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SOS: 
alerta per la 

regressió del delta 
de l’Ebre

El Moviment de Lluita pel Delta de l’Ebre 
va aglutinar la societat civil ebrenca en un acte 

a la platja del Trabucador.
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El projecte per desfer i 
integrar el monument 

del riu desagrada totes 
les parts

Els partidaris de reinterpretar-lo
i els de retirar-lo rebutgen la proposta 

de l’Observatori Europeu de la Memòria.
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«Més de 300 refugiats ucraïnesos 
s’instal·len a l’Ebre»

Foto: ACN

LLes Terres de l’Ebre ja han donat acollida a més de 300 persones que fugen de la guerra d’Ucraïna. La meitat són nens i la immensa es Terres de l’Ebre ja han donat acollida a més de 300 persones que fugen de la guerra d’Ucraïna. La meitat són nens i la immensa 

majoria arriben acompanyats per dones. Una cinquantena de menors ja han estat escolaritzats en centres del territori. El Montsià i el majoria arriben acompanyats per dones. Una cinquantena de menors ja han estat escolaritzats en centres del territori. El Montsià i el 

Baix Ebre són les comarques on més refugiats han arribat. A la imatge, refugiades ucraïneses a Santa Bàrbara.Baix Ebre són les comarques on més refugiats han arribat. A la imatge, refugiades ucraïneses a Santa Bàrbara.  PP33
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LA CRISI AGRÀRIA I ECOLÒGICA VAN DEL BRAÇ

La guerra contra Ucraïna ha 
posat de manifest l’extrema 

fragilitat de la producció 
mundial d’aliments amb una 
crisi agrària i ecològica que 
podria posar fi a les noves 
il·lusions agrícoles.  
Després del gas, falten aliments. 
El despertar és brutal. Fa tren-
ta anys, Europa no sabia com 
gestionar els excedents agrí-
coles i enviava vagons sencers 
carregats de carn a Rússia, que 
patia fam després de la caiguda 
del mur de Berlín. Aquests dies, 
Europa descobreix que haurà de 
plantar gira-sols per compensar 
la caiguda de les importacions 
d’oli vegetal provenien d’Ucra-
ïna (48% del seu consum). Un 
cop més la guerra ens recorda 
una vulnerabilitat que hem tor-
nat a subestimar. Tot i que pos-
siblement no ens veurem massa 
afectats per l’escassetat que es 
ressentirà a partir de la tardor 
a l’Orient Mitjà i al nord d’Àfri-
ca, l’augment dels preus de les 
matèries primeres agrícoles 
anuncia un món cada cop més 
inestable, ja que segurament 
els principals països exporta-
dors començaran a restringir 
les seves exportacions. Rússia ja 
fa uns quants mesos que ho fa 
amb Ucraïna. Rússia aporta prop 
del 6% de les calories alimentà-
ries que consumeix el planeta, 
gairebé un terç de cereals i far-
ratges... I  per si no n’hi hagués 

prou, Rússia-Bielorússia i Ucra-
ïna són els primers i sisè expor-
tadors mundials de fertilitzants 
nitrogenats, fosfat i amoníac. 
L’explosió dels preus i la reti-
cència dels nostres agricultors a 
repartir-los en grans quantitats 
podrien reduir els rendiments 
entre un 10 i un 20%, tenint en 
compte que amb una caiguda 
de l’1 al 2% ja n’hi ha prou per 
crear penúries. Ara resultarà 
que l’agricultura ecològica no-
més  serà  un nínxol a Europa 
i al món, perquè la tendència 
seria la combinació d’una forta 
productivitat i una gran dura-
bilitat, per  tant,  caldrà produir 
més que un producte orgànic. 
La crisi agrícola és una germana 
siamesa de l’escalfament global. 
Els símptomes són ben cone-

EDITORIAL

guts: l’agricultura moderna és 
massa dependent dels combus-
tibles fòssils (adobs, pesticides, 
etc.) i de l’aigua. Algunes terres 
estan contaminades o s’acosten 
a la infertilitat. Sabem que serà 
més difícil alimentar la humani-
tat de manera sostenible que no 
pas sortir dels combustibles fòs-
sils, perquè els canvis en l’agri-
cultura trigaran molt de temps 
i implicaran interessos socials 
molt sensibles, com els hàbits 
alimentaris i el poder adquisitiu 
dels més vulnerables.
Evidentment, caldrà actuar en 
diversos fronts i evitar dog-
mes i solucions simplistes, com 
convertir-mos al veganisme, 
però  ens serà complicat pro-
mulgar una prohibició absolu-
ta dels transgènics i pesticides. 

És evident que els costos dels 
aliments augmentaran després 
de llargues dècades d’estanca-
ment, especialment als països 
rics. La degradació dels medis 
naturals i de les terres agrícoles 
dificultarà encara més una tran-
sició ecològica, que sabem que 
és imprescindible, però que no-
més s’ha tingut en compte, molt 
parcialment, en les reflexions 
sobre seguretat alimentària. La 
guerra contra Ucraïna i les seves 
conseqüències agrícoles ens ha 
despertat brutalment i ara, la 
prioritat immediata serà produir 
més i planificar al més aviat pos-
sible  una transició ecològica, 
que imaginàvem gradual, però 
que caldrà accelerar davant 
l’emergència d’una guerra que 
creiem improbable. 

Les infermeres de Tarragona 
donen 6.000 euros en ajuda humanitària a Ucraïna

Des dels primers dies de 
l’enfrontament bèl·lic a 

Ucraïna, el Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers 
de Tarragona (CODITA) ha 
treballat per buscar la millor 
manera d’ajudar a la població 
civil, sempre víctima de les 
guerres. 

Finalment, aquest suport i aju-

da s’ha concretat en una do-

nació total de 6.000 euros que 

es vehicularà a través de 3 ONG 

que estan  treballant  directament 

sobre el terreny. Concretament, 

s’han donat 2.000 euros a l’ONG 

ADRA, que treballa en més de 130 

països per afavorir el seu desen-

volupament, a més de portar a 

terme programes d’ajuda imme-

diata a emergències, com és en 

aquest cas, la guerra a Ucraïna. 

També 2.000 euros més per AC-

NUR, l’agència de la ONU per als 

refugiats, i finalment 2.000 euros 

CODITA

El dia 20 de març de 2022 va 

morir el meu pare J.M.Z.P, des-

près de tres mesos de trasllats 

en transport sanitari a urgènci-

es de l’HTVC i d’aquí derivat a 

l’Hospital de la Santa Creu. 

En aquesta nota vull agrair el 

tracte humà i professionalitat 

excel·lent a tot el personal de 

la segona planta subaguts de 

l’Hospital de la Santa Creu.

Començant pel personal de ne-

teja, zeladors, auxiliars, infer-

meres, metges i tot el personal, 

sempre amb una paraula amable 

al meu pare quan entraven a 

NOTA D’AGRAÏMENT HOSPITAL DE LA SANTA CREU

més al  Fondo  de Ayuda  Huma-

nitaria  del  Consejo  Internacio-

nal de Enfermeras  (CIE) que està 

portant a terme una campanya 

d’ajuda a través de la compra de 

material sanitari destinat a Ucra-

ïna.

Aquesta quantitat correspon a 

l’ajuda de la Comissió d’Ajuda 

Humanitària de CODITA que cada 

any destina el 0.7% del pressupost 

del Col·legi a projectes d’ajuda 

humanitària i social. Enguany 

i donat el context, s’ha decidit 

destinar la partida a ajudar a la 

població civil de Ucraïna.

Finalment, les infermeres de 

Tarragona i Terres de l’Ebre, 

col·legiades a  CODITA, expres-

sen el seu rebuig frontal a tota 

mena de guerra i demanen als 

governs de tots els països euro-

peus que facilitin una resolució 

pacífica al conflicte.

l’habitació per fer les seves tas-

ques.

Vull destacar el meu agraïment 

al  Dr. José Luís Sánchez, a la 

Dra. Núria Albiol, a la Dra. Cinta 

Castellà, a la Dra. Isabel Angelet 

i tot el personal que el van assis-

tir en l’últim ingrés.

No em puc oblidar dels sanita-

ris i tècnics de les ambulàncies 

i personal sanitari de les ur-

gències de l’HTVC.

Moltes gràcies a tots.

Tere i família.
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CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAIX EBRE
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre crearà una oficina co-
marcal d’impuls a la transició 
energètica. El ple ha aprovat, 
per unanimitat, la sol·licitud 
d’una subvenció a l’Institut 
Català de l’Energia (ICAEN), en 
el marc de l’estratègia Solarcat 
que té com a finalitat donar 
suport als consells comarcals 
per a la creació i el funciona-
ment d’oficines d’impuls a 
la transició energètica amb 
l’objectiu de col·laborar en 
la planificació i el disseny 
comarcal de la implantació 
de les energies renovables a 
Catalunya.

El plenari també ha aprovat 
l’addenda al conveni signat 
amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) per al finança-
ment del projecte constructiu 
de l’emissari submarí de 
l’Ametlla de Mar. 

Un altre dels acords adoptats 
ha estat el reglament de funci-
onament del fons social d’ha-
bitatges de lloguer del Consell 
Comarcal del Baix Ebre.  
En l’apartat de les mocions 
el ple ha aprovat, per una-
nimitat, una moció del grup 
comarcal d’ERC contra la 
bretxa salarial. 
Finalment, el plenari ha 
aprovat també una moció de 
Movem Terres de l’Ebre de su-
port a la comunitat educativa 
i les seues reivindicacions.

DIUMENGE

AJUNTAMENT SANT JAUME D’ENVEJA      EDICTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA - Exp. 436/2022
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 98/2022, de data 24 de març, es va aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació pel sistema 
de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, que afecta al polígon d’actuació urbanística SUD – 3, redactat per Enrique 
Antonio Morelló Elies, i formulat per aquest Ajuntament.

En la mateixa Resolució es va resoldre sotmetre l’esmentat Projecte a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí oficial 
de la província de Tarragona i en un dels diaris de major circulació del municipi, pel termini d’un mes. Durant aquest termini 
es pot examinar tota la documentació de l’expedient als Serveis tècnics municipals, ubicats a les oficines de l’Ajuntament de 
Sant Jaume d’Enveja, av. Catalunya, 22-30, els dimarts i dijous de 12.00 a 13.30 h i presentar les al·legacions que es considerin 
oportunes.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d‘aquestAjuntament [http://santjaume.eadministracio.cat].

En el cas que no es presentin al·legacions durant el període d‘informació pública, el projecte restarà aprovat definitivament.
Contra aquesta Resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus 
de recurs. 
                               

Sant Jaume d’Enveja, 25 de març de 2022                                                                       Joan Castor Gonell Agramunt
Alcalde

Les Terres de l’Ebre donen acollida a 305 
persones que fugen de la guerra d’Ucraïna

Les Terres de l’Ebre donen aco-
llida a 305 persones que fugen 
de la guerra d’Ucraïna. La meitat 
són nens i la immensa majoria 
arriben acompanyats per dones. 
Una cinquantena de menors ja 
han estat escolaritzats en cen-
tres del territori i s’han repartit 
206 targetes sanitàries. El Mont-
sià i el Baix Ebre són les comar-
ques on més refugiats han arri-
bat. Per municipis són Amposta, 
Tortosa i la Ràpita. Aquesta és la 
informació que es va facilitar di-
marts al Consell d’administració 
del Govern a les Terres de l’Ebre. 
La comissaria de la Policia Naci-
onal de Tortosa centralitza des 

de fa uns dies els tràmits de la 
protecció temporal d’aquestes 
persones. S’ha habilitat amb el 
suport de les tècniques d’aco-
llida dels consells comarcals i 
ajuntaments i els agents d’aco-
llida locals ajuden els refugiats a 
demanar cita per ser atesos en 
aquest punt. (ACN)

Es gestiona la crisi 
adequant-la a les 

necessitats que es van 
produint per l’arribada 

de refugiats

Viatge als Països 
Baixos

El delegat del Govern ebrenc 
Albert Salvadó, ha informat 
al Consell d’administració que 
que la setmana vinent, una de-
legació de la Taula de Con-
sens del Delta, el Ministeri 
per a la Transició Ecològica i 
la Generalitat viatgen als Pa-
ïsos Baixos per conèixer les 
solucions que apliquen en la 
gestió del litoral i els movi-
ments de sorres, per frenar 
la regressió i la subsidència. 
“Tenim molt treballades les 
necessitats urgents del litoral 
del delta i és un lloc on tenen 
molts anys d’expertesa i és un 
bon referent per veure com 
han anat solucionant proble-
màtiques que són compara-
bles amb les que ens trobem i 
ens continuarem trobant”.

El projecte per desfer i integrar el monument en una 
nova passarel·la desagrada totes les parts

El delegat Albert Salvadó ha 
descartat valorar el projecte de 
l’Observatori Europeu de Me-
mòria (EUROM) per desmuntar 
i reinterpretar sobre el riu Ebre 
el monument de Tortosa. “No 
estem en el marc de reinterpre-
tació d’un monument d’origen 
feixista sinó que la llei de me-
mòria històrica no dona marge 
al respecte. Com s’ha fet arreu 
del país, els monuments d’exal-
tació del franquisme s’han de 
retirar”. “Aquí a Tortosa és el 
lloc on costa més fer complir 
la llei de memòria històrica, el 
monument no la compleix i 
s’ha de retirar”, ha reiterat. 
Per un costat la Comissió per la 
retirada dels símbols franquis-
tes de Tortosa i, per un altra, el 
Col·lectiu que defensa reinter-

pretar el monument rebutgen 
la proposta de l’Observatori Eu-
ropeu de Memòria (EUROM). El 
projecte planteja desmuntar-lo 
i integrar els elements en una 
nova passarel·la de fusta sobre el 
riu, amb una cripta al mig on se 
situarien l’àguila, el soldat i l’es-
trella. Per al Col·lectiu no és trac-
ta de verticalitat o horitzontalitat 

sinó de respectar el mandat de 
la consulta popular de 2016 i 
consensuar la reinterpretació 
“des del diàleg”. Per la seua 
part, la Comissió rebutja rein-
terpretar-lo i denuncien que la 
proposta de l’EUROM “manté 
les dimensions i la mateixa càr-
rega simbòlica” del monòlit.
(ACN)
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MOVEM 
TORTOSA
Movem Tortosa exigeix al 
govern municipal “soluci-
ons per al deteriorament 
del barri del Castell. 
Actualment, el 90% dels 
habitatges d’aquell indret 
han desaparegut”. Segons 
el partit de l’oposició, 
“només hi queden 8 cases 
en bon estat de les 107 que 
hi havia en total”. Movem 
lamenta “la imatge de cara 
al turisme i també la falta 
d’habitatge que provoca 
l’estat del barri”.

PSC-UA SIGNEN 
EN FAVOR DE LA 
CONSTRUCCIÓ 
DEL NOU 
HOSPITAL
Els diputats del grup parla-
mentari del PSC-Units per 
Avançar han rebut aquesta 
setmana al Parlament a 
una representació dels 
membres de la Plataforma 
per al Nou Hospital de Ter-
res de l’Ebre a Tortosa per 
escoltar les seves reivindi-
cacions i donar suport a les 
seves demandes, signant 
en favor de la campanya 
que estan duent a terme.

POLÍTICA
Junts per Tortosa recorda a Jordan les 
diferents actuacions dutes a terme al 
barri del Castell pel govern municipal

Junts per Tortosa va fer un co-
municat per les declaracions  
del portaveu de Movem Tortosa 
i diputat al Parlament. Des de 
Junts per Tortosa “volem de-
nunciar que dir que el govern 
municipal no hem actuat al barri 
del castell és mentir descarada-
ment. Entenem que fer aques-
tes declaracions quan acabem 
d’inaugurar el Passeig del Cas-
tell amb les escultures d’Ignasi 
Blanch és una mostra més que 
el sr. Jordan ha caigut en una 
etapa de desesperació i ràbia”.
Des de Junts per Tortosa “volem 
recordar que els darrers anys, 
des del govern municipal, hem 

urbanitzat la plaça de l’Absis, la 
plaça dels Estudis, el carrer Sant 
Felip Neri, el carrer Sant Do-
mènech, el carrer de la Mercè… 
També hem adquirit i rehabi-
litat la Casa de Festes així com 
l’equipament multiusos a l’Ab-
sis i adquirit i sanejat els solars 
del barri del castell. A més, hem 
cedit els terrenys per a la cons-
trucció del Palau de Justícia, un 
equipament que contribueix a 
dinamitzar el barri i l’entorn. A 
més, aquesta setmana la junta 
de govern local ha aprovat l’ex-
pedient d’adquisició de les cases 
de la plaça de Absis per connec-
tar el passeig de Ronda amb el 

“Dir que el govern 
municipal no hem 
actuat al barri del 
castell és mentir 
descaradament”

passeig del Castell. Un espai que 
el grup de Movem va criticar du-
rament quan s’hi estava actuant 
però que ara, quan ha vist el re-
sultat satisfactori i àmpliament 
valorat per la ciutadania, no ha 
tornat a mencionar. Una actitud 
que ja és recurrent en el grup 

del sr. Jordan: van fer el mateix 
amb l’actuació de la plaça de 
l’Ajuntament, de la plaça de la 
Catedral, la plaça Mossèn Sol...
Des de Junts per Tortosa hem 
treballat i treballem per seguir 
transformar la nostra ciutat, es-
pecialment el centre històric”.

L’escola d’educació infantil i 
primària Sant Antoni Abat, al 
poble dels Reguers, és la pri-
mera del municipi de Tortosa 
que pot abastir-se energèti-
cament de manera autosu-
ficient. Esta setmana queda 
finalitzada la instal·lació de 
vuit plaques solars al sostre de 
l’escola que, juntament amb 
la instal·lació d’una caldera de 
biomassa, en funcionament 
des de fa pocs anys, permet 

que l’equipament puga pro-
duir de manera sostenible 
l’energia que necessita per al 
seu funcionament. 
La instal·lació consisteix en 
vuit plaques solars amb una 
potencia de 3,56 quilowats. 
Això permet generar un estalvi 
energètic d’11.600 kW h anu-
als. 
Pròximament se n’implantaran 
una trentena a l’escola de la 
Mercè.

