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«Nou atac cap a la nostra cultura»
cultura»
E

ntitats animalistes es van presentar ahir dijous al ple del Parlament una proposició de llei per acabar amb els correbous.
L’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre ha reaccionat dient que ha posat en marxa tota la

maquinària per emprendre les accions necessàries per afrontar “aquest nou atac cap a la nostra cultura, deixant de banda una
vegada més al nostre territori a l’hora de prendre una decisió que tant ens afecta”. P3

Intervenen en una
platja de l’Ametlla de
Mar dues tones i mitja
de haixix
Dos narcotraficants van ser detinguts
in fraganti quan descarregaven
77 fardells de droga.
					

ERC demana al
govern espanyol que
“actuï ja”
al delta de l’Ebre
“El delta es mor, no es quedin mirant”, ha dit la
diputada Norma Pujol a la vicepresidenta tercera i ministra de
Transició Ecològica, Teresa Ribera.

P8

					

P3

2

opinió

DIARI MÉS EBRE • divendres 8 d’abril / 2022

EDITORIAL
Edita:

Una edició històrica per a les dones
esborrada per una bufetada

M

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

Direcció:

Isabel Carrasco Pelaez

Direcció de continguts:

Michel Viñas

Disseny i maquetació

Jesús Ruiz

Col·laboradors:

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

és que mai els Oscars han
premiat la diversitat del
talent.
Aquesta edició del 2022, que
va tornar al Dolby Theatre després d’un any híbrid, és, doncs,
històrica per a les dones: Ariana DeBose va rebre l’Oscar a la
millor actriu secundària per West
Side Story, convertint-se en la
primera “llatina obertament queer”, segons va subratllar ella mateixa, ja que no s’identifica amb
el model home-dona, ni tampoc amb els corrents LGBTI. Per
CODA, un remake nord-americà
independent de The Aries Family, Siân Heder va rebre l’Oscar al millor guió adaptat però
també el de millor pel·lícula, tot
i que atorgat als productors. Finalment, però no menys important, Jane Campion es va
convertir en la tercera dona de
la història a rebre el premi de
l’Acadèmia a la millor direcció
per The Power of the Dog, un any
després de Chloé Zhao per Nomadland i 13 anys després de Kathryn Bigelow per Minesweeper. Si
durant molt de temps les dones
van quedar excloses d’aquesta
categoria, el gènere sembla que
a poc a poc ja no marca la diferència.
La 94a cerimònia dels Oscars
podria haver estat, però, un dels
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS

per donar una bufetada i després
insultar pletòricament al bromista. Aquesta escena verbal va ser
silenciada, no cal dir-ho, a la televisió nord-americana, però no
a les televisions internacionals.
Uns minuts més tard, l’actor
va rebre l’Oscar al millor actor
pel seu personatge a The Williams Method, una biografia del
pare i entrenador de les campiones de tenis Serena i Venus Williams. Al seu discurs, Smith, va voler “defendre” l’honor de la seva
família. Una intenció noble, però
amb mètodes estranys, perquè el
mal ja estava fet i, tant per l’actor, el bromista i la dona ofesa, el
moment de glòria perdut.

a les 17 h; i el dia 5 d’abril a Móra
la Nova, a les 9.15 h. També es va
comptar amb un circuit d’activitat
física, a Roquetes i una sessió d’estiraments, al CAP del Temple.
També es van organitzar un seguit de xerrades i tallers gratuïts
a la població per transmetre els
beneficis de l’activitat física en general, també sobre l’estat d’ànim i
la gestió de les emocions, la seva
relació amb el seguiment de l’alimentació saludable i la nutrició
esportiva. Aquestes activitats van
tenir lloc als CAP, instituts, col·le-

gis, associacions, ajuntaments,
llar de jubilats i residències, entre altres, i tindran continuïtat al
llarg de tot el mes d’abril perquè
la campanya pugui arribar a més
persones.
En aquest sentit, animem tota la
població a participar en les diferents activitats que es facin al
vostre municipi. Recorda que fer
un mínim de 30 minuts activitat
física de forma diària suma salut!

A l’ICS Terres de l’Ebre celebrem
el Dia Mundial de l’Activitat Física

610 20 33 25
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sar l’honor i així castigar a l’imbècil de torn. El mascle? L’home de
negre Will Smith. El bromista de
mal gust? Chris Rock. La dama
insultada? La Sra. Jada Pinkett
Smith. Un trio per una bona pel·
lícula que hagués tingut un final
feliç si la Sra. Jada Pinkett Smith,
la insultada, s’hagués aixecat i
enfrontat verbalment amb el
bromista Rock per explicar-li que
ella no en té res de tinent O’Neil,
i que la seua calvície és deguda
a una malaltia que es diu “alopècia”. Un final feliç, un públic
bocabadat, i forts aplaudiments.
En lloc d’això qui es va aixecar
de la cadira va ser “el mascle”, el
posteriorment oscaritzat actor,
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grans moments de glòria en la
carrera de Will Smith, que es va
convertir en el 5è actor negre a
guanyar l’Oscar al millor actor
després de Sidney Poitier, Denzel
Washington, Jamie Foxx i Forest Whitaker. L’assoliment màxim d’una lluita pel reconeixement de la diversitat, liderada des
del 2016 al costat de Spike Lee
i Jada Pinkett Smith, a través de
#Oscarssowhite, un moviment
que demanava un boicot a la
cerimònia dels Oscars i denunciava el conservadorisme de l’Acadèmia. A poc a poc, aquesta lluita
va guanyant terreny, però altres
lluites no acaben d’arrelar, com
és utilitzar la violència per defen-

I

ncorporar una pràctica de
30 minuts d’activitat física
moderada al dia és un dels
grans missatges que s’estan
compartint aquests dies.
L’Organització Mundial de la
Salut (OMS) fa molts anys que
reconeix la pràctica d’activitat
física diària com a font de salut,
benestar i prevenció de malalties.
L’ICS s’ha sumat a la celebració
del Dia Mundial de l’Activitat Física del dimecres, dia 6 d’abril.
Els diversos membres de l’equip
d’atenció primària d’infermeria,
medicina, dietètica i nutrició,
benestar emocional, etc., van fer
diferents activitats a les Terres de

AJUNTAMENT D’ALCANAR

l’Ebre per a promocionar la salut
i el benestar a través de l’activitat
física.
Primerament, mitjançant les xarxes socials, la ràdio i altres vies
de comunicació, es van anunciar
les activitats que es faran durant
aquest dia amb l’objectiu de promocionar l’activitat física. Aquests
missatges també es transmetran a
les diferents pantalles TESEO dels
centres d’atenció primària (CAP).
Per al mateix dia 6 d’abril, es van
organitzar caminades populars arreu del territori: a Gandesa, a les 9
h; a la Ràpita, a Flix i a Móra d’Ebre,
a les 9.30 h; a Amposta i a l’Ametlla
de Mar, a les 11 h; a Santa Bàrbara,

						

Activa’t i comença a sumar!

ANUNCI: 05/04/2022

Anunci d’aprovació inicial modificació puntual PGOU àmbit del sector les Cases I (SUNP-5) pistes poliesportives de les Cases d’Alcanar

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 31/03/2022, va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit del Sector Les Cases I (SUNP-5) – pistes
poliesportives, en els termes que consten en l’expedient.
A aquests efectes s’obre un període d’informació pública de 45 dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o en un diari de tirada provincial,
així com en el butlletí informatiu d’Alcanar. En cas que no s’hi presentessin al·legacions ni reclamacions aquesta modificació s’entendrà aprovada definitivament, sense necessitat d’adopció de cap
nou acord.
Durant el susdit termini aquest expedient estarà a disposició de les persones interessades en la seu electrònica corporativa (http://alcanar.cat).		
L’ALCALDE, Joan Roig Castell

en portada
MÉS
NOTÍCIES
FIRA D’OCUPACIÓ
DEL CAMPUS
TERRES DE L’EBRE
La IX edició de la Fira d’Ocupació del campus Terres de
l’Ebre recupera la presencialitat després de dos anys de
format virtual a causa de la
pandèmia i aposta novament
per la captació i retenció del
talent del territori. Estudiants,
empreses, entitats i institucions s’aplegaran en una fira
que se celebrarà el pròxim
4 de maig i que serà “més
dinàmica i adaptada als nous
temps”, ha indicat la coordinadora del campus, Laia Grau.

Viatge als
Països Baixos
Una delegació formada pel
director general de Polítiques
Ambientals i Medi Natural, el
delegat del Govern a les Terres de l’Ebre i representants de
la Taula de Consens pel Delta,
així com representants del Ministeri va viatjar ahir als Països
Baixos per conèixer quines
són les mesures de gestió de la
sorra que es fa en aquest país,
per tal de mantenir la línia de
costa. Intercanviaran experiències per millorar la protecció del delta de l’Ebre després
de visitar les dunes d’Hondsbosssche, a Deft, on es desenvolupa un projecte innovador
per preservar la línia de costa.
També es reuniran amb l’associació Ecoshape, que aglutina
universitats, centres de recerca i grups ecologistes.
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SOCIETAT
Entitats animalistes han presentat al ple una
proposició de llei per acabar amb els correbous
Entitats animalistes van presentar ahir dijous al ple una proposició de llei per acabar amb els
correbous. Els van acompanyar
Dani Cornellà (CUP) i Lucas Ferro (En Comú Podem), i la proposta per modificar la Llei de regulació de les festes tradicionals
amb bous es va registrar ahir al
migdia. La directora d’Anima
Naturalis a Espanya, Aïda Gascón, i el portaveu de l’Associació Tots Som Poble (Amposta),
Josep Franch, van demanar a
la resta de partits que s’hi sumin. De fet, segons l’ACN, es
van mostrar confiats perquè almenys ERC i Junts donin suport
a la “supressió” dels correbous a

les Terres de l’Ebre. El text proposa eliminar les següents modalitats de correbous: els bous
a la platja, el bou capllaçat i el
bou embolat. Per la seua part,
l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres
de l’Ebre va fer, també ahir, un
comunicat: “després de la noticia que hem rebut d’aquesta
proposta de Decret Llei, que vol
impulsar en Comú Podem i la
Cup al Parlament de Catalunya,
volem transmetre que ja hem
ficat en marxa tota la maquinària per emprendre les accions
necessàries per afrontar aquest
nou atac cap a la nostra cultura, deixant de banda una vegada
més al nostre territori a l’hora

de prendre una decisió que tant
ens afecta, a l’igual que va passar l’any 2019”.

Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines de
l’Ebre: “ja hem ficat en
marxa tota la maquinària
per empendre les accions
necessàries per afrontar
aquest nou atac cap a la
nostra cultura, deixant de
banda una vegada més al
nostre territori a l’hora de
prendre una decisió
que tant ens afecta”

Pujol: “senyora Ribera porta quatre anys de ministra i
no han fet cap actuació al Delta de l’Ebre”
Norma Pujol, diputada republicana al Congrés, va interpel·lar
a la ministra Teresa Ribera, durant la sessió de control al Govern sobre les seves actuacions
al Delta i la presentació del Pla
de Protecció definitiu.
Pujol li va recordat que “va ser
nomenada fa gairebé fa quatre
anys i després de dos temporals
com el Glòria i el Filomena segueixen sense fer cap actuació
i esperant un Pla de Protecció
del Delta definitiu”. La diputada
no ha voler acceptar més excuses: “el més greu és que avui
per avui, no hi ha cap projecte
executiu redactat, fet que significa que tardarem molts anys a
veure cap actuació”. En aquest
sentit, li va apuntar que “el seu

Ministeri no ha executat cap
projecte en defensa del Delta,
més enllà dels 2 km del Camí de
Guarda de la Badia dels Alfacs,
que va ser adjudicat pel PP”. Pujol fou molt clara: “a vostès els
hi corresponen les competències de protecció del litoral, destinin els esforços i els recursos
necessaris. Senyora ministra. El
Delta de l’Ebre s’està morint. No
es quedin mirant. Actuïn ja”. La
diputada li va retreure a la ministra que “ho fia tot a un Pla
de Protecció del Delta, del qual
desconeixem el seu contingut
final i que es va comprometre,
primer, a aprovar-lo l’agost de
2021, i després, a finals de 2021.
I estem a abril de 2022 i ens
trobem exactament igual, no

sabem res, ni tampoc hi ha res
fet”. “El Delta necessita actuacions, tenim estanteries plenes
d’estudis que cada ministre ha
encarregat, i vostè va pel mateix camí, deixar com a únic
llegat un nou estudi més, mentre veiem esfumar-se la finestra
d’oportunitat que representen
els fons Next Generation per
actuar efectivament al Delta”.
Segons va informar el Diari de
Tarragona, la vicepresidenta
tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera,
va atribuir el retard en l’aprovació del pla de protecció del
delta de l’Ebre, presentat l’any
passat, a la petició d’avaluació
ambiental estratègica sol·licitada per la Generalitat. “Aquestes

peticions s’han donat en més
ocasions en què també es va
demanar una avaluació ambiental. La vam fer a tota velocitat
i amb això sumarem 4 milions
més als 3,7 milions que tenim
ja invertits en la protecció del
Delta des que som al govern.
El pla és prioritari, amb la recerca de les millors solucions
per a un espai emblemàtic que
ningú a Espanya vol perdre, no
només vostès».

La diputada republicana
no accepta que la
ministra “s’amagui amb
excuses”

4
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MÉS
NOTÍCIES
HANDBOL
Tortosa acollirà, del 14 al
17 d’abril, el primer torneig
d’handbol de base Tortosa
Handball Cup. El torneig
portarà més de 1.800 esportistes de 114 equips de base
de tot l’Estat. Els partits
es jugaran als pavellons
de Ferreries, Remolins, el
Temple i Jesús, i als de Roquetes, Camarles, el Perelló,
la Ràpita i l’Ampolla.

