a la 

millor disfressa (300€), a la mi·
llor coreografia (250€), a la més 
xaladora (250€) i a la més origi·
nal (250€).

El punt àlgid del Carnaval serà la celebració de la 
Rua, la qual desfilarà el proper dissabte 2 d’abril

DELTEBRE

L’arròs del Delta arribarà cuit i llest per consumir al mercat 
amb la nova gamma de Nomen ‘Qualitat 1 Minut’

Nomen Foods enllesteix el llan·
çament i comercialització de 
la seva nova gamma de vasets 
d’arròs cuit i llest per consumir 
en un minut. Els envasos pre·
cuinats es presenten al mercat 
amb sis referències i es volen 
diferenciar dels competidors 
per “qualitat i sostenibilitat”. Els 
vasets ‘Qualitat 1 Minut’ estan 
fets amb arròs rodó del delta 
de l’Ebre ·excepte el basmati· 
i es cuinen al buit en un envàs 
de vidre reutilitzable, un proce·

diment energèticament “més 
eficient” que consumeix ener·
gia verda. Nomen ‘Qualitat 1 
Minut’ serà la primera gamma 
amb un vaset d’arròs ecològic 
al mercat. L’empresa ha posat 
en marxa una nova planta a 
Deltebre, de 1.700 metres qua·
drats i capacitat per produir 10 
milions d’unitats anuals. (ACN)

Els nous vasets de Nomen inclouran la primera referència d’arròs ecològic i 
es vendran en envàs de vidre reutilitzable
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ENTRA EN VIGOR 
LA NOVA LLEI DE 
TRÀNSIT  
La Direcció General de Trànsit 
(DGT) ha plantejat una nova 
llei de trànsit, circulació i segu-
retat viària, que entra en vigor 
aquest dilluns, 21 de març, i que 
implica un enduriment en les 
sancions per a determinades 
conductes temeràries al volant. 
Entre els canvis principals hi 
ha la penalització per l’ús del 
mòbil mentre es condueix i 
només per subjectar-lo amb la 
mà, encara que no se n’esti-
gui fent ús. A partir d’ara, la 
sanció serà el doble que abans 
i suposarà l’eliminació de sis 
punts. No utilitzar el cinturó de 
seguretat, el casc o altres siste-
mes de retenció també podrà 
fer perdre fins a quatre punts 
del carnet de conduir, un més 
que fins ara, i una multa de fins 
als 200 euros. La normativa 
també sanciona els conductors 
que tirin a la via, o als entorns, 
objectes que puguin produir 
incendis o accidents. D’aquesta 
manera, tirar una cigarreta per 
la finestra pot fer perdre sis 
punts del carnet. 

(La Cala Ràdio

EBREBIOSFERA

XVII Festa 
de l’Esport 

Aldeà
Demà dissabte 26 de març 
arriba la XVII Festa de l’Es·
port Aldeà, una festa que 
dotarà de premis per reco·
nèixer la trajectòria d’espor·
tistes, entitats, clubs, col·la·
boradors i equips tècnics del 
poble de l’Aldea. L’entrega 
de premis es realitzarà a les 
190h a l’espai de premsa de 
l’Ajuntament de l’Aldea.

Llista de premis:
Mencions Especials
Premi al Voluntariat
Projecció Esportiva
Reconeixement a les Enti·
tats
Millor grup Esportiu
Millor esportista Femení
Millor esportista Masculí

Pla per eixamplar la visibilitat i la implicació 
socioeconòmica de la marca

La comissió executiva de la Re·
serva de la Biosfera Terres de 
l’Ebre ha aprovat i prioritzat les 
accions del pla de comunicació 
amb què es vol incrementar la 
visibilitat a la marca EbreBios·
fera perquè “es respiri arreu”. 
Un dels punts claus de l’estra·
tègia és reivindicar·se com el 
territori més sostenible de país 
i el principal productor agroa·
limentari de proximitat, “valors 
afegits” que la marca ha d’apor·
tar a les empreses perquè s’hi 
adhereixin –actualment ho han 

fet 160, sobretot agroalimentà·
ries i turístiques·. 
El pla també proposa reforçar 
el sentiment de pertinença dels 
ciutadans i l’orgull pel model 
de territori. 

Compta ja amb uns 3 MEUR de 
recursos. 
La marca EbreBiosfera es pro·

mocionarà a Alimentària i aviat 
estrenarà portal web. 
(ACN)

La comissió executiva 
prioritza les accions 
per a les quals hi ha 
almenys 3 MEUR de 

recursos

Cicle d’Eines 
pels municipis

El Consorci per al Desenvolu·
pament del Baix Ebre i Montsià 
organitza el 2n Cicle d’Eines per 
la Conservació amb 5 sessions: 
3 virtuals i 2 presencials.
El projecte «Custòdia pel 
Desenvolupament» (CxD) té 
com a objectiu principal fo·
mentar la custòdia del territori 
a les comarques del Baix Ebre 
i Montsià i realitzarà sessions: 
per personal tècnic de les ad·
ministracions locals, personal 
d’entitats ambientals i també 
per a empreses; posant el focus 

en la dinamització local. El pro·
per 4 d’abril arrencarà el segon 
cicle d’Eines amb una sessió 
online destinada als ajunta·
ments que vulguin garantir un 
finançament estable al seu mu·
nicipi per la conservació de la 
natura.

El proper 4 d’abril 
arrencaran 
les sessions

El ple de l’Ajuntament va des·
tacar l’aprovació d’una mo·
ció presentada per l’equip de 
govern en defensa i suport 
del sector pesquer que està 
passant per dificultats, a cau·
sa de l’alt preu del carburant 
i de la retallada de jornades 
de l’arrossegament. També 
es va aprovar l’expedient de 
reconeixement extrajudici·
al de crèdit, corresponent a 
l’exercici 2021, valorat en uns 
152.500 euros, relacionats 
amb la regularització del con·
tracte de Fomento Medi Am·
bient. Es tracta d’unes obres 
contractades per l’Ajunta·
ment amb aquesta empresa, 
el 2015, que van ser certifica·
des, però no realitzades. Per 
aquesta raó, l’equip de go·

L’Ametlla: el ple mostra 
el seu suport al sector 

pesquer

vern es van negar a acceptar 
les reclamacions de l’empresa 
que pujaven a 1 milió d’euros. 
Després d’un procés judicial, 
finalment ambdues parts han 
acordat el pagament de la re·
gularització del contracte. El 
punt es va aprovar amb els 
vots positius d’ERC i Entesa 
per la Cala, els vots d’absten·
ció de Junts x l’Ametlla i el vot 
negatiu de C’s. Un dels punts 
del ple va ser la regularitza·
ció del contracte del regidor 
d’Entesa, Joan Manel Borràs, 
que renuncia a la seva dedi·
cació parcial i que passarà a 
portar la regidoria sense tenir 
contracte laboral. Per últim, 
també es va donar a compte 
de la finalització del procés 
de licitació de les guinguetes 
i les instal·lacions de les plat·
ges pel 2022·2026 o l’efec·
tuació, pròximament, del so·
terrament del cablejat des del 
carrer Llibertat fins a la plaça 
de l’Olivera. (La Cala Ràdio)

La moció 
es va aprovar per 

unanimitat
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LA RÀPITA

Crida als propietaris d’habitatges buits perquè formin 
part dels programes ‘60/40’ i ‘Reallotgem.cat’

L’Ajuntament de la Ràpita fa 
una crida als propietaris d’ha·
bitatges buits perquè formin 
part dels programes de la 
Generalitat ‘60/40’ i ‘Reallot·
gem’. 
El consistori engega una cam·
panya informativa per obtenir 
pisos disponibles per a famí·
lies de la Mesa de Valoració 
d’Emergències Habitacional, 
amb la garantia que l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya 
es fa responsable del finança·
ment d’una part del cost total 
del lloguer. 
En aquests programes, l’Ajun·
tament és l’administració en·
carregada de localitzar els ha·
bitatges, mentre que l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya 
gestiona la resta del procés. 
La regidora de Polítiques So·
cials i Igualtat, Oona Tomàs, 
exposa que “des del govern 
municipal adoptem el com·
promís de donar resposta a 
les necessitats d’habitatge 

que puguin tenir els veïns i 
veïnes de la Ràpita, i fer·ho 
a través d’aquests programes 
de la Generalitat ens permet 
facilitar el reallotjament de les 
persones en situació d’emer·
gència econòmica i social i 
incrementar la dotació d’ha·
bitatge social digne i en con·
dicions”.

La Ràpita fou l’escenari del I Windsurfer 
Festival La Ràpita - Delta de l’Ebre

Aquest cap de setmana La Ràpita va acollir el I Windsurfer Festival La Ràpita · 
Delta de l’Ebre. Un esdeveniment nàutic, que busca posicionar el municipi dins 
el calendari de regates estatals de la classe windsurfer i que alhora, forma part 
del model de desenvolupament nàutic  que l’Ajuntament està duent a terme 
amb l’objectiu de convertir La Ràpita en un dels destins preferents del litoral per 
a la pràctica d’esports nàutics.

El consistori engega 
una campanya 
informativa per 

obtenir pisos 
disponibles per 
a famílies de la 

Mesa de Valoració 
d’Emergències 
Habitacional

Neix la Taula de Salut Comunitària

Neix a la Ràpita la Taula de Salut Comunitària, engegada pel grup motor de Salut 
del CAP de la Ràpita i l’Ajuntament de la Ràpita, qui es van reunir per primera 
vegada el dijous 24 de febrer al Maset Espai Jove, amb els objectius de fer un 
diagnòstic de salut del municipi i crear un mapa d’Actius i Salut per recollir les 
accions que milloren el benestar emocional al nostre poble. La Taula de Salut 
Comunitària de la Ràpita és una proposta que parteix del Pla de Salut de Cata·
lunya 2021 – 2025 i sorgeix de les necessitats detectades a partir de la situació 
actual de salut, agreujada per la pandèmia de la covid·19. La referent de Benestar 
Emocional Comunitari a l’EAP La Ràpita, Cynthia Del Pino, explica que “la trans·
formació del sistema sanitari adopta una visió més àmplia de la salut, que va més 
enllà de l’absència de malaltia i que és el resultat de la relació entre les persones 
i l’entorn físic i social” i afegeix que “les necessitats detectades han agreujat la 
importància de tractar la salut com un estat de benestar biopsicosocial, tenint 
en compte diferents aspectes com pot ser l’habitatge, l’economia, la psicologia 
o el benestar social”.
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SANT JAUME SANTA BÀRBARA ALCANAR LA SÉNIA

ALCANARMONTSIÀ

Protecció Civil va recomanar  
dimecres avançada la tarde 
el tancament de punts bai·
xos, guals i accessos a la llera 
als ajuntament de la Sénia, 
Ulldecona i Alcanar després 
que la Confederació Hidro·
gràfica del Xúquer informés 
que l’embassament d’Ullde·
cona està sobreeixint. 
Alhora, el departament 
d’emergències del Govern 
també indica als consistoris 
que cal avisar les persones 
que facin activitats a la lle·
ra del riu. A través de Twitter 
l’Ajuntament d’Ulldecona va 
indicar que es preveien ves·
saments a partir de les vuit del 
vespre, inicialment de 10 me·
tres cúbics per segon, quanti·
tat que es pot arribar a dupli·
car. El consistori va dir que no 
eren previsibles afectacions 
significatives però demana 
màxima precaució.

Sobreeiximent 
del pantà

d’Ulldecona

El carrer Almenara
ja té lluminària led

El departament d’electricitat de 
la Brigada Municipal d’Obres 
i Serveis ha substituït dèsset 
lluminàries d’halogenur metàl.
lic de 70 W, al llarg del carrer 
Almenara, per lluminàries de 
tecnologia led. 
“Amb aquesta actuació tenim 
tota la part alta del poble amb 
lluminàries de tecnologia led”, 
ha explicat Ivette Fibla, regido·
ra d’Urbanisme i Ordenació del 
Patrimoni.
Aquesta actuació s’inclou en 
la política d’eficiència energè·
tica de l’Ajuntament d’Alcanar 
i implica un conjunt de mesu·
res per a aconseguir un estalvi 
energètic, fer front a la conta·
minació lumínica i, alhora, re·
soldre d’una manera més efi·
caç les necessitats de visibilitat 
nocturna del municipi.
Aquest pla implica actuacions 
de millora i renovació de les 
instal.lacions d’enllumenat ex·
terior. 
Concretament, suposa el canvi 

ALCANAR

de lluminàries a tecnologia led 
d’un total de 700 punts de llum 
d’Alcanar, les Cases i Alcanar 
Platja, dels quals ja s’han subs·
tituït més de la meitat. 
D’aquesta manera, el consum 
actual de 92,25 euros  per punt 
de llum passarà a 19,68 euros, 
la qual cosa suposarà una re·
ducció de 72,57 euros per uni·
tat i un estalvi anual de més de 
50.000 euros
“Amb aquestes mesures obte·
nim una instal.lació d’enllume·
nat més eficient tant des d’un 
punt de vista econòmic com 
energètic, ja que reduïm la des·

pesa en quilowatts en un 50% 
i també les emissions de CO₂, 
alhora que incrementem els ni·
vells d’il.luminació”, recorda la 
regidora. 
Aquesta renovació s’està fent 
progressivament, en diversos 
anys, per tal d’equilibrar la in·
versió econòmica. 