Es renoven vuit parcs infantils 
en diversos barris 

L’Ajuntament de Tortosa està 
duent a terme una renova-
ció dels elements de lleure als 
parcs infantils de diversos barris 
i pobles del municipi per tal que 
disposen de major confortabili-
tat per a les famílies. S’actua a 
8 punts, on s’hi està renovant 
completament els elements 
de joc o se n’hi estan instal·lant 
més. Per barris, a Sant Llàtzer 
s’ha renovat per complet dos 
parcs: el del parc dels Països 

Catalans i el del carrer Ample. 
També a Ferreries, al parc d’Au-
siàs March, a la zona de Quatre 
Camins; a Remolins, a la plaça 
de la Immaculada; i al Temple, 
al parc de les Corts Catalanes. 
També s’han instal·lat més ele-
ments al parc del passeig de 
Ribera, que recentment també 
havia renovat els gronxadors; 
al parc del Grup El Temple, i a 
la zona esportiva dels Reguers. 
Una inversió de 58.000 euros.

Xavier Faura, escollit 
candidat d’Esquerra per a 

les municipals de 2023
La presidenta de l’executiva 
local d’Esquerra Tortosa, Ma-
ria Jesús Viña i el portaveu 
d’Esquerra a l’Ajuntament i 
president del Consell Comar-
cal, Xavier Faura, han explicat 
els acords adoptats per l’as-
semblea de militants extra-
ordinària. “La militància repu-
blicana ha tornat a dipositar 
la confiança amb el candidat 
Xavier Faura; estem conven-
çuts que amb l’experiència 
aconseguida, la capacitat de 
treball i de teixir aliances i 
l’equip que formem, impulsa-

rem un canvi de rumb a Torto-
sa”, ha dit Viña. Faura ha agraït 
el suport i ha insistit en què 
“cal un canvi en la manera de 
fer política a l’Ajuntament tor-
tosí, que ha de ser més trans-
parent, més propera i més 
participada per la ciutadania”. 
Faura lamenta que “actual-
ment el municipi no exerceixi 
el paper de capital del terri-
tori”. Amb l’elecció del cap de 
llista, Esquerra obre el procés 
d’elaboració del programa i la 
llista de membres de la candi-
datura. Faura ha avançat que 

es traslladarà a la militància la 
proposta que Mar Lleixà, coor-
dinadora territorial d’Igualtat i 
Feminismes, ocupe el número 
2 de la candidatura republica-
na. Lleixà ja va formar part de la 
candidatura a les anteriors mu-

nicipals i durant la pandèmia 
va demostrar una gran capaci-
tat de gestió al capdavant dels 
serveis territorials de Salut. 
L’assemblea també va ratifi-
car els càrrecs de la secretaria 
d’Organització, ocupada per 

Montserrat Ingla i la de Finan-
ces, amb Yolanda Domingo al 
capdavant; així com la creació 
de la secretaria de Transició 
Ecològica i Habitatge, amb 
Manel Martínez i la d’Igualtat 
i Feminismes, amb Trini Lleixà.

Instal·lació de vuit plaques 
solars a l’escola dels Reguers
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TREBALL
amposta

ALCANARBREUS
** Una cinquantena de vi-
sites guiades per descobrir 
Amposta. Les regidories 
de Turisme i Cultura han 
preparat sortides sobre 
arqueologia, història o na-
tura, de l’abril a l’octubre.

** ”Creixem amb tu”, la 
iniciativa que donarà la 
benvinguda als nadons 
d’Amposta. El projecte vol 
donar a conèixer els serveis 
destinats a les famílies amb 
infants de 0 a 3 anys, el 9 
d’abril al parc dels Xiribecs.

** L’Ajuntament con-
tractarà un/a tècnic/a de 
patrimoni històric dins el 
programa de pràctiques 
per a estudiants Odisseu.
L’ens s’ha tornat a acollir 
a aquest programa, una 
aposta que s’emmarca dins 
la voluntat d’oferir cada 
curs escolar opcions perquè 
els estudiants puguin fer 
pràctiques a l’administració 
local.

Ajuntament 
i Effective 
Logistics signen 
el conveni per la 
contractació de 
14 joves menors 
de 30 anys
L’Ajuntament d’Amposta i Ef-
fective Logistics & Picking, del 
grup Nath, han signat un con-
veni d’agrupació d’entitats per 
fer efectiva la subvenció del 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) segons la qual l’empresa 
ha contractat 14 joves menors 
de 30 anys durant un any per 
a fer d’operaris de magatzem i 
l’Ajuntament és el responsable 
de fer la formació d’aquests 
joves per tal que obtinguin el 
certificat professional.
Així, els joves treballen un 75% 
de la jornada a l’empresa men-
tre que el 25% restant segueixen 
formació tant al Sindicat com a 
l’Institut Montsià.

AJUNTAMENT
Es tanca el pressupost del 2021 amb un 
romanent de tresoreria d’1,5 milions i un 
estalvi net de 2,2 milions 
L’Ajuntament d’Amposta va 
aprovar al plenari el tanca-
ment del pressupost 2021, uns 
comptes que deixen 2,2 mili-
ons d’estalvi, 1,5 milions de ro-
manent de tresoreria –el doble 
que 2020-, i un endeutament 
del 47%. L’alcalde Adam To-
màs ha qualificat les xifres de 
“positives” i ha avançat que es 
destinaran a fer “moltes acci-
ons” fins a final d’any, sobretot 
a la via pública. Tomàs també 
ha volgut posar èmfasi amb 
les transferències rebudes a 
l’Ajuntament, és a dir, aquells 
recursos econòmics provinents 
d’administracions superiors 
per a finançar obres o activi-
tats. “Entre les transferències 
corrents i les transferències de 
capital, el mandat 2012-2015, 
l’Ajuntament va rebre prop de 
25M€, mentre que per al man-
dat 2016-2019 aquesta xifra va 
pujar fins 32M€ i es preveu aca-

bar el mandat 2020-2023 amb 
38M€ de subvencions d’altres 
administracions. “Això contras-
ta amb els impostos directes 
ingressats”, ha argumentat l’al-
calde, “el mandat 2012-2015 es 
van ingressar 42,3 milions en 
concepte d’impostos mentre 
que la projecció per al 2020-
2023 és de 41,7 milions”. En 
el plenari també es va aprovar 
l’adhesió d’Amposta a l’Acord 
per la qualitat de l’aire, promo-
gut per la Generalitat entre els 
ajuntaments de més de 20.000 
habitants. Amposta es compro-
met a reduir, almenys un 15%, 
les emissions d’òxid de nitro-
gen (NOx) i de matèria particu-
lada (PM) el 2025.
D’altra banda, el ple d’aquest 

L’endeutament se 
situa en el 47%

dilluns també va debatre sis 
mocions. Van tirar endavant, 
per unanimitat, la moció d’EA-
ERC contra la bretxa salarial i 
les de Junts per Amposta per 
l’obtenció del segell de ciutat 
amiga de la infància i Nomen-
clàtor de carrers amb nom de 
dones al costat de la Bibliote-
ca. Les que van ser rebutjades 
van ser la del PSC-CP per afa-
vorir la mobilitat i permeabilitat 
de l’àrea educativa esportiva 
d’Amposta (amb els vots a fa-
vor del PSC, l’abstenció de Som 
Amposta, i els vots en contra de 
Junts per Amposta i EA-ERC. 
No estava present la regidora 
no adscrita); la moció de Som 
Amposta per instar a la Genera-
litat a estudiar la creació d’una 
unitat de trastorns alimentaris 
a les Terres de l’Ebre.- A favor: 
Junts per Amposta PSC i Som 
Amposta, en contra: regidora 
no adscrita, EA-ERC.
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  MÉS 
  NOTÍCIES

DELTEBRE 
L’Ajuntament, en el marc del 
Pla Educatiu d’Entorn, va or-
ganitzar una xerrada dirigida 
a les famílies dels centres 
educatius del municipi. La 
xerrada va tenir l’objectiu 
d’abordar una qüestió vigent 
i d’actualitat que preocupa i 
ocupa als pares i a les mares: 
el ciberassetjament. 
El tinent d’alcaldia de #Delte-
breProjecció, Carlos Serra, ha 
explicat que “des de l’Ajunta-
ment volem dotar d’eines als 
familiars dels xiquets i xique-
tes de Deltebre per fer front a 
situacions que posen en perill 
la integritat dels seus fills i 
filles”. La xerrada la van dur a 
terme els Mossos d’Esquadra 
de les Terres de l’Ebre i es va 
realitzar aquest dimecres.

L’AMETLLA 
El Departament de Salut ha 
incorporat dos nous referents 
de benestar emocional i de 
nutrició al Centre d’Atenció 
Primària (CAP) de l’Ametlla 
de Mar. Dos professionals 
faran intervencions en l’àmbit 
comunitari per promoure 
la salut i la prevenció de 
malalties. Les seves funcions 
es desenvoluparan en l’àmbit 
comunitari, és a dir, no faran 
consultes clíniques individu-
als, sinó que treballaran en 
grups creats des del mateix 
CAP o bé en centres educa-
tius, centres residencials de 
gent gran, centres cívics o 
altres equipaments públics.

Pere Vila visita l’Ametlla per parlar 
dels seus projectes de futur

El director de Ports de la Ge-
neralitat, Pere Vila, ha visitat, 
aquest dimecres, l’Ametlla de 
Mar per parlar sobre futurs 
projectes del municipi amb 
relació al port. La visita, que ha 
tingut lloc a l’Ajuntament, ha 
consistit en una reunió de tre-
ball amb l’alcalde del munici-
pi, Jordi Gaseni, que també ha 
comptat amb la presència de 
la directora del Departament 
de Vicepresidència, Polítiques 

Digitals i Territori a les Terres 
de l’Ebre, Lídia Pino i el res-
ponsable territorial de la Zona 
Portuària Sud, Enric Martínez.
Ha estat la primera visita del 
nou director de Ports a l’Amet-
lla de Mar, en la qual s’han po-
sat damunt la taula diversos 
projectes, amb els quals s’està 
treballant, per contribuir al co-
neixement, la sostenibilitat i la 
gastronomia de la població.
(La Cala Ràdio)

Centenars de persones formen un gran SOS 
com a crit d’alerta per la regressió

DELTA DE L’EBRE

Deltebre inicia una nova campanya de conscienciació 
ambiental per incentivar la correcta gestió dels residus

Centenars de persones van 
configurar diumenge unes 
grans lletres SOS per fer un crit 
d’alerta per la situació de re-
gressió que pateix el delta de 
l’Ebre. El Moviment de Lluita 
pel Delta de l’Ebre (MOLDE) va 
organitzar un acte reivindicatiu 
a la platja del Trabucador de la 
Ràpita en el qual va aglutinar la 
societat civil ebrenca. El mis-
satge d’SOS fou enregistrat des 
de l’aire amb un dron i poste-
riorment entitats com Unió de 
Pagesos o la Federació de Pro-
ductors de Mol·luscs del Delta 
de l’Ebre o la mateixa plata-
forma convocant van reclamar 
mesures urgents als governs 
català i espanyol per evitar que 
el mar continuï guanyant ter-
reny. Espontàniament, van cla-
mar “Lo Delta diu prou”.
L’acte es va convocar poc des-
prés del segon aniversari del 
temporal Gloria, que va fer es-

tralls a l’entorn deltaic. Aquella 
tempesta va suposar un punt 
d’inflexió i de no retorn de la 
regressió i des d’aleshores la lí-
nia de la costa s’ha tornat molt 
més fràgil als embats del mar i 
als fenòmens meteorològics. El 
darrer, el temporal Celia dels 
darrers dies que ha fet que fins 

l’últim moment els organitza-
dors no sabessin si podrien fer 
la concentració, ja que la plat-
ja del Trabucador havia quedat 
malmesa. “El Delta i el territo-
ri han fet la feina que tocava, 
amb un Pla del Delta consen-
suat i aprovat per la comunitat 
científica. Demanem mesures 

urgents perquè no podem es-
perar més”.  (ACN)

El Moviment de Lluita 
pel Delta de l’Ebre va 
aglutinar la societat 

civil ebrenca

La darrera setmana es va co-
mençar una nova campanya 
multicanal de conscienciació 
ambiental “Del residu al recurs” 
que s’allargarà fins a l’inici de 
l’estiu. L’objectiu de la campa-
nya és incentivar la correcta 
gestió dels residus i estimu-
lar-ne la prevenció, incidint 
novament en la importància 
del reciclatge i la cura del medi 
ambient i del nostre entorn més 
proper. L’alcalde, Lluís Soler, 
ha explicat que “aquesta nova 

campanya de conscienciació 
de #DeltebreRecicla neix amb 
l’objectiu principal de seguir 
cercant el compromís de la 
ciutadania per mantenir Delte-
bre net i reduir, d’aquesta ma-
nera, l’impacte ambiental col-
lectiu i individual”. En aquest 
sentit, mitjançant curiositats, 
dades informatives i recoma-
nacions, es recorda quina fun-
ció tenen les diferents fracci-
ons de recollida selectiva, així 
com la deixalleria i punt verd, i 

la recollida de voluminosos. Així 
mateix, també es vol remarcar i 
recordar que durant el període 
estiuenc, el reciclatge no fa va-
cances. Per tal d’arribar a grans 
i petits, la campanya es divulga-
rà a través de diferents canals 
de comunicació com el cas de 
les xarxes socials, les pantalles 
LED distribuïdes en diferents 
emplaçaments del municipi  o 
bé a través del lliurament d’un 
recurs didàctic que es repartirà 
entre les xiquetes i xiquets.

L’objectiu és incentivar 
la correcta gestió dels 
residus i estimular-ne 
la prevenció, incidint 
en la importància del 
reciclatge i la cura del 

medi ambient i de 
l’entorn més proper
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  MÉS 
  NOTÍCIES

JESÚS  
Demà dissabte 2 d’abril coinci-
dint amb el “Dia mundial de la 
conscienciació sobre l’Autisme 
(TEA)” es farà una caminada 
pels carrers de Jesús per tal 
de descobrir els pictogrames 
dels diferents equipaments 
i edificis públics, així com 
dels passos de vianants. Els 
pictogrames són elements 
d’accessibilitat cognitiva que 
senyalitzen de manera senzilla 
quina és l’activitat que es 
realitza en aquell espai o ins-
tal·lació i es situen a l’entrada 
dels locals perquè puguin ser 
detectats de manera fàcil per 
les persones amb autisme. A 
més, els pictogrames també 
s’han dissenyat per a que si-
guin fàcilment interpretats per 
les  persones amb deficiència 
visual. En una primera fase 
s’han contemplat instal·lacions 
i edificis públics, però després 
s’ampliarà a comerços, restau-
ració i altres punts d’interès, 
així com als interiors dels 
edificis més representatius 
de Jesús. Per altra banda, els 
pictogrames dels passos de vi-
anants segueixen la seqüència 
“Atura’t, mira, cotxe aturat, 
creua” que ajuda a millorar la 
seguretat al creuar els carrers. 

Roquetes:
calçotada 

jove i no tan 
jove

Demà dissabte 2 d’abril tor-
na la Calçotada jove i no tant 
jove a Roquetes, a l’Hort de 
Cruells. 
Es va ajornar fa unes setma-
nes, per la previsió metereo-
lògica i es va decidir dur-la a 
terme aquest dissabte. És la 
festa de primavera. Hi haurà 
vermut electrònic, de 12 a 14 
hores amb Dj Gaya; concurs 
de salses i de menjadors de 
calçots i a partir de les 16.30 
hores, sobre taula i música 
en viu. Posteriorment, Jocs 
Tradicionals. Servei de barra a 
càrrec del Trail Roquetes. 

XVII Festa de l’Esport 
Dissabte passat va tenir lloc 
la XVII Festa de l’Esport Aldeà, 
que a l’espai de premsa de la 
Casa de la Vila. Les 3 categories 
de premis principals van ser:
Per la Millor Esportista indi-
vidual femenina 2021: Andrea 
Silva Pascual, en la modalitat  
de patinatge artístic.
Per al Millor esportista indivi-
dual masculí 2021: Martí Cer-
vellera Albacar, en la modalitat 
de Taekwondo. 
Per al Millor equip o grup es-
portiu 2021: Grup Xou Petit del 
CP l’Aldea, en la modalitat de 
patinatge artístic. Primer lloc 
lloc al campionat de Catalunya;  
primer al d’Espanya, primer al 
campionat d’Europa i quart al 
campionat del Món.
Altres premiats a la Gala:
Mencions Especials:
Santi Estorach Valldepérez  
(Futbol); Grup Xou Júnior (Pati-
natge); Bartolomé Meca i  Mari 
Blanch.
Premi al reconeixement de les 
Entitats: Club Patí l’Aldea (Pa-
tinatge)
Premi al Voluntariat:
Mercè Princep Melich (Bitlles)
Premi a la Projecció Esportiva:
Noa Benito Bedós (Futbol)
Blai Escribà Curto (Natació)
Ferran Arasa Curto (Patinatge)
Detalls commemoratius:
Begonya Jornet  (Patinatge)
Rafel Oliva (Futbol)

Mercè Princep Melich (Bitlles)
Club Patí l’Aldea (Patinatge)
Cristian Calvet Cebolla (Moto-
ciclisme)
Blai Curto Escribà (Natació)

Ferran Curto Arasa (Patinatge)
Noa Benito (Futbol)
Andrea Silva Pascual (Patinatge)
Sergi Estorach (Futbol)
Martí Cervellera Albacar 

(Taekwondo)
Grup Xou Petit (Patinatge)
1er equip UE Aldeana (Futbol)
UEA (Futbol)
Grup Xou Júnior (Patinatge).

L’ALDEA

Els propers 2 i 3 d’abril de 2022 
es disputarà, a Paüls, la IX edi-
ció de la cursa per muntanya
Trencacims Paüls. El recorre-
gut transcorre pel mig del Parc 
Natural dels Ports i creua els 
termes municipals de Paüls, 
Prat de Comte, Horta de Sant 
Joan i Alfara de Carles.
La novena edició bat rècord 
de participants amb gairebé 
1.000 inscrits. Enguany es dis-

putaran quatre modalitats de 
cursa: l’Ultra Trail Trencacims 
(75km i 5300+), l’Ultra marató 
de les Terres de l’Ebre (53km i 
4050+), la Mitja Marató (24km 
i 1800+) i la Marxa (13km i 
700+).
Hi haurà participants de renom 
nacional i també provinents de 
diversos punts de l’Estat i al-
guns països europeus.
Cal destacar la projecció de la 
cursa Trencacims, la qual, en 
anteriors edicions ja ha estat 
escollida la millor ultra de Ca-
talunya i també s’ha fet un lloc 
entre les curses més impor-
tants d’arreu del món.