BÍTEM
A partir d’este mes, l’Ajuntament de Tortosa incorpora
el poble de Bítem dins de la
itinerància que efectuen les
visites setmanals del Servei
d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD). D’esta manera,
Bítem se suma a la descentralització que l’Ajuntament ja va
implementar l’octubre passat,
afegint aleshores Jesús i
Campredó. El personal del
SIAD, conformat per advocada i psicòloga, atén les dones
que necessiten informar-se
o rebre suport. Les visites es
duen a terme a les dependències de les respectives EMD,
els dilluns (de 15 a 19 h) i els
dimecres (de 15.30 a 19.30
h). Per poder-s’hi acollir cal
sol·licitar cita prèvia: 677 568
745 i el 977 445 897.

tortosa

POLÍTICA
L’Ajuntament tanca la liquidació de l’exercici 2021
amb un romanent de tresoreria de 4,9 M€
L’Ajuntament de Tortosa ha
tancat la liquidació del pressupost municipal del 2021 amb
un romanent de tresoreria de
4.937.472,30 euros. L’alcaldessa,
Meritxell Roigé, ha fet una lectura molt positiva d’esta dada, ja
que remarca que “és el fruit de
la bona gestió financera feta pel
govern municipal, aconseguint
recursos d’altres administracions i administrant els recursos
de forma eficient al llarg de
tot l’exercici pressupostari”, ha
apuntat. Davant d’este romanent, l’alcaldessa ha avançat la
voluntat de dur a terme modificacions pressupostàries al llarg
de l’exercici pressupostari actual
per tal d’aprofitar estos recursos.
Concretament, ha detallat que

ta amb finançament dels fons
Next Generation, que l’Ajuntament de Tortosa ha rebut per a
seguir implementant zones de
baixes emissions que s’adiuen
amb l’Agenda 2030 per fer una
ciutat més sostenible i amable
amb la ciutadania.

l’objectiu del govern és plantejar noves actuacions que vagen
directament a seguir incidint en
la millora de la via pública, com
ara camins, voreres, enllumenat,
asfaltatge o enjardinaments, entre d’altres, i també a atendre les
necessitats socials que siguen
necessàries, ha dit Roigé. En

este sentit, una de les primeres
modificacions que es portaran
al ple per a aprofitar part del romanent se centrarà en la transformació del carrer Barcelona,
on es planteja un urbanisme
més amable amb les persones,
amb voreres més amples i carril
bici. Esta actuació també comp-

Set de cada deu ebrencs veuen positiu un aprofitament
econòmic del riu Ebre amb accions sostenibles
Un estudi d’opinió realitzat al
mes de març per l’empresa INFORTÉCNICA, aplicat sobre una
ampla mostra de la població de
les Terres de l’Ebre, conclou que
set de cada deu ebrencs veuria
positiu que al riu Ebre es duguin
accions destinades a promoure
el seu aprofitament econòmic
de forma genèrica. I quan se’ls
pregunta, diuen estar d’acord
en voler “un model europeu de
navegació fluvial”, i en “generar

energies renovables”.
El mateix sondeig també constata quina és la percepció que
tenen els ebrencs sobre l’actual estat del riu. Per al 77,9% està
“pitjor” ara que en els darrers
vint-i-cinc anys. Així ho manifesten 548 majors d’edat enquestats telefònicament, d’entre les 8.000 trucades fetes, els
quals creuen en un 78,8% que
“el riu es conservaria millor si es
generés un aprofitament dels

recursos econòmics”, sempre
garantint que les actuacions
respectessin la seua “la sostenibilitat”.
El sondeig d’INFORTÉCNICA,
empresa especialitzada en estudis d’opinió d’àmbit local, “té un
marge d’error baix, del 4,27%, i
una fiabilitat superior al 95%”.
El portaveu de SERCOSA, Joaquim Vallés, ha dit en relació amb
els resultats de l’estudi que “són
un molt bon indicador per con-

“Perplexitat” a Junts per Tortosa per l’anunci del PSC
a reconsiderar el seu paper al govern municipal
L’anunci del PSC de Tortosa
de reconsiderar el seu paper al govern municipal ha
deixat “perplexa” l’alcaldessa
Meritxell Roigé i el seu grup,
Junts per Tortosa. Els socialistes han obert “un període
de reflexió” sobre el pacte de
govern que tenen a l’Ajuntament, “un posicionament”
que Junts no entén i que atribueixen “a l’estratègia electoral” de la federació del partit,
“que no surt de Tortosa, sinó
de fora”.
“Esperava més d’un partit
seriós com el socialista, que

L’alcaldessa, Meritxell
Roigé, assenyala que
la dada és el fruit de la
bona gestió financera
que du a terme el
govern municipal

sap el treball que fem amb la
conselleria, a diferència del
partit del senyor Jordan que
ens té acostumats al populisme i la demagògia”, ha criticat
l’alcaldessa.
El detonant ha estat una altra
moció, dilluns en el plenari,
per reclamar la construcció
d’un hospital de referència
a les Terres de l’Ebre -Junts i
ERC es van abstenir-. Roigé
ha recordat que l’Ajuntament
no s’hi oposa, però exigeix a
la Generalitat pressupost i calendari, “un compromís ferm”
abans de cedir els terrenys ne-

cessaris”.
“No és un tema de terrenys
sinó de voluntat, de compromís i que hi hagi un euro destinat al pressupost. Ara no hi ha
absolutament res, com no hi
havia més enllà d’un cartell, fa
anys”, ha denunciat Roigé.
L’alcaldessa ha recordat la unanimitat amb què s’ha governat
entre Junts i PSC en un mandat que ha estat “complicat i
complex”, en què s’ha treballat amb pressupostos prorrogats o aprovant-los vinculats
a una moció de confiança, enguany. De fet, ha explicat que

els dos grups municipals estan
elaborant en una modificació
pressupostària que portaran a
aprovació aviat“.
Roigé confia que la situació
no desestabilitzarà l’equip de
govern i que es reconduirà els
pròxims dies, en el moment
que es reincorpori el tinent
d’alcalde i portaveu del grup
del PSC, Enric Roig -indisposat
des de dilluns-. “Les coses s’han
de resoldre des de Tortosa, i no
des de fora”, ha demanat Roigé.
“No hi ha cap problema amb ell
ni amb cap dels tres regidors
del grup socialista”. (ACN)

tinuar treballant per fer realitat
el projecte”. l’enquesta s’enviarà
“a tots els ajuntaments ebrencs,
a la Delegació del Govern, i a la
Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre”. Des de la Plataforma en
Defensa de l’Ebre han manifestat que “no entenem tant d’interès i a sobre esta enqüesta quan
tot plegat no és un problema social, és jurídic per si un projecte
es pot acceptar o no dins d’una
planificació hidrològica”.

El PSC obre un període
de reflexió sobre el seu
paper al Govern de la
ciutat “per la renúncia
de Junts d’apostar pel
nou hospital de les
Terres de l’Ebre”
Meritxell Roigé ha
insistit en què
l’Ajuntament no s’hi
oposa, però exigeix a la
Generalitat pressupost i
calendari, “un
compromís ferm”

amposta
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Naix el
Col·lectiu
Cultura Terres
de l’Ebre

L’Ajuntament formalitza cinc Convenis de
contractes de lloguer social col·laboració
amb les dos
amb famílies de la ciutat
societats
musicals

El Col·lectiu Cultura Terres de
l’Ebre s’ha presentat aquest
dimarts a Amposta, al Centre
d’Art Lo Pati. És una entitat impulsada per la gestora cultural Xènia Gaya i ideada per fer
xarxa i vincular tots els agents
i promotors culturals del territori, una plataforma digital creativa on “connectar el talent de
proximitat”. El Col·lectiu també
vol reivindicar la feina feta a
l’Ebre els últims anys, “una autèntica revolució cultural”, per
mostrar “amb orgull” les potencialitats i la identitat de les
iniciatives en les àrees metropolitanes, on es concentra el
85% del sector cultural del país.
L’objectiu és crear una marca
única per als festivals ebrencs
i que la cultura sigui un actiu i
un pol d’atracció important del
territori.

L’Ajuntament d’Amposta i diverses famílies de la ciutat van
signar els contractes corresponents a cinc habitatges de lloguer social, dilluns 4 a la tarda.
“Ens sentim molt orgullosos de
tenir pisos públics. Sabem que
anem a poc a poc, però hi ha
molta gent amb pocs recursos
que requereixen un habitatge digne”, deia l’alcalde, Adam
Tomàs. Són quatre habitatges
propietat de la Sareb, que fins
ara estaven buits, i un d’Hàbitat

URBANISME

3. Durant la signatura dels contractes, Tomàs explicava que
“aviat signarem dos contractes
més corresponents a pisos de
la Sareb”, al que recordava que
“en un moment determinat,
l’Ajuntament pot acabar adquirint aquests habitatges a un preu
assequible”.

Els contractes s’han
formalitzat per un
màxim de tres anys

L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, i els representants de les
dos societats musicals de la
ciutat, La Lira Ampostina i La
Unió Filharmònica d’Amposta, van signar els convenis de
col·laboració, aquest dilluns a
la tarda, per dur a terme activitats culturals durant l’exercici
del 2022.
En total s’han atorgat 201.634,16
euros, repartits segons l’activitat de cada entitat ampostina.
Aquestes subvencions tenen
per objecte fomentar l’activitat de les societats musicals
locals, com poden ser els concerts de Banda, les actuacions
i concerts oberts al públic, les
despeses de funcionament de
les escoles de música o, entre
altres, la promoció de la cultura musical a la ciutat.
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** Una fuga a la xarxa
d’aigua potable va obligar
la matinada d’ahir dijous a
tallar el subministrament,
que va afectar des del
carrer Verge del Pilar fins
al carrer Sant Cristòfol. Els
serveis tècnics van treballar
per solucionar la fuga i per
retornar el servei d’aigua.
** Els i les amants del
Swing tenen una cita a la
capital del Montsià. L’Ajuntament i l’escola de ball
Modo Swing han preparat
la primera Jornada de Swing
d’Amposta, el diumenge 8
de maig.
** Torna el concurs de
fotografia “Llegim Amposta”. La Biblioteca Comarcal
convoca la 6a edició, obert
fins al 14 d’abril.
** La seu del Consell Comarcal
del Montsià va acollir la reunió
que donarà un nou impuls a
l’Acord Territorial del Montsià
signat l’any 2016, per treballar
conjuntament per al desenvolupament social, econòmic i
ocupacional de la comarca.

6

DIARI MÉS EBRE • divendres 8 d’abril / 2022

CAMARLES

DELTEBRE

Desarticulen un taller
mecànic il·legal

La Guàrdia Civil ha desarticulat
un taller mecànic il·legal en els
baixos d’una casa a Camarles, a
la pedania del Lligallo del Gànguil. Agents del Servei de Protecció de la Natura de Tortosa
i del Destacament del Seprona
del Delta de l’Ebre van descobrir el taller on es treballava
sense llicència municipal mediambiental, registre de seguretat
industrial ni registre de productor de residus. Els agents
van tenir coneixement al febrer
d’aquesta activitat, i que s’esta-

baix ebre

ven fent tasques de reparació
i manteniment de vehicles de
tota mena. Amb col·laboració
ciutadana van localitzar el taller
clandestí. Van fer-hi una inspecció i van trobar maquinària, eines i instal·lacions pròpies
d’un taller mecànic professional. Els agents van formular
diferents denúncies en matèria de residus, dirigides tant a
l’Ajuntament de Camarles, com
als Departaments de Vicepresidència i Territori i d’Empresa i
Treball de la Generalitat. (ACN)

Mescla i DeltaFira es traslladen al Parc
Fluvial del Delta per seguir obrint el
municipi al riu
Els dies 20, 21 i 22 de maig tindrà
lloc una nova edició de la DeltaFira i de Mescla, la mostra de
gastronomia, paisatge i turisme
de les Terres de l’Ebre. Aquesta serà la primera edició que es
realitzarà des de l’any 2019, ja
que les dues anteriors han estat
suspeses com a conseqüència
de la pandèmia de la COVID-19.
En la roda de premsa, celebrada al Parc Fluvial del Delta, s’ha
presentat el cartell d’aquesta
edició, el qual descriu el concepte Mescla a través de la fusió
de diferents imatges que evoquen l’atracció natural de Deltebre i també els ingredients que
donen valor a la fira. A banda, i
com a primera novetat, també
s’ha anunciat un nou emplaçament per a DeltaFira i Mescla: el
Passeig del Riu i el Parc Fluvial
del Delta. L’alcalde de Deltebre,

Lluís Soler, ha explicat que “amb
aquest canvi d’ubicació volem
seguir obrint el municipi al riu
Ebre i convertir-lo amb un punt
d’atracció més de la fira”. Soler
ha afegit que “en aquesta edició
de Mescla aglutinarem el talent i
l’esforç de tota aquella gent que
projectar i que volen fer de Deltebre, del cor del Delta, un aparador de sabors, de sensacions

Els dies 20, 21 i 22
de maig
i de paisatge”. La programació
es donarà a conèixer més endavant. Mescla va ser escollida
millor fira de les Terres de l’Ebre
l’any 2019 a càrrec de l’associació d’Empresaris de l’Ebre.

142 edicions de Firabril, la Fira de l’Oli i la Mel de Catalunya
Després de dos anys sense poder gaudir-ne, el Perelló tornarà
aquest cap de setmana a convertir-se en la capital catalana
de l’oli i la mel. La 142a edició de
“Firabril”, La Fira de l’Oli i la Mel
de Catalunya arriba per convertir-se de nou en una de les
fires més importants de les Terres de l’Ebre. En l’edició d’enguany, s’ha instal·lat un envelat
a la Plaça U d’octubre i es podrà
gaudir la vespra de l’espectacle
Bona Gent de Quim Masferrer.
També en aquest mateix espai
les nits de divendres i dissabte

els nascuts l’any 2003 i 2004
faran la festa de Quintos que
no han pogut fer. Altres actes
destacats: la cercavila amb els
gegants, actuació de la Coral
Santa Llúcia, concert de fira
de l’Agrupació Musical l’Emburgada, mostra de ramaderia,
artesans, tallers, exhibició de
força, xerrades, degustacions i
participació de cuiners locals i
l’Ada Parellada. Tampoc faltaran
els sortejos per tancar l’edició
de la fira, com el de ’l’olivera
d’oli’ o el seu pes amb mel. Més
informació a les planes 12 i 13.