Aquesta actuació 
s’inclou en la política 
d’eficiència energètica 

de l’Ajuntament

La Brigada Municipal 
d’Obres i Serveis 

ha substituït 
dèsset lluminàries 

d’halogenur metàl·lic 
de 70 W

Avui divendres, a partir de les 
19 hores, a l’Auditori Municipal 
de Sant Jaume, tindrà lloc la 
presentació del Manual de Bo·
nes Pràctiques Esportives. Un 
acte organitzat per la regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament i en 
el que a més de la presentació 
del Manual, es farà una xerrada 
a càrrec de Toni Costes, cate·
dràtic INEFC Lleida, Francesc 
Martin, llicenciat en Filosofia i 
ciències de l’Educació i Gui·
llermo Camarero, graduat en 
CAFE. 
L’acte estarà presentat i dirigit 
per Michel Viñas, de Més Ebre i 
director del programa esportiu 
de Canal Terres de l’Ebre, Mi·
nut 91. 

Manual 
de Bones 

Pràctiques 
Esportives

El 17 de març el Departament 
de Drets Socials, Interior, 
Igualtat i Feminisme a l’Ebre 
va celebrar una reunió en línia 
amb alcaldes i alcaldesses del 
territori, presidents i presiden·
tes dels Consells Comarcals 
així com altres directors dels 
diferents departaments im·
plicats, per tal de parlar de la 
crisi humanitària derivada de la 
guerra a Ucraïna i de coordi·
nar les gestions que es porten 
a terme per acollir les famílies 
d’aquest país.
Segons ens explicava l’alcal·

El municipi ja té més de vuit 
empadronats que estan fugint 

del conflicte bèl·lic

de Antonio Ollés el dijous de 
la setmana passada ja havien 
arribat més de 160 persones 
d’Ucraïna a diferents pobles de 
les Terres de l’Ebre un nombre 
que segueix en augment cada 
setmana. Pel que fa Santa Bàr·
bara on també s’estan rebent 
nens de famílies d’acollida i fa·
miliars de veïns de la mateixa 
nacionalitat residents al muni·
cipi, ja s’han empadronat més 
de vuit persones i aquesta set·
mana en continuaran arribant 
més.
(Notícia de La Plana Ràdio)

L’Ajuntament d’Alcanar ha aco·
llit esta setmana una trobada 
entre diversos actors del terri·
tori per a impulsar programes 
de sensibilització i promoció 
de l’esport adaptat. A la sala de 
plens es va fer una reunió entre 
el Club esportiu Slalom i Boc·
cia Terres de l’Ebre, els centres 
educatius del municipi, repre·
sentants del projecte Eninte·
rAyuda, una iniciativa social de 
l’empresa Eninter Ascensores, i 
les regidories d’Esports i Acció 
Social. També hi va participar 
l’esportista paralímpica Ariadna 
Balmes. 
Es va donar a conèixer el Club 
esportiu Slalom i Boccia Ter·
res de l’Ebre, amb seu social a 
Alcanar, que té com a objectiu 
d’oferir a la societat amb disca·
pacitat física severa o paràlisis 
cerebral de les Terres de l’Ebre 
la possibilitat de practicar es·
port adaptat a prop de casa.

Trobada per 
a fomentar 

l’esport adaptat

El certamen torna, després 
d’una pausa a causa de la pan·
dèmia de la Covid·19, amb un 
format no competitiu i amb les 
actuacions de la Banda de la 
Societat Musical de la Lira Am·
postina, la Banda de Música 
de l’Associació Musical Ciutat 
de Benicarló i l’Orquestra de 
Vents la Simfònica de Llevant. 
La música tornarà a ser la gran 
protagonista al municipi de la 
Sénia el cap de setmana del 2 
i 3 d’abril. 
L’esdeveniment està organit·
zat per l’Agrupació Musical 
Senienca (AMS).
El certamen s’iniciarà el dis·
sabte 2 d’abril a les 16h amb la 
desfilada de l’Agrupació Musi·
cal Senienca des de l’Ajunta·
ment de la Sénia fins a la Casa 
de Cultura.

Certamen 
Internacional 
de Bandes de 

Música
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ASSEMBLEA DE SOCIS

Dimiteix el president i la junta directiva del 
Centre d’Esports El Perelló

Dilluns, al programa Minut 91 
de Canal Terres de l’Ebre, vam 
informar de l’assemblea de so·
cis que va tenir lloc divendres 
de la setmana passada al Cen·
tre d’Esports el Perelló en la 
que, com se sabia, el futur de 
l’entitat s’havia de decidir. La 
conclusió és que el president 
i la junta directiva van dimitir. I 
properament s’obrirà un procés 
per a poder presentar candida·
tures.
Sam Ferré, fins ara vicepresi·
dent de l’entitat, va explicar que 
“el Centre d’Esports, com ja se 
sap, abarca la vessant espor·
tiva i la lúdica. A banda de tot 
el futbol, organitza també les 
festes”. Ferré va afegir que “fa 
unes mesos, la junta directiva 
va valorar la situació de l’entitat 
i per això es va fer una consulta 
no vinculant per decidir de se·
guir tal com s’estava ara o que 
el futbol, que engloba el primer 
equip, el filial, el femení, i els 
equips base,  tingués una gestió 

independent. L’entitat es troba 
sanejada econòmicament però 
s’havien de prendre decisions 
de cara el futur. En l’esmenta·
da  consulta es va decidir que 
el Centre d’Esports es dedicaria 
al futbol i que no s’ocuparia  de 
les festes. No obstant, davant 
de la consulta i veient la direc·
ció que la junta actual volia per 
a l’entitat, un grup de socis va 
reunir unes firmes i, com mar·
quen els estatuts, si un 10% dels 

Les jornades gastronòmiques de la 
mel i l’oli del Perelló van començar 
el cap de setmana passat i s’allarga·
ran fins al 10 d’abril.
Hi participen 7 bars i restaurants 
de la població que oferiran menús i 
tapes especials fetes amb dos pro·

ductes típics del Perelló com la mel 
i l’oli. 
Menús i tapa: Can Subirats, Mas d’en 
Curto, Fleca Cafeteria Ferré i Res·
taurant Censals.
Tapes: Bar el Canyís, Bar la Plaça,L’Am·
bigú Gastrobar

A l’assemblea 
convocada, es van fer 

unes votacions per 
decidir el futur del club 
i la junta actual,  una 

vegada es van saber els 
resultats, va decidir fer 

un pas al costat

socis amb la seua signatura 
mostra desacord amb la gestió, 
pot forçar una assemblea ex·
traordinària per debatre les di·
rectrius de l’entitat. Una vegada 
presentades les signatures, es 
va convocar una assemblea per 
divendres passat on també es 
va donar compte de l’estat eco·
nòmic de l’entitat. Així mateix, 
es van votar una serie de punts 
que el grup de socis va posar 
sobre la taula. I es van exposar 
a votació. Un cop votats i co·
neixent·se els resultats, la junta 
directiva actual no compartia la 
nova situació que agafaria l’en·
titat però, atenent a les votaci·
ons i als resultats, es va decidir 
fer un pas al costat, presentant 
president i junta la dimissió”.  
Ara s’obrirà un procés electoral 
i hi haurà temps per presentar 
candidatures i poder celebrar 
unes eleccions.
Sam va afegir que “aprofitem 
per donar un missatge de tran·
quil.litat a tots els jugadors i cos 

tècnic i als aficionats en ge·
neral. El CE el Perelló pel que 
fa al primer equip, acabarà la 
temporada amb normalitat. Es 
va parlar amb els jugadors i en·
trenadors i es va exposar de la 
situació que tenia l’entitat i cal 
agrair·los la voluntat de seguir 
per afrontar amb garanties la 
fase de descens, tot i la nova 
etapa”. L’entitat, per tant, marca 

El Perelló: s’inicien les Jornades 
Gastronòmiques de la mel i l’oli

un punt d’inflexió en la gestió 
que en clau esportiva tenia i pot 
tenir a partir d’ara. 
Sam va aclarir que “al final, tot 
els clubs en general han de fer 
un plantejament envers l’èpo·
ca actual. I s’han de fer·ne de 
nous, i al Perelló no serà una 
excepció. En tot cas, insistir en 
què el missatge és de tranquil.
litat. El CE El Perelló és un club 
senyor que sempre ha complert 
i ho continuarà sent, amb uns 
nous paràmetres a partir d’es·
te moment. I ara cal esperar 
que els socis s’impliquen i que 
es pugui formar una junta amb 
nova energia, seguint els resul·
tats reflectits en l’assemblea, 
acceptant el que vol la majoria”.
La conclusió final és que el grup 
de socis, que va presentar sig·
natures, aposta perquè, en èpo·
ca de crisi, els diners estiguin 
repartits i la vessant lúdica es·
tigui més reforçada i que al fut·
bol no es destinen tants diners 
com fins ara. I aquí està el tema.
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  MÉS 
  NOTÍCIES

LA RIBERA 
D’EBRE AMPLIA 
EL SEU CATÀLEG 
DE PROPOSTES 
TURÍSTIQUES
Aquesta setmana, Turisme 
del Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre ha presentat 
el nou catàleg d’experiències 
turístiques fruit del treball 
conjunt amb més de trenta 
empreses i agents turístics de 
la comarca. “El catàleg inclou 
cinquanta-sis propostes en els 
àmbits del turisme familiar, 
l’ecoturisme, l’enogastrono-
mia, el turisme actiu, la cul-
tura i l’artesania. Hem ofert 
assessorament als empresaris 
per millorar i actualitzar pro-
postes ja existents i crear-ne 
de noves”, ha explicat Gemma 
Carim, presidenta del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre..

REMEMOREN 
LA RETIRADA 
DEL BATALLÓ 
LINCOLN-
WASHINGTON 
ENTRE BATEA I 
CORBERA
Una trentena de persones han 
participat aquest diumenge 
en la caminada dels brigadis-
tes entre Batea i Corbera, una 
activitat que ha rememorat la 
retirada del batalló Lincol-
n-Washington. La sortida, 
d’uns 30 quilòmetres a peu, 
ha estat contextualitzada per 
Anna Martí, qui ha expli-
cat com la nit de l’1 d’abril 
de 1938, els integrants del 
batalló fugien de les tropes 
franquistes. El cansament, 
la gana i la baixa moral van 
tenir una incidència directa 
en la retirada. La caminada 
l’organitza des de fa quatre 
anys el celler Herència Altés i 
al llarg de la ruta els partici-
pants han fet un exercici de 
memòria històrica en intentar 
posar-se a la pell dels soldats 
republicans locals i interna-
cionals que van lluitar a la 
Guerra Civil.