La novena edició de la 
Trencacims Paüls comptarà 

amb prop d’un miler de 
participants

Aquest cap de 
setmana, dissabte 2 i 

diumenge 3 d’abril
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montsià

montsià
LA RÀPITA

L’Ajuntament constitueix 
el Comitè Antifrau del municipi

L’Ajuntament de la Ràpita ha 
constituït, aquesta setmana, 
el Comitè Antifrau del mu-
nicipi, format per empleats 
públics de les àrees jurídica i 
econòmica del consistori. El 
comitè neix amb l’objectiu de 
donar compliment a les obli-
gacions legals en matèria de 
lluita contra el frau, derivades 
de la gestió del Pla de Recu-
peració, Transformació i Resi-
liència.
El Comitè Antifrau de l’Ajun-
tament de la Ràpita és l’òrgan 
encarregat de dur a terme els 
treballs d’avaluació de l’im-
pacte i la probabilitat de risc 
de frau. 
A més, és el responsable de 
dissenyar les mesures que 
permetin prevenir, detectar, 
corregir i perseguir els intents 
de frau d’acord amb els quals 
es redactarà el Pla de mesu-
res antifrau municipal, el qual 
posarà en marxa un conjunt 
d’actuacions estructurades 

que dotaran l’organització 
municipal de mecanismes per 
potenciar la dimensió d’ètica 
pública en la cultura de l’or-
ganització.

El Comitè Antifrau 
de l’Ajuntament 
de la Ràpita és 

l’òrgan encarregat 
de dur a terme els 

treballs d’avaluació 
de l’impacte i la 

probabilitat 
de risc de frau

L’Hospital Comarcal d‘Amposta
ha posat en marxa el nou arc quirúrgic

L’Hospital Comarcal d‘Amposta ha posat en marxa el nou arc quirúrgic després 
d’una formació conjunta entre els serveis de radiologia i cirurgia d’aquest cen-
tre sanitari de la capital del Montsià. Aquest és un nou equipament emmarcat 
dintre de la renovació tecnològica que està realitzant aquest centre sanitari de 
la capital del Montsià i que permetrà  facilitar l’activitat quirúrgica del servei de 
quiròfan.
El nou aparell digital permet segons els professionals  una millor visualització i 
precisió de les estructures anatòmiques especialment de l’esquelet  a l’hora de la 
reducció de les fractures i implantació de fixacions.
La inversió realitzada ha estat de 60.000 euros el 40% els quals ha estat fiançant 
per el programa de suport a la renovació tecnològica dels centres proveïdors del 
sistema sanitari d’utilització publica de Catalunya (PERT).

Nou equipament emmarcat dintre de la renovació 
tecnològica que està realitzant el centre sanitari 
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El CEM La Fanecada celebra els seus 10 anys amb 
activitats per a tothom

El Centre Esportiu Municipal 
(CEM) La Fanecada fa 10 anys 
de la seva creació aquest 2022. 
L’equipament esportiu va obrir 
les seves portes el 22 de febrer 
de 2012, amb una clara vocació 
de servei per la salut i l’activitat 
física. En aquest temps, Alca-
nar hi ha vist passar equips de 
professionals que han impulsat 
i mantingut l’esperit amb què 
el centre va ser creat. És per 
això que el CEM La Fanecada 
ha disposat diferents activitats 
per commemorar l’aniversari 
comptant amb una bona mos-
tra de les persones que hi han 
col·laborat fent possible el cen-
tre esportiu que coneixem ara. 
En aquest sentit, aquesta set-
mana ja s’han programat Màs-
ter Classes diàries amb tècnics 
i ex-tècnics, i també xerrades i 
tallers d’interès general. També 
destaca la paellada popular del 
proper 2 d’abril, i les diferents 
Màster Classes i tallers en col-
laboració amb els tècnics que 

ALCANAR

Demà dissabte, 
paellada popular amb 

sorteig especial

SANTA BÀRBARA

La llicència ambiental que va 
atorgar l’Ajuntament de San-
ta Bàrbara per a la planta de 
compostatge ha quedat anul-
lada. Segons informava l’ACN 
dilluns, el consistori ha ac-
ceptat parcialment el recurs 
de reposició de GEPEC-EdC 
i l’entitat veïnal del municipi 
Amevesaba contra el decret 
municipal que atorgava el per-
mís. Com ha explicat l’alcalde 
Antonio Ollès, el recurs ha evi-
denciat que faltava una avalu-
ació d’impacte ambiental, que 
no homologa l’estudi que va 

Anul·len la llicència de la planta 
de compostatge perquè falta 

l’avaluació ambiental

presentar l’empresa que pro-
jecta la planta, Ecompost de 
l’Ebre. “És estrany que passant 
per tants departaments nin-
gú notés que feia falta i donés 
l’avís”, ha remarcat el batlle. 
Aquesta setmana es comuni-
carà a la companyia, que hau-
rà de requerir aquest tràmit al 
Departament d’Acció Climà-
tica. El recurs de reposició es 
va presentar el 2 de març, just 
un mes després de l’aprovació 
del decret que atorgava la lli-
cència ambiental per part de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara.

han format part del centre en 
aquests anys. Les activitats re-
quereixen d’inscripció a través 
de la recepció del CEM La Fa-
necada. Les places son limita-
des i s’assignaran segons ordre 
d’inscripció.

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 proper cap de setma-
na del 2 i 3 d’abril. 
L’esdeveniment està organit-
zat per l’Agrupació Musical 
Senienca (AMS).
El certamen s’iniciarà demà 
dissabte 2 d’abril a les 16h amb 
la desfilada de l’Agrupació Mu-
sical Senienca des de l’Ajunta-
ment de la Sénia fins a la Casa 
de Cultura.

Certamen 
Internacional 
de Bandes de 

Música

L’equipament esportiu 
va obrir les seves portes 
el 22 de febrer de 2012

POLÍTICA

La militància d’Esquerra Repu-
blicana de la Sénia va decidir 
avalar Victòria Almuni, actual 
directora dels Serveis Territori-
als de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya a les Terres de 
l’Ebre, perquè sigui la candida-
ta a l’Alcaldia del municipi.
Almuni és una dona dialogant, 
amb capacitat de treball i d’ar-
ribar a consensos. Està molt 
implicada en la vida social i 
cultural del poble a més de ser 
coneixedora de la realitat local. 
En els propers mesos, els repu-
blicans treballaran per conti-
nuar incorporant a la candida-
tura gent de diferents àmbits i 
presentar una llista electoral 
renovada, per tal d’impulsar 
la Sénia amb un projecte de 
poble engrescador. Els repu-
blicans consideren que, una 
vegada guanyades les darreres 
eleccions catalanes i generals 
a la Sénia, l’objectiu és presen-
tar una proposta oberta, trans-

Victòria Almuni liderarà un 
projecte transversal i de canvi 

per la Sénia

versal i moderna per guanyar 
també les municipals i reforçar 
el seu projecte. Afirmen que 
la Sénia necessita treballar en 
la transformació social, verda, 
feminista i democràtica que 
defensa Esquerra Republicana. 
Amb el lideratge d’Almuni a 
l’Alcaldia, aquestes premisses 
serien  una prioritat.

ALCANARULLDECONA

El cicle Patrimònium 2022 
d’Ulldecona (Montsià) estre-
narà una nova experiència 
immersiva, de realitat virtu-
al, per descobrir l’evolució 
històrica i arquitectònica del 
Castell. L’empresa Cineproad 
l’ha reconstruït digitalment, 
amb una visió panoràmica de 
360 graus, que permet nave-
gar per vuit fases construc-
tives, des del segle VIII aC al 
XVI dC i des de cinc localitza-
cions diferents. És la propos-
ta estrella de Patrimònium 
que commemorarà enguany 
el 800 aniversari de la carta 
de població d’Ulldecona ‘La 
Vella’, concedida per Guillem 
Ramon de Montcada. El cicle 
també ofereix visites guiades, 
representacions teatrals, xer-
rades, i un concert de l’obra 
de Lionel Beltran que recor-
rerà les diferents cultures que 
han viscut al recinte fortificat.

Experiència 
immersiva de 

realitat virtual

LA SÉNIA
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  MÉS 
  NOTÍCIES

PRIMAVERA 
CULTURAL 2022 
A MÓRA D’EBRE
Avui divendres comença la 
programació de la primavera 
cultural 2022 a Móra d’Ebre. 
Fins l’1 de maig, dedicada al 
25è Aniversari de la Biblioteca 
Comarcal de Móra d’Ebre. 
Entre els actes previstos per 
avui, a la plaça de Baix hi 
haurà una exposició: Moreres 
literàries · 15 anys de Litte-
rarum. A partir de postals 
literàries d’autors ebrencs.

A partir de les 18 h, als apara-
dors dels comerços de la Unió 
de Botiguers de Móra d’Ebre, 
exposició de fotografies: 
Móra d’Ebre, en blanc i negre 
i color.

ASCÓ: “SOM EL 
CRIT DE LES QUE 
JA NO TENEN 
VEU”
Aquest és el títol de l’expo-
sició que es pot visitar a la 
Biblioteca Municipal d’Ascó, 
fins el 8 d’abril, en el marc 
de l’Agenda de Primavera, 
organitzada per la Regidoria 
de Cultura. Aquesta mostra 
va ser elaborada per Lluïsa 
Benito, alumna de l’Escola 
d’Arts i Oficis de Móra la 
Nova, en col·laboració amb el 
Consell Comarcal de la Ribe-
ra d’Ebre pel  Dia Internacio-
nal en contra de la Violència 
envers les Dones de 2021. 
Aquesta exposició és una 
estructura de cartró amb 
vuit parells de sabates roges, 
recordant les 8 dones assas-
sinades a mans de les seues 
parelles a Catalunya el 2021. 
A més, la peça incorpora 
textos extrets de les enques-
tes anònimes que es van 
fer l’any passat en el procés 
de redacció del Protocol de 
Violències Sexuals en Espais 
d’Oci de la Ribera d’Ebre 
explicant com retornen a 
casa les dones a la nostra 
comarca: amb el mòbil a la 
mà, demanant la família que 
l’esperin al balcó...

“La marca Terres de l’Ebre -Reserva de la Biosfera 
pot oferir al territori un potencial enorme”

Raül Romeva, vicesecretari ge-
neral de prospectiva i Agenda 
2030 d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, es va reunir, a 
Horta de Sant Joan, amb dife-
rents representants municipals 
del partit de la Terra Alta per 
conèixer les experiències que 
estan treballant en el marc de 
l’Objectiu de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) número 
15, que fa referència a la ges-
tió dels ecosistemes terrestres 
i espais forestals. Romeva ha 
afirmat que “la marca Terres de 
l’Ebre–Reserva de la Biosfera 
no és només important pel ter-
ritori, és important pel país en 
la mesura que dona resposta 
a unes necessitats locals, però 

que també permet donar una 
projecció nacional a una realitat 
social, econòmica, ambiental i 
territorial que reclama respos-
tes concretes i immediates”. A  
més ha destacat “la importància 

de la marca Terres de l’Ebre–
Reserva de la Biosfera, perquè 
des d’un punt de vista natural, 
social, econòmic, territorial, del 
patrimoni i d’expansió econò-
mica, pot oferir al territori un 

potencial enorme”. Un fet que 
ha sintetitzat com “una manera 
de viure, d’entendre i de cons-
truir oportunitats”. Jordi Martín, 
alcalde d’Horta, ha explicat que 
estan fent una gestió sostenible 
dels boscos del poble i d’eco-
nomia circular: “amb l’extracció 
de la fusta, a més de reduir el 
risc d’incendi creem la nostra 
pròpia estella per a la caldera 
de biomassa que ens permet 
escalfar diferents espais pú-
blics”.

HORTA DE SANT JOAN

La DO Terra Alta xifra en 2MEUR els 
danys per les pedregades patides 

a la vinya en la campanya de la 
verema passada

Tres detinguts pel robatori 
amb força de joies d’un domicili de Móra d’Ebre

Els Mossos van detenir tres 
homes, de 32 i 33 anys, com a 
presumptes autors del robatori 
amb força de joies en un do-
micili de Móra d’Ebre el dia 21 
passat. Els arrestos es van pro-
duir dos dies després, quan una 
patrulla policial va observar un 
turisme circulant per la N-430, 
a l’altura de Gandesa, que di-
versos testimonis relaciona-
ven amb robatoris a domicilis 
durant les últimes setmanes. A 
l’interior del vehicle hi viatjaven 
tres homes que no haurien do-

nat una explicació convincent 
sobre la seva presència a la 
zona i un d’ells no portava cap 
identificació. Per verificar la 
seva identitat van ser traslladats 
a la comissaria de Gandesa. Allí 
els agents van trobar diverses 

La DO Terra Alta ha xifrat en 
2 milions d’euros els danys 
causats a les vinyes durant 
les pedregades del mes de 
setembre de l’any passat. El 
temporal va malmetre apro-
ximadament 2.000 hectà-
rees de cultiu, de les quals 
unes 800 eren de vinya. 
En la compareixença a la 
Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural al Parlament, el 
president de l’entitat, Joan 

Arrufi, ha explicat que els 
cellers van veure afectada la 
seva collita i molts pagesos 
van haver de treballar a con-
trarellotge per salvar el raïm 
que encara estava pendent 
de veremar. 
En paral·lel, Joan Arrufí tam-
bé ha demanat “més valen-
tia” política per redistribuir 
de forma equilibrada l’ener-
gia eòlica davant la massifi-
cació que pateix la comarca 
terraltina.

Terra Alta i 
Ribera: ofertes 

de treball
El Consell Comarcal de la Ter-
ra Alta ha presentat vuit ofertes 
de treball a l’Oficina de Treball 
de Móra d’Ebre per al Progra-
ma Treball i Formació.  Es trac-
ta de vuit contractes a jornada 
completa i amb una durada de 
dotze mesos en els quals s’hi 
sol·liciten diversos perfils per 
realitzar tasques de manteni-
ment a la Via Verda, de man-
teniment d’edificis, de neteja 
i de suport al servei d’atenció 
a domicili. Per la seua part, el 
Consell de la Ribera oferta 12 
llocs de treball en el marc del 
Programa Treball i Formació.

joies sostretes en el robatori i 
van acabar-los detenint.
Les joies recuperades van ser 
retornades als seus propietaris. 
La investigació es manté oberta 
per determinar si els detinguts 
podrien estar implicats en fets 

de les mateixes característiques 
denunciats a la zona durant les 
últimes setmanes. Els tres ho-
mes  van quedar en llibertat amb 
càrrecs.

Foren arrestats els 
tres homes dos dies 

després mentre 
circulaven per la 

N-420 a Gandesa

Polítiques de 
desenvolupament 

industrial
El Consell Comarcal de la Ri-
bera d’Ebre va convocar la 
Taula Comarcal PAE (Polígons 
d’Activitat Econòmica) amb la 
voluntat de donar a conèixer 
el pla d’assistència tècnica per 
al disseny participatiu de po-
lítiques de suport al desenvo-
lupament industrial. I és que 
el sector industrial a la Ribera 
d’Ebre és un sector estratègic 
a la comarca: l’any 2019 repre-
sentava el principal sector del 
Valor Afegit Brut (VAB) amb un 
pes del 86% i era el segon sec-
tor que ocupava més persones 
(un 14,7%

Raül Romeva va 
visitar el municipi 

terraltí
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SANT JAUME D’ENVEJA

Aquest mes de març sis joves del 
Montsià i un de Rossell han iniciat 
la primera Formació en Disseny de 
videojocs, videoart i autoocupació 
que es fa a les Terres de l’Ebre. 
El curs, impulsat per la Diputació 
de Tarragona, a través del projec-
te Joves Emprèn Rural, i l’Àrea de 
Joventut del Consell Comarcal del 
Montsià està subvencionat amb més 
de 53.000 euros. 
«El curs s’està fent al Viver d’Em-
preses de la Galera amb l’Associació 
Video Art Game d’Amposta. La for-

mació consisteix a dissenyar vide-
ojocs a través de la gamificació, la 
programació gràfica, el modelatge 
3D, l’story telling, la interacció i el 
disseny d’interfícies» apunta la con-
sellera comarcal de Joventut, Sònia 
Tomàs. 
Seran 300 hores en total, 225 hores 
de formació i 75 hores d’autoocu-
pació. El curs està completament 
subvencionat per a les perso-
nes participants i aquestes tindran 
l’oportunitat de conèixer les perso-
nes més destacades del sector.