El certamen tindrà
lloc el cap de setmana,
dies 9 i 10 dabril, i els
productes estrella
del Perelló són
protagonistes: la mel i
l’oli

L’Ajuntament del Perelló autoritza la represa de les
obres del parc eòlic la Collada II
L’Ajuntament del Perelló autoritza la represa de les obres
del parc eòlic la Collada II,
que havia aturat per dubtes
sobre la validesa de la llicència. El permís s’exhauria
l’agost del 2021, però aquest
mes de febrer, quan es van
començar a fer excavacions,
el consistori les va aturar i
GEPEC-EdC també ho va denunciar als Mossos i Agents
Rurals. En el període d’al·legacions de l’expedient de l’Ajun-

tament, la promotora Eòlica
del Perelló ha justificat que va
començar les obres amb uns
treballs de desbrossat i preparant obres en un camí d’accés. El consistori argumenta
que “d’acord amb la legislació
i la jurisprudència existent”
ha de dictaminar a favor de
la represa dels treballs. En un
comunicat, admeten que són
treballs “molt menors” però
que es van executar “abans
de la data en què expirava la

llicència d’obres”, i reitera que
la promotora “ha complert
tots els tràmits administratius
que marca la legislació vigent”.
En conseqüència, deixa sense
efecte l’expedient d’inici de la
caducitat de la llicència.
La decisió s’ha pres unànimement per la comissió informativa d’Energies Renovables
del consistori, integrada per
membres dels dos grups municipals a l’Ajuntament (ERCAM i Junts). (ACN)

anunci
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L’ALDEA

L’AMETLLA

Fira de l’Arròs i del Comerç

Del 22 al 24 d’abril, tindrà lloc
la 16a Fira de l’Arròs i del Comerç de l’Aldea, una fira plena
d’oportunitats, plena dels productes més emblemàtics de les
Terres de l’Ebre. L’horta, l’arròs,
la gastronomia, els vins DO

Terra Alta i l’Aldea. “Una oportunitat d’Or”.
I coincidint amb la Fira, el diumenge 24 d’abril arriba la 13a
Diada de l’Arròs, Col i Fessols.
“Podràs assaborir l’autèntica
tradició ebrenca”.

Arriba la Fira Alternativa

La Fira Alternativa de l’Ametlla de Mar arriba aquest cap de
setmana amb una cinquantena
d’expositors locals i d’arreu del
territori. Els carrers més cèntrics del municipi s’ompliran de
productes artesanals, ecològics, manufacturats i naturals,
en una cita anual que arriba ja
als 29 anys de vida, després de
no haver-se pogut celebrar els
dos anys anteriors a causa de la
pandèmia. Durant aquests tres
dies es podrà gaudir de nombroses parades de complements tèxtils fets a mà, joieria

La Guàrdia Civil intervé en una platja de
l’Ametlla de Mar dues tones i mitja de haixix
La Guàrdia Civil ha intervingut
aquesta setmana prop de 2.500
quilos de haixix en una platja
de l’Ametlla de Mar. Durant el
servei de vigilància costera, els
agents van detectar com una
narcollanxa intentava apropar-se a terra a la zona de la
platja del Torrent del Pi. Aleshores van activar el protocol,
amb agents especialitzats en la
lluita contra el tràfic de drogues
de la Unitat de Policia Judicial

de Tarragona, així com personal de l’Organisme de Coordinació i Operacions Contra el
Narcotràfic (OCON), que s’hi
van traslladar amb suport dels
mitjans tecnològics del Sistema
Integrat de Vigilància Exterior
(SIVE). Els dos narcotraficants
van ser sorpresos quan descarregaven la droga, repartida en
77 fardells, i van ser detinguts.
Els agents també van intervenir
més de 1.000 litres de combusti-

ble en 51 bidons i una furgoneta
amb què els traficants pretenien
abandonar la zona. (ACN)

Roquetes i Agbar inauguren l’exposició
“Operació Aigua” per conscienciar sobre la disponibilitat
dels recursos hídrics
L’exposició “Operació Aigua”
d’Agbar, companyia gestora del cicle de l’aigua i serveis mediambientals, ha estat
inaugurada a Roquetes per
l’alcalde Ivan Garcia i el gerent territorial d’Agbar, Jordi Pont, al passeig Ramon
Bosch i Rosell, emplaçament
d’aquesta mostra didàctica.
L’acte també ha comptat amb
la presència de la regidora de

Medi Ambient de Roquetes,
Sònia Andrade, el cap de Distribució d’Agbar, Marc Pino, i
la coordinadora de Clients,
Anna Machuca.
L’exposició, que es podrà visitar a Roquetes fins al 24
d’abril, té l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre
la situació actual i futura de
la disponibilitat d’aigua, dels
usos i abusos que en fem com

a societat i de l’impacte que
aquestes accions tenen en el
medi natural. L’exposició està
dirigida al públic general, amb
un èmfasi especial en el familiar i escolar.

Es podrà visitar a
Roquetes fins al
24 d’abril

i bijuteria artesana, quadres
o ceràmica, fins a herbes remeieres o espelmes. Tampoc
faltaran les parades gastronòmiques amb els tradicionals
d’embotits o formatges de diverses varietats. Tot plegat, en
500 metres de parades situades
al carrer Pau Casals, la plaça
Nova i la plaça Joan Miró.
A més, els Quintos dels anys
2001 i 2002 també han organitzat diverses activitats juvenils a la
plaça Nova, com vermut electrònic, dinars populars i tardeos
amb música remember dels 90

Des d’avui divendres i
fins diumenge
i el 2000. L’esdeveniment, que
permetrà promocionar els serveis, comerços i productes típics
del municipi i del territori, s’inaugurarà avui divendres a les 19 h
de la tarda amb l’actuació de la
Xaranga Suquet Calero i romandrà obert tot el cap de setmana,
dins l’horari comercial, fins al
diumenge a les 20 h de la tarda.

Adjudicades les obres d’adequació
de les instal·lacions del tram entre
l’Ametlla de Mar i el Camp de Tarragona
Adif ha adjudicat les obres
d’adequació de les instal·lacions de seguretat i senyalització
del tram del corredor mediterrani comprès entre l’Ametlla de
Mar fins al Camp de Tarragona.
El contracte s’ha adjudicat a
l’empresa CAF Signalling per un
import de 17.744.879,92 euros
(IVA inclòs) i està previst que
els treballs s’executin en un
termini d’un any. Entre les prin-

cipals actuacions destaquen la
reinstal·lació de les balises del
sistema ERTMS, la substitució
del sistema d’ASFA analògic
(Anunci de Senyals i Frenada
Automàtica) a digital.
També es modificaran els enclavaments entre l’Ametlla i el
canviador de La Boella, entre
altres treballs. L’obra obta a rebre finançament dels fons europeus. (ACN)

montsià
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LA RÀPITA

AJUNTAMENT

Jornades Gastronòmiques del Caldo

Millora del
sistema
d’abastament
d’aigües de la
zona del Barri

La Ràpita ha presentat, aquesta
setmana, les I Jornades Gastronòmiques ‘del Caldo’ que se
celebraran del 22 al 30 d’abril
al municipi. Un total d’onze restaurants oferiran menús
gastronòmics que uneixen l’excel·lència gastronòmica amb la
identitat i la tradició rapitenca.
Les jornades s’han presentat en
una roda de premsa al port pesquer de la Ràpita per destacar
la importància d’engegar unes
noves jornades gastronòmi-

ques que permetran a la ciutadania gaudir dels plats mariners
més emblemàtics de la Ràpita
i menjar allò que els mariners
mengen dalt de la barca.
Aquestes jornades se sumen al
calendari de jornades gastronòmiques que es duen a terme
a la Ràpita. L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha exposat
que “engeguem unes Jornades
Gastronòmiques que ens permeten combinar gastronomia
i identitat, és a dir, la fórmula

imprescindible perquè la gent
les gaudeixi al màxim”. Caparrós ha afegit que “podem ferles possible gràcies al saber fer
dels restauradors de la Ràpita i
del producte de primera qualitat de la mar de l’Ebre que els
pescadors ens porten cada dia
a la llotja”.

Del 22 al 30 d’abril

Josep Lluís Gimeno encapçalarà la llista
d’Esquerra Republicana per “assolir
l’alcaldia de Santa Bàrbara”
L’assemblea d’Esquerra Republicana de Catalunya a Santa Bàrbara ha proposat
per unanimitat al planer Josep Lluís Gimeno i Vegué perquè “encapçali i lideri la
llista electoral del partit a les eleccions municipals vinents”. Amb aquesta incorporació “el projecte republicà s’obri per sumar perfils independents i transversals
a les seves files, amb l’objectiu de liderar el canvi i el rellançament que Santa
Barbàra necessita”.
Josep Lluís Gimeno és pagès, vinculat al sector oleícola i també al dels cítrics.
Actualment, és president de la Comunitat de Regants del canal Xerta–Sénia i al
llarg de la seva trajectòria “ha estat molt vinculat a la vida associativa, social i
cultural del poble; sigui presidint diverses entitats o bé col·laborant-hi de manera
molt activa”. Amb Gimeno al capdavant els republicans treballaran “per continuar
aglutinant diverses sensibilitats i sectors a la seva candidatura; i poder oferir un
projecte il·lusionador a la ciutadania que impulsi de nou Santa Bàrbara. A més
aquest projecte se sumarà a la transformació social, verda, feminista i democràtica que el partit
està liderant des del Govern i el municipalisme,
arreu del país”. Esquerra Republicana, amb el lideratge de Josep Lluís Gimeno, “treballarà per
aconseguir la victòria a les eleccions municipals,
fet que podria comportar que per primera vegada des de la recuperació democràtica, l’alcaldia
canviés de signe polític. Cal apuntar que durant
el darrer cicle electoral a Santa Bàrbara, Esquerra
Republicana ha estat la força política guanyadora, i una victòria a les eleccions municipals certiJosep Lluís Gimeno. ficaria l’hegemonia republicana al municipi”.

“Amb aquesta incorporació el projecte republicà s’obri per
sumar perfils independents i transversals a les seves files”

L’Ajuntament de la Ràpita està
millorant el sistema d’abastament d’aigües de la zona del
Barri.
Les actuacions s’estan duent a
terme al carrer Barcelona amb
el carrer 13 d’octubre, i en acabar, es faran les mateixes accions al carrer Castelló amb el
carrer 13 d’octubre.
L’alcalde, Josep Caparrós, assegura que “continuem treballant
i destinant recursos a renovar
les canalitzacions de la Ràpita
per millorar el nostre municipi” i es dirigeix als veïns i veïnes
del Barri per agrair-los “la seva
comprensió davant les possibles molèsties ocasionades”.
Les actuacions formen part del
Pla Director d’Aigües de Catalunya i el seu cost ascendeix a
44.184 euros.
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** LA RÀPITA programa
‘Fem pasqüeta’, un conjunt
d’activitats infantils i juvenils per a les vacances de
Pasqua adreçades a totes
les edats. La programació
inclou activitats de lleure,
esportives i culturals els
dies 11, 12, 13 i 14 d’abril.
** LA RÀPITA es promociona com una destinació
de turisme de proximitat
al Saló de Turisme B-Travel, fira de referència del
sector turístic en l’àmbit del
turisme de proximitat de
Catalunya. La presència de
la Ràpita a la fira és molt
important, ja que, actualment, el mercat prioritari de
la Ràpita, amb el 50% dels
seus visitants, procedeix
de Catalunya. L’alcalde,
Josep Caparrós, explica que
“assistir a la fira B-Travel és
una cita obligatòria perquè un nombre elevat del
turisme que ens visita és de
Barcelona i més enguany
que seguim apostant pel
turisme de proximitat”.
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Torna la Mostra d’Art i Flors El Ple Comarcal aprova un pressupost de
als Balcons
més de 15,5 MEUR per al 2022

El pròxim dissabte, 30 d’abril,
l’art tornarà a florir als balcons
d’Alcanar a través de la IV Mostra d’Art i Flors als Balcons. Fins
al 15 de maig, una quarantena
d’obres de grans dimensions
convertiran el nucli històric de
la ciutat en una autèntica galeria d’art que recorrerà el carrer Generalitat, la plaça Major,
el carrer Felip Pedrell, i les places del Peó i del Camí Ample.

SANT JAUME

Joan Roig, alcalde d’Alcanar,
ha reflexionat sobre el fet que
la Mostra, va néixer, entre altres
coses “per a donar resposta a
persones amb inquietuds artístiques que buscaven una plataforma on expressar-se amb
el millor escenari possible, els
carrers del poble”. El cartell i
la portada del catàleg és obra
de la reconeguda il·lustradora i
muralista Lara Gombau.