ASCÓ

El castell de Miravet rebrà
1,7 MEUR dels fons Next Generation 

per obres de restauració
El castell de Miravet rebrà 
una inversió d’1,7 MEUR dels 
fons Next Generation que 
serviran per fer obres a la 
cavallerissa i al bastió, així 
com per millorar la il·lumi·
nació i l’eficiència energè·
tica. 
La consellera de Cultura, 
Natàlia Garriga, ho ha anun·
ciat en una visita al monu·
ment. 
La dotació arriba al Depar·
tament de Cultura per dues 
vies diferents, una per als 
treballs de restauració d’1,3 
MEUR i que estarà enlles·

tida a finals del 2023, i la 
d’il·luminació que puja més 
de 400.000 euros i que està 
previst que finalitzi el 2026. 
Garriga ha posat en valor la 
inversió i ha destacat que ar·
ran de la covid el castell ha 
tingut un increment de visi·
tants que esperen consoli·
dar en el futur.
El castell de Miravet és el 
conjunt patrimonial més vi·
sitat de les Terres de l’Ebre i 
va assolir el seu màxim his·
tòric l’any passat, quan va re·
bre 64.957 persones.
(ACN)

L’Audiència Nacional confirma les multes als 
gestors de la nuclear per la fuita de partícules

La secció primera de la Sala del 
Contenciós·Administratiu de 
l’Audiència Nacional ha confir·
mat les multes imposades pel 
Ministeri d’Indústria al titular de 
la central nuclear Ascó I pel cas 
de la fuita de partícules radio·
actives que va tenir lloc a finals 
de novembre de 2007. La sen·
tència desestima el recurs con·
tenciós·administratiu presentat 
per Endesa Generación, SA en 
contra de l’ordre ministerial de 
2009 i l’obliga a pagar els 15,3 
milions d’euros imposats per 
quatre infraccions greus de la 
Llei 25/1964 de Seguretat Nu·
clear. La tramitació del recurs va 
quedar en suspens durant anys 

fins que el març del 2020 l’Au·
diència de Tarragona va resol·
dre arxivar les diligències penals 
en contra de diversos directius 
de la nuclear pel mateix cas. La 

15,3 milions d’euros 
imposats per quatre 
infraccions greus de 

la Llei 25/1964 de 
Seguretat Nuclear

sentència de l’Audiència Nacio·
nal encara no és ferma i pot ser 
objecte de recurs de cassació 
dins d’un període de 30 dies hà·
bils a partir de la seva notifica·

ció. Els fets pel qual se sanciona 
el llavors titular de l’explotació, 
Endesa Generación, van tenir 
lloc el 26 de novembre durant 
una operació de recàrrega de 
combustible del grup I de la 
nuclear d’Ascó. (ACN)

La Ribera d’Ebre serà seu de la Mobile Week Catalunya
per quart any consecutiu

La última setmana d’abril, La 
Mobile Week Catalunya tor·
narà a la Ribera d’Ebre. La co·
marca ha rebut amb satisfacció 
la decisió dels organitzadors 
que per quart any consecutiu 
han situat la Ribera entre els 
territoris catalans pioners en 
la difusió de les noves tecno·
logies entre la ciutadania. La 
comarca és un dels setze àm·
bits territorials de Catalunya 
que organitzaran activitats en 
el marc d’aquesta iniciativa de 
Mobile World Capital Barcelo·
na impulsada juntament amb 
la Generalitat de Catalunya. El 

certamen vol apropar la tecno·
logia a la ciutadania i aspira a 
minimitzar les bretxes digitals 
entre la població, tot aportant 
eines i recursos per afrontar el 

dia a dia en matèries com ara 
drets digitals, entreteniment i 
nous mitjans digitals, habilitats 
professionals digitals i educa·
ció o desinformació.

L’esdeveniment se celebrarà en·
tre el 25 d’abril i el 31 de maig (a 
tot Catalunya).
La Ribera és l’únic àmbit terri·
torial de les Terres de l’Ebre i la 
demarcació de Tarragona que hi 
participa.

La última setmana 
d’abril, La Mobile 
Week Catalunya 

tornarà a la Ribera

Èxit del projecte 
d’humanització 

de l’Hospital 
Comarcal Móra

d’Ebre
Íngrid Roca, directora d’Infer·
meria de l’Hospital Comarcal 
Móra d’Ebre, va exposar els 
primers resultats del nou mo·
del assistencial de l’Hospital 
Comarcal Móra d’Ebre durant 
la presentació del Pla de Salut. 
Sota el lema: “humanitzar per 
transformar”, Roca va explicar 
com és la nova mirada basada 
en cuidar la persona des d’una 
perspectiva transversal. El ba·
lanç és força positiu.

Jornada
de Boscos

i Salut
El proper cap de setmana, se 
celebrarà la Jornada de Boscos 
i Salut al Parc Natural dels Ports. 
Una jornada que pretén donar 
a conèixer la relació entre els 
boscos i la salut a través de les 
línies de treball de diferents ins·
titucions i empreses. 
La jornada va dirigida a profes·
sionals que treballen en l’àmbit 
de la salut, la conservació de la 
natura i l’educació, malgrat que 
és oberta a qualsevol persona 
disposada a conèixer el valor 
que tenen els espais naturals, i 
en concret els boscos, com a 
generadors de salut.



15DIARI MÉS EBRE • divendres 25 de març / 2022

Esquerra demana diàleg 
a ADIF pel projecte de 
supressió del pas a nivell 
de Campredó
La senadora Vanessa Callau ha 
anunciat que el grup d’Esquer·
ra Republicana ha registrat set 
preguntes per escrit dirigides al 
govern  sobre la problemàtica 
que està generant el projecte de 
supressió del pas a nivell del pas 
de la línia de tren per Campre·
dó. “Aquest viaducte pot tenir un 
fort impacte en una zona que es 
considera de gran valor agríco·
la i natural, afectant la Marjal de 
Campredó, i volem saber per què 
hi ha hagut aquesta manca d’in·
formació i de diàleg del govern 
espanyol cap als Ajuntaments de 
Campredó i de Tortosa”.
Les preguntes fan referència a 
quines comunicacions ha tra·
mitat ADIF als respectius ajunta·
ments, i també les raons per les 
quals no s’ha posat a exposició 

pública el projecte. A més de si 
s’ha previst alguna alternativa de 
traçat, així com el calendari de 
l’actuació i el pressupost. Callau 
ha demanat diàleg amb els afec·
tats.
L’alcalde de Campredó, Da·
mià Grau, ha lamentat el silenci 
d’ADIF i el govern espanyol res·

POLÍTICA
pecte les demandes que han fet 
des del seu municipi en referèn·
cia al viaducte. 
“Aquesta actuació significa la 
destrucció de més de vint fin·
ques agrícoles, de les quals dos 
són espais naturals protegits d’alt 
valor biològic i faunístic, també 
complicarà les comunicacions al 
nucli urbà, a més d’alterar el sis·
tema de drenatge dels diferents 
aiguamolls de la zona provocant 
les més que probables inundaci·
ons en les futures llevantades”, 
ha afirmat.
Grau ha anunciat que adreçaran 
una carta al subdelegat del go·
vern espanyol  a Tarragona, Joan 
Sabaté, explicant·li la greu afec·
tació i l’impacte que comportaria 
el viaducte, a més d’expressar·li 
la preocupació per l’estat en què 
es troben els edificis de l’estació 
de Campredó. “En passades le·
gislatures hem demanat al go·
vern espanyol poder negociar la 
cessió dels edificis per part del 
nostre ajuntament i així recon·
vertir·los en centres d’activitats 
socials i culturals, però lamenta·
blement han preferit que  a poc 
a poc es vagin deteriorant i en·
sorrant. Una autèntica vergonya 
que esperem revertir abans que 
sigui massa tard.”

La senadora Vanessa Callau.

El plenari de l’Ajuntament de Deltebre 
reclama majors i millors serveis a les 
entitats financeres per a la gent gran

La sessió plenària del mes de març de l’Ajuntament de Deltebre ha estat marcada 
pel detall de la liquidació de l’any 2021, el qual compleix tots els indicadors de 
solvència vigent durant l’exercici anterior. Entre les dades destaquen el romanent 
de tresoreria, de 5.700.000€, la ràtio d’endeutament, que es situa al 26% sense la 
concertació del deute previst (el màxim legal és del 110%) i també el període mig 
de pagament a proveïdors, que es situa en mínims històrics de 3,70 dies.
Part del romanent de tresoreria, 1.900.000€, es destinarà a reforçar les inversions pre·
vistes per aquest any en el marc del Pla d’Inversions del pressupost 2022. Aquestes 
inversions es centraran principalment amb la millora de la Imatge de Poble. L’alcalde, 
Lluís Soler, ha explicat que “la gestió acurada que hem realitzat durant aquests darrers 
anys ens permet afrontar inversions mai vistes a Deltebre i que ens han de permetre 
començar a solucionar diferents problemes estructurals del municipi”.
En el cas de la modificació de l’ordenança de la Plusvàlua, la tinenta d’alcaldia de 
#DeltebreEficient, Lluïsa Ventura, ha explicat que “volem fer un pas més enllà i seguir 
implementant aquelles polítiques que ens permeten seguir estant al costat de la ciuta·
dania i així facilitar que les persones que tenen dificultats econòmiques puguin accep·
tar l’herència o la donació”. Per això la modificació presenta dos tipus de gravamen, 
un primer, del 30%, en els casos de menys de 17 anys de propietat de l’habitatge i, un 
segon, del 20%, en els casos que l’habitatge en qüestió superi els 18 anys.
A la vegada, també es preveu una bonificació del 50% de l’impost sempre que el dret 
transmès tingui com a objectiu que la persona beneficiària visqui en aquell immoble. 
També es crea una altra bonificació d’un 95% de la quota de transmissió quan l’immo·
ble tinguin una incidència de valor pública o interès general. La modificació ha estat 
aprovada per unanimitat. El plenari també ha debatut diferents mocions. Una primera, 
conjunta de tots els grups municipals, per donar suport a les mesures contra l’exclusió 
financera; Una segona, presentada per ERC Deltebre, per a la cessió dels actius im·
mobles de la Sareb, que ha estat aprovada per unanimitat; I, finalment, una tercera en 
contra de la bretxa salarial, que també ha estat aprovada per unanimitat.

La festa dels bous a les Terres de 
l’Ebre es prepara per recuperar 
“la normalitat” i programar els 
espectacles i correbous habitu·
als. L’any passat els dies de bous 
i les activitats es van reduir a la 
meitat –de 205 dies el 2019, a 
102; i de 440 espectacles el 
2019, a 173. També es van fer 
molts menys bous embolats 
– de 128 a 63· i només 1 bou 
capllaçat –dels 54, de 2019·. El 

Govern s’ha reunit, aquest di·
mecres, amb els veterinaris i les 
penyes i comissions taurines 
per fer balanç de l’atípica, però 
finalment possible, temporada 
taurina de l’any passat a les Ter·
res de l’Ebre. L’altre balanç “po·
sitiu” és que no hi ha hagut cap 
denúncia per incompliment de 
les bones pràctiques –en so·
len haver·hi una quinzena cada 
any, i 3 o 4 sancions·. (ACN)

La festa dels bous a 
l’Ebre preveu recuperar 
la normalitat aquesta 
temporada, que 
comença per Sant Jordi

El ple ha estat marcat  pel detall de la liquidació del 2021, el qual compleix
tots els indicadors de solvència vigent durant l’exercici anterior

terres de l’ebre
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+ 
a fons

patrimoni
16 remeis naturals

BALADRE / ADELFA 
NERIUM OLEANDER

És un arbust alt, que sol assolir entre 3 i 4 m d’altura, de tija llenyosa amb escorça llisa de color entre marró i gris. Presenta moltes branques, des de la mateixa 
base del tronc, gruixudes, rectes i flexibles que treuen un làtex tòxic en trencar·se. Les flors són hermafrodites, es presenten en corimbe terminal.

Us: Delicat, en principi res de res, per ser verinosa. Se l’anomena “La flor del mal”.
Propietats: les fulles fresques fetes pasta se’n fa un cataplasma per la sarna.

Tòxica mortal per la seva saba de les fulles i de les flors, conté àcid prúsic, i fins i tot es diu que la seva ombra és maleïda, aguanta molt bé els fums 
del CO₂ dels vehicles i les plantes més tòxiques són les que tenen flors roses vermelloses. Les fulles contenen saponina, un potent tòxic, que amb 3 
gotes de la saba és mortal i capaç de provocar la mort de cabres i ovelles.

És una planta excessivament tòxica, amb elevats continguts d’alcaloides.

És la planta dominant de la majoria de bardisses, es considera com vegetació invasora que ocupa grans extensions i no es destrueix ni tallant·la ni cremant·la. 
Tampoc no és fàcil d’eliminar·la amb herbicides, però és una planta molt heliòfila no tolera l’ombra dels arbres, per això sempre es fa als marges dels boscos 
i camins.

La curiositat de l’interior de les tiges serveix de llum a l’arquitectura modèlica. Gaudí explicava la seva inspiració en la natura per les seves obres, i el baladre té al començament 
de la tija, a la seva ànima, una estrella de 3 puntes que al final de la tija es transforma en 6 puntes, igual que les columnes centrals de la Sagrada Família.

DESCRIPCIÓ: 
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+ 
a fons

Figueres-Ascó diumenge 16.30h

Rapitenca-Martorell diu 12h

SEGONA CATALANA: 
Fase ascens: dissabte: Cambrils 
U-Ampolla (17.45h); Diumenge: 
Aldeana-Canonja (12h) i Red-
dis-Tortosa (17h)
Permanència 1: Pobla-Ebre 
Escola (dissabte 16.30h); Flores-
ta-Perelló (diu 17.30h); 

Permanència 2:  Riudoms-R Bí-
tem (diss 17h) i Amposta-Vilaseca 
(diu 17h).

Permanència 3: M Nova-Altafulla 
(diss 16.30h) i Ulldecona-Roda 
(diu 16h).

Permanència 4: Montblanc-Ca-
marles (dissa 17h) i Bonavis-
ta-Morell (diss 17h). La Sénia 
descansa.
TERCERA CATALANA: dissabte: 
Roquetenc-Amposta (16.30h); 
Flix-Olimpic (17h); Tortosa-Al-
canar (18h); Rapitenca-Ametlla 
(18.45h); Diumenge: la Cava-Ca-
talònia (16h); Gandesa-Benissa-
net (16.30h); Corbera-S Bàrbara 
(16.30h) i J i Maria-Godall (17h)

QUARTA: Dissabte: Camar-
les-Perelló (15h); La Cava-Amet-
lla (16.30h); S Jaume-Aldeana 
(16.45h); J i Maria-la Fatarella 
(17h); Catalònia-la Galera (17.15h); 
Masdenverge-Tivenys (18h); Diu-
menge: Ebre Esc-Pinell (16.30h) i 
Xerta-Ginestar (16.45h). 