Comença a la Galera, la primera formació 
de videojocs que es fa a les Terres de l’Ebre

Presentació del Manual de Bones Pràctiques Esportives
L’Ajuntament de Sant Jaume 
va fer, a través de la regidoria 
d’esports, la presentació del 
Manual de Bones Pràctiques. 
L’acte va tenir lloc a l’Auditori 
Municipal, que va estar ple de 
joves esportistes del munici-
pi, amb pares i mares que van 
voler seguir de prop la pre-
sentació.
Rogelio Masià, regidor d’es-
ports, va iniciar l’acte fent 
una explicació dels objectius 
del Manual i concretant i ex-
plicant els seus punts. Va do-
nar a conèixer el decàleg de 
valors que ha de marcar les 
actituds i la conducta en el 
desenvolupament de les tas-
ques esportives. 
“Buscar un únic camí mitjan-
çant l’esport, treballant l’edu-
cació, la salut i els valors”. 
En l’elaboració del Manual 
va participar gent diversa de 
l’esport de la població i tam-
bé cal dir  fou consensuat per 
tot el consistori. 
Així mateix, Rogelio va des-
tacar el moment esportiu del 

municipi, amb un gran nom-
bre d’entitats i d’esportistes, 
havent sofert un increment 
considerable en els darrers 
anys. Un cop va acabar la 
presentació, es va dur a terme 
una xerrada complementària 
que es va ajustar a la temàti-
ca de la jornada, en la que es 
van prioritzar els valors en la 
pràctica esportiva. 
La xerrada va ser presentada 
i dirigida per Michel Viñas, de 
Més Ebre i de Minut 91. Els 
protagonistes foren Francis-
co Martin, llicenciat en filo-
sofia i ciències de l’educació; 
Guillermo Camarero, graduat 
en ciències de l’activitat física 
i l’esport i Toni Costes, cate-
dràtic de l’Inefc Lleida. Va ser 
una xerrada molt enriquido-
ra en la que es va parlar de  

Acte organitzat 
per l’Ajuntament, a 

través de la regidoria 
d’esports

l’educació, la salut i els valors. 
Es va fer de forma distesa i 
amb un ambient familiar que 
va comportar que les conclu-
sions fossin fàcils d’assimilar. 
L’alcalde Joan Castor Gonell 
va manifestar destacant la 

jornada i el treball que s’està 
fent envers l’esport, “inten-
tant millorar dia a dia amb 
tot el possible”. Cal destacar 
la iniciativa de l’Ajuntament 
amb este manual, per buscar 
els valors i connectar-lo al 

món de l’esport.
Un video amb imatges d’enti-
tats i esportistes locals i que 
va englobar tot el que fou la 
jornada, va servir per tancar 
l’acte a l’auditori de Sant Jau-
me.
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  MÉS 
  NOTÍCIES

FESTA DE LES 
TERRES DE 
L’EBRE AL BARRI 
DE GRÀCIA
El Tradicionàrius recupera 
demà la festa de les Terres 
de l’Ebre, que se celebrarà al 
barri de Gràcia de Barcelona. 
La jornada ‘Som d’allà baix’ 
és un referent del certamen i 
un punt de trobada de molts 
ebrencs que viuen a la capital 
catalana. Per començar, a 
migdia, la Rondalla Guardet 
lo cantador, Sílvia Ampolla i 
Quico el Célio i el Noi portaran 
les jotes al mercat de l’Abaceria 
i la Llibertat. Al vespre, es farà 
el concert al teatre del CAT 
Tradicionàrius.

PSC DE L’EBRE
El PSC de l’Ebre va reclamar a 
la Generalitat el desdoblament 
de la C-12, (coneguda com l’Eix 
de l’Ebre) i la C-44.
El Consell de Federació del 
PSC de l’Ebre, va aprovar una 
proposta de resolució en la 
qual reitera la necessitat dels 
desdoblaments.
D’altra banda, per una altra 
qüestió, Joaquim Paladella va 
manifestar que “són inadmis-
sibles les declaracions de la 
Senyora Viña, Diputada d’ERC 
al Parlament, en què posa en 
dubte la legitimitat de l’acord 
del Parlament de Catalunya 
per la construcció del nou 
hospital a les Terres de l’Ebre. 
El parlament de Catalunya per 
àmplia majoria dels diputats, 
van acordar la necessitat d’un 
hospital a les Terres de l’Ebre. 
Tots els grups parlamentaris 
van votar a favor, menys ERC. 
Un acord polític avalat pels 
col·legis professionals que re-
clamen la construcció d’un hos-
pital en una nova ubicació que 
s’ajusti a les exigències actuals, 
que sigui respectuós amb l’en-
torn i amb les persones, que 
doni resposta a les necessitats 
de la Regió Sanitària de l’Ebre i 
que posi fi als greus problemes 
d’espais i accessibilitat derivats 
de l’actual emplaçament de 
l’Hospital Verge de la Cinta”.

DELEGACIÓ DE GOVERN
Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural injecta 

més de 81 MEUR el 2021 a les Terres de l’Ebre
El Departament d’Acció Climà-
tica, Alimentació i Agenda Rural 
ha injectat 81’1 milions d’euros 
durant el 2021 a les Terres de 
l’Ebre, dels quals 9’5 milions 
s’han destinat a actuacions di-
rectes mentre que els 71’6 res-
tants han estat ajuts aportats als 
diversos sectors.
El delegat del Govern, Al-
bert Salvadó, contextualitzava 
aquesta inversió en el global del 
pressupost de la Generalitat a 
les Terres de l’Ebre, “ja que quan 
presentem l’annex d’inversions 
del pressupost del 2022, que 
era a l’entorn dels 36 milions, 
veiem que és un part molt re-
duïda, només representa un 
10% aproximadament, per sort 
l’activitat dels departament de 
les Terres de l’Ebre supera amb 
escreix l’import que presentem 
quan es publiquen les dades”.
Les actuacions directes del De-
partament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural del 
2021 han estat destindes a la sec-
ció de boscos i recursos fores-
tals, com la inversió de 411.000 
euros a la xarxa viària dels Ports; 
a la secció d’Agricultura i Sanitat 
Vegetal, com els 210.000 euros 
per la prova pilot d’implanta-
ció del kiwi a la Ribera d’Ebre; 
a l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) que ha dut a terme els tre-
balls pels aiguats d’Alcanar amb 
una inversió de 230.000 euros i 
els 2.300.000 euros de la depu-
radora de Riba-roja d’Ebre; tam-
bé els 4.900.000 euros per les 

guardes de les basses del Delta 
de l’Ebre amb l’objectiu de lluitar 
contra la regressió i els 940.000 
per les actuacions d’eradicació 
i ambientals de lluita contra la 
plaga del cargol poma.
Per la seva banda, el director 
dels Serveis Territorials d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, Jesús Gómez, ha valorat 
que amb aquestes actuacions 
l’objectiu principal del Departa-
ment és “enfortir les estructures 
productives i assegurar la seva 
viabilitat, al temps que es treba-
lla molt en donar suport econò-
mic a projectes de cooperatives 
agrícoles, en incentivar l’econo-
mia blava i en promocionar pro-
postes del territori amb els grups 
d’acció local”. En aquest sentit, 
pel que fa als 71’6 milioNSn d’eu-
ros d’ajuts restants destaquen els 

9’5 milions d’euros 
es destinen a 

actuacions directes 
com les d’Alcanar 

pels aiguats, la 
prova pilot del kiwi 
a la Ribera d’Ebre 
o la lluita contra la 

regressió del 
Delta de l’Ebre

55 milions destinats al Desenvo-
lupament Rural, vinculats a la 
Declaració Agrària (DUN), que 
han rebut els pagesos d’ajuts di-
rectes (40’5M), agroambientals 
(9’3M) i també per a inversions 
(5’3M). Destaquen també els 3’3 
milions del sector indústries i 
comercialització per a la millo-
ra d’instal·lacions, la promoció 
del sector del vi o el programa 
‘Fruita a l’escola’, entre d’altres. 
En la mateixa línia, s’han destinat 
2’7 milions d’euros per a inver-
sions i comercialització de les 
cooperatives; i els 2’6 milions 
per a l’aqüicultura i la pesca. Al 
mateix temps, 1.892.000 euros 
han rebut els grups d’acció local: 
654.00€ per al Consorci per al 
Desenvolupament del Baix Ebre 
i el Montsià (BEMO); 760.000€ 
per al Consorci Intercomarcal 

d’Iniciatives Socioeconòmiques 
de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta 
(RETA) i 478.000€ per al GALP 
Mar de l’Ebre.

El Consell Comarcal de la Ribera instal·larà
plaques solars a la coberta de la seva seu 

i a la nau del polígon del Molló
El ple de febrer del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre 
—que s’ha celebrat aquest 
dimecres 30 al vespre— ha 
aprovat per unanimitat la ins-
tal·lació de plaques fotovol-
taiques per autoconsum de 
6 kW sobre la coberta de la 
nau que té en propietat al Po-
lígon del Molló situada entre 
els termes de Móra la Nova i 
Tivissa. 
D’aquesta manera es cul-
minen les obres de connexió 
a alta velocitat de la nau amb 
l’edifici de l’ens comarcal si-
tuat a 3 km de distància. Amb 

la instal·lació del sistema de 
plaques fotovoltaiques aca-
barà al projecte de la posada 
en marxa de la nau del Mo-
lló com a centre neuràlgic 
d’ús i proves en 5G de refe-
rència a les Terres de l’Ebre. 
Els darrers mesos, el Consell 
Comarcal ha estat treballant 
en l’adequació d’espais, en 
la instal·lació elèctrica i xarxa 
informàtica i de climatització 
de la nau. 
En ple també s’ha donat presa 
de coneixement del decret de 
presidència perquè el Consell 
s’aculli a la convocatòria de 

Tret de sortida 
al Premi 

‘Llibresebrencs.org’
Els ciutadans de les quatre 
comarques de l’Ebre i la seva 
àrea d’influència (Priorat, Baix 
Cinca, Matarranya, Ports i Ma-
estrat) ja poden presentar els 
seus relats curts a la dissete-
na edició del premi ‘Llibre-
sebrencs.org’, organitzat pel 
Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre i la Coordinació Terri-
torial de Joventut de les Terres 
de l’Ebre amb la col·laboració 
de la Fira del Llibre Ebrenc, 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre, 
el Centre d’Estudis de la Ribera 
d’Ebre i Institut Ramon Munta-
ner. 

les subvencions per a la cre-
ació d’oficines d’impuls de 
la transició energètica en el 
marc de l’estratègia SOLAR-
CAT per preparar Catalunya 
per a la captació, l’aprofita-
ment i l’emmagatzematge 
elèctric de l’energia solar per 
aquest 2022. 
Aquesta línia de subvencions 
permetrà contractar un tècnic 
assessorar en la planificació 
de la transició energètica que 
oferirà els serveis als ajunta-
ments, a les empreses i a la 
ciutadania de la comarca de 
la Ribera.
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 MÉS 
 NOTÍCIES

BENIFALLET: INICI 
DE TEMPORADA 
DE NAVEGACIÓ 
AMB EL LLAUT
L’Ajuntament va informar 
que el divendres passat es va 
iniciar la temporada de nave-
gació amb el llagut Benifallet. 
“I ho vam fer amb els xiquets i 
xiquetes de l’Escola de l’Àlber 
d’Albesa (Lleida). També van 
visitar les Coves Meravelles”. 
A partir del dissabte passat, 
el Llagut ofereix viatges tots 
els caps de setmana. I també 
reserves per a grups trucant 
al 977267800 (de dimecres a 
diumenge). Veure plana 9.

TIVENYS: 
MILLORES 
ALS ESPAIS 
NATURALS I 
PREVENCIÓ 
D’INCENDIS
L’Ajumtament va informar ahir 
que els propers dies “iniciarem 
obres de millora a l’espai de la 
font de calces. Les millores rea-
litzades son gràcies al projecte 
conjunt amb el COPATE. Amb 
l’objectiu de seguir treballant 
per la cura de l’entorn i la pre-
venció local d’incendis. Les mi-
llores són les següents: millora 
i instal·lació d’una canonada 
hidrant;️ instal·lació d’una placa 
solar+una bomba per poder 
bombejar aigua de la font fins 
a la bassa d’abastament dels 
elicopters i camions d’Extinció; 
instal.lació d’un tancament a la 
font i també una porta accés a 
la tanca perimetral de la bassa; 
instal·lació d’un abeurador a 
la sortida de la font  per al 
bestiar. Aquesta actuació està 
finançada per la Diputació de 
Tarragona”.

Els pescadors reclamen el manteniment regular 
de la bocana del port fluvial, que la sorra 

torna a bloquejar
Els pescadors de Deltebre (fa un 
mes i mig que tenen problemes 
per sortir a pescar des del seu 
port fluvial, l’únic de Catalunya. 
Els dos últims temporals han 
tornat a acumular molta sorra 
a la bocana i només una quar-
ta part de les embarcacions han 
pogut sortir a la mar per la de-
sembocadura del riu Ebre. Algu-
na, fins i tot, atraca aquests dies 
al port de la Ràpita. A l’espera 
que l’Ajuntament pugui execu-
tar un segon dragatge a finals 
d’abril, la Confraria insisteix que 
la solució passa perquè l’IDECE 
(Institut pel Desenvolupament 
de les Comarques de l’Ebre) pu-
gui estendre la gestió i el man-
teniment del riu d’Amposta fins 
a la desembocadura i demana la 
implicació de les administraci-
ons competents per fer-ho pos-
sible. Com ha recordat el secre-
tari de la Confraria de Pescadors 
de Deltebre, Pasqual Chacón, el 
problema de la bocana de la de-
sembocadura de l’Ebre el patei-
xen els pescadors el port fluvial 
des de fa dues dècades, però el 
canvi climàtic i que la intensitat 
i la violència de les llevantades 
i temporals s’agreugi, fa que les 

mesures d’urgència ja no siguin 
suficients.
Chacón remarca les “bones in-
tencions” que els traslladen els 
responsables de Ports i Costes, 
però demana que es concreti 
una solució. “Tothom entén el 
problema, però no fan res. La 
gent necessita sortir a pescar i 
fer aquest manteniment seria 
tan fàcil... sobretot quan sentim 
parlar d’inversions milionàries, 
però sempre de Tarragona en 
amunt”, ha denunciat el secre-
tari dels pescadors de Deltebre. 
La Confraria recorda que ha 

Joan Launes. 

L’Ajuntament preveu 
un segon dragatge 

a la desembocadura 
del riu per ajudar

les barques a sortir 
al mar

Des de la Confraria de 
Pescadors diuen que 

“sentim parlar 
d’inversions milionàri-

es, però sempre de 
Tarragona en amunt”

estat complicat rebre el permís 
per fer aquests dragatges i que 
es requereix llogar i portar una 
draga de fora. “Amb una dra-
ga permanent a la bocana o 
el manteniment de tot el tram 
des d’Amposta, no s’acumularia 
tanta sorra i en pocs dies de fei-
na - després d’un temporal- en 
tindríem prou”. L’Ajuntament de 
Deltebre recorda que van dra-
gar la bocana el 2019, tot i no 
tenir-ne competències. L’alcal-
de Lluís Soler recorda que “va 
ser una acció puntual” per rei-
vindicar que fos “una constant 

en el temps i a càrrec de les 
administracions competents” 
per facilitar l’accés i sortida de 
les barques pesqueres i nàuti-
ques. El consistori ha decidit fer 
un segon dragatge en les prò-
ximes setmanes per “minimit-
zar el perill” que representa una 
bocana tancada pels temporals, 
i demanaran el finançament a 
les administracions. La foto és 
d’arxiu (ACN).

DELTEBRE

Guanyadors dels Premis Micro 2021
Els col·legiats i col·legiades de 
la demarcació de les Terres 
de l’Ebre del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya (CPC) 
han escollit, després de dos 
rondes de votacions, el repre-
sentant del sindicat d’Unió de 
Pagesos, Miquel Piñol, i l’As-
sociació Nuclear Ascó-Van-
dellòs II (ANAV) com a gua-
nyadors dels Premis Micro 
2021. En el cas de Piñol, ha 
estat triat per a rebre el Micro 
Obert per «la seua predispo-
sició a atendre els mitjans i a 
contestar sempre les petici-
ons dels periodistes». Per la 

seua part, l’Associació Nucle-
ar Ascó-Vandellòs II (ANAV) ha 
rebut els vots majoritaris per a 
emportar-se el Micro Tancat 
2021. En este cas els periodis-
tes han considerat adient do-
nar este toc d’atenció a la nu-
clear per «l’habitual manca i el 
control extrem de la informa-
ció i la falta de transparència 
de l’associació». Finalment, 
la junta de la demarcació, 
que és l’única que té potestat 
per a atorgar-lo, ha proposat 
el periodista radiofònic Joan 
Launes per a rebre el Micro 
Daurat de 2021. 

AJUNTAMENT D’ALCANAR                                                Exp. electrònic: 5065/2021

La Junta de Govern Local, en sessió de data 23/03/2022, va aprovar inicialment el projecte electroacústic, audiovisual i d’escenotècnia del Teatre Auditori “José Antonio Valls”, d’Alcanar, amb un 

pressupost d’execució material és de 362.291,58 euros, que un cop aplicat el 21% d’IVA ascendeix a un pressupost de contracte total de QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-

-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (438.372,81 euros) .

Se sotmet a informació pública aquest projecte d’obres pel termini d’1 mes, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels 

diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, i a la pàgina web de l’ajuntament. En cas que durant aquest període no es presentin al·legacions ni reclamacions, aquest projecte 

s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.                           L’ALCALDE, Joan Roig Castell

Anunci d’aprovació inicial del projecte electroacústic, audiovisual i d’escenotècnia del Teatre Auditori “José Antonio Valls”, d’Alcanar

El guardó és un reconeixe-
ment a la seua llarga trajec-
tòria al davant dels micros de 
Ràdio Móra d’Ebre.

Josep Baubí 
revalida el 
càrrec de 
president 

La candidatura del periodista 
Josep Baubí, renovada en un 
cinquanta per cent, és l’úni-
ca que s’ha presentat a les 
eleccions per la presidència 
de la demarcació ebrenca 
del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya (CPC).
El traspàs de poders i càr-
recs entre l’actual i la nova 
junta de govern es formalit-
zarà les pròximes setmanes.
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TERCERA DIVISIÓ  

Ascó-Manresa dissabte 17h

SEGONA CATALANA

Diumenge: Tortosa-Cambrils U 
(17 hores; Ampolla-Aldeana (18h)

Perelló-Pobla (17 h); Flores-
ta-Ebre Escola (18.50 h)

Amposta-R Bítem (12h)

Ulldecona-Altafulla (17.30h); 
Roda-M Nova (17.30h)

La Sénia-Bonavista (17.30h)

TERCERA CATALANA:

 Dissabte: Catalònia-Gandesa 
(16.30h); Roquetenc-Flix (16.30h); 
S Bàrbara-J i Maria (17h); 

Diumenge: Godall-La Cava 
(16h): Ametlla-Corbera (16.30h); 
Alcanar-Amposta (17h); Benissa-
net-Tortosa (17h); Olimpic-Rapi-
tenca (17h). QUARTA CATALANA: 
Dissabte: Ametlla-Masdenverge 
(16h); Perelló-J i Maria (18h); Diu-
menge: Xerta-Aldeana (12 h); Fa-
tarella-Catalònia (16h); Gandesa-S 
Jaume (16.30h); Pinell-Camarles 
(17h); La Galera-la Cava (17h) i 
Ginestar-Ebre Escola (17h).  