L’àmbit social i la construcció
de la depuradora d’aigua de
Santa Bàrbara, eixos principals del pressupost del Consell Comarcal del Montsià
d’aquest 2022 que se situa en
15.691.233,39 euros. «L’àmbit social continua ocupant el
carril principal de les polítiques
comarcals. Són al voltant de
2.400.000 euros els que destinarem a Serveis Socials, una
xifra a la qual se li afegeix una
partida extra de 30.000 euros
per subvencionar la rehabilitació d’edificis d’un nou conveni
entre l’ens comarcal i l’Agència d’Habitatge de Catalunya
enllaçat al fons Next Generation. També se li afegeixen
1.500.000 euros destinats a
Ensenyament.
L’increment
del pressupost respecte l’any
passat es deu principalment
al projecte de la construcció
de la depuradora d’aigua de
Santa Bàrbara, una obra llarga-
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Denuncien Neteja del solar ‘Natros. Gent
on s’ubica la
com tu’,
un home per
pescar angula plaça de bous l’homenatge
de Joan-Josep
de forma
Sancho a la
furtiva
gent d’Alcanar

Els Agents Rurals han denunciat
un home acusat de pescar de
forma furtiva angules del delta.
Els fets van passar el 30 de març
a Sant Jaume, quan els agents
van detectar un bussó no identificat que s’utilitzava per capturar angules. L’aparell tenia dues
llums i estava cobert amb plàstics per evitar ser detectat. L’endemà, els agents van enganxar
in fraganti l’individu, que va admetre el delicte i es van recuperar 150 grams d’angula, que van
ser retornats al riu. El període
autoritzat per pescar aquesta
espècie acabava el 20 de març
i l’home no tenia autorització
per l’activitat. La infracció, classificada com a greu, pot comportar-li una sanció econòmica
d’entre 301 i 60.000 euros.

Les tasques de neteja del solar on s’ubica la plaça de bous
avancen a bon ritme. La plaça
de bous és un dels tres abocadors que es van habilitar
puntualment per a dipositar
les runes generades a conseqüència dels aiguats de l’1 de
setembre de 2021. També es
van habilitar la pista esportiva de les Cases d’Alcanar i el
càmping Alfacs a Alcanar Platja. Ara les màquines i els operaris seleccionen els residus
per traslladar-los a l’abocador
del Mas de Barberans i reduir
també el cost del tractament
posterior. Tot i això, la classificació, la neteja, el transport i el
tractament dels residus ascendirà a un cost total aproximat
de 140.000 euros que assumirà l’Ajuntament. L’acció s’ha fet
conjuntament amb l’Agència
Catalana de Residus, el COPATE i el Consell Comarcal.

Avui divendres,(19 h), al Casal
Cívic Trinitari Bel d’Alcanar, es
presenta el llibre ‘Natros, gent
com tu’ de l’autor canareu Joan-Josep Sancho, un recull de
50 semblances biogràfiques de
persones d’Alcanar que pertanyen a diversos sectors professionals i a quatre generacions diferents. A la presentació
hi intervindran l’alcalde Joan
Roig; Miquel Àngel Pradilla,
professor de la URV; Joan Tardà, prologuista del llibre; Àlex
Espuny, autor de la coberta i
l’epíleg; Rafel Espuny, autor de
les fotografies i Joan-Josep
Sancho, autor dels textos i coordinador del llibre.

ment reivindicada al territori i
que suposarà una inversió de
5.900.000 euros», explica el
president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Roig, en
sessió plenària. La partida s’ha
aprovat per majoria durant el
Ple comarcal amb els vots a favor d’ERC-AM i les abstencions
de Junts x Catalunya, Candidatura de Progrés, en Comú
Guanyem i la consellera adscrita. La resta de mocions pre-

sentades foren aprovades per
unanimitat.

GODALL

LA SÉNIA

Actes
incívics pel
Carnaval

Certamen
Internacional
de Bandes de
Música

L’Ajuntament de Godall ha
condemnat fermament “els actes i fets incívics produïts a partir de les 19:30 hores el passat
dissabte dia 2 d’abril. Ni trencar
vidres de les cases particulars,
ni tirar ous als vidres de les cases, ni obrir cotxes i tirar farina
dins, ni cap altre tipus d’acte
violent, res de tot això forma
part de la festa del nostre Carnaval. La tradició de les batalles de farina no és això, i tots
aquests actes només fan que
embrutar la bona reputació de
la nostra festa i del nostre poble. Lamentem profundament
aquests fets, i no tolerarem
que es repeteixin. Recordem
que la batalla de farina s’acaba
a les 19.30 hores, i necessitem
acabar el Carnaval amb pau,
ja hi ha prou maldat i guerra al
món”. A banda d’estos greus
actes vandal.lics, cal destacar
que es va reviure la festa amb
molta il.lusió.

L’increment es deu
principalment al
projecte de la
construcció de la
depuradora d’aigua
de Santa Bàrbara

El Certamen Internacional de
Bandes de Música Vila de la
Sénia va finalitzar aquest passat cap de setmana la seva
XIV edició, que es va celebrar
en un format no competitiu.
L’a aturada a causa de la pandèmia de la Covid-19 i el poc
temps de les possibles bandes
participants en preparar un
repertori per a concurs, van
fer replantejar a l’organització el seu format. Per això es
va apostar per convidar a tres
bandes de renom del territori.
Durant el certamen es va
anunciar la data de celebració de la seva XV edició, que
tornarà amb el seu format habitual de concurs: l’1 d’abril
de 2023. Es tractarà d’una fita
molt important; és l’únic concurs que s’organitza a Catalunya per a bandes de música.
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CAMPREDÓ
“Les Brigades i la Solidaritat
Internacional”
Des del Campus Extern de la
URV amb col·laboració amb
l’Associació Cultural Soldevila i la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Campredó
s’han organitzat les jornades
“Les Brigades i la Solidaritat
Internacional” en el marc del
treball per la recuperació de la
memòria històrica.
Varen celebrar-se en dos dies
amb format diferent. Divendres
dia 1 va prendre el protagonisme l’alumnat de 4t d’ESO dels
instituts del municipi de Tortosa. Varen impartir-se dos xerrades-debat per tal de transmetre
el missatge de solidaritat i pau
internacional. Els professors
Carme Maigí i Lluís Montull van
fer cinc cèntims del treball que
es realitza des del DEMDE-Ebre,
que aplega un conjunt de professors envers la recuperació
de la memòria històrica i la
condemna dels fets ocorreguts
durant el nazisme. La segona
de les xerrades la va impartir el
professor Antoni Cid, que va fer

un repàs sobre l’aspecte de la
solidaritat en les brigades internacionals que vingueren a lluitar durant la guerra de 1936-39
per combatre el feixisme a que
s’escampava per Europa.
També es va fer una visita a
l’exposició Fam i guerra a Catalunya, produïda pel Museu Etnològic de Barcelona i cedida
pel Casal del Conflent, la qual
està instal·lada al vestíbul del

Jornades realitzades en
el marc del treball per
la recuperació de
la memòria històrica
La recreació del Pas de
l’Ebre es va ajornar i
es durà a terme demà
dissabte 9 d’abril

Campus Terres de l’Ebre.
Així mateix, el dissabte 2 d’abril,
a la torre medieval, va impartir-se la conferència «Kilroy
was here.
Els grafits de les brigades internacionals de la guerra civil»,
a càrrec d’Enrique Gil. Aquest
professor d’Almansa, format a
la Universitat d’Alacant, és un
arqueòleg de grafits del conflicte bèl·lic. En aquesta torre
de Torre de Font de Quinto es
poden contemplar uns inte-

ressants grafits de membres
de la XIV Brigada Internacional
La Marsellesa. Va resultar una
conferència molt fructífera, ja
que el professor Gil va donar a
conèixer alguns descobriments
de molt pes sobre els grafits.
D’altra banda, les inclemències
metereològiques van impossibilitar, el cap de setmana passat, la realització de la recreació del Pas de l’Ebre, la qual es
portarà a terme demà dissabte
9 d’abril. A partir de les 10.30

del matí hi haurà una recreació
musicada, poètica i històrica
del Pas d l’Ebre dalt del llagut
Lo Sirgador.
Hi intervindrà l’historiador Màrius Pont, l’escriptor i rapsoda Emigdi Subirats i el grup La
Tuna folk. Es farà un recorregut
pel riu pels espais que es van
cobrir de sang durant la matinada del 25 de juliol de 1938
quan l’exèrcit republicà va intentar creuar l’Ebre a l’alçada
de Font de Quinto.
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ribera/terra alta

MÓRA D’EBRE
Exigeixen la reobertura de l’oficina de la Seguretat Social dos
anys després del seu tancament
La diputada al Congrés d’ERC
Norma Pujol, la senadora Vanessa Callau, el president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier
Gràcia, i la presidenta del Consell de la Ribera d’Ebre, Gemma
Carim, han reclamat, davant la
seu de l’antiga Oficina de la Seguretat Social a Móra d’Ebre, la
seva reobertura, després de dos
anys d’estar tancada. Pujol ha
afirmat que “el ministre Escrivà
ha de complir el compromís de
reobrir l’Oficina. És una vergonya que no compleixi allò que el
seu partit va avalar al Senat, amb
la resta de grups”. La diputada ha
destacat que el Govern espanyol
va justificar el tancament per la
jubilació d’un dels dos treballa-

CONSELL
COMARCAL DE
LA RIBERA
“Volem que la nostra comarca siga un referent en l’àmbit
del senderisme i el cicloturisme. Ja fa uns anys que es van
plantejar les primeres rutes
d’aquest tipus a la Ribera
d’Ebre, però es va fer de
manera una mica dispersa.
Ara hem ordenat l’oferta i
hem creat nous materials
divulgatius”, ha explicat
Gemma Carim, presidenta
del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre. I és que la
Reserva Natural de Sebes a
Flix ha acollit la presentació
dels nous opulscles i del web
rutes.turismeriberaebre.org.
D’altra banda, les alcaldies de la Ribera d’Ebre i
els consellers i conselleres
comarcals han fet una visita
a la Nau del Consell Comarcal
al Polígon del Molló (entre
Móra la Nova i Tivissa) per
conèixer de primera mà el
desplegament de l’Àrea 5G
Rural de les Terres de l’Ebre.
Després d’uns mesos de treballs preparatoris, algunes
empreses començarana aviat
a operar des dels laboratoris
5G per experimentar amb la
nova tecnologia.

dors que hi treballava, a l’altre
el van traslladar de centre. “La
pèrdua de serveis públics com
aquests, i la manca d’atenció
presencial a l’hora de poder fer
gestions relacionades amb el
treball, la pensió, la prestació per
maternitat o paternitat, la viudetat i altres; sobretot en col·lectius
que no tenen capacitats telemàtiques, mostra la desconsideració del govern espanyol cap a la
gent del Priorat, la Ribera d’Ebre
i la Terra Alta”. Pujol ha recordat
que el Senat el 26 de maig de
2021 el Senat va aprovar, amb
els vots favorables del PSOE, una
moció d’Esquerra on instava el
govern a reobrir l’oficina. A més
la diputada ha llegit les paraules

que en aquella sessió el llavors
senador socialista, Manel de la
Vega, va dir: “(..) ahir mateix el
ministre es va comprometre a
donar una sortida, una viabilitat,

Les gelades malmeten tota
la fruita de pinyol del nord
de la Ribera d’Ebre
A les Terres de l’Ebre, les gelades dels últims dies han tingut
afectacions “importants” als
cultius del nord de la Ribera d’Ebre i també, amb menys
impacte, en altres municipis
de la resta de la comarca i de
la Terra Alta. Les baixes temperatures han afectat la pràctica
totalitat dels arbres de fruita de
pinyol als municipis de la Torre de l’Espanyol, Vinebre, Ascó
i Flix. Ametllers, presseguers,

albercoquers i cirers ja havia
florit o fins i tot tenien la fruita
“quallada”.
S’han registrat temperatures
de fins a menys cinc graus que
han fet ineficaces les tècniques
per evitar les gelades d’alguns
pagesos.
A la Terra Alta, el repòs hivernal
de la vinya l’ha protegit, però
no es descarta que hi hagi cultius d’ametllers afectats.
(ACN)

Mor el conductor d’un turisme en
sortir de la via a la C-44 a l’altura
de Tivissa
El conductor d’un turisme va
morir dilluns a la nit després
que el vehicle sortís de la via
per on circulava, segons va
informar el Servei Català de
Trànsit.
Els Mossos d’Esquadra van
rebre l’avís de l’accident a les
21.24 h a la C-44, a l’altura de
Tivissa, en sentit Móra d’Ebre.
S’estan investigant les causes per les quals el turisme va
sortir de la via.
La víctima és un home, S.B.C.,
de 64 anys i veí de Tivissa.
Amb aquesta víctima, són 35

les persones que han mort en
accident de trànsit enguany
a la xarxa viària interurbana
de Catalunya. Arran de la incidència, es van activar nou
patrulles dels Mossos, tres
dotacions dels Bombers i
dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM).

Els Mossos
investiguen la causa
del sinistre

una solució a l’oficina de la Seguretat Social de Móra d’Ebre.” I
afegí “(..) els polítics tenim l’obligació de donar solucions i els
socialistes el nostre compromís

és tornar a reobrir aquest servei”.
És per això que Pujol ha advertit
que “si el PSOE no reobre l’oficina de Móra d’Ebre, tal com es
van comprometre, haurà mentit
i enganyat a tota la ciutadania de
les tres comarques. No ens val
l’argument de que no disposen
de prou efectius per reobrir-la
i que no es considera viable
el seu manteniment”. Gemma
Carim, presidenta del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre,
ha anunciat que “els tres presidents dels consells comarcals
hem demanat una reunió amb
el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, el senyor Joan
Sabaté, que es celebrarà avui
divendres”.

Representants de l’àrea
d’Habitatge es reuneixen al
Consell de la Terra Alta
El secretari d’Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat,
Carles Sala, s’ha reunit amb la
presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, Neus Sanromà, membres de la junta de
govern del Consell Comarcal
i representants dels municipis
terraltins per tractar la problemàtica de l’habitatge a la Terra
Alta. Els representants institucionals del Govern han informat els assistents a la reunió

de les iniciatives de la Generalitat en matèria d’habitatge
que poden beneficiar la Terra
Alta, així com de les diferents
línies de subvenció que estan
previstes per aquest efecte. La
problemàtica de l’habitatge a la
comarca existeix, amb moltes
cases buides que requereixen
de línies de subvenció per poder ser rehabilitades i destinades a habitatges de lloguer de
primera residència.