QUÈ PASSA AL 
PERELLÓ? 
El que està passant al Perelló, 
és el que passa en molts 
equips ebrencs que viuen 
un punt d’inflexió en la seva 
història. El Perelló, de ser 
un equip sempre clàssic de 3 
catalana, va voler estar entre 
els grans del futbol provincial 
amb una població de propera 
a 3000 habitants. És un club 
molt particular ja que pot 
arribar a tenir més de 1000 
socis en estar vinculades les 
festes i el futbol. La massa 
social, pel covid, ha baixat en 
gran quantia, fins els 750. I 
això es nota. De totes formes, 
el que està passant al Perelló 
no m’agafa per sorpresa 
que podia passar.  Baixar de 
categoria seria la solució però 
en dos anys hi ha una lliga 
ebrenca a Segona i la mel dels 
16 millors equips ebrencs és 
temptadora. I al Perelló hi ha 
molta mel i volen estar-hi. 
Amb tanta oposició, la 
junta va haver de dimitir. Ara 
caldrà veure qui es presenta, 
igual dels valents que hi ha 
no es presenta ningú, tot és 
possible. Sense gairebé futbol 
base, un futbol femení que 
enamora i un primer equip 
amb massa jugadors de 
Tarragona, potser aquest club 
ha de començar un nou rumb. 
Jordi Brull, gran persona, ha 
ajudat amb tot el possible 
com a soci i potser s’hauria 
d’haver apartat. Perello poble 
de futbol mereix el millor. 
¿Tornarà Narcís, Molinos o 
algun gurú? De moment mel i 
bons aliments a El Perelló. 

CELMA

EL TEMPS DIRÀ 
He dit en més d’una ocasió 
que l’afició del Perelló és de 
les més patriòtiques. I ho 
mantinc. He parlat, des de fa 
anys, amb jugadors que han 
estat al CE El Perelló i sempre 
han destacat el bon tracte 
i que l’entitat ha complert 
amb el que s’havia pactat. 
Però arriba una altra època. 
Hi ha equips que per poder 
competir a Segona catalana 
han de fer un gran esforç, i 
més si has de fitxar jugadors 
de fora. La junta que ha estat 
fins ara volia uns planteja-
ments i el grup de socis que 
ha recollit les signatures, en 
vol uns altres. I la directiva ha 
dimitit. El problema que veig 
és que estos anys que estem 
passant són molt complicats, 
i potser, en estos moments, 
futbol i festes (el CE el 
Perelló ho gestiona tot) no es 
poden portar com fins ara. I 
hi ha gent que ho veu així, i 
així s’ha manifestat. En clau 
esportiva, segur que l’equip 
tirarà avant, però serà d’una 
altra manera a la que caldrà 
adaptar-se. El temps dirà.

MICHEL TERCERA DIVISIÓ
Orgull asconenc: tercera 
victòria seguida

Nou pas endavant del líder, la 
Rapitenca (0-2)

L’Ascó va guanyar dissabte 
passat el Vilafranca (1·0). Un 
partit igualat que va decidir·se 
al segon temps quan Marcel va 
marcar un golàs aprofitant una 
pilota morta dins de l’àrea visi·
tant.
L’equip de la Ribera, contun·
dent a les àrees, es va defensar 
amb molta intensitat i va saber 
sofrir per sumar un triomf que 
referma la seua reacció. Són 3 
victòries seguides i, tot i que la 
permanència està lluny, l’es·
cenari ara és un altre amb una 
plantilla carregada de piles i 
que s’ha recuperat, després 
d’haver·ho passat molt mala·
ment.
El proper partit és a Figueres, 

on es buscarà el quart triomf 
consecutiu. L’orgull asconenc 
ha aparegut quan més neces·
sari era. German, el mister, està 
força satisfet del seu equip: 
“tots els jugadors estan im·
plicats, i defensen amb molta 
actitud. I, a més, anem aprofi·
tant les ocasions. Però el fet de 
mantenir la porteria a zero és 
clau. En 3 jornades, hem rebut 
un gol”. 
Finalment, dir que a l’assemblea 
del dia 8 d’abril s’ha de conèixer 
el nou president i la nova junta 
directiva. 

La Rapitenca, líder del grup 3 de 
la Primera catalana, va guanyar 
(0·2) al camp del Gavà, dissabte 
passat, i referma la seua trajec·
tòria immaculada amb 15 partits 
sense perdre. A Gavà, l’equip 
va ser molt ferm en l’aspecte 
defensiu i també va ser domi·
nador del joc en moltes fases. 
Una centrada de Forés va rema·
tar·la Edgar al primer pal, entre 
els centrals locals. Fou el 0·1. El 
Gavà va tenir dues opcions en 
el darrer tram del primer temps, 
una d’elles amb un tret que va 
fregar el pal de la porteria rapi·

tenca. A la represa, als primers 
minuts, Oribe va robar la carte·
ra als defenses locals i la seua 
incursió va acabar amb un gol 
de crac, superant el porter del 
Gavà. Els locals, amb el 0·2, es 
van quedar amb deu i la Rapi·
tenca, amb espais, va poder am·
pliar el marcador. 
La Rapitenca, abans de la jorna·
da de descans, rebrà diumenge 
el Martorell (12h). 

La Rapitenca rebrà 
diumenge el Martorell (12h)

Després del descans, este pro·
per cap de setmana comença la 
segona fase a la 2a catalana. Sis 
equips es disputaran dues places 
d’ascens, en 10 jornades. La resta 
es disputaran la permanència. Hi 
ha 3 grups de 4 equips: baixarà el 
darrer classificat de cada grup. I 
hi ha un grup de cinc en què bai·

Segona catalana: és l’hora 
de la veritat

xaran els dos darrers. Als play off 
de descens, els equips disputaran 
6 partits mentre que al grup de 5 
en jugaran 8. És l’hora de la veri·
tat i també de les primeres quei·
xes dels equips que comencen 
jugant dos partits seguits fora, en 
una lliga curta. I després en tenen 
3 de seguits a casa.

El partit
de Canal TE: 

 

La Cava-Catalònia
Diumenge 22.30h // (R.) Dilluns 10h

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores
Repors amb els gols: Figueres-
Ascó; Rapitenca-Martorell; 
Reddis-Tortosa; Amposta-
Vilaseca; Ulldecona-Roda; 
Aldeana-Canonja; Móra 
N-Altafulla; La Cava-Catalònia i 
Xerta-Ginestar. Convidats: Quim 
(Amposta), Beranuy (Aldeana), 
J Miquel (La Cava) i Cristian 
Roglan (Catalònia).

L’Ascó va vèncer el 
Vilafranca (1-0)

LA PROPERA

En partit de recuperació, di·
mecres, el S Bàrbara referma la 
línia ascendent amb el triomf 
contra el Roquetenc (2·1). Ro·
bert, arran d’un penal protestat 
pels visitants, va fer l’1·0. A la 
represa, Reinoso va marcar el 
2·0. Al final, amb els visitants 
amb deu, Roger, de falta, va es·
tablir el 2·1. 

El Santa guanya
el Roquetenc
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CATALÒNIA, 0
J I MARIA, 2
El líder va cedir la primera derro·
ta a casa, contra el Jesús i Maria, 
i veu reduït l’avantatge. 
El partit va ser igualat a la prime·
ra meitat, si bé el Jesús i Maria 
va ser més intens en les segones 
jugades i va estar més posat, te·
nint les dues opcions més clares 
del primer temps. A la represa, 
d’entrada, el Catalònia va sor·
tir sent més agressiu. I va gau·
dir d’una doble ocasió, amb un 
tret espectacular de Leandro al 
travesser. De l’1·0 es va passar, 
arran d’un córner, al 0·1. Regolf 
va rematar al primer pal. Amb el 
0·1, el Jesús i Maria va tancar es·
pais, juntant línies. I el Catalònia 
va intentar·ho, però més preci·
pitat.  No va trobar espais i no va 
poder empatar. I d’una opció lo·
cal a pilota aturada, Marc, porter 
visitant, va cedir a Pau Marin que 
va progressar i des de gairebé 
el centre del camp, va soltar un 
obús que va suposar el 0·2. Gran 
gol, d’extrema dificultat, i que va 
sentenciar el partit. El resultat fa 
créixer encara més  el J i Maria, 
que té un partit menys i també 
opta a la lluita pel primer lloc. 
Catalònia i J i Maria presentaven 
baixes. Ferreres, Ronal i Jonatan 
ho eren pels visitants. Sergi Es·
coda, Martí i Cristian ho van ser 
per un líder que té més jugadors 
amb molèsties i que diumenge 
afronta un partit clau al camp de 
la Cava, segon classificat.

ROQUETENC, 5
TORTOSA B, 1

CORBERA, 3
RAPITENCA B, 5

El Roquetenc es va destapar, as·
solint la golejada de la tempora·
da. L’equip va resoldre al primer 
temps, amb el 3·0, gols de Ge·
rard, Daiz i Joel Roig. A la re·
presa, els visitants van quedar·se 
amb 10 i els locals van senten·
ciar, amb el 5·0, Joel va repetir i 
Quim va tancar la golejada. Konu 
va marcar el 5·1, per al Tortosa, 
de falta. 
Miquel Campos, cap de premsa 
del Roquetenc: “la primera mei·
tat va ser molt completa, amb 
molta efectivitat. Va ser impor·
tant també l’1·0, molt aviat, al 
minut 2, obra de Gerard que va 
estrenar·se marcant un gol amb 
el primer equip. A la represa els 
visitants van sortir amb intensitat 
per entrar en el partit però al 53 
es van quedar amb deu i el Ro·
quetenc va aprofitar·ho, amb es·
pais, per generar altres ocasions i 
fer els altres dos gols. El Tortosa 
va reduir distàncies al final”. Se·
gona victòria seguida per al Ro·
quetenc, recuperat de les dues 

BENISSANET, 1
LA CAVA, 3
El Benissanet va vendre cara la 
derrota contra la Cava, equip 
que ara porta sis jornades gua·
nyant. És segon, a 4 punts del 
líder.
Ramon Grau, del Benissanet: 
“en línies generals, estic satis·
fet perquè l’equip va jugar amb 
bona actitud i molt posat fins el 
final. Un golàs de Marc va ser 
l’1·0 però acte seguit Imanol va 
empatar, una llàstima perquè el 
gol ens va penalitzar molt però 
vam aguantar amb l’empat fins 
el descans, sent molt intensos. A 
la represa, ells van tirar diversos 
cornes i van fer l’1·2. Al minut 
60 vam fer canvis. L’equip esta·
va motivat i vam anar a buscar el 
gol de l’empat. Vam tenir alguna 
opció, tot i que no gaire clara. 
Vam intentar·ho i al final, quan 
ja estàvem amb una defensa de 
3, ells en una contra van marcar 
l’1·3. El darrer gol és anecdòtic 
perquè estàvem abocats. Vam 
perdre contra un gran equip que 
és segon a la taula. Em quedo 
amb el treball i l’esforç dels ju·
gadors. Este és el camí a seguir”. 
Jordi Roca, de la Cava: “ens va 
costar adaptar·nos al partit. I el 
Benissanet va avançar·se amb 
un bon gol de Palomar. Vam re·
accionar i vam empatar a través 
d’Imanol. Fins el descans, vam 
estar millor, tenint control del 
joc i generant aproximacions a 
l’àrea rival. L’equip va entendre 

derrotes. Òscar Rumense, del 
Tortosa B: “va ser un parit amb 
poca història. Com ens ha passat 
en altres jornades vam sortir poc 
intensos tot i sabent la importàn·
cia que tenia el partit. A la primera 
jugada ens van fer l’1·0. Després, 
una pèrdua nostra va suposar 
una contra i el 2·0. Ja ens va 
costar molt i abans del descans el 
Roquetenc va sentenciar amb el 
3·0. Sabíem que jugàvem contra 
un rival que encaixa pocs gols, i 
el 3·0 ja era un molt complicat. A 
la represa, vam intentar·ho però 
ens vam quedar amb deu i ja no 
vam poder. I el Roquetenc va ju·
gar a plaer. I va fer els altres gols. 
Felicitar el Roquetenc per la vic·
tòria i per la temporada. Natros 
hem de veure que hem de remar 
tots a una. Assumeixo com a res·
ponsable de l’equip no inculcar 
als jugadors que la categoria és 
exigent i si no surts concentrats 
els rivals te superen en tots els 
aspectes. Haurem de millorar 
en general per sortir de la zona 
compromesa en la que estem, 
sents conscients que competim 
en una categoria molt forta en 
la que s’ha de ser constant si no 
vols acabar patir”. 