“EL BUENO, EL 
FEO Y EL MALO” 
Deia fa unes setmanes que el 
Catalònia seria campió (sinó 
ho és estaré un mes sense 
escriure a Més Ebre, com a 
penitència). I La Cava i Jesús i 
Maria  porten entre els dos 23 
partits sense perdre, més un 
Gandesa que semblava fini-
quitat per les seves 5 derrotes 
aquesta campanya. Però no és 
així. Els quatre equips estan 
només separats per tres punts 
(si guanya Jesús i Maria el par-
tit pendent). Més emoció que 
mai i, a més, enfrontaments 
entre ells i derbi La Cava-Je-
sús i Maria que promet. Els 
pronòstics estan així: que 
sigui campió la Cava, un 50 de 
possibilitats; Jesús i Maria 40, 
Gandesa, 20 i Catalònia 10. La 
Cava ha fitxat un jugador i va 
per un altre i l’afició està a to-
tes amb l’equip. Jesús i Maria 
cal considerar factor camp i, a 
més, és un equip valent. Ens 
esperen 8 jornades d’infart. 
Recentment vaig descobrir 
una pel·lícula del cinema mut. 
Dos homes volien a una dona i 
per ella van fer un duel a mort. 
I sabeu on van fer-lo? Al cel, 
cadascun amb un avió-. És un 
duel d’altures entre 4 equips, 
amb una última jornada que 
promet: Rapitenca-la Cava, 
Flix-Gandesa, Corbera–Jesús 
i maria. Com aquella pel·lícula 
mítica: “El bueno, el feo y el 
malo” . En tres jornades potser 
només hi hauran tres pisto-
lers, tres equips darrere d’un 
ascens i caldrà esperar fins el 
final per veure quin pistoler la 
treu més ràpid

CELMA

MALESTAR DE 
L’ALDEANA 
He d’admetre que dimecres 
la nit em vaig quedar boca-
badat quan vaig veure que el 
comité no li havia tret la se-
gona targeta a Xavi Beranuy, 
de l’Aldeana.  Les imatges, 
gravades pel company 
Joaquin, eren un document 
únic per comprovar la jugada. 
I l’errada de l’assistent. És bo 
poder rectificar. Clar. Però 
el comité informa que, una 
vegada vista la prova vide-
ogràfica, “les decisions de 
l’àrbitre són inapel.lables”..... 
Bé, d’entrada l’àrbitre no 
va xiular ni falta. Va ser 
un árbitre assistent qui va 
marcar-la. Deixem de banda 
l’error de l’altre assistent 
donant el primer gol de la 
Canonja, quan la pilota no 
va entrar. Deixem també de 
banda l’expulsió de Beranuy. 
Però no podem deixar de 
banda un video i una prova. 
Tot és per millorar, sigui 
l’Aldeana o sigui el club que 
sigui. No entenc la decisió del 
comitè. I a l’Aldea em sembla 
que tampoc ho entenen.

MICHEL TERCERA DIVISIÓ
L’Ascó s’allunya de la salvació 
amb la derrota a Figueres (3-0)

El líder Rapitenca descansa
en la propera jornada

L’Ascó va perdre al camp del Fi-
gueres, rival directe (3-0). La der-
rota el deixa lluny de la salvació. 
A l’equip de German li va costar 
entrar en situació. I el Figueres va 
obrir el partit fent l’1-0. A la re-
presa, l’Ascó es va quedar amb 
10. El partit encara va estar ajus-
tat fins que Khalid va marcar el 
2-0. Miravent va ser expulsat i tot 
va quedar sentenciat. Al final, el 
local Marc, va definir el 3-0. L’As-
có, amb les baixes per sanció, 
rebrà demà el nou líder, el Man-
resa. German, el tècnic, després 
del partit a Figueres, admetia es-
tar “trist perquè era un partit amb 
doble valor i no vam poder su-
mar els punts. A l’equip li va cos-
tar i no va estar tan intens com 

en altres jornades”. D’altra banda, 
al tècnic, dilluns a Minut 91, se li 
va preguntar per una proposta 
que pot tenir. German va adme-
tre que alguna cosa hi havia: “per 
respecte, Ascó i Batea, on estic al 
futbol base, saben de la situació. 
Estem en esta època en què hi ha 
clubs que comencen a  moure’s. 
Però no hi ha res més. En tot cas, 
ara només penso amb l’Ascó i en 
el proper partit”. El tècnic també 
va informar que amb l’Ascó s’està 
parlant per al futur. L’assemblea 
per conèixer president i junta 
serà el dia 8 (19.30h). 

La Rapitenca va salvar un punt 
de líder diumenge passat con-
tra el Martorell (1-1). Un golàs 
de Pachu al 99 va valdre l’em-
pat i un punt d’or. La Rapitenca 
va patir davant d’un rival que va 
saber aprofitar una concessió 
dels locals a la primera meitat 
per afusellar el 0-1. 
Els visitants, a la represa, van 
fer la seua feina, ben tancats i 
trencant el ritme al joc. La Ra-
pitenca no va trobar la manera, 
tot i disposar d’opcions que va 
evitar Sulei, el gran porter del 
Martorell. Al final, va arribar el 

premi amb el gol de Pachu. El 
mister Teixidó valorava l’em-
pat: “seguim invictes i seguim 
puntuant. Va ser un partit molt 
complicat perquè el rival va fer 
la seua feina, dedicant-se a de-
fensar-se a la segona meitat, 
molt tancat darrera. Però la 
insistència va tenir premi”. La 
Rapitenca, líder, fa 16 jornades 
que perd. En la propera jornada 
descansarà. 

Pachu va salvar un punt, 
diumenge passat

Jose Luis Ruiz, porter de la Ra-
pitenca, ha fitxat amb el Tortosa. 
Jose estava sent suplent els dar-
rers mesos i ha acceptat la pro-
posta del Tortosa, equip que ha 
buscat porter d’urgència davant 
de la lesió de Rojas diumenge a 
Reus. Rojas, amb luxació a l’es-
patlla, podria ser baixa per un 

Jose Luis, porter de la Rapitenca, 
fitxa amb el Tortosa

mes la qual cosa faria que la seua 
possible tornada seria per als 
darrers partits del play-off.
La Rapitenca ha donat la baixa 
a Jose una vegada ha pogut fit-
xar a Òscar Nogales, porter del 
Perelló. D’altra banda, Salva Bes 
(Perelló) ha fitxat amb el Jesús 
i Maria i Aleix Caballé (la Sénia) 

El partit
de Canal TE: 

¡Tortosa-Cambrils U
Diumenge 23h // (R.) Dilluns 10h

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores
Repors amb els gols: Ascó-
Manresa; Tortosa-Cambrils U; 
Ampolla-Aldeana; Amposta-R 
Bítem; Catalònia-Gandesa; 
Godall-La Cava; S Bàrbara-J i 
Maria; Ametlla B-Masdenverge.
Convidats: Pasquale (Ampolla), 
Ferran Simó (Aldeana), Sergi Bel 
(la Cava) i Calafat (J i Maria).

Demà els de German 
rebran el líder Manresa

LA PROPERA

s’incorpora al Catalònia. El da-
vanter Marcos (Flix) ha fitxat al 
Vilaseca. 

El porter Nogales 
(el Perelló) a la Rapitenca; 
Salva Perelló), al J i Maria. 

El mister tortosí, Carlos Alós, 
inicia una nova etapa. Un nou 
repte, ara com a seleccionador 
de l’absoluta de Rwanda. 

Alós, a 
Rwanda



17esports DIARI MÉS EBRE • divendres 1 d’abril / 2022

EL TORTOSA SURT 
GOLEJAT DEL CAMP 
DEL REDDIS (5-1)

2A CATALANA. PLAY OFF

El Reddis fou letal i es va avançar 
amb el 3-0 amb gols de Llobet. 
A la represa, el Reddis va marcar 
el 4-0 i, tot i que el Tortosa va 
reduir distàncies, els locals van 
ampliar l’avantatge amb una falta 
que va traure Jaime. Rojas, por-
ter roigiblanc, es va lesionar amb 
una luxació a l’espatlla, al minut 
4, amb el 0-0.
Amores, mister del Tortosa: “les 
errades individuals ens van pe-
nalitzar i el Reddis les va aprofitar 
al 100%. I natros no vam poder 
entrar fins a la represa quan es 
va intentar i l’equip va reaccionar 
però el quart gol ja va sentenciar 
del tot. Va ser un llàstima per-
què amb unes altres circums-
tàncies haguéssim competit de 
tu a tu. Però en esta ocasió no 
va poder ser. Felicitar el Reddis 
per la victòria i el gran ambient, 
amb molt públic. Natros hem de 
traure conclusions positives per 
reconduir la situació i intentar la 
setmana vinent no fer els errors 
d’aquesta”. El tècnic es va haver 
de recuperar d’una pilota fortuïta 
que va rebre als primers minuts. 

EL CAMBRILS NO 
PERDONA CONTRA 
L’AMPOLLA (3-0)
L’Ampolla va perdre en l’estrena 
en el play-off, al camp de Cam-
brils U (3-0). Segons el mister 
Pasquale Cassà, “els detalls van 
decidir. Ens vam presentar amb 
moltes absències i algun jugador 
que estava a la banqueta malalt. 
També dir que el Cambrils al seu 
camp és molt fort i va començar 
molt bé. Va marcar aviat l’1-0, 
en un gol de falta on Aitor no va 
poder fer-hi res res. Vam recaci-
onar i Ruibal i Jusi van tenir op-
cions per empatar. A la segona 
part vam fer un pas avant i vam 
tornar a generar ocasions molt 
clares. Malauradament en una 
pèrdua nostra de pilota dividida 
en el nostre camp, el Cambrils va 
culminar fent el 2 a 0. Vam acu-
sar el cop. I en un córner a favor 
nostre on vam perdre la pilota 
en la frontal de l’àrea rival per 
no acabar la jugada, en el con-
traatac el Cambrils va sentenciar 
amb el 3-0. Un resultat negatiu  
del que hem de treure aprenen-
tatges pels pròxims partits. Una 
mala experiència però una bona 
lliçó”. L’Ampolla, esperant poder 
recuperar baixes, rebrà diumen-
ge l’Aldeana. 

GOL FANTASMA A 
L’ALDEA (1-2)
L’Aldeana va perdre a casa amb la 
Canonja en un partit amb polèmi-
ca. 
Ferran Simó, mister de l’Aldeana, 
del partit, comentava que “va ser 
un llàstima. El partit va ser molt 
igualat. La Canonja és un equip 
molt intens. A natros al principi 
ens va costar, però ens vam trobar 
còmodes en bloc baix i, a més, ens 
van avançar amb el gol de Nacho. 
Ells van tenir una ocasió clara, que 
va evitar Sergio, però natros tení-
em el partit controlat fins que va 
arribar la primera jugada polèmi-
ca quan l’assistent s’inventa que 
és gol. Això, tot i que Villa va tenir 
el 2-1, ens va traure del partit. A la 
represa, aviat, ens van marcar l’1-2 
arran d’una indecisió nostra amb 
una pèrdua i després la pilota li va 
fer un estrany a Sergio. Vam reac-
cionar i tot i no fer un gran partit, 
vam disposar d’ocasions per em-
patar. I l’expulsió de Beranuy fou 
un punt i seguit amb decisions 
estranyes, esta de l’altre assistent. 
Nacho va veure la cinquena groga. 
Tot plegat, molestos per decisions 
que van influir en el partit i per les 
actituds”. L’afició local estava molt 
indignada per estes decisions. 

L’AMPOSTA SALVA 
UN PUNT, AMB 9 
(0-0)
L’Amposta va empatar a casa, 
amb el Vilaseca, en el primer 
partit del play-off per evitar el 
descens. El partit, amb molt de 
ritme, es va trencar a la prime-
ra meitat quan l’Amposta es va 
quedar amb nou. Primer per 
l’expulsió de Calleja i poste-
riorment per l’expulsió de Marc 
quan va veure la segona targeta. 
Malgrat això, l’Amposta va fer 
un gran esforç i va arriscar, 
generant les seues ocasions a 
la represa. Amb espais, el Vila-
seca també va tenir les seues, 
per poder guanyar. Felipe, pro-
videncial, va evitar la més clara 
dels visitants. L’Amposta va tre-
ballar i també va poder marcar, 
tot i les adversitats del partit. 
Carlos Gilabert, president de 
l’Amposta, manifestava que “cal 
valorar l’esforç que va fer l’equip 
i, quedant-nos amb nou al pri-
mer temps, el punt és positiu”. 
Sobre les expulsions, el presi-
dent aclaria  que “no diem que 
no ho siguin però també creiem 
que algun jugador visitant, per 
reiteració de faltes, hagués ha-
gut de veure alguna targeta més 
i hagués pogut ser expulsat”.  

BON INICI DEL 
CAMARLES, A 
MONTBLANC (0-3)
El Camarles va  començar el 
play-off guanyant al camp del 
Montblanc, amb gols d’Ivan 
Bruno (2) i d’Aleix Céspedes. 
Alberto López, mister del Ca-
marles: “va ser una victòria im-
portant perquè començar gua-
nyant sempre dona confiança, 
i més fora. A la primera meitat 
ells van intentar controlar la pi-
lota però natros amb una pres-
sió ben feta vam aconseguir que 
ells fossim més directes i així 
natros vam poder dominar més 
el joc més el joc. Ells amb joc 
directe i a pilota aturada van ge-
nerar alguna aproximació. Però 
també vam fer les més clares. 
Fruit de la pressió alta vam fer 
el 0-1. El seu central va come-
tre una indecisió i Ivan Bruno va 
va marcar el 0-1. A la represa el 
partit va ser igualat però amb 
els minuts i amb els canvis na-
tros vam mantenir la intensitat 
i el ritme i vam sentenciar amb 
dos gols més que val valdre un 
triomf que, com he dit, donarà 
confiança”.
El Camarles descansarà en la 
propera jornada. En la passada 
va fer-ho la Sénia. 

LA POBLA S’IMPOSA 
A L’EBRE ESCOLA
Derrota per la mínima de l’Ebre 
Escola (1-0). Josep Balart, el 
tècnic, comentava que “vam 
començar molt bé, pressionant 
dalt i no deixant que ells jugues-
sin  des de darrera, havent de ser 
més directes. Els dos equips vam 
buscar no cometre errades que 
poguessin penalitzar. Per això el 
partit va ser igualtat i amb molt 
de respecte, i poques ocasions. 
I un detall va decidir-lo. Arran 
d’un fora de banda a favor d’ells, 
no vam rebutjar bé la pilota i de 
l’altre costat la van tornar a po-
sar i el davanter va posar el cos 
i es va perfilar i va definir. Amb 
l’1-0 no vam ser inferiors i vam 
intentar-ho i vam tenir arribades 
però ocasions clares no en van 
haver-hi a les porteries excepte 
al final quan ells amb espais en 
van tenir alguna més. Ens vam 
enfrontar a un rival molt sòlid i 
que dalt té individualitats que 
van decidir, amb 3 jugadors que 
són bons i un al mig del camp, 
Alexander, que venia de jugar 
amb el 3a divisió i que es va no-
tar la seua presència. Hem de 
seguir, ja pensant en el proper 
partit”. 

Pere va avançar l’Ulldecona 
mentre que Munta, a  l’inici de la 
represa, va fer l’1-1. Un resultat 
que es pot considerar just.
Xavi Castillejo, de l’Ulldecona: 
“va ser un bon partit, natros vam 
estar ben posats, sabíem que 
havíem de fer per contrarrestar 
el Roda, un bon equip. Ens vam 
avançar en el marcador i a la pri-
mera meitat, a més de ser inten-
sos en defensa, amb pilota vam 
estar bé i això ens va permetre 
crear diverses arribades. A la re-
presa, ens van empatar i després 
el partit es va trencar i van ha-
ver alternatives amb situacions 
de gol a les dues àrees.  Per això 
penso que l’empat va ser just. 
Important puntuar. Queden 5 fi-
nals; cada partit ho és. Per l’acti-
tud i les ganes es va tornar a veu-
re l’Ulldecona de la primera volta 
i part de la segona. Diumenge 
rebem a l’Altafulla. Hem seguir 
amb la mateixa actitud i buscar 
la victòria”. Francis (Rapitenca B) 
va debutar amb l’Ulldecona. Kiki, 
tècnic del Roda: “va ser un partit 
intens i molt igualat. Començar 
puntuant fora de casa és impor-
tant i positiu”.  

ULLDECONA I RODA 
EMPATEN (1-1)

EL PERELLÓ NO ES 
PRESENTA AL CAMP 
DE LA FLORESTA
La plantilla del Perelló havia de-
cidit seguir la setmana passada, 
tot i la nova situació amb la di-
missió de la junta. No obstant, 
divendres passat va haver una 
incidència que ho va canviar tot. 
El tècnic volia recuperar a Ibra, 
jugador que fou apartat des-
prés d’una agressió a un rival. 
Una vegada passada la sanció, 
el tècnic volia recuperar-lo per 
ampliar d’efectius la plantilla. 
Això va comportar una revolta 
perquè jugadors locals no van 
acceptar la proposta del mister, 
que era ferma. Els jugadors van 
plantejar que era o l’entrenador 
o ells i al final la junta va deter-
minar que el tècnic no seguia. 
Una bona part de la plantilla, que 
va arribar de la mà del tècnic, va 
decidir no seguir i no jugar. La 
proposta d’urgència d’anar a la 
Floresta amb efectius del Quar-
ta no va fructificar i el Perelló 
no va poder presentar-se. Per 
tant, perd el partit 3-0. Dilluns, 
es va informar que jugadors del 
Quarta anirien també amb el 
primer equip i així poder acabar 
la temporada.
(Comunicat a la plana 21)  

EL MÓRA LA NOVA 
VA SUPERAR 
L’ALTAFULLA (2-0)
El Móra la Nova va vèncer l’Alta-
fulla en un partit en què va oferir 
una de les seues millors versions. 
Després d’un inici igualat, amb els 
minuts els locals van apoderar-se 
de la pilota i van fer bones circu-
lacions, amb velocitat. D’aques-
ta forma, ja al primer temps van 
generar diverses situacions de 
gol. L’Altafulla va fer un gran es-
forç, anant per darrera de la pilo-
ta. A la represa, aviat, una acció 
d’Aleix per l’esquerra va sorpren-
dre al porter visitant pel pal curt. 
La pilota no va ser desviada per 
cap jugador visitant. Amb l’1-0, 
el Móra la Nova va trobar-se en-
cara més còmode, aprofitant els 
espais. Així Gerard va tenir una 
bona ocasió que va suposar un 
córner. Del córner, Agustí es va 
anticipar al primer pal i va establir 
el 2-0. L’Altafulla que va tenir la 
seua opció amb l’1-0, va acusar 
a la represa el gran esforç de la 
primera meitat. La victòria i la 
forma van ser convincents per a 
un Móra la Nova que va guanyar 
en la primera jornada, fent un 
bon partit, fidel al seu estil. Abans 
del duel, missatge de suport pels 
jugadors lesionats.  