Les antigues estacions de
tren d’Horta de Sant Joan es
reconvertiran en equipaments de
la Via Verda de la Terra Alta
La Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre
ha aprovat la modificació del
planejament d’Horta de Sant
Joan que permetrà al seu
Ajuntament rehabilitar les
antigues estacions ferroviàries
del municipi i convertir-les en
equipaments vinculats a la Via
Verda de la Terra Alta.
El municipi d’Horta de Sant
Joan té dues antigues estacions de tren en desús que pertanyien a la línia Tortosa-Pue-

bla de Híjar: la d’Horta de Sant
Joan i la d’Arnes-Lledó. L’any
2010, l’Ajuntament i ADIF van
formalitzar un contracte de
lloguer de les dues estacions,
però ara el consistori vol comprar-les per reconvertir-les en
equipaments vinculats a la Via
Verda, com a estratègia per
dinamitzar el turisme al poble i atreure visitants i activitat
econòmica. La Comissió d’urbanisme ha aprovat definitivament el canvi del planejament.
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La marca Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre es
promociona a la Fira Alimentària 2022
El Govern i el Consorci de
Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre (COPATE) ha
promocionat aquest dimarts, 5
d’abril, els productes acreditats
amb la marca de les Terres de
l’Ebre en una demostració culinària a l’espai Catalonia HUB
de la Fira Alimentària 2022.
L’espai d’exposició, cuina en
directe i networking ha acollit una demostració culinària
amb productes de les Terres
de l’Ebre, a càrrec de la cuinera televisiva de l’Ametlla de
Mar Gessamí Caramès i de la

periodista de l’àmbit cultural
de l’Ebre Anna Zaera, que he
permès donar a conèixer el
potencial agroalimentari i gastronòmic ebrenc.
La presència de la marca Reserva de la Biosfera en fires i
esdeveniments promocionals
és una de les propostes del
Pla estratègic de comunicació,

per això, des del Govern de la
Generalitat “hem cregut imprescindible estar presentats a
la fira agroalimentària més important del país i és la primera
d’un seguit d’accions per potenciar i promocionar la marca Reserva de la Biosfera”, ha
destacat el delegat del Govern,
Albert Salvadó.

Per la seua part, el president
del COPATE, Xavier Faura destacava els valors de la marca
Reserva de la Biosfera “que són
els valors dels propis productors que agrupa, en l’actualitat
més de 150 productors de les
Terres de l’Ebre”.
A l’acte promocional hi va assistir una representació de

la Comissió Executiva de la
Reserva de la Biosfera de les
Terres de l’Ebre, a més de
productors agroalimentaris i
del sector de l’aqüicultura del
territori que també promocionen els seus productes Reserva de la Biosfera de les Terres
de l’Ebre a la fira Alimentaria
2022.

“Hem cregut imprescindible estar
presents en la fira agroalimentària
més important del país”

‘Benifallet, tots els camins t’hi porten’
‘Benifallet, tots els camins t’hi porten’ és la nova campanya amb què
l’Ajuntament presenta la seva proposta turística, àmplia i diversa, per
aquest any 2022. És una campanya
que forma part i és continuïtat del
segell “Cor de l’Ebre” impulsat l’any
passat amb dos objectius: reconnectar el públic després d’un any
de pandèmia i oferir el municipi al
turista i visitant com a camp base
atenent la seva posició geogràfica.
Benifallet, al centre del conjunt de
les Terres de l’Ebre, municipi que
limita amb tres de les seves quatre
comarques, de connexió de l’antiga Corona d’Aragó s’ofereix com
lloc de gaudir i d’estada per conèixer i assaborir el sud de Catalunya.
Les Coves, que els mesos d’abril i maig obren de dimecres a divendres, obriran
tots els dies per Setmana Santa i no tancaran a migdia Divendres Sant, dissabte i
Diumenge de Pasqua. Pel que fa al Llagut, que viatja els caps de setmana, també per Setmana Santa oferirà sortides tots els dies a les 11, 12.30, 16.30 i 18.00
hores. Des de l’Ajuntament es recomana als visitants concertar cita prèvia. A les
Coves i el Llagut, la proposta Cor de l’Ebre es complementa amb les activitats
al riu (piragüisme, caiac, canoes), d’aventura (tirolines), la proposta de Via Verda,
el senderisme pels GR7 i GR99 i les rutes per la serra de Cardó, la visita gratuïta
al poblat ibèric del Castellot de la Roca Roja, entre moltes altres propostes. Tot
això, adobat amb una àmplia oferta de restauració i allotjament.

AJUNTAMENT D’ALCANAR

						

Exp. electrònic: 4017/2020

Anunci d’aprovació inicial del projecte d’urbanització de l’àmbit dels carrers de les Fonts (Font d’Andara, Font de la Tina, Font del Burgà, Font del Galla i Font del Teix) Mola de Telles i Camí del Llop, d’Alcanar Platja, al t.m. d’Alcanar

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 30/03/2022, va aprovar inicialment el projecte d‘urbanització de l’àmbit dels carrers de les Fonts (Font d’Andara, Font de la Tina, Font del
Burgà, Font del Galla i Font del Teix), Mola de Telles i Camí del Llop, d’Alcanar Platja, del t.m. d’Alcanar. El pressupost d’execució material de l’obra és de 753.366,05 €, al un cop aplicat el 13% de despeses generals i
el 6 % de benefici industrial, ascendeix a un total de VUIT- CENTS NORANTA-SIS MIL CINC-CENTS CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS (896.505,60 €) i que amb l’aplicació del 21% d’IVA dona un pressupost
de contracte d’obra total d’UN MILIÓ VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (1.084.771,78 € ).
Se sotmet aquest projecte d‘Urbanització al tràmit d‘informació pública per termini d‘un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i en la premsa periòdica. Així mateix, es troba a
disposició de les persones interessades en la seu electrònica d‘aquest Ajuntament (www.alcanar.cat), durant el qual podrà ser examinat a fi que es puguin formular les al·legacions que s‘estimin pertinents. En cas de no presentar-s’hi al·legacions ni reclamacions durant el susdit termini, aquest projecte s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de cap altre acord.
Simultàniament, es concedeix audiència a les persones interessades, dins del període d‘informació pública esmentat mitjançant citació personal, amb sol·licitud dels informes als organismes públics interessats per raó de les
seves competències sectorials.									
L’ALCALDE, Joan Roig Castell 														

AJUNTAMENT D’ALCANAR

						

Alcanar, 31 de Març de 2022

Exp. electrònic: 4007/2020

Anunci d’aprovació inicial del projecte d’urbanització de l’àmbit dels carrers de les Fonts (Font del Fumat, Font del Recreo), Pou d’Entorn i Mas del Cec, d’Alcanar Platja, al t.m. d’Alcanar
La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 30/03/2022, va aprovar inicialment el projecte d‘urbanització de l’àmbit dels carrers de les Fonts (Font del Fumat, Font del Recreo), Pou d’Entorn i Mas del Cec, d’Alcanar Platja, del t.m. d’Alcanar. El Pressupost d’execució material de l’obra és de 595.187,73 €, al qual un cop aplicat el 13% de despeses generals i el 6 % de benefici industrial, ascendeix a
l’import de SET-CENTS VUIT MIL DOS-CENTS SETANTA- TRES EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS (708.273,39 €), i al qual amb l’aplicació del 21% d’IVA ascendeix a un pressupost de contracte d’obra total de VUIT-CENTS
CINQUANTA-SET MIL DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (857.010,80 € ).
Se sotmet aquest Projecte d‘Urbanització al tràmit d‘informació pública per terminid‘un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i en la premsa periòdica. Així mateix, es troba a disposició
de les persones interessades en la seu electrònica d‘aquest Ajuntament (www.alcanar.cat), durant el qual podrà ser examinat a fi que es puguin formular les al·legacions que s‘estimin pertinents. En cas de no presentar-s’hi
al·legacions ni reclamacions durant el susdit termini, aquest projecte s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de cap altre acord.
Simultàniament, es concedeix audiència a les persones interessades, dins del període d‘informació pública esmentat mitjançant citació personal, amb sol·licitud dels informes als organismes públics interessats per raó de les
seves competències sectorials.									
L’ALCALDE, Joan Roig Castell 														

Alcanar, 31 de Març de 2022
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CELMA

MICHEL

TERCERA DIVISIÓ
César Caballero és el nou
president de l’Ascó

LA FEDERACIÓ,
UN VOLCÀ

A LA RECERCA
DELS VOTS

El que passa a la Federació
s’assembla a un thilller de
Alfred Hitchcock o la guerra
de les galàxies o aquelles
pel·lícules de cinema que
retrataven la caça de bruixes. Primer fou l’escàndol
Subies que encara rebufa; fa
poc temps, cessament del
delegat de Taragona, Vives. I
aquests dies llegeixo al portal
de futbol Catalunya, les 22
demandes que s’acumulen a
la Federació per diferents assumptes. Tot el que llegeixo
per les xarxes i a la premsa
són crítiques a Soteras.
Segurament no tot ho fa fet
tan malament. Ell es torna
a presentar. El meu punt de
vista particular és que ha
d’haver-hi gent nova. Estan
a la recàmara Àlex Talavera i
Juanjo Isern que l’ideal seria
que s’unissin però cadascú
va pel seu camí. També és
cert que tots els candidats
prometen, posen idees, però
cap diu que si no ha complert
el programa, en 365 dies dimitirà. Passa en política i en
futbol. Tenir el poder mou
muntanyes. La Federació
és un volcà, els clubs trinen,
amb aquella frase: “Barcelona ho arreglarà” i aquí no
existim, i de les últimes 12
assemblees ni una aquí. Penso també que la Federació
hauria de canviar els estatuts
perquè els auditors tinguin
una comissió que hauria de
ser un club de cada comarca.
Es presenten unes setmanes
frenètiques.

Els clubs tenen feina els
darrers dies per escoltar
propostes. Aviat començarà
la carrera per arribar a la
presidència de la Federació
Catalana. Es parla de 4 possibles candidats. Jo crec que
això pot beneficiar a l’actual
president, Joan Soteras. No
sé, és una opinió. Els clubs és
ara quan reben més visites i
també atencions. No és una
situació nova. Però jo crec
que la batalla serà aferrissada. Soteras es presenta.
I les altres candidatures
poden tenir o tenen vincles
amb gent que ja hi ha estat
a la Federació. Com tots a
l’hora destapen la caixa dels
trons...
Mentrestant, els clubs es miren l’obra de teatre escoltant
promeses i pensant que el
que volen és tenir més facilitats i més ajudes per poder
tirar avant. Que hi hagi més
proximitat. El compte enrere
començarà aviat. Serà un
estiu distret. Recordeu el dia
que ho dic.

César Caballero serà presentat avui com a president del FC
Ascó. Esta tarde hi haurà una
assemblea de socis en la que
s’ha de fer oficial el nou president i la nova junta directiva.
D’aquesta forma, el nou projecte ja comença.
Pel que fa al primer equip asconenc, dir que en la jornada
passada va empatar a casa amb
el líder, el Manresa (0-0). Partit
marcat pel vent en el que els
asconencs, tot i les baixes, es
van defensar amb molt d’ordre.
i van tornar a sorprendre a un
líder de la competició.
German, el tècnic, valorava el
treball: “en la situació que estem i l’equip està competint a

Avui a l’assemblea
s’ha de fer oficial

La Rapitenca torna a la
competició, a Tàrrega
La Rapitenca, després de la
jornada de descans, torna a la
competició diumenge, visitant
el camp del Tàrrega. El líder és
ara el Viladecans, però amb un
partit més que els rapitencs que
són segons, un punt per darrera.

El duel a Tàrrega és molt important per pensar després amb el
Valls, rival directe.
Yatma serà baixa per sanció
mentre que la novetat, diumenge i en el partit següent,
és Àngel Rangel que entra en la
convocatòria.

Fitxatges
del
Remolins-Bítem

Diumenge, a Amposta, ja van
debutar els dos fitxatges de
l’equip de Bítem. És el cas
d’Anton Pons (exBatea i exVallmoll) i Adri Guica (exPobla de
Mafumet i exVista Alegre).

Girona B-Ascó diumenge (12h)
Tàrrega-Rapitenca diumenge (17h)
SEGONA CATALANA
Fase ascens: dissabte: Cambrils
U-Canonja (17h); Diumenge:
Aldeana-Reddis (12h) i Ampolla-Tortosa (17h)
Permanència 1: dissabte:
Pobla-Floresta (16.30h); Ebre
Escola-Perelló (18h).
Permanència 2: dissabte:
Riudoms-Amposta (17.30h) i diumenge: R Bítem-Vilaseca (17h).
Permanència 3: dissabte: Móra
Nova-Ulldecona (16.30h) i diumenge: Altafulla-Roda (18h).
Permanència 4: dissabte: Montblanc-la Sénia (17h) i diumenge
Camarles-Morell (17h).
TERCERA CATALANA: dissabte:
Roquetenc-Rapitenca (16.30h);
Amposta-Benissanet (16.30h);
Ametlla-S Bàrbara (17h); Flix-Alcanar (17h); Tortosa-Catalònia (19h):
Diumenge: la Cava-J i Maria (16h);
Gandesa-Godall (16.30h); Corbera-Olimpic (16.30h)
QUARTA: Dissabte: Masdenverge-la Cava (17h); Camarles-Ginestar (17.45h); J i Maria-Pinell (18h);
Diumenge: Xerta-Gandesa (12h);
Ebre Escola-Aldeana (15.30h); S
Jaume-Tivenys (15.30h); Fatarella-la Galera (16h). Dimecres 13:
Catalònia-Perelló (20.30h)

El partit
de Canal TE:

La Cava-J i Maria

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

La Cava-Jesús i Maria, el
derbi (diumenge 16 hores)
Diumenge la Cava rebrà el Jesús
i Maria. Un derbi sempre especial
i que ara, a més, té un l’al.licient
afegit per la ratxa esplèndida de
resultats de tots dos equips. La
Cava és segon, a un punt del líder Catalònia, i el Jesús i Maria
és tercer, amb un partit menys.
La Cava presenta una altra no-

un molt bon nivell, principalment a casa on ens estem fent
forts. És una sensació trista
perquè creiem que hauríem de
tenir més punts. I els resultats
arriben ara”. German afegia que
“ens vam enfrontar a un gran
equip, per mi el millor del grup
de la Tercera divisió. Es cert
que el vent ens va poder afavorir però cal destacar l’actitud de
l’equip, que va estar força intens en defensa i ofensivament
va crear situacions per haver
pogut marcar”. L’Ascó visita
diumenge el Girona B.