ALCANAR, 0
GANDESA, 2
Victòria dedicada al mister del 
Gandesa, Ivan Romeu, que re·
centment va perdre al seu pare. 

S BÀRBARA, 3
GODALL, 3

Tercera victòria seguida de 
l’Ametlla, que va véncer el Flix. 
Segons Xavi Subirats, mister de 
l’equip calero: “va ser un partit 
dominat per natros. Vam tenir 
la primera meitat molt controla·
da, tenint la possessió; vam te·
nir  diverses ocasions. Al descans 
el 0·0 no era just. A la represa, 
l’equip va fer una pressió més 
alta, sent intens. Rullo va mar·
car l’1·0. Malgrat això, vam pas·
sar una fase en què el Flix va fer 
un pas avant i natros vam estar 
precipitats, sense tant control al 
centre del camp. Així va ser fins 
que una jugada de Jordi Boyer 
va comportar el 2·0 amb un tret 
des de fora de l’àrea. Vam seguir 
ben posats. Però, darrerament, 
ens piten penals partit si partit 
no. Ens van xiular·ne un de dis·
cutible que va ser el 2·1. Vam 
tenir diverses jugades de contra 
per sentenciar, va evitar·ho el 
seu porter. No vam decidir i vam 
patir per l’ajustat del marcador. 
Seguim progressant, partit a par·
tit, pen enganxar·nos a la lliga 
de dalt”. Lizaso, del Flix: “ens va 
costar molt entrar al partit. Ells 
van pressionar molt i natros a la 
primera meitat no vam arribar 
amb perill. Tot i això, amb els mi·
nuts, vam aguantar bé al centre 
del camp i ells, tot i tenir més el 
domini, tampoc van arribar amb 
claredat, excepte una acció d’un 
contra u que va evitar Marc. A la 
represa, un parell d’errades nos·
tres en defensa ells van marcar 
els gols. A partir del 2·0 natros 
vam reaccionar i vam fer el 2·1 
i els darrers 20 minuts van ser 
del Flix. No vam crear ocasions 
clares però vam dominar i va ha·
ver·hi incertesa fins darrers mi·
nuts”. 

FLIX, 2
CORBERA, 1

que era un partit exigent quant 
a lluita i entrega. A la represa, a 
la sortida d’un córner, Adri va fer 
l’1·2. Vam haver de treballar molt 
perquè el Benissanet va apretar. 
Tot i que no vam crear excessi·
ves ocasions, vam fer sensació 
de perill en diverses jugades fins 
que al final Joel va sentenciar 
amb l’1·3 amb una contra quan 
ells estaven abocats”. La Cava, 
amb 6 victòries seguides, és se·
gon. Rebrà diumenge el Catalò·
nia, líder a 4 punts. Un partit amb 
doble valor de punts. La primera 
plaça està en joc. 

3A CATALANA
Del partit, dir que el Gandesa no 
va poder sentenciar fins el final 
i l’Alcanar a la segona meitat va 
tenir les seues possibilitats. 
Alejandro, tècnic de l’Alcanar: 
“l’equip va mostrar una millora, 
respecte altres partits, contra un 
gran rival. Penso que vam me·
rèixer més. El 0·2 és enganyós 
perquè el segon gol va ser en 
afegit. Crec que ens podíem ha·
ver emportat els 3 punts, com a 
minim l’empat. Però em quedo 
amb la progressió de l’equip, la 
motivació i les ganes, plantant 
cara a un dels primers classifi·
cats. Hem de seguir treballant 
i en esta dinàmica de joc i ac·
titud”. L’Alcanar ha fitxat a Ale·
xandro, que va estar a la Cava i a 
l’Ebre Escola. 
Marc Domènech, del Gandesa: 
“vam començar ben posats, do·
minant el joc i tenint profundi·
tat, creant opcions i fent Dilla el 
0·1. Fins a la mitja hora de joc, 
vam dominar el partit. Però el 
darrer quart de la primera mei·
tat va ser més d’ells. L’Alcanar va 
fer un pas avant i, tot i no crear 
ocasions clares, va jugar més a 
camp contrari. A la represa na·
tros no vam ser l’intensos que 
calia. I ells, més posats, ens 
van superar al centre del camp. 
Van tenir ocasions per empatar. 
Penso que mereixien marcar 
per les ocasions que van tenir. 
No van empatar i natros, al final, 
en una contra vam fer el 0·2. En 
línies generals no va ser un bon 
partit nostre, però l’important 
foren els 3 punts”.  (Decles Fa·
cebook del CF Gandesa)

OLIMPIC, 1
AMPOSTA B, 5
El filial de l’Amposta va vèncer al 
cuer, l’Olímpic i d’esta forma va 
sumar una victòria molt valuo·
sa per revertir la seua dinàmica 
i per sortir de la part baixa. Oli·
ver, tècnic de l’Amposta B: “vic·
tòria molt important. Vam estar 
molt còmodes durant el partit i 
vam portar·lo per on volíem. Va 
ser una setmana amb moltes di·
ficultats per poder entrenar, per 
motius diversos, i per les nom·
broses baixes (un tema que pre·
ocupa), diumenge van venir dos 
jugadors del primer equip i dos 
juvenils per a poder completar la 
convocatòria. Pel demés, durant 
el primer temps vam fer una molt 
bona pressió, recuperant després 
de pèrdues i, a més, vam resoldre 
ocasions que vam crear. Les dues 
accions en què no vam recupe·
rar van ser la del gol i una que va 
suposa l’expulsió del nostre por·
ter. Però a la represa vam sortir 
ben posats, insistint en la pressió i 
vam sentenciar. Un triomf valuós 
per la confiança”. 

Ruben Viudez, del Corbera: “el 
partit va tenir dos parts molt 
diferenciades; una primera on 
la Rapitenca va ser superior i el 
resultat a la mitja part era just 
amb l’1·3. Nosaltres no vam ju·
gar amb l’actitud i intensitat de 
partits anteriors. Al descans vam 
ajustar tàcticament per fer més 
pressió a camp contrari i mirar 
de marcar el més aviat possible 
per posar·nos dins del partit com 
així va ser fent el 2·3. Però, quan 
millor estàvem, podent empatar, 
ens van fer el 2·4. Malgrat això, 
vam seguir i vam aconseguir el 
3·4 però ja al final del partit ens 
van marcar el 3·5. La llàstima fou 
que el protagonista va ser l’àrbi·
tre donant un espectacle negatiu 
afectant tot dos equips creant 
moments de molta tensió i falta 
de respecte dins del terreny de 
joc i fora i fent constar l’acta co·
ses que no se li van dir. No sóc 
de jutjar ni d’opinar sobre els àr·
bitres però aquest cop vam arri·
bar massa lluny”. Parra, de la Ra·
pitenca B: “primera part de total 
domini de la Rapitenca gaudint 
de moltes ocasions clares i mar·
cant 3 gols. El Corbera va mar·
car de penal en afegit arribant al 
descans 1·3. A la represa el Cor·
bera va reduir distàncies amb el 
2·3. La segona part va ser més 
oberta amb ocasions clares per 
als 2 equips, reflectint·se amb el 
resultat final de 3·5. Penso que, 
tot i patir a la segona meitat, la 
victòria fou merescuda, per oca·
sions i bon futbol”. 

Chema, del Santa Bàrbara: “partit 
estrany i molt intens. Es va com·
plicar al minut 15 amb el 0·3. Poc 
a poc l’equip va recuperar·se i 
fruit de la insistència es va po·
sar dins del partit amb el 2·3. A 
la represa, vam defensar les se·
ues contres i, a més, vam generar 
moltes ocasions, fou una de les 
millors parts de la lliga. Va faltar 
concretar. Al final va arribar el 3·3 
que va salvar un punt que va pre·
miar l’esforç de l’equip després 
d’un mal inici. Crec que si ha·
guéssim marcat abans el tercer 
gols haguéssim tingut opcions 
de poder fer el quart”. Juanjo, del 
Godall: “partit molt intens i molt 
igualat. Tot i avançar·nos amb el 
0·3, en les 3 primeres ocasions, 
gols de Joel, Aleix i Pau, el resul·
tat  final va ser just, perquè el S. 
Bàrbara va pressionar més amunt 
i a la represa va crear opcions i en 
afegit va empatar”. 
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EQUIP DE LA SETMANA
UD JESÚS I MARIA

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

· CAMBRILS UNIÓ: Bon equip 
amb jugadors de molt talent, 
joc associatiu, de qualitat per 
dins. L’equip més competitiu de 
tota la lliga. Equip molt com·
pensat amb jugadors en atac 
com Ramon Lladó, Icaro, Miki 
Torondel (21 gols). Intensos en 
defensa. És el segon equip amb 
més potencial a l’atac
· REDDIS: El millor equip, bon 
futbol,   jugadors determinants 
i un bon mister, amb molt de 
futur, Marc Carrasco. El seu 
màxim golejador Erik Gonzalez 
amb 15 dianes i el segueix Oriol 
Benito amb 8. Jugadors de gran 
qualitat que han jugat al futbol 
ebrenc, Marc Blasi, Raul Garcia, 
Granados, Aleix Llobet, Rode·
nas i Nico Diaz. Juga a l’estadi 
del desaparegut Reus. Mitjana 
d’espectadors 500 i en aquesta 
fase poden arribar als 800.
· CANONJA: Un bon bloc, molt 
fort, tots van a una, són molt 
competitius potser el que més 
de tota la lliga. Saben a que ju·
guen, tenen molt de caràcter, 
amb molta pressió en bloc alt 
i destaca la transició defen·
sa·atac. Dos jugadors deter·
minants, Figo i Cristian. L’equip 
està en una dinàmica positiva. 
Entre Raúl López, Maireles i 
Jordi Rubio han marcat 37 gols. 
Pot ser el gran tapat per a l’as·
cens per la joventut i gran qua·
litat dels seus  jugadors.
· POBLA MAFUMET B:
La revelació del grup i que va 
anar de menys a Més. Va lluitar 
per a la tercera plaça fins al fi·
nal; jugadors joves amb molta 
il·lusió. La mà de l’entrenador 
es nota, equip molt intens i en 

dinàmica ascendent. El seu mà·
xim artiller Marc Villares 14 gols i 
el segueix Isma Rojas i Farid amb 
nou.
· RODA: Experiència, veterania, 
bona combinació. És dels mi·
llors equips de mig del camp a la 
davantera. Té un molt bon por·
ter, molta capacitat associativa, 
jugadors amb gol com Arnau 
Moya. N’ha fet 18 i el segon Mo·
hamed Bouchaca n’ha marcat 
9. Va fer una gran primera fase 
però un sotrac de tres derrotes 
els va deixar fora del play off
· MORELL: Dinàmica ascendent, 
equip molt exigent, amb bon 
tracte de pilota. Bon míster Ser·
gio Paz. Equip molt competitiu. 
Van començar malament, però 
han canviat la inèrcia. Máxim 
golejador, Hugo Gómez amb 9 
gols. Bon paper d’un equip que 
fou dels ascendits.
· RIUDOMS: Grans jugadors, 
equip ofensiu, amb un bon atac 
amb Victor Garrido, Jona, Adri. 
Tenen la gran virtut de reple·
gar·se bé, sortir a les contres 
amb aquests jugadors de ma·
nera molt ràpida. Un equip que 
per plantilla hauria hagut d’es·
tar més amunt, un ‘coco’ al seu 
subgrup.
· MONTBLANC: Equip molt 
dur al seu camp, és molt difícil 
de guanyar. El  Reddis només 
va poder Empatar. No obstant, 
han anat de més a menys, sent 
irregulars. Tenen jugadors amb 
talent com Soriano. Però va 
marxar José Foguet, que havia 
marcat 9 gols. Té un míster ex·
perimentat, Mercadé, amb Molts 
anys de futbol. Tècnic que té 
conceptes defensius molt clars, 

· He vist pocs jugadors amb 
una evolució tan estratosfèri·
ca, ningú hauria donat un duro 
per Edgar Samper. Només una 
persona va confiar amb ell: 
Teixidó. Una setmana més va 
marcar. Jugador clàssic de 2a 
catalana i a Primera se’n Surt. 
Oribe esta setmana també va 
mullar. Són la parella perfecta. 
Rapitenca, últimes 6 jornades, 
només dos gols en contra.
·  A Tortosa no volien a Gui·
llermo Camarero per ser bon 
mister; a la Rapitenca són més 

LA JORNADA
llestos i el fitxen per al futbol 
base. Dels 3 millors entrenadors 
ebrencs ja són a la Rapitenca.
·  Partits claus a tercera catalana 
en les properes jornades: La Ca·
va·Catalònia, Gandesa·La Cava,  
La Cava·Jesús i Maria i Gandesa  
La Cava.
· El 8 de Maig molts equips 
ebrencs de segona catalana aca·
baran la temporada i per enda·
vant tindran cinc mesos sense 
competició,
·  Segueix la revolució al futbol 
base de Tortosa. Cantó podria ser 

el següent en marxar (per anar 
a Futbol Formatiu). A este pas 
no quedarà ni l’apuntador. “Jo·
aquin, no sé res”, em diu.
·  Seguirà la fusió Tortosa·Ebre 
Escola per necessitat, però tinc 
molts dubtes. Segueix el càs·
ting per trobar coordinador.
·  Hi ha una dita que diu que al 
“Perelló pot passar de tot”. Ara 
dimiteix la junta actua i es pre·
senta un nou escenari.
·  A Can Barça  ja ningú no re·
corda Messi, que bé que te’n 
vas anar.  