El R Bítem va caure derrotat en 
la seua visita a Riudoms. Un gol a 
l’inici de la represa va sentenciar 
amb el 3-1. 
Jordi Vallés, mister del Remo-
lins-Bítem: “la valoració, sense 
tenir en compte el resultat, va 
ser positiva. Penso que vam fer 
un bon partit, vam estar a l’al-
tura, jugant com s’han de jugar 
estos partits. La confrontació va 
ser igualada però en algunes fa-
ses fins i tot vam estar millor que 
el rival. Però el resultat és el que 
mana: la qualitat individual dels 
jugadors va decidir i ells, gene-
rant menys, van marcar diferèn-
cia amb els seues tres davanters 
que tenen qualitat. I amb això va 
ser suficient per guanyar-nos. 
Vam competir de tu a tu fora de 
casa. Quant a intensitat i joc vam 
estar a l’altura, però la diferència 
fou la qualitat ofensiva que ells 
van tenir i que va determinar”. El 
Remolins-Bítem visita diumenge 
l’Amposta (12 hores), en la se-
gona jornada. Després jugarà 3 
partits seguits a casa, contra Vi-
laseca, Riudoms i Amposta.

DERROTA DEL 
R-BÍTEM A 
RIUDOMS (3-1)
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LA CAVA, 3
CATALÒNIA, 0

3A CATALANA

La Cava va guanyar de forma 
merescuda al líder Catalònia i ara 
està a un punt del liderat. Partit 
amb gran ambient i que d’en-
trada va ser igualat. A la Cava li 
va costar i el Catalònia, sense 
generar ocasions, es va trobar 
còmode, jugant més a camp 
contrari. Però amb els minuts, la 
Cava va poder tenir més pilota, 
obrint el camp per banda dreta, 
amb les incurssions d’Eloi i pro-
gressant en el partit, amb més 
associació. Els locals van avisar 
amb 4 oportunitats clares. I a la 
vora del descans, una genialitat 
d’Imanol, a la sortida d’un cór-
ner, va valdre l’1-0. A la represa, 
una contra local, amb espais, va 
suposar el 2-0, amb assistència 
d’Imanol a Crespo. Els visitants 
van demanar falta en l’inici de 
la contra a Cristian. Amb el 2-0 
el partit va quedar decidit i la 
Cava, molt ferma, va sentenciar 
arran d’una jugada de Raül per 
l’esquerra. Indecisió defensiva 
dels jesusencs i gol de Crespo. 
La Cava assetja el líder i va mos-
trar molta fortalesa en totes les 
línies. En estos moments, és un 
equip en un gran estat. 
Amb la Cava va debutar Soufiane 
(Alcalà de Xivert). L’equip porta 7 
victòries seguides. El Catalònia (1 
punt de 9) segueix líder però ara 
amb un punt d’avantatge. Demà 
rebrà el Gandesa. Ha incorporat 
a Aleix Caballé (la Sénia). 

JESÚS I MARIA, 4
GODALL, 0
El Jesús i Maria va golejar el Go-
dall i, amb un partit menys, se-
gueix a la pomada.
Josep Maria Torres, director es-
portiu del J i Maria: “va ser un 
partit com indica el resultat va 
ser dominat per natros. El Goda-
ll va sortir tancat darrera i natros 
vam sortir amb molta intensitat. 
Vam insistir i a partir del gol de 
Jonatan va fer l’1-0. Posterior-
ment, Toni, a centrada d’Àlex 
Pérez, va marcar el 2-0. A la re-
presa vam tenir una sortida ful-
gurant que va comportar els gols 
de Jonatan i de Toni. A partir del 
minut 70 el ritme va baixar. Des-
tacar que l’equip porta invicte 
durant 12 partits seguits i que, tot 
i que el primer lloc està compli-
cat,  no ens rendirem. Intentarem 
competir els partits com ho es-
tem fent fins ara. Demà, a Santa 
Bàrbara, afrontem un partit que 
potser és el més important dels 
que queden perquè marcarà el 
decurs de la lliga”. Juanjo Agus-
tin, del Godall: “partit que ja era 

GANDESA, 4
BENISSANET, 0
El Gandesa va golejar el Benissa-
net (4-0). Pau Ripoll, després de 
la llarga lesió, va tornar a jugar. 
Una molt bona notícia.
Ivan Romeu, del Gandesa: “pen-
so que vam fer un partit seriós. 
Vam dominar a les dos parts des 
de la pilota, sent superiors, però 
a la primera ens va mancar més 
profunditat. A la primera ens va 
faltar aprofitar els espais, ens va 
costar. Tot i això ja vam crear 
ocasions, a més dels dos gols. 
A la represa, vam interpretar mi-
llor la situació del partit i vam 
poder aprofitar els espais i es va 
fer més sensació de perill, fent 
altres oportunitats a banda dels 
gols. Contents pel joc, i 3 punts 
per seguir enganxats a la part de 
dalt, ja pensant en el proper par-
tit al camp del líder”.  
Ramon Grau, del Benissanet: 
“vam anar amb 13 jugadors però 
content de l’actitud de l’equip, 
tot i el resultat. Ens vam enfron-
tar a un conjunt de categoria 
superior. El Gandesa ens va mar-
car aviat l’1-0 i després ens van 
fer el 2-0, en un partit dominat 
totalment per ells. No obstant, 
l’equip estava posat i amb ganes 
i a la represa es va seguir lluitant 
malgrat que ells van continuar 
dominant i a més dels dos gols 
van crear altres opcions. Malgrat 
el 4-0, vam donar la cara tot i la 
limitació d’efectius que vam te-
nir”.

complicat a priori i que més va 
ser-ho per les baixes, un fet que 
va comportar només disposar de 
13 jugadors. El Jesús i Maria ens 
va guanyar per intensitat i també 
per col.locació al camp. A més, 
dos errades nostres van suposar 
dos gols d’ells, al primer temps. 
Amb el 2-0 el partit es va igua-
lar, amb més alternatives. A la 
represa dues badades nostres a 
l’hora de rebutjar la pilota van su-
posar dos gols més locals. El pa-
rit ja va estar més obert i ells van 
tenir un parell d’opcions més. El 
resultat va ser just”. 

La Rapitenca va remuntar contra 
l’Ametlla amb gols d’Efren (2-
1). Parra, de la Rapitenca: “par-
tit molt igualat, en el que es va 
avançar la Cala transformant un 
penal clar i que natros vam  re-
duir distàncies abans de mitja 
part mitjançant Efren. A la sego-
na part la mateixa tònica de la 
primera amb ocasions per als 2 
equips, però seria Efren altre cop 
qui va fer el 2-1 que fou  definitiu, 
tot i que els caleros van tenir un 
parell d’ocasions clares però es 
van topar en un inspirat Cristian. 
Victòria treballada davant d’un 
molt bon equip, a continua tre-
ballant”.

CORBERA, 1
S BÀRBARA, 5
Ruben Viudez, del Corbera: 
“l’equip va estar desconegut, 
excepte només dos petits mo-
ments, als 10 primers minuts de la 
primera part i els 10 de la segona. 
Durant la resta no vam saber en-
trar en el partit davant d’un San-
ta Bàrbara es va veure un equip 
treballat i madurat per par nostra 
no vam saber fer el nostre joc ni 
vam tenir capacitat de reacció 
com havíem fet altres Setmanes. 
A partir d’aquí, passar pàgina el 
més aviat i pensar en el següent 
partit”. Chema, del Santa Bàrbara: 
“l’equip es va adaptar al partit. La 
primera meitat va ser igualada, si 
bé natros vam generar més oca-
sions clares, a més dels dos gols. 
Al descans vam parlar d’adminis-
trar els esforços després d’una 
setmana de 3 partits. A l’inici de 
la represa ells van marcar l’1-2 i 
van apretar bastant. Però l’equip 
va recuperar-se i va tenir la pa-
ciència per moure la pilota i poc 
a poc va agafar el domini del joc, 
creant noves oportunitats, am-
pliant l’avantatge amb els altres 
gols. Victòria merescuda. Bona 
feina de l’equip i a seguir treba-
llant”. 

TORTOSA B, 1
ALCANAR, 0

El Roquetenc va remuntar con-
tra l’Amposta B (2-1) i suma 3 
punts més. Miquel Campos, 
cap de premsa del Roquetenc: 
“després d’una primera ocasió 
de l’Amposta, l’equip va aga-
far el domini i va crear opcions. 
No obstant, al minut 40 va ser 
l’Amposta qui va avançar-se 
aprofitant una indecisió nostra al 
darrera. A la segona part l’equip 
va sortir decidit a remuntar però 
l’Amposta va jugar ben tancat i 
ordenat en defensa, i quan els 
davanters locals van aconseguir 
rematar a porta van topar amb 
el porter visitant Joan Marc que 
amb 5 aturades sensacionals va 
impedir l’empat. Es va seguir i 
amb paciència i combinant va 
arribar el premi del gol al minut 
74 i al 89 es va capgirar el mar-
cador amb un gol de Bouba que 
va fer justícia al que s’havia vist 
damunt el terreny de joc”. El Ro-
quetenc té partits seguits a casa 
pel canvi de la primera volta.
Oliver, de l’Amposta B: “sap greu 
perdre a darrera hora després 
del partit que vam fer, compe-
tint al camp del Roquetenc, un 
equip amb jugadors amb ofici i 
que és complicat, i que només 
ha perdut dos partits a casa. Molt 
content dels jugadors de l’entre-
ga i de l’esforç, arribant amb el 
0-1 al descans. També va haver 
una acció que va acabar amb 
gol però l’àrbitre es va equivocar 
i no va donar avantatge i va xiular 
la falta prèvia. No obstant res a 
dir de l’àrbitre. Al final el Roque-
tenc cal dir que es va merèixer 
guanyar perquè va jugar molta 
estona a camp contrari. Sap mal 
la derrota per no trobar premi a 
l’esforç, però ja pensar en dos 
partits seguits, Alcanar i Benis-
sanet que són molt importants”. 

ROQUETENC, 2
AMPOSTA B, 1

Xavi Subirats, de l’Ametlla: “re-
sultat totalment injust. L’empat 
hagués estat més just. Va ser un 
partit molt competit. A la pri-
mera meitat natros vam tenir el 
control del joc, durant la primera 
mitja hora, fent el 0-1 de penal. I 
en va haver un altre que es po-
dia xiular. El partit es va igualar 
i arran d’una errada nostra en la 
sortida de pilota, ens van empa-
tar. A la represa, vam seguir igual, 
intensos i fent aproximacions a 
l’àrea rival. Però en una contra 
en què ens van agafar desorga-
nitzats ens van fer el 2-1. L’equip 
va reaccionar i va tenir opcions, 
dues de Jack, una d’Albert...tres o 
quatre de clares però el seu por-
ter, molt encertat, va evitar-les. 
Insistir que l’empat el mereixiem 
i hagués estat el més just”.

El Flix es refà de la derrota con-
tra l’Ametlla amb un triomf en el 
derbi de la Ribera.
Lizaso, mister del Flix: “el resul-
tat és una mica enganyós per-
què la veritat és que l’Olímpic a 
la primera meitat va jugar força 
bé, molt ordenat, juntant línies 
i amb bona sortida de pilota. I 
ens va costar molt fer el primer 
gol, aprofitant una errada seua. I 
la clau va ser marcar el 2-0 poc 

FLIX, 5
OLIMPIC, 0

abans del descans. A la represa, 
només començar, ja vam fer el 
3-0 i el partit ja va canviar. Ells 
van baixar la guàrdia i natros vam 
trobar els espais i van fer els al-
tres gols. La veritat és que no en-
tenc com l’Olímpic pot anar així. 
Potser es nota ja la mà del seu 
entrenador. Em va agradar, sobre 
tot a la primera meitat. Natros en 
la nostra línia de casa vam saber 
decidir el partit i l’equip va haver 
de treballar molt i va fer-ho per 
sumar la victòria”. 

RAPITENCA B, 2
AMETLLA, 1

Un gol d’Enric en els darrers 
minuts va valdre un triomf vital 
per al Tortosa B contra un rival 
directe per fugir de les places 
compromeses. Hilario, del Tor-
tosa B: “fou un partit en què ens 
jugàvem molt els dos equips. Va 
coincidir en què per diversos 
motius natros vam tenir moltes 
baixes i només disposàvem de 8 
jugadors de camp de la plantilla 
del filial, més dos porters, havent 
de venir 4 juvenils, dos dels quals 
van jugar de titulars i van fer-ho 
força bé, com els que van entrar 
a la segona meitat. A la primera 
part, dins de la igualtat i que cap 
dels dos equips volíem cometre 
errades,  natros vam tenir més 
arribades clares. A la segona, ells 
no van arribar fins els darrers mi-
nuts quan ja amb l’1-0 van tenir 
dues jugades per poder marcar. 
Natros a la represa amb el 0-0 
vam generar varies ocasions 
molt clares, que cas de trans-
formar-se ens haguessin donat 
molta més calma. És un equip 
molt jove, amb juvenils, i que 
això, en un partit exigent, ens va 
portar algun moment de precipi-
tació. Content del treball, man-
tenint la porteria a zero. A falta 
de 5 minuts, Enric va marcar l’1-
0 i, tot i que vam patir al final vam 
sumar 3 punts molt importants. I 
ara ja pensant en el proper par-
tit contra un altre rival directe, el 
Benissanet”. Alejandro, de l’Alca-
nar: “seguim progressant però 
no vam poder puntuar. No hi 
ha res a  dir perquè l’equip es va 
deixar la pell. Estem més a prop 
de poder sumar però en els dar-
rers minuts els punts s’escapen. 
Continuo sent optimista: l’equip 
cada cop jugar millor i està més a 
prop de merèixer algo més. Però 
al futbol no es mereix, es gua-
nya. Felicitar el Tortosa perquè 
va fer també un gran treball en 
un partit disputat, amb ocasions 
pels dos. Natros les vam tenir al 
final. També hem de millorar per 
saber gestionar els darrers mi-
nuts perquè a manca de cinc es 
va escapar un punt que era molt 
important”.  

 www.mesebre.cat
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EQUIP DE LA SETMANA
CD LA CAVA

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

· Beto va dir no a poder ser  co-
ordinador del futbol del Torto-
sa-Ebre; Nando Garcia també 
va dir no. Camarero, vetat pel 
Tortosa. Juanjo Rovira agrada 
a l’Ebre. Però al seu moment, 
no al Tortosa. Una llàstima que 
Juanjo no pugui aportar la seua 
experiència en un projecte així.  
Potser en el futur la cosa canvia.  
És estrany; els que són bons els 
fan fora. I els que es poden fit-
xar no ho fan. Què passa al Tor-
tosa? I Nacho Pérez fent movi-
ments per seguir.
· Possibilitats que ascendeixi 
el Reddis, un 95%. Té un gran 
equip, bon entrenador, i políti-
cament interessa que Reus tor-
ni a la tercera divisió. Aquesta 
setmana setmana, 3000 espec-
tadors. Semblava un partit de 
segona divisió. Canonja, 60% 
possibilitats de pujar, Cambrils 
un 40.
· L’staff tècnic de la Rapitenca 
queda així: Joanma Rodríguez 
director esportiu; Coto, coor-
dinador general, Guillermo Ca-
marero, coordinador del futbol 
11; Iker diaz, líder del futbol -7 
i Jordi Martin, metodologia. En 
un any, canvi total. I com diu 
el gran Coto: “jo potser et fre-
geixo un ou com et netejo un 
vestidor”.
· En el partit Cambrils-Ampolla 
estava mig equip del Reddis, el 
mister del Tortosa Amores i ob-
servadors de la Canonja. Espio-
natge estil James Bond
· Quan va explotar la situació 
del Perelló? L’entrenador volia 
que tornés un jugador que es 

va dir que mai més vestiria la sa-
marreta d’aquest equip i després 
va venir l’embolic.
· ¿Serà capaç Michel Viñas al seu 
programa de reptar en directe 
un pols a pols entre Lluís Fornés i 
Jordi Roca? Qui el guanyarà serà 
el campió.
· El mister del Tortosa, Amores, 
em va dir dissabte “a veure si 
sortim vius de Reus”. Cinc gols 
i una pilotada al mister que va 
haver d’anar a urgències. Com 
sempre la realitat supera la fic-
ció. Una abraçada molt gran al 
mister Amores.
· Que arribi aviat la setmana san-
ta per pregar i ser millors Perso-
nes. Els ànims estan molt calents 
en nombrosos clubs, un directiu 
divendres a la nit no va pegar ull. 
· Ho vaig dir la setmana passa-
da: hi ha una dita que diu que “al 
Perelló pot passar de tot”. I així 
ha estat. Un nou culebró, ces-
sament del mister, vuit jugadors 
de Tarragona van dir que no se-
guien, el filial s’uneix al primer 
equip. El projecte no ha acabat 
bé i els problemes poden ser per 
al futur. També dic que igual si 
juguen 11 perellonencs a l’equip  
titular, el camp estarà ple a ves-
sar. I l’afició animant a l’equip. 
· Dos jugadors van deixar el 
Perelló. Primer Adri i després 
Jack Cid. Intuien el que passa-
ria?. Jo crec que no.
· El desti de Mbappé i de Haland, 
és el gran enigma. D’altra banda, 
jo faig l’aposta de la destinació 
de dos jugadors ebrencs per la 
temporada vinent: De la Torre al 
Jesús i Maria i Ferran a La Cava.