LA PROPERA

vetat, amb un altre fitxatge. Es el
cas del centrecampista Gerard
Franch, que estava a l’Ampolla i
que serà un molt bon reforç per
al tram final de la lliga.
Dilluns, a Minut 91, ja vam fer la
prèvia del derbi amb la presència
de Calafat (jugador del J i Maria) i
Sergi Bel (la Cava).

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores

Repors amb els gols: Girona
B-Ascó; Tàrrega-Rapitenca;
Aldeana-Reddis; AmpollaTortosa; M Nova-Ulldecona; R
Bítem-Amposta; La Cava-Jesús
i Maria; Tortosa-Catalònia;
Roquetenc-Rapitenca i XertaGandesa. Convidats: Jesús
Ferrando, Marc (R Bítem), J
Maria Torres (J i Maria) i Jordi
Roca (la Cava).
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2A CATALANA. PLAY OFF

EL CAMBRILS UNIÓ AMPOLLA I
PAS ENDAVANT
ELS PERELLONENCS
DECIDEIX A LA
ALDEANA EMPATEN DE L’AMPOSTA,
DONEN LA CARA,
SEGONA MEITAT, A SENSE GOLS
CONTRA EL R BÍTEM CONTRA LA POBLA
TORTOSA (0-1)
En l’altre partit amb presència L’Amposta va guanyar el R Bítem
El Perelló va disputar el primer
El Tortosa va perdre contra el
Cambrils Unió (0-1). Segona
derrota en dues jornades en
el play off d’ascens. El partit va
començar sent obert, amb dos
equips pressionant dalt i buscant recuperar a camp contrari.
El Cambrils va avisar primer amb
una rematada al travesser i amb
una ocasió que va evitar Escribà
sota els pals. Amb els minuts, el
Tortosa va tenir protagonisme
i va disposar de més possessió
de pilota, arribant per l’esquerra
amb De la Torre fent molt perill.
Així el Tortosa va tenir diverses
ocasions, amb una rematada al
pla de Joel. A la represa, poc a
poc, el Cambrils es va apoderar
del partit i va generar accions
ofensives a través d’Ikaro. Jose
Ruiz, porter que debutava amb
el Tortosa, va estar sensacional.
Lladó, amb una gran acció, va
marcar el 0-1 i el Cambrils va
gestionar l’avantatge davant un
Tortosa que va perdre pistonada
a la represa.

ebrenca del play off d’ascens,
Ampolla i Aldeana van empatar a
zero. Partit igualat i bastant travat amb poques ocasions a les
àrees. L’Aldeana va estar molt
minvada per les baixes, convocant juvenils i un cadet.
El 0-0 va ser el més just. Pasquale Cassà, mister de l’Ampolla, admetia que “va ser un partit
igualat, molt tàctic en el que ens
va costar generar perquè el rival
va contrarestar els nostres intents. Però en l’aspecte defensiu
vam estar ben posats i res a dir
del treball i l’esforç. Vam sumar
un punt i hem de seguir, partit a
partit”. El proper serà contra el
Tortosa, equip que també té necessitat de guanyar.
Sergio Auré, porter de l’Aldeana,
per la seua part, explicava que
“va ser un partit molt igualat en
el que cal valorar el resultat en
una jornada complicada per les
baixes. També és un orgull per a
l’Aldea que els juvenils que van
venir i el cadet van tenir minuts”.
L’Aldeana rebrà el Reddis.

(4-1). Els de Bítem van presentar
les novetats d’Anton (Vallmoll) i
Adri Guica (Vista Alegre). Un partit igualat en el que la primera
ocasió clara va ser pel visitant
Yassine. Els locals van protestar un penal no xiulat a Peke i,
posteriorment, l’àrbitre va xiular-ne dos a favor dels locals,
que van ser protestats pels visitants. Durant la primera meitat
van haver altres jugades dins de
l’àrea visitant, protestades pels
ampostins. Amb el 2-0, a la represa, l’Amposta va poder sentenciar. Després, el local Peque
fou expulsat i el Bítem, a més, va
reduir distàncies, amb un gran
gol d’Eric. El derbi s’hagués pogut complicar. El debutant Guica va poder empatar, a boca de
canó. Posteriorment, Paulino va
ser expulsat i, amb el partit trencat, Becerra va assistir a Felipe,
en el 3-1, i ja al final va decidir
amb el 4-1, un resultat inflat, tal
com va anar el partit. L’Amposta
va tenir baixes. El juvenil Josep
Fornós va debutar.

CÀSTIG PER AL
3 PUNTS D’OR PER SEGONA DERROTA
MÓRA LA NOVA, A A L’ULLDECONA,
DE L’EBRE ESCOLA
RODA DE BERÀ (3-2) CONTRA L’ALTAFULLA
L’Ebre Escola va perdre en la seEl Móra la Nova va perdre al
camp del Roda, un partit que es
va decidir en afegit. Segons el
tècnic Ambrós, “d’entrada, vam
aconseguir tenir el control de la
pilota, i, a través d’ella, vam dominar el joc, jugant a camp contrari. Vam tenir un parell d’opcions al primer temps i vam fer el
0-1. I poc abans del descans vam
tenir una opció per fer el 0-2. A la
represa, ells van avançar la pressió i van apretar més, generant
més perill. Però això, a la vegada, també suposava que deixessin més espais a les esquenes i
vam disposar de noves ocasions
clares per marcar. Vam poder
tancar el partit. No vam fer-ho i
el rival va créixer. En un córner
ens van empatar. I ells van insistir però natros amb espais vam
poder generar noves situacions,
sense concretar-les. Arran d’un
error nostre de comunicació ens
van fer el 2-1 però vam seguir i
en afegit Agustí va establir el 2-2.
Semblava que havia d’acabar així
però al 95 ens van marcar el 3-2
que pensem que va ser injust,
però ens va faltar tancar el partit
quan vam poder fer-ho”.

L’Ulldecona va sumar una victòria de gran valor contra l’Altafulla (3-1). L’equip té 4 punts en
el play-off per la permanència.
Demà visita el Móra la Nova.
El tècnic Xavi Castillejo opinava que “sabíem que era un partit molt important, en el que hi
havia molt en joc. A la primera
meitat ens va costar; tot i que en
defensa vam estar ferms, ens va
faltar més intensitat amb pilota.
Ho vam parlar-ho al descans i a
la represa l’equip ja va ser més
intens, amb més velocitat en al
circulació. Callarisa va fer l’1-0
i, malgrat que ens van empatar,
vam fer canvis, situant a Pere
més enrere, i l’equip va fer un
pas avant. El juvenil Biel va establir el 2-1 i al final Callarisa va
sentenciar amb el 3-1. Victòria
molt important per la confiança i la moral. Felicitar als xavals;
com sempre, es van lliurar sobre
el camp, amb compromís i molt
bona actitud. El triomf era molt
necessari i es va assolir. Ara tenim 4 punts i hem de seguir el
camí, pas a pas, per poder assolir
l’objectiu que és la permanència”.

gona jornada del play-off, a la
Floresta (2-1). Segons el mister
Josep Balart, “la derrota va ser
un cop dur i més tal com va anar.
Va ser un partit molt físic molt
intens, amb poc control d’un
i altre equip. Però natros vam
disposar de més ocasions. A la
primera meitat vam generar-ne
dues d’Artem i dues de Pep, 4
claríssimes. Tot i això no ens vam
trobar còmodes perquè no vam
tapar bé la seua sortida de pilota.
Vam rectificar-ho al descans i a
la represa vam recuperar a camp
contrari i vam crear diverses situacions que no vam concretar. Després va venir la primera
jugada polèmica quan els meus
jugadors asseguren que la pilota
va sortir per la línia de fons. Hi ha
una centrada i ens van marcar el
gol. Ens va costar refer-nos però
ho vam aconseguir amb el gol
de Buera. Ens vam posar al partit
però ja no vam disposar d’ocasions, i ells tampoc. Al 80, una
altra jugada polèmica que fou el
penal i el 2-1. Ja no vam poder
reaccionar. Hem de refer-nos
per al proper partit, que és una
autèntica final contra el Perelló”.

partit, en esta nova etapa amb
jugadors locals. I va vendre cara
la derrota (1-2). Martí, delegat
del Perelló: “va ser un partit bastant igualat, tenint a l’inici dues
ocasions amb un pal de Didac
i un 1 contra 1. Del córner següent ells van fer una contra i
ens van marcar. En la jugada,
es Es va lesionar Néstor i des
d’aquí el màxim suport perquè
es recuperi aviat. Vam estar ordenats i vam aguantar el 0-1 fins
el descans. A la represa, arran
d’un penal, Andreu va empatar.
Vam seguir treballant, fent un
gran esforç defensat força bé.
Als darrers minuts arran d’una
jugada embolicada dins de l’àrea
nostra, el rebot va caure al davanter visitant que ens va fer
l’1-2. Acte seguit, amb un tret
de Didac, vam poder empatar.
L’actitud va ser molt bona, i cal
valorar-ho en els moments que
estem passant. També agrair el
suport de l’afició”. Al camp del
Perelló sempre va molta gent
a veure els partits, i diumenge
l’afició va estar del tot al costat
d’un conjunt íntegrament format per jugadors locals, un fet
que no es recordava. Diumenge,
amb il.lusió, visita a l’Ebre Escola.

LA SENIA GOLEJA I
SUMA ELS PRIMERS
PUNTS (5-0)
La Sénia, en el debut en el play
off de permanència perquè en
la primera jornada va descansar,
va golejar el Bonavista. D’aquesta forma, va sumar els primers
punts i deixa un rival enrere a
la taula. Va costar obrir el partit però, segons l’acta, a la mitja
hora va fer-ho Ivan Capitan i,
poc després, Nico. A la represa,
Gasparin va sentenciar amb el
3-0 i Valentin i Lluís, ja al final,
van ampliar l’avantatge.
La Sénia, encoratjat per este bon
resultat, visitarà demà el Montblanc. En l’altre resultat del grup,
Morell i Montblanc van empatar
a tres. És un grup de 5 equip del
que baixaran els dos darrers. El
Camarles, que va guanyar en el
primer partit, va descansar en
esta jornada passada. En la propera, rebrà diumenge el Morell.
Una victòria dels camarlencs,
com en el cas de la Sénia, significaria un gran pas avant per la
permanència.
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RESULTATS I
CLASSIFICACIONS
PLAY OFF ASCENS. 8

Tortosa-Cambrils U
Ampolla-Aldeana		
Canonja-Reddis
equip

GF

1. Cambrils U
2. Reddis
3. Canonja
4. Aldeana
5. Ampolla
6. Tortosa

0-1
0-0
1-1
GC PNTS

4
6
3
1
0
1

0
2
2
2
3
6

6
4
4
1
1
0

Propera jornada:
Ampolla-Tortosa,
Aldeana-Reddis
Cambrils U-Canonja
(pugen els dos primers)
PERMANÈNCIA 8.1

Perelló-Pobla B
Floresta-Ebre Escola
equip

GF

1. Floresta
2. Pobla B
3. Ebre E
4. Perelló

5
3
1
1

1-2
2-1
GC PNTS

1
1
3
5

6
6
0
0

Propera jornada:
Pobla B-Floresta
Ebre E-Perelló
(Baixa el darrer classificat)
PERMANÈNCIA 8.2

Amposta-R Bítem
Vilaseca-Riudoms
equip

GF

1. Amposta
2. Vilaseca
3. Riudoms
4. R Bítem

4
2
4
2

4-1
2-1
GC PNTS

1
1
3
7

4
4
3
0

Propera jornada:
Riudoms-Amposta
R Bítem-Vilaseca
(Baixa el darrer classificat)
PERMANÈNCIA 8.3

Ulldecona-Altafulla
Roda Barà-M Nova
equip

GF

3-1
3-2
GC PNTS

1. Ulldecona
4
2
4
2. Roda Barà
4
3
4
3. M Nova
4
3
3
4. Altafulla
1
5
0
Propera jornada: M Nova-Ulldecona; Altafulla-Roda Barà
(Baixa el darrer classificat)

PERMANÈNCIA 8.4

Morell-Montblanc
La Sénia-Bonavista
Descansava Camarles

equip

GF

3-3
5-0
GC PNTS

1. Morell
7
3
2. La Sénia
5
0
3. Camarles
3
0
4. Montblanc
3
6
5. Bonavista
0
9
Propera: Montblanc-la Sénia;
Camarles-Morell. Descansa
Bonavista
(Baixen els dos darrers)

4
3
3
1
0
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3A CATALANA

CATALÒNIA, 1
GANDESA, 0

SANTA BÀRBARA, 0
J I MARIA, 1

El líder Catalònia va guanyar el
Gandesa amb un gol de Gordo
en temps afegit. Un gol d’or després de dues derrotes. L’equip
es recupera. El partit va ser molt
igualat a la primera meitat, amb
dos equips buscant no equivocar-se i sent pràctics. El Gandesa
va tenir una opció amb un tret
creuat. El Catalònia, amb els minuts, va fer un pas avant i va acabar el primer temps tenint més
protagonisme, disposant d’una
opció clara amb un tret d’Aleix
al travesser. A la represa va seguir la igualtat però el Gandesa
va ser qui va fer passos avant. I
el Cata va haver d’endarrerir-se,
sent ferm en defensa. Els gandesans van tenir opcions clares
com un tret de Gumi al travesser
i un altre de Josep que va traure
Estorach que també va haver de
lluir-se per evitar una altra rematada a boca de canó dels visitants. Ja al final, una opció clara
de Dilla, amb un 2 contra 1, no
va poder concretar-se. I del 0-1,
quan el líder pitjor ho passava, es
va passar a l’1-0 a la sortida d’un
córner amb un primer remat de
Cosido i un posterior de Gordo,
davant de porteria. Pau Alegria,
tècnic del Cata, comentava que
“a la segona meitat va estar millor el Gandesa però l’equip va
saber sofrir i a darrera hora vam
tenir la sort del líder. No estem
morts i no hem tornat perquè no
havíem marxat”. Ivan Romeu, del
Gandesa, lamentava que “el treball de l’equip i les ocasions no
van tenir premi amb un bon resultat que vam merèixer. Ara són
8 punts respecte el Catalònia
però ens tornarem a aixecar i seguirem competint com fins ara”.