 
         EQUIP

       DE LA JORNADA
TOP SECRET

RAIMON
(J i Maria)

COSIDO
(Catalònia)

MARC ANDREU
(Flix)

JOEL ROIG
(Roquetenc) 

ALEMANY
(Tortosa B)

SERGI BEL
(La Cava)

‘RIFLE’ ROYO
(Godall) ÀLEX LÓPEZ

(Amposta B)

CHIMENO
(Rapitenca B)

DILLA
(Gandesa)

PAU MARTÍ
(S Bàrbara) 

ÀLEX FORÉS
(Rapitenca)

JORDI BOYER
(Ametlla)

·  Poques vegades he vist una opinió tan unàni·
me de dos equips en un partit sobre un àrbitre i 
la seva nefasta actuació. Corbera· Rapitenca B. 
L’àrbitre va ser l’autèntic protagonista. Per la seua 
part, Chimeno va fer el millor partit de la tempo·
rada, sentenciant amb el cinquè gol.
· Els entrenadors miracle s’enfrontaven aquesta 
setmana, Juanjo amb el Godall (sis jornades in·
victe) i Chema a Santa barbara que perdia 0·3, va 
fer dos crits als seus jugadors i van empatar.
· Dues setmanes seguides d’ensopegades del 
líder Catalònia. No va poder guanyar a Godall i 
va perdre dissabte el primer partit a casa. Vaig dir 
que Pujaria. Però La Cava sembla el futur campió 
tapat. I alerta amb el Jesús Maria que ve pegant 
fort per darrera. I té un partit menys i és el mi·
llor equip en les 12 últimes jornades, 9 victòries, 2 
empats zero derrotes 38 gols a favor 8 en contra.
·  El Roquetenc defensa bé i té un gran porter. 
I no disposa d’un golejador. Però té 15 jugadors 
que han marcat (el que més 5). Equilibri total.
·  Les eleccions de la federació catalana es pre·
senten calentes, el delegat de la zona de Tarra·
gona, que portava des del 2005, va ser cessat. 
Soteras vol mantenir·se al càrrec si o si. Cal gent 
nova.

ELS RIVALS DEL CAMP DE  TARRAGONA 
PER ALS PLAYOFFS

jugadors que es coneixen molt i 
fan una bona pinya, són amics, i 
fa molts anys que juguen junts. 
Molts jugadors de la casa, com·
petitius. Contra rivals de la part 
de dalt han competit molt bé.
· BONAVISTA: És un equip que 
ha crescut molt durant les dar·
reres 7 jornades perquè l’ha aga·
fat un entrenador que va estar fa 
uns anys. Equip molt lluitador. 
Va jugar·li de tu a tu al cambrils, 
perdent al descompte. En les úl·
times tres jornades no van per·
dre ni un partit, pot ser la gran 
gran sorpresa.
· VILASECA: Intensos, experi·
mentats. Equip molt semblant 
A la Floresta, molts jugadors la 
temporada passada estaven al 
juvenil nacional. Jugadors joves 
però de molt nivell. La primera 
fase els ha servit per madurar i 
en la segona seguir que serà un 
equip molt perillós. A la part de 
dalt tenen dos jugadors de molt 
talent, Equip que corren els 90 
minuts i al seu camp són molt 
intensos, equip molt agressiu i 
que té coses a dir. Potser en el 

subgrup serà un dels líders.
· ALTAFULLA: Irregulars, encara 
no s’han adaptat a la categoria. 
La seva gran virtut és la gran fa·
mília al vestidor, jugadors de la 
zona que porten diversos anys al 
club, no tenen grans individuals 
però el seu bloc ho compensa. 
Equip molt compromès.
· FLORESTA: Equip amb mol·
ta joventut, corren molt, i són 
competitius. Els falta rodatge i 
ofici. La primera afse els ha servit 
d’experiència. Diversos jugadors 
van jugar en categoria nacional 
juvenil. A casa, la seva virtut és 
que competeixen de tu a tu. Els 
va costar molt adaptar·se a la 
categoria. Però poden anar de 
menys a més.

Opinió de Celma: 3 baixaran
Fer una aposta de quants equips 
ebrencs baixaran és molt difícil, 
però és la meva feina i si poso 
tres és pensant en el pitjor dels 
casos que pot passar. I per veure 
la realitat és millor posar·nos en 
la situació límit. Que no baixi cap 
equip ebrenc és gairebé impos·

sible; un seria en el cas més po·
sitiu, el normal estaria entre dos 
o tres. Camarles i la Sénia, un 
dels dos podria baixar. Amposta 
i R·Bítem tenen dos ossos durs: 
Riudoms i Vilaseca. Al grup 
de l’Ulldecona i Mora la Nova 
només un rival és molt fort, el 
Roda, per a l’Altafulla s’haurà de 
suar per a guanyar·lo. Al grup 
del Perelló i Ebre Escola, el rival 
fort és la Pobla Mafumet, però 
la Floresta és un equip molt 
jove i que corre. Riva a batre. El 
problema d’aquests play off és 
que si perds el primer partit ja 
entra la por i si perds el segon 
ja has de guanyar els següents 
si o si. Serà una final cada jor·
nada. Mai vist, 5 grups: un per 
ascens, quatre per al descens 
amb 11 equips ebrencs a la re·
cerca de somnis. Quina emo·
ció ens espera. Tant de bo no 
baixi ningú i m’equivoqui amb 
la meva aposta, ho veurem en 
dos Mesos. Al mig estarà la Set·
mana Santa. Cal resar molt, ser 
positiu, i que la pilota i els àrbi·
tres ajudin. 
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4A CATALANA

GANDESA B, 2
MASDENVERGE, 2

Sant Jaume, triomf de la il.lusió

Els dos líders de quarta, Gan·
desa B i Masdenverge, van em·
patar en el partit de la jornada 
de Canal Terres de l’Ebre (2·2). 
Els locals van marcar aviat, amb 
gol de Ramon. El Masdenver·
ge va reaccionar i va crear una 
ocasió, en la que es va reclamar 
penal. I va empatar amb una ju·
gada posterior, amb centrada 
d’Eric i bona resolució de Car·
les. El partit estava igualat però 
amb més control dels visitants, 
que jugaven a camp contrari. Els 
locals van tenir una opció amb 
un tret d’Oriol. Però els visitants 
van remuntar amb una contra 
que va culminar Eric. No hi ha·
via fora de joc. El Masdenverge, 
amb l’1·1, va reclamar un penal 
sobre Eric, no xiulat.
A la represa, el Masdenverge va 
tenir el partit controlat, però va 
haver una fase en què perdia 
la pilota massa ràpid. El Gan·
desa, molt més directe al segon 
temps, no inquietava però una 
genialitat d’Ismael va suposar el 
2·2, amb gol des de 25 metres. 
Els locals van generar una oca·
sió per fer el 3·2. Però va ser el 
Masdenverge qui va acabar mi·
llor el partit, tenint pilota i jugant 
més a camp contrari, buscant la 
victòria. Una rematada de Xavi 
va ser la millor opció. 
Al final, 2·2. Tots dos equips se·
gueixen compartint el liderat. 

JESÚS I MARIA B, 0
CATALÒNIA B, 3

Sant Jaume, triomf de la il.lusió

El filial del Catalònia va guanyar al 

del Jesús i Maria. Bona feina dels 

jesusencs que continuen progres·

sant a la taula. 

David Torres, tècnic del Jesús i Ma·

ria B: “no vam estar al partit en cap 

moment i el Catalònia va ser just 

mereixedor de la victòria. No vam 

competir. Vam estar mancats d’in·

tensitat, de pundonor i gairebé no 

vam arribar a porteria. No vam ser 

l’equip que hem estat fins ara.  I ells 

es van afiançar en el partit i amb 

deu minuts al primer temps van fer 

dos gols. A la represa, vam inten·

tar·ho però va ser més amb el cor 

que amb el cap i ells van sentenciar 

amb el 0·3. Resultat just. Res a dir. 

A recuperar·nos i a tornar a la línia 

que hem portat fins ara”. 

Dani Fernández, tècnic del Cata·

lònia B: “partit molt complet, gua·

nyant al camp d’un equip de la part 

alta. Seguim en la línia dels darrers 

partits, amb una bona dinàmica i 

millorant amb els aspectes que fa 

falta. El partit el vam tenir dominat, 

fent una bona lectura de cada mo·

ment. Amb els minuts, poc a poc 

vam anar madurant·lo. De falta, 

Marcel, amb un tret que va entrar 

directe, va marcar. El 0·1 ens va 

donar confiança. Vam anar trobant 

a Moris que buscava els espais  i 

ells va assistir a Adrià que va mar·

car el 0·2. A la represa vam sortir 

molt intensos i amb els minuts vam 

trobar més espais i una pilota fil·

trada per Marc va suposar el 0·3, 

de Bayerri. Molt bona victòria. Pot·

ser abultada per les ocasions que 

vam tenir, però cal dir que vam ser 

efectius. Molt content de tots els 

jugadors. Els punts ens han d’aju·

dar per seguir escal.lant posicions 

a la taula”. 

En la propera jornada, demà dis·

sabte, el Catalònia rebrà a la Gale·

ra. El Jesús i Maria rebrà a la Fa·

tarella. 

jugadors van treballar i es van 
esforçar i no va ser just. Del pe·
nal va venir el 0·1”. Pepe Altadill, 
tècnic de l’Ebre Escola B: “d’en·
trada, vam plantejar el partit per 
a poder tenir més possessió de 
pilota i evitar que ens fessin perill 
a l’esquena de la defensa nostra. 
Durant els primers 20 minuts, 
vam aconseguir·ho. Però no 
vam poder generar ocasions. 
Ells tampoc. El Perelló va acu·
mular gent per dins i ens va ser 
complicat poder trobar espais. 
Vam buscar ser més directes, 
pressionant més amunt i així 
vam tenir diverses ocasions. A la 
represa, natros també vam posar 
gent per dins per igualar el joc a 
la zona ampla. No obstant, cal 
dir que el Perelló va sortir més 
enxufat, gaudint de dues o tres 
ocasions per avançar·se. Amb 
els minuts els equips van mini·
mitzar riscos i en la darrera ju·
gada del partit vam traure una 
falta ràpida al centre del camp i 
la jugada va acabar amb un pe·
nal  que vam fallar però Hassan 
va aprofitar el rebuig i va marcar. 
Felicitar a l’equip pel partit, pel 
treball i per la victòria”. 

PINELL, 0
XERTA, 1
Un gol del visitant Roger Martí 
va valdre el triomf per a un Xerta 
que s’il.lusiona amb una tempo·
rada històrica. Es tercer. 
El partit va ser d’empat. Va ser 
igualat i amb poques opcions. 
A la primera la més clara va ser 
una cessió d’un defensa visitant 
al porter. El propi porter xertolí 
va evitar el tret de la falta amb 
el peu. El Xerta va fer diverses 
arribades però no va crear perill 
excepte una rematada a l’inici 
arran d’un llançament de banda. 
A la represa, amb els minuts, va 
seguir la igualtat però el partit va 
obrir·se. Es va anar trencant. No 
obstant, les defenses s’imposa·
ven a les davanteres. El Xerta, 
molt ferm al darrera, va buscar 
els espais però el Pinell també 
va tancar bé en defensa. S’arri·
bava al final i el 0·0 semblava 
el resultat. Faltaven cinc minuts 
i ha haver una jugada de penal 
protestada pels locals i que no 
fou xiulada. Poc després, un 
llançament de banda visitant va 

generar una jugada i una bona 
definició de Roger Martí que va 
marcar el 0·1 davant el deliri de 
l’afició. 
Blai, delegat del Pinell: “va ser 
un partit igualat en el que van 
haver·hi poques opcions i en 
què el resultat just era l’empat. 
Destacar l’esportivitat. I felicitar 
al Xerta perquè és un equip molt 
lluitador i va fer bé el seu par·
tit”. Jordi Cid, jugador del Xerta, 
comentava que “va ser un partit 
molt igualat que a partir del mi·
nut 70 es va anar trencant i en el 
que nosaltres vam tenir l’encert 
de fer el 0·1. L’equip va treba·
llar amb molta actitud i seguim 
il.lusionats, amb ganes de donar 
guerra i ja pensant en el proper 
partit, contra el Ginestar”.