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

PAU MORERA
(R Bítem)

JOEL
(Ampolla)

ROC
(Ulldecona)

BARRU
(Móra la Nova) 

PACHU
(Rapitenca)

LACHEM
(Ebre Escola)

YASSINE
(Tortosa) 

XIXO
(Aldeana)

QUIM
(Amposta)

PERE ESTELLÉ
(Ulldecona) 

ALBERT SABATÉ
(Amposta B)

ENRIC
(Catalònia)

CRISTIAN
(Rapitenca B)

ENRIC BLANC
(Flix)

ENRIC INIESTA
(Tortosa B)

BOUBA
(Roquetenc)

TONI CALAFAT
(Jesús i Maria)

CEESAY
(Santa Bàrbara) 

IMANOL
(La Cava) 

PAU RIPOLL
(Gandesa)

IVAN BRUNO
(Camarles)

FROI
(Ametlla)

PAU SANSALONI
(Camarles)

· Vaig dir que podrien baixar 
tres equips ebrencs a 3a cata-
lana i un ja gairebé està deci-
dit, el Perelló, que jugarà amb 
jugadors del primer equip i del 
filial i té molt difícil la seva sal-
vació. O sigue, dos descensos 
són gairebé garantits. El gran 
beneficiat, l’Ebre Escola que 
se salvarà. Fa 9 anys no existia, 
dos ascensos i per a la tempo-
rada vinent mantindrà la cate-
goria.
· Des de Jesús em diuen que 
“La Cava va guanyar perquè va 
ser millor. Gairebé cada set-
mana fitxa un jugador nou”. 
Baixes importants Marti i Es-
coda, mentre que Aleix i Cris-
tian no van entrenar durant la 
setmana. La Cava va fitxar a 

LA JORNADA
Soufiane, que estava a l’Alcalà. I 
aquesta setmana arribarà un altre 
fitxatge, és possible. Diumenge, al 
camp, hi havia 400 espectadors. 
La Cava il·lusiona un altre cop a la 
seua afició.
· Valent Amposta, jugaven només 
amb 9 des de la primera meitat el 
i Vilaseca replegat amb 5 enrere.
· Segueix el festival de Santa Bar-
bara amb el gran Chema. Últimes 
19 jornades 8 victòries, va fer un 
equip amb quatre obrers i avui 
tots són enginyers.
· Ensopegada del líder la Rapiten-
ca, però va salvar un punt i por-
ta 16 jornades invicte. Pachu va 
marcar l’empat.
A la represa, l’àrbitre va aturar el 
partit uns minuts. Sembla ser que 
sentia una olor estranya. Una 

mica surealista
· Ho tenia molt clar quan vaig 
escriure la meva editorial dient 
que cap equip ebrenc ascendi-
ria. Primera jornada, Ampolla, 
Aldeana i Tortosa van sucum-
bir. Els equips de Tarragona 
tenen millors plantilles i equips 
molt treballats. Un any més el 
Tortosa es podria quedar sense 
ascens.
Anàlisi dels descensos: 
El Móra la Nova si guanya el 
següent partit se salva si o si; 
Camarles va sumar una  im-
portant victòria i amb aquesta 
assegura entre un 50 i un 75 % 
les possibilitats de no baixar. 
Un punt important de l’Ullde-
cona davant d’un gran Roda de 
Barà.

Victòria del Camarles, a Montblanc (0-3)

TERCERA CATALANA, ELS RIVALS DELS 4 PRIMERS

CATALÒNIA

GANDESA
TORTOSA B
AMPOSTA B
FLIX
RAPITENCA B
CORBERA
AMETLLA
OLIMPIC

J I MARIA

S. BÀRBARA
LA CAVA
GANDESA 
TORTOSA B
AMPOSTA B
FLIX
RAPITENCA B
CORBERA

LA CAVA

GODALL
J . MARIA
S BÀRBARA
GANDESA
TORTOSA B
AMPOSTA B
FLIX
RAPITENCA B

GANDESA

J, CATALÒNIA
GODALL
JESÚS I MARIA
LA CAVA
S. BÀRBARA
TORTOSA B
AMPOSTA B
FLIX

TOP SECRET
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Sant Jaume, triomf de la il.lusióSant Jaume, triomf de la il.lusió

4A CATALANA

MASDENVERGE, 2
TIVENYS, 0
Cristian Torta, del Masdenver-
ge: “vam haver de jugar a San-
ta Bàrbara perquè el nostre no 
es podia jugar per les pluges. 
Agrair les facilitats que ens van 
donar des de Santa Bàrbara. Per 
una banda, ens va afavorir jugar 
allí per la circulació de pilota 
però per una altra ens va costar 
adaptar-nos a les dimensions. 
El Tivenys va jugar ben reple-
gat, tancant espais i buscant a la 
contra. I això ens va dificultar la 
creació. A la primera meitat vam 
dominar la pilota, circulant bé i 
desgastant el rival. No obstant, 
no vam crear ocasions, tot i que 
amb els minuts ja vam fer més 
arribades. A la represa, vam con-
trolar el joc, però va costar fer 
el gol i fins al 75 no vam mar-
car-lo, obra de  Pau. Llavors el 
Tivenys va reaccionar i va fer un 
travesser. Van ser els minuts en 
què vam perdre el control, tot i 
que, amb més espais, Eric va fer 
el 2-0 que va sentenciar”. David 
Montardit, president del Tivenys: 
“va ser un partit en què tot i les 
baixes vam donar la cara i vam 
vendre molt cara la derrota que 
es va produir a l’últim quart. Els 
locals, tot i dominar la posses-
sió de l’esfèric, pràcticament tot 
el matx, no van tenir cap opció 
clara. Natros tampoc. A partir 
de l’1-0 (min 75), mitjançant un 
xut que va rebotar en un defen-
sa nostre, la confrontació es va 
trencar amb anades i tornades 
que no vam saber aprofitar, te-
nint l’opció més clara amb un 
travesser. Al minut 80, jugada 
discutible perquè uns aficionats 
locals van tirar una pilota dins 
al camp i incomprensiblement 
el col.legiat no va parar el joc 
(ja que la jugada va passar en la 
zona que estava la segona pilo-
ta) i els del Montsià en possible 
fora de joc van posar el defini-
tiu 2-0. Partit que no mereíxiem 
perdre”.

JESÚS I MARIA B, 4
LA FATARELLA, 2

EBRE ESCOLA B, 2
PINELL, 3

rer al rival darrere d’ella. Però ja 
anàvem 0-3. A la segona part 
canviem quasi a tot l’equip, sor-
tim molt enxufats i amb ganes de 
demostrar que som un rival dificil 
de guanyar. Aixi va ser, trobem el 
primer forat i provoquem l’expul-
sió del porter del Pinell; a la se-
güent jugada a pilota parada fem 
1-3. Amb un home més vam ser 
pacients vam voler la pilota i tan-
car al Pinell. Llàstima no haver fet 
abans el 2-3 amb alguna de les 
ocasions que vam tenir. Els er-
rors es paguen cars i mes contra 
un rival que té molt bona pegada 
i efectivitat. Lamentar les nom-
broses expulsions que van haver, 
crec que va ser un partit molt net 
per part dels dos equips i el Pinell 
no es mereixia tant de castig per 
part del arbitratge”. Blai, del Pinell: 
“vam sortir molt ben posats i al 
minut 18 ja guanyàvem 0-3, amb 
gols de Biel, Pintilié i Sancho. Vam 
tenir alguna arribada més però 
la primera meitat va acabar sent 
igualada. A la represa, el partit 
estava controlat fins que, arran 
d’una sortida desafortunada d’Aa-
ron, li van xiular falta i la vermella. 
Després, ells van fer l’1-3. En un 
camp gran i un jugador menys 
ells van apretar. Però natros ens 
vam defensar bé. A darrera hora 
ens van marcar el 2-3. I al final 
una show amb l’expulsió de 3 ó 4 
jugadors però és el que ens toque 
aguantar diumenge a diumenge. 
En tot cas, victòria merescuda”. 

El Jesús i Maria B va encarrilar el 

triomf a la primera meitat. David 

Torres, tècnic del filial del J i Maria: 

“la primera meitat va ser un atac i 

gol nostre i al minut 8 ja guanyà-

vem 2-0. Després vam fer el 3-0. 

Ells van marcar el 3-1, després vam 

establir el 4-1 amb opcions per fer 

algun gol més. Ells també van te-

nir una opció com un penal que 

va aturar Raul. Jo crec que la pri-

mera meitat s’acaba 7-2 no hagués 

passat res. A la represa, el ritme va 

baixar i ells van fer el 4-2 en un gol 

de pròpia porteria nostre i natros, 

tot i no ser tan intensos, vam cre-

ar altres possibilitats per ampliar el 

marcador. Victòria merescuda i, 

per les ocasions, curta”. Xavi Solé, 

de la Fatarella: “vam sortir poc 

concentrats i ells van sortir a to-

tes. Als 15 minuts ja perdíem 3-0. 

Acte seguit, en una contra vam fer 

el 3-1. Però al 20 vam encaixar el 

4-1. Casi al final de la primera mei-

tat vam fallar un penal. El partit es 

va anar igualant. A la segona mei-

tat, vam sortir amb més convicció, 

més posats i portant el pes del par-

tit, fent el 4-2. El J i Maria ja va estar 

més tancat, buscant la contra. Vam 

jugar a camp contrari però no vam 

poder fer el tercer gol. Una part per 

equip i ells van aprofitar-ho millor i 

van decidir a la primera. Dos dels 

gols locals van ser en fora de joc”. 

lada, no van haver situacions de 
perill a les porteries. Natros vam 
estar bé defensivament, tan per 
dins com per fora. El Camarles 
no va poder generar jugades. A la 
segona meitat el Camarles, que 
té una plantilla àmplia i de qua-
litat,  va fer canvis, mentre que 
natros vam anar molt minvats 
amb un canvi. Ja es va notar una 
diferència. Van ser superiors i ens 
van apretar més i van tenir unes 
quantes oportunitats de gol que 
no van aprofitar”. 

SANT JAUME, 1
ALDEANA B, 3

sitiva. L’equip va estar bé, combi-
nant i tenint la possessió sabent 
crear espais elaborant jugades 
d’atac, generant oportunitats i 
fent el 2-0 abans del descans, si 
bé també cal recordar que amb 
l’1-0 ells van tenir un parell d’op-
cions. A la represa vam poder fer 
el 3-0 a l’inici i ja vam sentenciar. 
Va haver una fase en què vam 
baixar però ens vam refer i van 
acabar ampliant l’avantatge”.

XERTA, 2
GINESTAR, 1
El Ginestar es va avançar amb 
un gol d’Enric Sentis, en posició 
dubtosa. La clau per al Xerta va 
ser remuntar en poc minuts amb 
el golàs de Toni i amb el que va 
fer Roger Mestres després d’una 
gran aturada del porter visitant. El 
rebuig li va quedar a Roger que va 
fallar. El Ginestar va reclamar un 
penal no xiulat al primer temps. 
A la represa, els ginestarols van 
jugar a camp contrari i van crear 
diverses situacions a l’àrea local, 
però el Xerta es va defensar amb 

molta actitud i va guanyar contra 
un rival directe en la lluita per la 
part alta de la taula. 
Jordi Rovira, jugador del Xerta, 
va destacar que “va ser important 
remuntar aviat. Amb el 2-1 ens 
vam defensar amb molta inten-
sitat, contrarrestant els intents 
del Ginestar. Victòria important 
i a seguir en la línia que portem, 
partit a partit”. Antonio Mora-
les, del Ginestar, comentava que 
“crec que mereixíem l’empat. A la 
segona meitat, dins del que es va 
poder jugar, vam dominar i vam 
insistir. Bon treball que no va tenir 
premi davant d’un rival lluitador”. 

CATALÒNIA B, 5
LA GALERA, 0

CAMARLES B, 0
EL PERELLÓ B, 0
Florin, del Camarles B: “partit 
que jugàvem contra el penultim 
amb qui al seu camp ja vam fallar 
moltes ocasions i fins i tot un pe-
nal. I va tornar a passar. Portem 
dos partits que defensem molt 
bé però davant fallem
l’inexplicable. La primera mei-
tat nostra va ser molt fluixa; es 
va acusar el carnaval de la nit 
anterior. Va estar fins i tot més 
a prop el 0-1 que no pas l’1-0, 
amb un Perelló que va defensar 
bé i que va buscar la contra, als 
espais. Natros, al primer temps, 
vam estar espessos i no vam ti-
rar a porteria. A la segona meitat, 
amb 3 ó 4 canvis, vam  millo-
rar, trobant espais per dins. Ens 
vam presentar moltes vegades 
a la seua àrea. Però ens va faltar 
definició i encert en les darreres 
passades, i de cara a porteria. Tal 
com va anar el partit a la segona 
meitat vam fer mèrits per a poder 
marcar.   però no vam fer-ho. Si 
volem estar a la part alta haurem 
de millorar l’eficàcia perquè sen-
se marcar és complicat guanyar”. 
Pere Guerrero, del Perelló B: “la 
primera part va estar molt igua-

Nova victòria del filial del Cata-
lònia que en 10 jornades només 
ha perdut un partit (7 victòries i 
empats a Xerta i Camarles). Ha 
sumat 25 dels últims 30 punts. 
Del darrer partit, contra el cuer, 
la Galera, el tècnic Dani Fernán-
dez comentava que “va ser un 
bon partit que ens dona confi-
ança. Seguim en la dinàmica po-

LA CAVA B, 1
AMETLLA B, 3
Àlex Ventura, tècnic de la Cava B, 
manifestava que “tot i que penso 
que vam fer un partit molt fluix, 
vam tenir algunes bones ocasi-
ons a la primera part que no vam 
saber aprofitar i ells, en canvi, 
en dos accions en què van estar 
més encertats i natros molt tous, 
es van posar amb 0-2. A la sego-
na part penso que vam millorar 
una mica, però insuficient per la 
falta d’encert de cara Porteria. 
Malgrat això, vam fer el gol al 90’ 
i en vam tenir una per empatar 
el partit, que penso sincerament 
que pel que es va veure, hagués 
sigut injust. En una contra a l’ul-
tim minut ells van matar el partit”.
To, de l’Ametlla B: “crec que vam 
fer un dels partit més serios del 
que portem de temporada, molt 
ben posats al camp. Abans del 
primer gol ja vam tenir diverses 
ocasions. A partir del 0-1 vam 
estar més tranquils i vam fer el 
0-2 i també el 0-3 que fou anul.
lat per un possible fora de joc. 
Ells al primer temps van tenir una 
ocasió clara però penso que al 
descans el resultat hagués po-
gut ser més ampli. A la represa 
ells van sortir més posats i van 
apretar però a partir del minut 10 
vam trobar més espais, disposant 
de noves ocasions. Als darrers 
10 minuts ja més cansats i vam 
baixar i ells amb joc més directe, 
van fer L’1-2. No obstant, en una 
transició posterior vam fer L’1-3. 
Una victòria que ens dona molta 
confiança. Estem recuperant ju-
gadors i l’equip torna a ser aquell 
de l’inici de temporada”. 

Rafel, mister de l’Aldeana: “pri-
mera meitat molt igualada amb 
un Sant Jaume que va pressionat 
dalt dificultant-nos en els nostre 
joc. No vam poder generar i ells 
van tenir dues amb una falta que 
va anar al travesser i un córner 
amb un tret que va aturar el nos-
tre porter. Poc a poc vam pro-
gressar i en un corner vam tenir 
una ocasió, però a l  contra se-
güent el Sant Jaume es va avan-
çar. Ells van replegar-se i natros 
vam fer un pas avant, empatant 
poc abans del descans amb un 
gol un xic afortunat. A la represa, 
vam avançar línies i ja va ser nos-
tra, dominant i fent dos gols que 
van sentenciar el duel, tenint 
dues ocasions més que va evitar 
el seu porter”. L’Aldeana va per-
dre dimecres contra la Cava en 
partit de recuperació (2-3). 

Pepe Altadill, de l’Ebre Escola B: 
“teníem el plantejament molt clar, 
intentar aguantar els primers mi-
nuts del Pinell que sabíem que 
sortira molt fort. Llàstima que al 
primer córner ens trobem amb 
el 0-1. Ens va costar llegir el que 
havíem de fer i vam deixar molts 
espais a l’esquena que els visi-
tants van aprofitar molt be. Crec 
que a partir del minut 30 tenim 
molt bona reacció, vam comen-
çar a dominar la pilota i fer cor-

classificació. 4a.  jornada 24

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

69
62
51
64
36
46
48
48
45
37
35
42
36
29
22
14

22
23
24
22
17
37
30
37
35
63
45
61
48
71
63
86

53
52
48
47
42
42
37
36
34
22
20
19
19
14
12
2

classificació. 3a.  jornada 22

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. Aldeana
12. Ebre Escola
13. Fatarella
14. La Cava
15. S  Jaume
16. Perelló
17. La Galera

79
79
54
66
69
71
46
59
45
49
38
38
39
33
18
22
23

24
30
27
29
23
40
21
36
41
62
52
46
53
52
121
54
69

56
56
50
50
50
47
45
41
38
33
26
25
24
22
12
12
9
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HANDBOL
Darrer partit a casa

CLUB HANDBOL AMPOSTA

Intensa jornada la que es 
va viure dissabte, on els sis 
equips federats del C.E. Tor-
tosa van retre homenatge a 
Joan Obiol Valldepérez, amb 
les 12 hores d’handbol.
Els resultats dels equips foren 
els següents: el sènior masculí 
va guanyar el Vilamajor B (30-
22). Segon partit consecutiu 
puntuant en la lliga de fase de 
permanència. 
El juvenil masculí de Primera 
catalana, en la segona fase, 
va superar el Castelldefels per 
27-24. El juvenil femení, en 
la Copa Federació, va perdre 
contra el Montmeló 23-31. 
El cadet masculí (segona fase 
A-sèrie A-2) va véncer a la 
pista del Polinyà (29-38). 24 
hores després, es tornaven a 
enfrontar guanyant també el 
CE Tortosa per 38-32. 
L’infantil masculí roig es va 
imposar al Sant Fost per 28-
27. I l’infantil masculí blanc 
fou l’encarregat d’obrir el teló 
de les 12h de l’handbol a Tor-
tosa.

L’Amposta Lagrama, amb la 
permanència ja assegurada,  va 
perdre dissabte a la pista del 
Sant Joan Despí (30-29). Par-
tit molt igualat durant els 60 
minuts. L’Amposta va anar per 
davant durant 55 minuts, però 
errades de llançament al pal en 
moments importants del partit 
i males decisions en defensa 
van fer que el Sant Joan Despí 
acabés emportant-se els punts.  