Un gol d’or de Pardo, a darrera
hora, allarga la dinàmica positiva
del Jesús i Maria.
Del partit, Chema, mister del
Santa Bàrbara: “va ser molt intens i també marcat pel vent que
va dificultar el joc. Natros vam
començar bé, i aviat vam tenir
una ocasió molt clara, de Ferran.
Però a partir del minut 15 el Jesús
i Maria poc a poc es va anar imposant. Natros perdíem la pilota
i no estàvem còmodes. A la represa vam estar millor defensivament tot i que el Jesús i Maria va
apretar. Vam tenir una mica més
de sortida i d’arribada, tot i que no
vam poder crear ocasions clares.
Ja al final, arran d’una doble falta a la frontal de l’àrea nostra, va
haver un rebuig i de la centrada
posterior ens van marcar el 0-1.
Tal com va anar el partit potser
ells mereixien alguna cosa. Però
sap greu perquè ja estàvem al
final i el punt l’estàvem defensat
bé. No va ser el nostre millor partit. Però cal destacar que el Jesús
i Maria va competir molt bé i això
ens va dificultar el nostre joc”.
José Maria Torres, director esportiu del Jesús i Maria: “ens va
costar a la primera meitat, també va poder influir el vent que
dificultava el joc. Poc a poc vam
trobar-nos més còmodes, tenint més pilota i generant una
ocasió a través de Ferreres. A la
represa vam fer un pas avant i ja
vam dominar i vam jugar a camp
contrari. Ens va faltar més calma
en les darreres passades i poder
aprofitar millor les arribades que

GODALL, 1
LA CAVA, 2
La Cava segueix a un punt del líder després de l’agònica victòria
a Godall, en afegit amb gol de
Valmanya a la sortida d’un córner. Juanjo Agustin, tècnic del
Godall: “la primera meitat va ser
dominada per la Cava, que va
tenir, a més, opcions per marcar. Va fer-ho arran d’un penal.
A la represa, el partit ja va estar
més igualat i si bé ells, que ja jugaven amb deu, van tenir altres
ocasions, natros també vam tenir
més presència ofensiva. A poc
del final vam empatar i vam tenir una ocasió clara per fer el 2-1.
Acte seguit, en un córner, ens
van marcar l’1-2. Per les ocasions, el resultat va ser just. Hem
de seguir i recuperar-nos perquè

no és complique la situació a la
taula”. Jordi Roca, de la Cava:
“un partit complicat, sobre una
superfície complicada. Vam sortir molt mentalitzats i ens vam
adaptar aviat i vam fer una molt
bona primera meitat, creant ocasions clares. Al minut 40 ens vam
quedar amb deu. Poc després va
arribar el penal que va suposar
el 0-1. A la represa, amb 10, vam
tornar a sortir posats i penso que
vam ser superiors, tornant a crear ocasions mot clares, davant
de porteria, de Suphi i Imanol. I
al no sentenciar vam pagar-ho.
I al 85 ens van empatar. S’ha de
reconèixer que ells en una contra van tenir el 2-1. Figo la va
traure. I vam crear una última
ocasió que va acabar en córner
i del córner Pau va fer l’1-2. Vam
haver de patir al final però penso
que la victòria va ser merescuda”.
Vuitena seguida. La Cava és segon a un punt del líder Catalònia.
Diumenge rebrà el Jesús i Maria,
equip també en ratxa i que té un
partit menys.

vam fer. Vam poder crear un parell d’opcions, fins el final quan
va arribar el gol de Pardo, a centrada de Jordi. Creiem que vam
merèixer la victòria”.

ROQUETENC, 1
FLIX, 0
El Roquetenc va obtenir el quart
triomf seguit i s’enganxa a les
primeres places. Un gol d’Ivan
Arasa va decidir. Miquel Campos,
cap de premsa del Roquetenc:
“l’equip va començar tenint la
possessió i disposant d’una bona
ocasió en una rematada de Joel
Roig ben rebutjada per porter Marc Andreu. A mesura que
avançaven els minuts el partit es
va anivellar i els visitants van tenir una clara ocasió que va evitar
Josué amb una aturada sensacional. A la segona part el partit va
seguir anivellat fins que al minut
54 Ivan Arasa va obrir el marcador amb una bona rematada.
Fins al final els visitants van buscar l’empat però el Roquetenc
ben ordenat darrera va concedir
poques ocasions de gol i en la
més clara, a un quart d’hora del
final, un altre cop un providencial Josué va evitar l’empat”.
Lizaso, tècnic del Flix: “el Roquetenc va sortir molt ferm i va
dominar els primers minuts, tenint una opció. Posteriorment, el
partit va igualar-se i natros vam
disposar d’una opció molt clara
que va evitar el porter local. A la
represa, arran d’una indecisió de
marcatge, ells van fer l’1-0 però
vam reaccionar i vam generar
diverses situacions, la més clara
la va tornar a aturar el porter
amb una gran intervenció. Destacar el treball de l’equip. Penso
que mereixiem l’empat tal com
va anar el partit”.

AMETLLA, 1
CORBERA, 2
Xavi Subirats, mister de l’Ametlla: “el resultat va ser molt injust.
Als 30 segons, amb un penal inexistent, ells van fer el 0-1. I en
una contra ens van fer el segon
gol. A partir d’aquí ells es van
tancar darrera, trencant el ritme
del joc. Vam intentar-ho i vam
fer l’1-2 però era complicat perquè el joc va tenir poca continuïtat. A la represa penso que
vam jugar uns 15 ó 20 minuts.
Moltes interrupcions i l’àrbitre
no va saber controlar-ho. Malgrat tot, vam arriscar i vam tenir
moltes oportunitats per empatar. A darrera hora el seu porter
va aturar un penal. Com he dit,
el resultat va ser totalment injust”.

ALCANAR, 1
AMPOSTA B, 4
Alejandro, de l’Alcanar: “va, començar bé el partit, tenint el
control del joc i avançant-nos
en el marcador amb el gol de
Sergi. Però encara a la primera
meitat ens vam quedar amb deu
per l’expulsió de Miquel, per no
traure la falta d’on havia xiulat
l’àrbitre. Fou la segona targeta, al minut 35. Un contratemps
important. I va condicionar tot
el partit. L’Amposta va fer un pas
avant i va començar a tenir més
arribada, empatant arran d’una
falta tècnic dins de l’àrea per una
cessió. A la represa, ells van posar-se per davant i van acabar
sentenciant. Ho vam intentar
però les circumstàncies van ser
desfavorables”. Oliver, de l’Amposta B: “victòria molt important,
amb doble valor. Vam sortir una
mica relaxats i ens van marcar un
gol que no ens poden fer mai, en
una falta a la frontal. La reacció
va ser bona, tenint ocasions per
marxar al descans amb un resultat favorable. Vam arribar-hi amb
empat a u. La consigna per la
segona meitat va ser de no posar-nos nerviosos amb un home
més i que les ocasions arribarien.
En cinc minuts de la represa vam
fer l’1-2. Vam tenir uns minuts
de relaxació en què l’Alcanar va
poder empatar. Vam tornar aa
reaccionar i vam generar noves
ocasions, fent els altres dos gols
Ruben Viudez, del Corbera: “3
punts molt importans. L’equip
va saber patir fins el darrer minut. Vam saber administrar els
dos gols d’avantatge de la primera part que va fer Kike, el primer als 30 segons de penal, i el
segon al minut 10 amb una jugada a la contra. A partir d’aqui
vam tancar línies i vam deixar
que l’Ametlla portés la iniciativa per poder robar i sortir a la
contra, ja que només comptàvem amb 13 jugadors i amb
les baixes importants dels dos
centrals. No obstant, en l’única
errada defensiva que vam tenir
l’Ametlla va marcar l’1-2 amb
el que es va arribar al descans.
A la represa natros vam seguir
amb la mateixa dinàmica, tancats i esperant al rival i tot així
vam tenir diverses ocasions per
marcar. I ja al minut 94 Guillem va parar un penal que ens
va donar els tres punts. 3 punts
d’or per seguir somiant amb el
nostre objectiu principal”. Guillem Viudez, procedent del Bordeta juvenil (va estar al Nàstic,
Ascó i Rapitenca), va debutar a
la porteria del Corbera degut a
les lesions de llarga durada dels
tres porters de la plantilla.

i gaudint d’altres opcions. Victòria merescuda per afrontar amb
més confiança el proper partit
que és molt important”.

OLIMPIC, 0
RAPITENCA B, 6

La Rapitenca va guanyar al camp
del cuer i, amb 3 victòries seguides, es recupera i s’enganxa al
grup capdavanter a la taula. Parra, tècnic de la Rapitenca: “l’equip
va sortir ben posat i sent intens
per evitar Sorpreses. I així va reflectir-ho el marcador a la mitja part amb el 0-5. A la represa,
van haver-hi ocasions per als dos
equips i i vam fer el 0-6. Destacar el debut de 4 juvenils i que
tot i que l’Olímpic va cuer no va
perdre en cap moment la cara al
partit intentant tenir la pilota i jugar-la”.

BENISSANET, 4
TORTOSA B, 3

Ramon Grau, tècnic del Benissanet: “sabíem que era un partit
clau per la permanència. Vam
sortir forts i ens vam avançar
amb el 2-0, gols de Carlos. Però
ens vam acomodar i el rival va fer
el 2-1 i es veia venir que empataria abans del descans i així va
ser. Vam parlar-ho i a la represa
vam sortir enxufats. Carlos va fer
dos gols més i llavors amb el 4-2
el Tortosa va mostrar que té escola i va establir el 4-3 i va tenir
opcions que va evitar Gallego.
En resum, penso que la victòria
fou merescuda perquè si bé ells
van insistir, natros vam tenir més
possibilitats clares”. Hilario, del
Tortosa B: “crec que natros vam
oferir més futbol. Amb el 0-0
l’equip va tenir opcions però va
ser el Benissanet, adaptat al seu
camp, qui va avançar-se amb el
2-0. Vam reaccionar i Elyas, amb
dos gols, va empatar. A la represa, un penal dubtoset va ser el
3-2. Després va venir el 4-2 que
ens va fer mal. Però l’equip va refer-se i va tornar a generar arribades i ocasions. Arran d’un córner
Marc va fer el 4-3. Vam tenir el
domini del joc i ells van jugar més
tancats buscant la contra. Amb el
4-3, els jugadors van reclamar un
gol assegurant que la pilota havia
Entrat quan la va traure un defensa sota els pals. I encara vam tenir
dues opcions per empatar. L’empat hagués anat bé. Encara hem
de jugar contra els 4 primers i
després tenim partits de la nostra
lliga. Ara estem una mica justos
d’efectius. A Benissanet vam anar
amb 12, amb un cadet i jugant
dos juvenils titulars. Per diverses
circumstàncies estem minvats i
això dificulta el funcionament.
Però tirarem avant”.
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CE PERELLÓ

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA

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

ÀLEX ESTORACH

(Amposta)

(Catalònia)

GUILLE LAZCANO

MANOLO PUIG

(Ampolla)

(Aldeana)

PAU VALMANYA
(La Cava)

FREDE

DIDAC

(Perelló)

(Flix)

(Godall)

IVAN GASPARIN

ANTON PONS

ALEJANDRO PRATS

IVAN ARASA

FELIPE

BUERA

GUMIEL

JUANJO MAGRIÑÀ

DE LA TORRE

NICO

SERGI CALLAU

GORDO

(Amposta)

(Rem Bítem)

(Ebre Escola)

(Amposta)

(La Sénia)

(Corbera)

(Gandesa)

PARDO

(Ulldecona)

(Jesús i Maria)

TOP SECRET

(Roquetenc)

(Amposta B)

(Ametlla)

CALLARISA

seguir si o si al futbol base de
la UE Tortosa Ebre. Són molt
vàlids. D’altra banda, segueixen
les reunions entre Ebre Escola
i Tortosa; no es posen d’acord
per al futur coordinador. Per mi
hauria de ser un tàndem Nando
Garcia/Nando Crespo.
· Gerard Franch, després de 6
temporada a l’Ampolla, per falta de minuts, deixa l’equip. Des
de l’arribada del nou mister ha
jugat menys. Anirà a la Cava
que ha fet 4 fitxatges. Adri, Eloi i
Soufiane van ser els altres.
· Ferran Simó ha arribat a un
preacord per renovar amb l’Aldeana. Pepe Balart, de l’Ebre Escola, ha rebut dues ofertes, però
renovarà. Beto té una proposta
ebrenca. Teixidó té oferta de renovar, però no té pressa.
· El president del Tortosa va dir
a Minut 91, al de Michel, a l’inici
d’any que al final de temporada
es faria balanç de si era encertat el cessament de Camarero.
Doncs ja no cal esperar; excepte miracle el Tortosa ho té
complicat per accedir a les dues
primeres places.
· Conec fa anys al mister de
l’Ulldecona, Castillejo. Sabia que
el salvaria. Malgrat les adversitats, ha tret petroli de l’equip.
· Un cop més cacicada, si el
Catllar no baixa pujarà el segon
que tingui més punts dels grups
de Tercera. S’hauria de fer un
play off entre els 3 segons.
· Descensos a 3a catalana: vaig
dir que descendiran 3 equips
ebrencs; dos ho tenen molt di-

PERE MARTINEZ

XAVI ROYO

(Móra la Nova)

(La Sénia)

· Per mi, Capera i Cantó han de

19

(Catalònia)

CARLOS FIGUEROA
(Benissanet)

TERCERA CATALANA, ELS RIVALS DELS 4 PRIMERS

fícil, amb la qual cosa descendirien de Tercera els dos últims.
· Salva Bes, en un any tres equips,
Rapitenca, Perello i ara tornada a
casa, a Jesús i Maria.
· A l’Ametlla corren bons temps;
següent temporada segueix directiva i l’entrenador, Xavi Subirats. I amb el director tècnic, Xavi
Borràs, preparen un equipàs.
Destacar també les incorporacions tècniques al base.
· Diuen que un arbitre ho va fer
faltal. La meva pregunta és els
que critiquen ho farien: millor,
igual o pitjor?
· Ull següent temporada: podríem veure entre 6 equips de la
província a la 1a catalana: Rapitenca (si no puja), Valls, Ascó
i els dos equips que ascendiren
de segona són Segurs. I el Catllar
que està fent miracles per mantenir-se. Fins a la darrera jornada no se sabrà qui ascendirà. Se
suma a la lluita el Valls que és el
millor equip en les últimes 9 jornades i visita la Devesa després
de Setmana Santa.
· El que passa al Perelló és una
referència. Em diuen: “a jugar els
del poble, que és el que hagués
hagut de passar fa anys”.
· Des de La Cava em diuen que
De la torre no anirà al Jesús i Maria i apunten que potser el company de viatge de Ferran Roig a
La Cava, són grans amics.
· El partit la Cava-Jesús i Maria hi
ha un 66% que acabe amb empat.
· Partit Amposta-R Bítem. Vista la
moviola de Michel, l’àrbitre Andrea no va tenir tantes errades.