GINESTAR, 5
SANT JAUME, 0
El Ginestar va guanyar el Sant 
Jaume i és un dels equips que 
està amb 47 punts a les primeres 
places. Diumenge vinent afron·
ta un partit amb doble valor al 
camp del Xerta.
Del partit de diumenge passat, 
cal dir que ja va quedar decidit 
a la primera meitat amb el 4·0. 
A la represa, els locals van ampli·
ar l’avantatge amb dos gols més.  
Però a l’acta es reflecteix el 5·0. 
El Sant Jaume es va presentar 
minvat d’efectius i cal destacar 
al seu porter que va estar força 
bé, tot i els gols rebuts. 

EL PERELLÓ B, 0
EBRE ESCOLA B, 1
Pere Guerrero, del Perelló B: 
“partit molt igualat, molt físic, 
amb poques opcions. La matei·
xa dinàmica va existir a la segona 
meitat; van haver alguns trets a 
porteria i natros vam fer un pal. 
El 0·0 semblava que seria el 
resultat. Però llavors, a manca 
de 30 segons pel final, l’àrbitre 
va xiular un penal a l’àrea nos·
tra. Si va haver falta, va ser fora 
de l’àrea. I l’àrbitre estava a dos 
metres de la Jugada. I va xiular 
el penal. Va fer mal perquè els 

LA FATARELLA, 0
CAMARLES B, 0
La Fatarella va tornar a  puntuar 
després de 3 derrotes.
Xavi Solé, mister de la Fatarella: 
“una vegada més, dels 15 juga·
dors només vam poder dispo·
sar·ne de 13 i només vam poder  
jugar 12.  Malgrat això, vam sortir 
intensos i ordenats,  esperant a 
veure el que el rival era capaç de 
fer. A la primera meitat, el Camar·
les va generar diverses arribades 
però no va poder marcar. A la re·
presa, natros vam sortir decidits 
a anar pel partit i van haver·hi 
ocasions clares a les dues por·
teries. Però cap dels dos equips 
vam ser capaços de transfor·
mar·les. Natros vam tenir ocasi·
ons per a poder guanyar el partit, 
però també l’haguéssim pogut 
perdre. Per això al final la reflexió 
va ser que si un partit no el pots 
guanyar, almenys no el perdis”. 
Florin, del Camarles B: “va ser un 
partit en què vam anar amb mol·
tes baixes, amb dos juvenils. Vam 
valorar que la Fatarella havia pro·
gressat al seu camp i vam plante·
jar un sistema de ser intensos en 
les segones jugades i d’estar apli·
cats en defensa. Amb els minuts, 
vam anar millorant en el partit i a 
la primera meitat vam tenir oca·
sions clares davant de porteria. 
La Fatarella només va fer perill en 
llançament de banda. Al descans 
haguéssim pogut arribar amb un 
0·3 perfectament. A la represa, la 
mateixa tònica; ells van estar una 
mica millor que a la primera mei·
tat. Però natros vam disposar de 
3 ó 4 ocasions més molt clares, 
amb un altre u contra u. I ens van 
anul.lar un gol de forma inexpli·
cable, quan l’estàvem celebrant 
i quan ells anaven a traure del 
centre del camp. I després ens 
vam quedar amb deu perquè el 
central li va dir a l’àrbitre que ets 
dolent. Per dir això tampoc crec 

que mereix expulsió, però el pot 
expulsar. Llavors, ja al final, la Fa·
tarella va disposar de 2 o 3 ocasi·
ons clares. Partit per golejar 0·4 
o 0·5 i al final l’haguéssim pogut 
perdre. Molt satisfet de l’equip. 
Vam fer tot el possible per gua·
nyar però no vam estar encertats 
cara porteria i ja portem diversos 
partits així. Molt bona feina, i a 
seguir competint per acabar el 
més amunt possible”.   

TIVENYS, 3
LA CAVA B, 0
El Tivenys va decidir a la segona 
meitat, contra la Cava B. David 
Montardit, president del Tivenys: 
“veníem de jugar dos partits fora 
en un balanç d’un empat i una 
derrota i dissabte ens vam retro·
bar amb la victòria. A la primera 
meitat ens va costar  adaptar·nos 
al partit ja  que vam intentar can·
viar el sistema. Ja adaptats, a la 
mitja hora i mitjançant un cór·
ner, ens vam avançar al marca·
dor i el rival, a excepció d’algun 
tir llunyà, no es va apropar a la 
nostra porteria. El segon temps 
no va poder començar millor ja 
que al primer minut vam posar el 
2·0 al marcador i el rival, a l’igual 
que als primers 45 minuts, no 
va disposar d’oportunitats que 
si que vam tenir natros al quart 
d’hora per fer el 3·0. La victòria 
ens ha de servir per agafar moral 
per al proper partit al camp del 
líder Masdenverge”. Àlex Ventu·
ra, tècnic del CD la Cava B: “els 
primers minuts van ser igualats, 
sense ocasions per a cap equip. 
Però al minut 30, en un córner, 
ells es van avançar al marcador. 
A la mitja part vam canviar una 
mica el dibuix per anar a pel par·
tit, però al primer minut de la se·
gona part ens van marcar el 2·0 
que ens va fer molt mal.  Poc 
després va arribar el tercer gol 
local que va sentenciar el partit. 
El Tivenys va ser millor i va me·
rèixer la victòria”.

SUSPÉS
La Galera·Ametlla B es va ajor·
nar pel mal estat del terreny de 
joc per les pluges de dissabte. 

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

77
76
52
62
66
70
46
54
45
46
36
37
33
29
17
22
23

24
30
26
27
21
38
21
36
39
61
43
49
48
47
118
54
64

53
53
47
47
47
47
44
38
38
30
25
24
23
19
12
11
9
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1. Catalònia
2. la Cava
3. Gandesa
4. J i Maria
5. Roquetenc
6. Rapitenca
7.L’Ametlla
8. Flix
9. S Bàrbara
10. Godall
11. Corbera
12. Amposta
13. Tortosa
14. Alcanar
15. Benissanet
16. Olímpic

69
59
47
60
34
44
47
43
40
37
41
35
34
29
22
14

19
23
24
22
16
36
35
30
34
59
56
46
45
70
59
81

53
49
45
44
39
39
36
34
31
22
19
19
17
14
12
2

classificació. 3a.  jornada 21
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** FUTBOL SALA, DIVISIÓ 
D’HONOR. La Sénia va perdre 
en el derbi a la pista del CFS Tor·
tosa per 5·2. I l’Amposta va cau·
re a casa contra el Lleida (4·5). 
La Sénia, amb un partit menys, 
és desena amb 23 punts. El Tor·
tosa agafa aire i és dotzè amb 19 
L’Amposta, també amb un partit 
menys,  és tretzè amb 17.
** FUTBOL SALA. LLIGA 1A DI-
VISIÓ CATALANA. GRUP 6. La 
PB Lligallos va vèncer el Priorat 
Nord (6·5). El líder Roquetes va 
golejar al Morell (4·8). El Flix va 
imposar·se a l’Amposta B per 
11·2. El Móra d’Ebre va caure 
a la pista de l’Alforja per 3·2. El 
rapitenc·Torredembarra es va 
ajornar.
** FUTBOL SALA. TERRES DE 
L’EBRE. Dertochip·Inter Ras·
quera 6·4; TM Tortosa·Benifa·
llet 3·2; Salvem lo Delta·Toscà 
(sus). El Toscà és líder, amb un 
partit menys. Campredó, segon.
** FUTBOL. LLIGA VETERANS. 
Rapitenca·Delta de l’Ebre 9·0; 
Tortosa·Amposta 1·2; Alca·
nar·Ametlla 1·1. 
Recuperat: Rapitenca·Canareu 
4·3. 
L’Amposta és ara líder amb 34 
punts, els mateixos que el Ro·
quetenc, segon; la Rapitenca és 
tercera amb 31.   
   

CLUB VOLEI ROQUETES

El sènior masculí del Club Vo·
lei Roquetes, a la Superlliga 2, 
va perdre en el darrer partit a 
casa, contra el CV Muro  (20·
25/23·25/19·25). L’equip no 
es va poder acomiadar·se de 
la seva afició en una victòria. 
Amb la permanència ja asse·
gurada, la propera i darrera jor·
nada serà a la pista del S Pere 
i S Pau. “Donar les gràcies a la 
nostra afició, pel seu suport, 
que durant tota la temporada 
ha estat brutal”.
Altres resultats: Victoria del 
sènior masculí B contra el CV 
Martorell (3·0). Derrota del ju·
venil femení (3·0) a la pista del 
Voleibol Joventut Les Corts 

on també va perdre el cadet 
femení (3·1). El sènior feme·
ní va caure (2·3) contra Club 
Volei Tiana. L’infantil femení 
Blau va guanyar (2·3) contra el 
Volei Molins. L’infantil femení 
Blanc va perdre (3·0) a la pista 
del Martorell. L’infantil masculí 
Blau també va guanyar, (3·2) 
contra l’Igualada. Derrota del 
cadet masculí (3·0) a la pista 
del Volei Olot. Victòria de l’in·
fantil masculí blanc (3·0) con·
tra el S Quirze. D’altra banda, 
informar que demà dissabte 26 
de març es realitzarà al Pavelló 
Poliesportiu de Roquetes la II 
Trobada de mini·volei al Baix 
Ebre. Nota i foto: CV Roquetes

Darrer partit a casa

HANDBOL
Objectiu assolit: l’equip 

confirma la permanència

CLUB HANDBOL AMPOSTA

Breus

Resultats dels equips del club: 
el sènior masculí va empatar a 
la pista del Sant Cugat C (35·
35). Primer partit de fases. Partit 
dominat pels tortosins que s’ha 
complicat al tram final, quan es 
va escapar la victòria, al darrer 
segon amb un penal. El juvenil 
masculí de Primera catalana, 
en la segona fase, va perdre a 
Igualada per 39·28. Nova der·
rota contra un equip de la part 
alta de la classificació. El juvenil 
femení, en la Copa Federació, 
va guanyar a la pista del Lleida 
Pardinyes per 34·35. Amb el 
temps acabat, un tret de falta 
de Coral va valdre el triomf en 
un partit molt disputat. El cadet 
masculí (segona fase A·sèrie 
A·2) va empatar a Castelldefe·
ls (30·30), amb gol al final de 
Marc Cid. L’infantil masculí roig 
es va imposar a la UE Sarrià (34·
20). I l’infantil masculí blanc va 
jugar contra el Sant Boi.  Final·
ment, dir que el CE Tortosa or·
ganitza les 12 hores d’Handbol 
en homenatge a Joan Obiol, 
demà dissabte.

L’Amposta “Lagrama” va acon·
seguir la tercera victòria conse·
cutiva (22·18), aquesta enfront 
del KH·7 BM Granollers Atlètic, 
fet que li dona matemàticament 
la permanència una temporada 
més a Divisió d’Honor Plata Es·
tatal, quan falten tres jornades 
per la fi del campionat. L’objec·
tiu s’ha assolit. 
Cal destacar a tot l’equip per 
l’entrega i l’actitud, per la qual 

cosa el nombrós públic assis·
tent al pavelló d’esports va gau·
dir d’un bon partit D’handbol. 
L’afició va fer costat a l’Amposta 
en el partit clau de la tempo·
rada. “Cal agrair a tots els ju·
gadors i jugadores dels equips 
base l’assistència per animar al 
sénior”. Una nova temporada 
complicada però les noies han 
tret caràcter i orgull i l’Amposta 
seguirà a l’elit de l’handbol.

Centre 
Esports Tortosa

Handbol

CLUB PATÍ L’ALDEA
Els grups Xou Júnior i Xou Petit 

aconsegueixen 
el campionat de Tarragona

** GRUP A DE LA LLIGA CATALA·
NA D’HANDBOL FEMENÍ. L’Ascó 
va superar el vigent campió per 
36·30. Ara les asconenques pas·
sen a dependre d’elles mateixes 
per poder aconseguir una plaça 
per a les fases d’ascens a Plata. 
**1a LLIGA CATALANA SÈNIOR 
FEMENÍ. L’Handbol Club Perelló 
va guanyar a la pista de l’Argen·
tona (23·28). Gran victòria i nou 
pas endavant. Molt important. 
**2a. LLIGA CATALANA SÈNIOR 
FEMENÍ. Victòria en la segona 
jornada de la fase d’ascens, a la 
pista del Vilanova del Camí B per 
22·28. L’Ampolla és el primer lí·
der de la segona fase. Segona 
victòria de les jugadores de l’Am·
polla que van ben encaminades 
per l’ascens. Montcada i Ampolla 
són els líders dels dos grups.   