A la primera part, l’equip va fer 
una circulació de pilota fluida 
amb més llançament exterior. A 
la segona l’Amposta no va tenir 
la intensitat defensiva dels úl-
tims partits i així va ser compli-
cat poder mantenir l’avantatge. 
Ara a pensar en l’últim partit a 
casa davant la nostra afició en el 
que “hem de recuperar les bo-
nes sensacions defensives com 
a locals”.

Centre 
Esports Tortosa

HANDBOL
Torneig THC (Tortosa Handbol Club)

COMUNICAT DEL CENTRE D’ESPORTS PERELLÓ DAVANT LA SITUACIÓ ACTUAL DEL CLUB

El torneig THC (Tortosa 
Handball Cup) és un Torneig 
Internacional d’Handbol d’alt 
nivell on competeixen equips 
dels planters tant de Lliga 
ASOBAL com de Lliga Guer-
reres Iberdrola. Tindrà lloc a 
diferents localitats de les Ter-
res de l’Ebre com Tortosa, Ca-
marles, El Perelló, l’Ampolla, 
Ràpita i Roquetes els dies 14, 
15, 16 i 17 d’abril, en un esde-
veniment esportiu que reunirà 
més de 5.000 persones dife-
rents parts d’Espanya.
A més d’un esdeveniment de 
competició, és un esdeveni-
ment social per als ciutadans 
de les poblacions amfitrio-

nes, que es poden acostar a 
l’esdeveniment de manera 
completament gratuïta i gau-
dir de l’esport i de l’handbol 
millor. La roda de premsa de 
presentació serà el dia dia 6 
d’abril (12:30 h) a la sala de 
premsa de l’Ajuntament de 
Tortosa.

Tindrà lloc els dies 
14, 15, 16 i 17 d’abril 

a Tortosa, Camarles, 
El Perelló, l’Ampolla, 
la Ràpita i Roquetes

Per part del Centre d’Esports 
Perelló es vol emetre aquest 
comunicat de la Junta Direc-
tiva, actualment en funcions 
a l’espera de fer oficial la re-
nuncia dels càrrecs el proper 
dia 6 d’abril de 2022, i els ju-
gadors locals de l’equip de 2ª 
CATALANA.
El passat 21 de novembre de 
2021, la Junta Directiva va 
condemnar un fet ocorregut 
en el que un jugador del nos-
tre equip de 2ª CATALANA, 
va ser protagonista de dues 
agressions físiques a juga-
dors rivals. Aquest fet no es 
va tolerar per part de la Junta 
Directiva, destituint de ma-
nera immediata al jugador i 
condemnant els fets amb el 
suport de la resta de plantilla 
de l’equip, atès que afectava 
la imatge del nostre Club i no 
representava en absolut els 
valors que una entitat espor-
tiva ha de donar.
Esmentada decisió es va te-
nir que ratificar per part de 
la Junta Directiva fins a tres 
cops, atès que per part del 
cos tècnic es va demanar la 
reincorporació del jugador.
El passat dijous dia 24 de 
març de 2022, el cos tècnic 

i decisions que s’havien pres 
durant la temporada, essent 
aquesta última, la voluntat de 
voler readmetre a la plantilla al 
jugador que en el seu dia havia 
estat destituït, convertint el fet 
amb la “la gota que ha fet ves-
sar el vas” i el motiu principal 
de fer un pas al costat com a 
jugadors de l’equip de 2ª CA-
TALANA
Davant de tot l’exposat pels 
capitans i la resta de jugadors 
locals, aquesta Junta Directiva 
els dona ple suport i decideix 
prescindir de l’entrenador i al-
hora del cos tècnic. Quant a la 
resta de plantilla, se’ls comu-
nica la decisió i alhora la vo-
luntat de continuar a les files 
del Centre d’Esports Perelló, 
essent la resposta de tots de 
no continuar prestant els seus 
serveis a l’Entitat. 
Destacar en aquest punt que la 
decisió ha estat presa per part 
de la Junta Directiva de ma-
nera unitària i lamentem algun 
possible malentès originat en 
el programa Minut 91 de di-
lluns passat.
Davant la immediatesa de 
l’ocorregut i dubtes que es 
generen quant a la normativa 
de moviment de jugadors en-

tre categories, es decideix no 
jugar el partit del passat diu-
menge dia 27 de març de 2022 
a la Floresta, per una impossi-
bilitat evident.
Actualment, davant d’aquest 
nou escenari, l’Equip de 2a CA-
TALANA del Centre d’Esports 
Perelló finalitzarà els partits 
restants amb els jugadors lo-
cals de la plantilla, reforçats 
pels jugadors de l’equip de 4a 
CATALANA.
Amb aquestes línies es vol de-
manar disculpes, en primer 
lloc a l’equip de la Floresta per 
la impossibilitat de complir 
amb el compromís esportiu, i 
a tots els aficionats/des al fut-
bol de les nostres terres, a part 
de tots/es els perellonencs/es 
que s’hagin pogut sentir ofe-
sos/es per la decisió, però en 

va comunicar als jugadors de 
la plantilla que el jugador, an-
teriorment esmentat, seria re-
admès atenent a la voluntat del 
cos tècnic, les condicions que 
es van donar per finalitzar la 
lliga i alhora pel fet que no hi 
havia Junta Directiva (segons 
paraules del cos tècnic). Per 
tant, de manera unilateral, es 
decidia incorporar novament 
al jugador que en el seu mo-
ment ja havia estat destituït. 
Sens dubte aquesta decisió 
presa de manera unilateral per 
part del cos tècnic i totalment 
oposada a la línia marcada per 
la Junta Directiva i per part de 
la plantilla dels jugadors locals, 
dona lloc a que part de la resta 
de jugadors demani una reunió 
urgent per tal d’exposar la si-
tuació viscuda per aquest fet i 
altres que afecten greument al 
futur de l’equip.
Aquesta reunió, encapçalada 
pel capità de l’equip Eric Brull 
Múria, es va celebrar el passat 
dia 25 de març de 2022. En la 
mateixa, el capità va exposar 
la situació que estava vivint 
l’equip, una situació de des-
avinença amb el cos tècnic 
per part dels jugadors locals, 
atenent a diferents situacions 

moments complicats s’han 
de prendre decisions com-
promeses. Novament discul-
pes.
D’altra banda, agrair a tots els 
membres de la plantilla de 2ª 
CATALANA que han defensat 
els colors del Perelló aques-
ta temporada i alhora a tots 
els jugadors de l’equip de 4ª 
CATALANA que faran un gran 
esforç per tal de finalitzar els 
partits que resten de compe-
tició.

Gràcies i visca lo Perelló!

La Junta Directiva del Centre 
d’Esports Perelló i jugadors 
locals de la plantilla de 2ª 
CATALANA

Dimecres vinent 
està previst que es 
crei la junta gestora 

i, posteriorment, 
s’obrirà el procés 

electoral
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COCA DE SARDINES 
SENSE GLUTEN, SENSE LLET I SENSE OU

PREPARACIÓ:
Per a la massa: Dissoleu el lle-
vat a l’aigua. Incorporeu la fa-
rina i pasteu amb les mans fins 
que no quedin grumolls. Afegiu 
sal i amassar. Incorporeu l’oli i 
torneu a  pastar. Deixeu fer-
mentar en un recipient tapat 
fins que dobli el seu volum.

Netegeu les sardines i feu-ne 
filets. Talleu-los per la meitat. 
Renteu i trinxeu la verdura. Rat-
lleu els tomàquets. Feu-ne un 

INGREDIENTS (4 PERSONES)  

PER A LA MASSA DE COCA:
• 240 g de farina s/gluten
• 220 g d’aigua
• 20 g de llevat fresc s/gluten
• 25 g d’oli
• 8 g de sa (optatiu)
-----------------------------
• 12 sardines
• 1 ceba
• 2 tomàquets vermells
• ½ pebrot vermell
• Oli d’oliva
• Sal, pebre, Romaní fresc

sofregit en un cassó amb un 
fil d’oli i el romaní. Poseu-lo 
a punt de salt. Reserveu-lo. 
Estireu la massa i feu-ne rec-
tangles allargats. Repartiu el 
sofregit pel damunt i ho coeu 
a 200 °C durant 8-10 minuts. 
Ho traieu del forn i poseu els 
filets de sardina al damunt 
prèviament salats. Torneu-ho 
a posar al forn durant 3-4 mi-
nuts més.

Bon profit
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Estàs una mica 
místic. Sents la 
necessitat de deixar 
empremta en 
aquest món i vols 
fer-ho al teu estil. 
Es pot donar, per fi, 
la trobada esperada 
amb un familiar.

aquari
21/01 al 19/02

Mart, Venus i 
Saturn al teu signe, 
col·laboren en la 
recerca de l’esta-
bilitat sentimental 
i material. Llences 
el que ja no és 
útil perquè arribin 
coses noves.

sagitari
23/11 al 21/12

No et treus la idea 
del cap de fer un 
viatge i això et 
neguiteja una mica. 
Per poc que puguis 
econòmicament, fas 
una escapada per 
calmar el teu instint 
explorador.

escorpí
24/10 al 22/11

A l’àmbit de la salut 
hi pot haver canvis. 
Reestructures 
alguns hàbits, com 
ara l’alimentació. 
En l’amor vius una 
etapa experimental. 
Ja no vols compro-
misos.

balança
24/09 al 23/10

Si has iniciat una 
relació, vols saber 
les intencions de 
l’altra part doncs 
desitges una rela-
ció formal. La Lluna 
Nova pot portar 
trobades socials o 
familiars.

àries
21/03 al 20/04

La Lluna Nova pot 
portar una manera 
diferent de veure 
les coses. Apar-
ques algunes pre-
ocupacions que et 
limitaven. Necessi-
tes sentir-te lliure i 
més independent.

cranc
22/06 al 23/07

La Lluna Nova rea-
firma la tendència 
a cercar feines 
independents o a 
assolir més lideratge 
en el lloc de treball. 
Mostres preocupa-
ció per un familiar 
proper.

verge
24/08 al 23/09

Dies per la transfor-
mació més profun-
da i per algunes re-
flexions necessàries, 
però no et torturis 
amb detalls sense 
importància. Flueix 
amb els esdeveni-
ments.

taure
21/04 al 21/05

Voldries moure fitxa 
en un assumpte 
amorós, però enca-
ra no et fies prou. 
Pel que fa a l’econo-
mia, fas plans futurs 
per no quedar 
sense els recursos 
més bàsics.

peixos
20/02 al 20/03

Saps que has d’or-
ganitzar millor el teu 
temps per assolir 
alguns objectius i 
potser és moment 
de passar a l’acció. 
Molta energia 
continguda que has 
d’alliberar.

lleó
24/07 al 23/08

T’interesses per 
altres cultures i no 
descartes passar 
una temporada a 
un indret llunyà. 
Escrius el que sents 
abans d’expres-
sar-ho a la persona 
del teu interès.

bessons
21/05 al 21/06

En el sector senti-
mental no toleres 
que la parella sigui 
absorbent o gelosa. 
Si és així, posaràs 
els límits que calgui. 
Et planteges fer 
mudança a llarg 
termini.

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:

· TREBALLADORS/ES SOCIALS
· PSICÒLEGS/ES

· TERAPEUTES OCUPACIONALS
· METGES  · INFERMERS/ES

Interessats, trucar al  
617 702 159
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衷心 感谢 большое спасибо

SILVIA LLUÍS / DENTCONSCIENT 
LA TEUA SALUT 
COMENÇA A LA TEUA BOCA

Molt poca gent gaudeix 
d’anar al dentista. Fins 

i tot algunes persones tenen 
tanta por que ho posposen 
fins que la necessitat 
d’atenció es converteix 
en una emergència. Però 
no només es tracta de 
mantenir unes bones dents, 
sinó també d’evitar futures 
complicacions i prevenir 
determinades malalties 
bucodentals.

Amb  lo millor  del nostre som-
riure avui parlem amb Sílvia Llu-
ís, odontòloga i responsable de 
la clínica Dentconscient.

En què es distingeix l’odon-
tologia holística de l’odon-
tologia tradicional?
Després de gairebé vint anys 
treballant com a odontòlo-
ga, amb les bases biològiques 
i tècniques pròpies de la meva 
feina, m’he adonat que cal te-
nir en compte la totalitat de 
la persona, és a dir, no només 
el cos, sinó també la ment, la 
consciència, i les emocions, ja 
que, cada dia m’adono de com 
aquestes influeixen en el nostre 
benestar.

Una càries o un abscés indi-
ca un desequilibri més gene-
ral al cos?
Una dent malalta ens pot indi-
car que hi ha un patiment o no 
adaptació mental o emocional 
a una determinada vivència. De 
la mateixa manera que aquest 
patiment es pot expressar en 
qualsevol altra part de l’orga-
nisme.

Què és la descodificació 
dental?
La descodificació dental és una 
eina que ens permet obtenir 
una informació més precisa 
sobre quines són les vivènci-
es que poden generar estrés o 
patiment al pacient. Aquesta 
informació només l’exposem si 
el pacient ho sol·licita. Si el pa-
cient només ens demana que li 
fem un tractament dental con-
vencional (tractament clínic), 
ens limitem a realitzar el trac-
tament.

Llavors, els procediments ru-
tinaris com la neteja, l’exa-
men dental, les radiografies, 
la reparació de les dents..., 
es fan de la mateixa manera 
que amb un dentista tradici-
onal?
Sí. La nostra base és l’odon-
tologia clínica. El que hem fet 
a  Dentconscient  és oferir un 
servei complementari que suma 
un enfocament mental i emoci-
onal al tractament dental clínic, 
en cas que el pacient ho sol·lici-
ti, i voldria recalcar que en cap 
moment, aquest darrer és un 
servei alternatiu, sinó, com he 
dit, es tracta de complementar.

La formació en odontologia 
holística s’ofereix com a 
complement als odontòlegs?
Que jo sàpiga, no. En el meu 
cas, m’he format, per iniciati-
va pròpia, en Bioneuroemoció, 
i en descodificació dental per 
complementar els meus conei-
xements, de la mateixa manera 
que, actualment, m’estic for-
mant en psicologia.

Un altre apartat de  Dent-
conscient  és la  Bioneuroe-
moció. Per a què serveix?
La Bioneuroemoció ( Enric Cor-
bera  Institute), és una eina que 
ens ajuda a canviar la nostra 
percepció, i, en conseqüència, 
la nostra emoció sobre deter-
minades dificultats i situacions 
d’estrés  que apareixen en la 
nostra vida.

Com funciona?
Ens ajuda a detectar les cre-
ences inconscients, lleialtats 
familiars, polaritats, projecci-

ons,… En definitiva, tot allò que 
ens condiciona a l’hora de viure 
la nostra vida en plenitud i en 
llibertat.

Podríem dir que el nostre 
estat emocional ens impul-
sa a actuar d’una manera 
determinada en la nostra 
interpretació dels esdeveni-
ments?
Des del meu punt de vista, és 
bidireccional. L’emoció condi-
ciona la percepció, i la percep-
ció condiciona l’emoció sobre 
una vivència. La percepció del 
que vivim està condicionada, 
entre altres coses, per les nos-
tres creences i limitacions, i, 
per tant, les emocions conse-
qüents, ho estan de la mateixa 
manera. Podríem dir que l’in-
conscient condiciona la nos-
tra ment, i en conseqüència, la 
nostra capacitat de percebre i 
de processar el que estem per-
cebin i com a resultat, també 
condiciona la nostra conducta 
en determinades situacions.

Ens emmalaltim inconscient-
ment?
He pogut comprovar que, nor-
malment, un malestar físic té 
un origen emocional profund, 
sovint inconscient per a un 
mateix.

I com ens podem recuperar? 
Conscientment o inconscient-
ment?
Primer que res, anant al met-
ge o al professional clínic que 
calgui. Després, creiem que 
cal trobar un equilibri entre 
cos, ment i ànima (conscièn-
cia). I per fer consciència de 

la situació que vivim, no ens 
hem de preguntar per què, sinó 
per a què estic experimentant 
aquesta situació? Així, fem que 
la nostra ment canviï la percep-
ció del que estem experimen-
tant, i ens puguem empoderar 
de la situació.

Qui no coneix la seua histò-
ria està condemnat a repe-
tir-la?
Efectivament. Jo no puc repa-
rar un problema en mi si no en 
sóc conscient.

Desaprendre de l’emoció, i 
la malaltia haurà perdut la 
causa que se’n deriva?
No ho comparteixo així exac-
tament, ja que entenc que la 
malaltia existeix, i que, per tant, 
s’ha de tractar clínicament. El 
que sí que és possible, quan 
fem consciència del que estem 
vivint, és que ens sigui més fà-
cil conviure amb la malaltia i el 
seu tractament.

El nostre passat ens allunya 
del nostre present?

Entenc que nosaltres som el 
resultat de tot el que hem vis-
cut; el que és molt interessant 
és poder integrar aquestes vi-
vències i transcendir-les per 
poder viure el present en equi-
libri.

En lloc de preguntar-mos “per 
què” ens hauríem de plante-
jar “per a què”?
Exacte. És el que hem comen-
tat anteriorment. L’objectiu és 
empoderar-nos de la nostra 
experiència. A  Dentconscient, 
tenim un equip d’especialistes 
en odontologia clínica, i tam-
bé en  Bioneuroemoció, alhora 
que en Descodificació dental, 
per tal de poder satisfer les ne-
cessitats terapèutiques indivi-
duals de cada pacient.

“CAL TENIR EN COMPTE LA TOTALITAT DE 
LA PERSONA, ÉS A DIR, NO NOMÉS EL COS, 
SINÓ TAMBÉ LA MENT, LA CONSCIÈNCIA, 
I LES EMOCIONS, JA QUE, CADA DIA 
M’ADONO DE COM AQUESTES INFLUEIXEN 
EN EL NOSTRE BENESTAR”
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Dra. Laia Montes, 
odontòloga generalista, 

de família (dels més petits 
de la casa, fins als més 
grans). Especialitzada 
en cirurgia, implants i 
pròtesis dental de tot 
tipus, també estètica.