Futbol femení

El representant territorial de 
l’Esport, Joan Barberà, amb l’al·
calde de Santa Bàrbara, Antonio 
Ollés; el director de la Cursa 5 
km i 10 km de Santa Bàrbara, Mi·
quel Also, i la regidora d’Esports, 
Ana Maria Panisello, presenten 
diumenge l’onzena edició del 
Circuit de Running Series.

Running Series

** A la segona divisió, en la jor·
nada passada, la Rapitenca va 
perdre a casa amb el Funda·
ció Futbol Base Reus per 1·4. 
La Plana, per la seua part, va 
descansar. Son cinquenes. Les 
rapitenques són setenes.  En la 
propera jornada, la Rapitenca 
descansarà. La Plana visitarà 
diumenge el Reus de Tota la 
vida. 
** Lliga futbol 7 Terres de l’Ebre:
Rapitenca·Gandesa 0·10
La Cava·La Plana 6·2
Femení Alcanar·R Bítem 8·1
Roquetenc·Campredó 6·0
Arnes·S Jaume
La classificació està liderada  
ara pel Femení Alcanar amb 43 
punts. El Perelló, que va des·
cansar en la jornada passada i, 
per tant, té un partit menys, és 
segon amb 42. 
** Pel que fa a la categoria ju·
venil femenina primera divi·
sió, l’equip de Futbol Formatiu 
Terres de l’Ebre va perdre en la 
seua visita a l’Igualada, 3·1 fou 
el resultat. 
Les noies que ara entrena el 
coordinador Albert Arnau, són 
vuitenes a la classificació, amb 
31 punts en 21 partits disputats,  
rebran diumenge el Palleja 
(17.30h).

El grup Xou Júnior i el grup 
Xou Petit del Club Patí l’Al·
dea han aconseguit la primera 
posició al campionat de Tar·
ragona de Grups Xous i Quar·
tets, celebrat aquest dissabte 
al pavelló els Joncs de Cunit. 
Amb les coreografies  “Mons·
ter Road” del grup Xou Júnior  
i ‘Vull desaparèixer’ del grup 
Xou Petit han aconseguit la 
1a posició al podi que fa que 

comencin la temporada amb 
el primer campionat a la but·
xaca.

Comencen
la temporada

amb èxit
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www.ebrexperience.cat

ARRÒS BASMATI 
AMB OUS ESCALFATS I IOGURT

i el mullem amb l’aigua (calen·
ta). Ho tapem i ho enfornem 
durant 25 minuts. Quan estigui 
farem els ous escalfats, po·
sant·los un a un en aigua  bu·
llint  amb vinagre, i retirant·los 
al cap de quatre minuts aprox. 
Abans de servir l’arròs haurem 
d’afegir el julivert, el cilandre i 
el suc de llima, barrejant·lo bé, 
i posant·hi una cullerada de 
iogurt a sobre quan ja estigui a 
cada plat.

INGREDIENTS  

• 8 “baines” de cardamom, 6 
fulles de curri
• 2 cebes
• 4 dents d’all
• 2 culleradetes de llavors de 
cilandre, dues de cúrcuma 
mòlta
• 2 xilis verds frescos, sal i pe-
bre negre
• 400 g d’arròs basmati, 720 ml 
d’aigua
• 1 cullerada de vinagre blanc, 
6 de suc de llima
• 4/8 ous, 
• 4/8 cullerades de iogurt grec
• 70 g de fulles de julivert pi-
cades i 70 de cilandre (optatiu)

PREPARACIÓ:
Encenem el forn, posant·lo a 
180. Sofregim en una cassola 
que pugui anar al forn la ceba 
i l’all, afegint·hi en uns minuts 
les fulles de curri, el card·
amom, les llavors de cilandre, 
els xilis tallats a làmines, la 
cúrcuma i la sal. Afegim l’arròs 

Talla un quadrat de paper film transparent, pinzella amb oli i col·lo·
ca dins d’una tassa menuda. Trenca un ou a dins, tira una mica de 
sal i tanca amb un tros de paper film estirat o un fil d’aram dels de 
les bosses de congelació o de pa de motlle. Fes el mateix amb tots 
els ous. Reserva. Mentre fas els farcellets amb els ous, posa aigua 
a escalfar en un cassó. Quan arranque el bull, tira els ous a dins. 
Deixa’ls bullir durant uns 4 minuts. Comprova en tot moment que 
no es qualle el rovell. Trau de l’aigua amb una escumadora. Lleva’ls 
el paper film i amb molta cura posa’ls als plats.

OUS POCHÉ
O ESCALFATS
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Fas més acollidora 
la teva llar. Trobada 
amb un familiar 
de qui fa temps 
no tenies notícies. 
Necessites parlar 
de com et sents i 
cerques la persona 
adequada.

aquari
21/01 al 19/02

Amb Mercuri per la 
Casa III, sents que 
has d’expressar el 
que penses amb 
total franquesa, 
però potser hauràs 
de filtrar-te una 
mica per no ferir 
sensibilitats.

sagitari
23/11 al 21/12

Amb dos planetes 
per la Casa V, l’amor 
és en aquest mo-
ment, un assumpte 
del teu interès i et 
mostres receptiu. 
Algú podria moure 
fitxa i demanar-te 
una cita.

escorpí
24/10 al 22/11

Amb Mercuri per 
la Casa VI podries 
rebre la resposta 
que estàs esperant, 
relacionada amb 
el sector laboral. 
Converses delicades 
amb un germà o 
una bona amistat.

balança
24/09 al 23/10

Si havies tingut un 
malentès amb algú, 
ara s’obren vies de 
diàleg amb aques-
ta persona per 
aclarir les coses. 
Activitats lúdiques 
amb els fills que et 
fan feliç.

àries
21/03 al 20/04

Amb Mercuri al teu 
signe pots sentir-te 
una mica inquiet. 
T’interesses per 
l’estudi d’una nova 
matèria. Ves amb 
compte amb les 
presses, sobretot si 
condueixes.

cranc
22/06 al 23/07

Amb Mercuri per la 
Casa X pots haver 
de viatjar per tenir 
millors condicions 
laborals o per 
donar-te a conèixer. 
Recuperes una 
formació que tenies 
en stand by.

verge
24/08 al 23/09

Estigues atent al 
correu perquè un 
missatge important 
podria perdre’s. 
Si tens un soci o 
un projecte en 
comú amb algú, us 
asseieu a parlar de 
com reorientar-ho.

taure
21/04 al 21/05

Somnis adormits 
plens de missatges. 
El teu món interior 
s’expressa i serà bo 
atendre’l. Escriure 
un diari o parlar 
confidencialment 
amb algú et farà 
sentir millor.

peixos
20/02 al 20/03

Per obtenir més 
ingressos potser 
hauràs d’arriscar 
una mica. Creu en 
les teves habilitats 
innates i si algú et 
fa sentir insegur, no 
dubtis en posar-li 
límits.

lleó
24/07 al 23/08

Per millorar la salut 
augmentes l’activi-
tat física, aprofitant 
la gran energia 
que posseeixes. 
Avalues les teves 
creences i t’allun-
yes de les que et 
limiten.

bessons
21/05 al 21/06

Necessites mirar al 
futur amb espe-
rança i t’allunyes 
d’alguna persona 
negativa. Trobades 
plenes de bons mo-
ments i complicitat 
en les que podria 
sorgir l’amor.

2 AMIGAS 
JOVENCITAS 
CARIÑOSAS

632 651 069

Amposta 
Novedad

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

3 MASAJES 
COMPLETOS

50€ 
9H A 20H

OBLIGACIÓN 
MASCARILLA

643 708 528

OFERTA 
CATALANA

680 239 519

NOVEDAD 

AMPOSTA
HERMOSA RUBIA

110  
DE PECHOS

MUY COMPLACIENTE

I M M O B I L I À R I A
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

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

amb traster en lloguer.
A l’edifici El Mariner,

a primera linea de mar, 
al davant del Club Nàutic. 

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99.

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

977 25 27 27.

LAES CASES D’ALCANAR
Carrer Trafalgar. Local 

comercial a l’avinguda 

principal. Façana 
acristalada. Totalment 

condicionat. Ideal per a 
qualsevol  activitat de cara 

al públic. 977 25 27 27

TARRAGONA CIUTAT/REUS
Locals comercials

 i oficines cèntriques.
977 25 27 27

MARINA
LA RÀPITA

ES LLOGA
Amarre 

8 metres

674 35 53 49
(Només WhatsApp)

TREBALLCOMPRO
Finques 

rústiques 
amb casa

per Terres de 
l’Ebre.

PAGO AL 
COMPTAT.

656 386 037

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

Terres de L’Ebre:

· GEROCULTORS/ES
· AUXILIARS D’INFERMERIA

· NETEJA    · CUINA
· MANTENIMENT   
· JARDINERIA

Interessats, trucar al  
617 702 159
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衷心 感谢 большое спасибо

DRAWINGS FOR PEACE 
IN UKRAINE 
500 DIBUIXOS PER LA PAU A UCRAÏNA

Una acció artística per la 
PAU creada per donar 

suport als artistes i als 
il·lustradors d’Ucraïna.

Vora 500 dibuixos creats per 
il·lustradors professionals, es·
tudiants d’il·lustració, alumnes 
molt joves d’escoles de pri·
mària i instituts de secundària 
s’han presentat als consolats de 
Rússia i Ucraïna per fer una cri·
da per la PAU.

Aquesta iniciativa va sorgir amb 
la intenció de donar suport als 
il·lustradors i artistes d’Ucraïna 
que tenen amistat i contacte 
directe amb l’il·lustrador Ignasi 
Blanch.

Amb l’ajuda de les llibreri·
es Casa Anita de Barcelona i 
Lectors al Tren de Rubí es van 
poder recollir la majoria de les 
propostes dels il·lustradors pro·
fessionals.

Es tractava de representar en 
format Din·A3 una il·lustració 
de la seva visió de la guerra ac·
tual a Ucraïna i fer una proposta 
dibuixada com a crida urgent 
per la PAU. Tots els participants 
van haver de presentar dues fo·
tocòpies a color, també en for·
mat gran.

Poc a poc es van voler afegir 
diverses escoles de primària i 
alguns instituts de secundària. 
El projecte DRAWINGS FOR 
PEACE IN UKRAINE va ajudar 
a crear debat i per a poder fer 
una anàlisi del conflicte a Ucra·
ïna i també de les guerres que 
ara mateix estan en actiu a tot 
el món. Una idea artística per 
a generar consciència als més 
joves de la necessitat d’un món 
pacífic i de la tristesa i crueltat 
d’acudir a la violència per resol·
dre conflictes entre països i en·
tre les persones. Finalment van 
participar l’Institut Roquetes de 
secundària i l’Escola Marcel·li 
Domingo de Roquetes, l’Insti·
tut escola El Temple de Torto·
sa, l’Escola Peter Pan i l’escola 
Industrial de Barcelona, l’Insti·
tut Duc de Montblanc de Rubí 
i l’Institut de secundària de Vic.

Gràcies a la crida per les xarxes, 
al projecte DRAWINGS FOR PE·
ACE IN UKRAINE es  van afegir 
il·lustradors i artistes d’altres pa·
ïsos com el músic croat, resident 
a EUA, activista per la Pau i amic 
d’Ignasi Blanch, Nenad Bach, 
l’artista de Santa Fe New Mexico, 
Paul Hillman i l’il·lustrador de Sud 
Àfrica resident a Portugal, Piet 
Grobler.
Les il·lustracions es van ordenar 
en dues carpetes per poder fer·
les arribar als consolats de Rússia 
i Ucraïna. Finalment es van poder 
lliurar personalment amb la bona 
acollida del Consolat General 
d’Ukraïna i de la sra. Olga Dzyu·
ban de l’Associació d’Ucraïnesos 
a Barcelona.
 
Les il·lustracions també es van 
lliurar al Consolat Rus malgrat 
que no es van poder entregar de 
manera personal però sí directa·
ment al mateix Consolat.

Gràcies a les llibreries Casa Anita 
i Lectors al Tren, a tots els parti·
cipants, als alumnes i professors 
de les escoles i instituts de pri·
mària i secundària, a les escoles 
d’art, i als il·lustradors Ana Rei·
na, Elisenda Lloberas, Charli V. 
Mascaraque, Karol Bernal, Mercè 
Valls, Salomé Escribà, Mònica 
Ramoneda, Estefania Zorita, Mai·
te Sujar, Xènia Anglí, Gabriele de 
Stefano i Pieràngela Humet que 
han ajudat per fer·ho possible.

Un projecte per donar suport als 
amics artistes d’Ucraïna i generar 
consciència social a través d’il·
lustracions i fer un clam artístic 
conjunt per la Pau a Ucraïna i a 
tots els països on actualment vi·
uen un conflicte bèl·lic i en una 
situació de violència.

PAU!”

Drawings for Peace in Ukraine

FOTOS: drawingsforpeaceinukraine