Vestidor del J i Maria, després de la victòria a S Bàrbara.

CATALÒNIA

LA CAVA

TORTOSA B
AMPOSTA B *
FLIX
RAPITENCA B *
CORBERA
AMETLLA *
OLIMPIC
* (partit a casa

J . MARIA *
S BÀRBARA
GANDESA
TORTOSA B *
AMPOSTA B
FLIX *
RAPITENCA B
* (partit a casa)

J I MARIA

GANDESA

LA CAVA
GANDESA *
TORTOSA B
AMPOSTA B *
FLIX
RAPITENCA B *
CORBERA
* (partit a casa)

GODALL *
JESÚS I MARIA
LA CAVA *
S. BÀRBARA
TORTOSA B
AMPOSTA B *
FLIX
* (partit a casa)

LA JORNADA
· Quan un equip aspira a l’ascens i perd 6 partits a Tercera
catalana, com és el cas del
Gandesa, s’allunya de poder
pujar.
· Hi ha setmanes que per fer
l’equip de la setmana i tenir
porters suo tinta i en aquesta
em sobren porters. Gran actuació de Marc Masdeu (Jesús
i Maria) i Marc Andreu (Flix),
Josué (Roquetenc), Cobos
(Santa Bàrbara) i Guillem Viudez ( Corbera) que va debutar
procedent de la Bordeta juvenil i va aturar un penal al 90.
· Anàlisi del play-off d’ascens:
ni un equip ebrenc ha guanyat i els de Tarragona tots
invictes. Vaig dir abans de començar que no pujaria ni un.
Últims deu anys he encertat el

campió en 9 ocasions, només he
fallat una vegada.
· Anàlisi dels play-off de descens:
La Sénia, important victòria en
el seu primer partit; Ulldecona,
dos partits 4 punts i deixa mig
ko a l’Altafulla; Mora la Nova va
sucumbir tot i fer un gran partit.
Pels dos partits disputats, 90% se
salvarà. Amposta, gairebé salvat.
Següent jornada, al grup del Camarles i La Senia, si tots dos guanyen estaran semi salvats.
· Èxit total dels play off. En els
darrers 50 anys no s’havia volgut
fer mai play off i es fan ara perquè va arribar el covid.
Jo ja fa anys que dic que les
competicions s’han de reinventar.
La federació ha de prendre nota.
· Que el Catalònia, Jesús i Maria

i La Cava, guanyessin aquesta
setmana tots tres al minut 90,
és un rècord Guines. No sé si
és un àngel de la guarda que
els acompanya; jo sempre he
dit que no crec en casualitats.
Això és màgia i de la bona; les
bruixes ebrenques ja actuen.
· És la màgia del futbol, 
el
Perelló sense els jugadors de
Tarragona i contra la Pobla
semblava que el normal era
perdre gairebé per golejada.
No només van tenir ocasions,
sinó que fins al 86 no va poder guanyar la Pobla.
Bravo pels jugadors del Perelló. Enhorabona valents.
I l’afició es va abocar per donar suport a un equip amb
ADN perellonenc.
Tot plegat, un 10.
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4A CATALANA

GANDESA B, 4
S JAUME, 0

PINELL, 3
CAMARLES B, 4

El Gandesa B va guanyar el Sant
Jaume en un partit que no es va
sentenciar fins ben entrada la
segona meitat. Al descans es va
arribar amb l’1-0, gol d’Ismael.
Al 70 Ismael va marcar el 2-0. I
ja en els darrers minuts Ferreira i
Joel van ampliar l’avantatge.
Els gandesans són ara líders en
solitari. El Masdenverge no va
poder jugar a l’Ametlla perquè
es va ajornar el partit pel vent.
En la propera jornada, el líder
Gandesa B visita el Xerta, tercer
classificat.
D’altra banda, aquesta setmana
s’ha fet oficial el logo del centenari del CF Gandesa. Des del
club han afgarït l’excel·lent treball fet per l’Elena Aubà Salaet.
Imatge: Facebook CF Gandesa.

Blai, del Pinell: “va ser un partit com els que juguem darrerament a casa en què no ens
surten les coses. Es cert que

EL PERELLÓ, 1
JESÚS I MARIA B, 5

XERTA, 3
ALDEANA B, 1

El Perelló va decidir seguir competint a Quarta, havent d’ajudar al
primer equip, diumenge amb fins a
7 jugadors. Pere Guerrero, del Perelló B: “des de l’equip tècnic del filial
estem orgullosos del paper que van
fer els jugadors, mostrant un nivell
molt alt també amb el primer equip”.
Del partit del filial, Pere va dir que “a
la primera part ens vam trobar amb
dos gols en pròpia porteria i això
va condicionar bastant moralment.
Abans del descans vam reaccionar
i vam fer l’1-2. Però a la represa en
una jugada ràpida, el Jesús i Maria
va marcar l’1-3. Ja no vam ajustar
les línies perquè ens vam abocar i
ells van acabar imposant-se”. Torres, del J i Maria B: “el vent va dificultar molt el joc. Tot i tenir-lo en
contra, ens van posar 0-2 a la primera meitat. Ells gairebé del mig del
camp van marcar l’1-2, amb un tret
que, ajudat pel vent, va sorprendre.
A la segona meitat, van decidir amb
l’1-3 i després van arribar els altres
gols. La victòria referma el treball i la
bona situació a la taula”. El J i Maria
està fent una gran temporada.

El Xerta continua disparat i segueix progressant després de
guanyar el filial de l’Aldeana (31). Des de Xerta comentaven
que “era un partit important per
mantenir-nos en la zona alta de
la taula. I vam saber disputar-lo
contra un rival que dels filials
amb els que ens hem enfrontat
ha estat el que més ha intentat
jugar la pilota des del principi fins
el final, i cal destacar-ho. Pel que
fa al partit, natros vam sortir molt
concentrats. Als primers minuts
ja vam generar diverses arribades i vam fer l’1-0. L’equip estava
ben posat, combinant i trenant
bones jugades. Arran d’un penal
clar vam marcar el 2-0. Abans
del descans vam poder fer algun
gol més però no es van poder
definir les jugades creades. El
partit a la segona meitat va baixar el titme que havia tingut; en
una acció a pilota aturada vam
fer el 3-0 i l’Aldeana, també a
pilota aturada, ens va marcar el
3-1. Es va gestionar l’avantatge i
es va sumar una victòria valuosa. Vam fer un partit molt seriós
i seguim invictes a casa. Diumenge rebrem, el líder Gandesa
en un partit en què hi ha molt a
guanyar i poc a perdre. Estem a

la tercera plaça, amb el Jesús i
Maria, en una molt bona situació
i hem de seguir amb esta actitud, treballant i sent constants,
partit a partit. Molt satisfets que
havent-se disputat 3/4 del campionat estem allí dalt”.
Rafel, de l’Aldeana B: “el Xerta va
ser des de l’inici dominador del
joc. A natros ens va costar molt
adaptar-nos al partit. Ells, amb
joc directe i pilotes llargues buscant als seus davanters, que són
ràpids i habilidosos, van anar per
feina. I van aprofitar les jugades
d’estratègia. Als 10 minuts en un
saque de banda va venir 1-0. Natros a la primera meitat no vam
poder combinar i ens va costar.
A la mitja hora, després de tenir ells arribades clares, amb un
penal molt clar i infantil, ens van
fer 2-0 que era just. A la segona
meitat vam sortir amb l’objectiu
d’intentar-ho i ells van baixar
una mica. Ja vam poder combinar més a camp contrari, tot i
que sense crear ocasions clares.
I en un córner ells van fer el 3-0
i ja al final, natros vam marcar
el 3-1. Victòria merescuda del
Xerta i natros a seguir treballant
i millorant”.

anàvem minvats per les expulsions de la jornada anterior
però crec que tampoc és excusa. No vam sortir posats i quan
ens vam adonar ja anàvem 0-3 i
Héctor va evitar altres ocasions
visitants. Poc abans del descans,
Àlex va fer l’1-3. A la represa va
haver una jugada clau amb una
ocasió molt clara de Velasco
davant del porter. Potser si hagués entrat, haguéssim pogut
entrar en el partit. No va ser així
i acte seguit ens van fer l’1-4. El
partit va quedar sentenciat. Cal
destacar que l’equip va lluitar
fins el final. Alas darrers minuts,
vam fer dos gols que van servir
per maquillar el resultat. Potser
el més just era l’empat. Al final,
nova derrota davant de la nostra
afició”.

GINESTAR, 3
EBRE ESCOLA B, 5
Antonio Morales, tècnic del
Ginestar: “vam marcar aviat
però ens vam acomodar massa
i el rival va aprofitar-ho per remuntar en pocs minuts. També
és cert que ja a la primera meitat
vam crear ocasions que no vam
ser capaços de transformar. El
seu portar també dir que va estar sensacional en tot el partit. A
la represa, vam empatar i semblava que l’equip podia remuntar. Però no vam estar centrats
quan havíem de replegar-nos
i el rival va saber aprofitar-ho,
amb gent ràpida, posant-se
amb el 2-4 i després el 2-5.
Malgrat això vam tornar a generar moltes ocasions i vam fer el
3-5 i la sensació era que podíem
empatar perquè estàvem tenint
oportunitats. Però ens va faltar
més tensió en les rematades i
també encert. La veritat és que
cal veure el partit i comprovar
el que estic comentant. I amb
això no li trec cap mèrit a l’Ebre
Escola que va ser efectiu a la
contra. Per natros una llàstima
perquè va ser la primera derrota a casa i ara ens distancien
de les primeres places. No obstant, seguirem lluitant”. Pepe
Altadill, de l’Ebre Escola: “vam
anar minvats per les baixes i van
venir juvenils que ens van ajudar molt. Primera meitat molt
igualada, i natros vam aprofitar
millor les ocasions, arribant al
descans amb l’1-2. A la represa,
d’entrada, no vam estar dins del
partit; vam perdre moltes pilotes i ells van empatar. Vam tenir
una bona reacció, recuperant al
mig del camp i podent sortir a
la contra i fent 3 gols. Amb el
2-5, vam gestionar la situació
del partit però ens van fer el 3-5
i el Ginestar va apretar tenint

LA GALERA, 4
LA CAVA B, 1
Tercera victòria de la Galera. Un
triomf que premia la perseverància de l’equip, tot i la dinàmica
que portava. Laura Matamoros,
entrenadora de la Galera: “després de dues derrotes vam sortir
amb il.lusió de poder competir i
sumar una victòria. Malgrat això,

LA FATARELLA, 1
CATALÒNIA B, 0
Xavi Solé, mister de la Fatarella:
“vam sortir molt ben posats i
durant els primers 25 minuts el
partit va ser molt igualat. Al 27 el
Catalònia es va quedar amb deu
per una vermella directa. Fins el
descans el duel va seguir intens i
disputat. A la represa, vam fer dos
canvis. El partit es va obrir amb
alternatives i ocasions pels dos
equips. Al 76 arran d’una contra
Aitor va marcar l’1-0. Després
van haver-hi un parell d‘ocasions
per equip. Penso que van haver
4 ó 5 ocasions per equip i natros
vam saber aprofitar una de les
nostres. Victòria important per
recuperar confiança i moral”.
Dani Fernàndez, tècnic del Catalònia B: “el pla de partit es va
veure minvat per la decisió de
l’àrbitre que al minut 21 va expulsar a un jugador nostre per
una protesta. Penso que es va
entendre malament el comentari. 70 minuts amb 10. Va ser
un condicionant. Malgrat això,
l’equip va reaccionar molt bé,
ajustant les línies i amb molt de
treball vam, estar vius durant tot
el partit. A la segona meitat, vam
ser conservadors, buscant tancar
els espais, i recuperar pilota per
poder sortir a la contra. I ens va
sortir bé perquè vam aguantar
al darrera; ells no van beneficiar-se de la superioritat i no van
crear ocasions. Natros buscant
l’espai vam fer diverses arribades
tenint una ocasió molt clara per
fer el 0-1. No vam transformar-la
i potser en l‘única acció en què
no vam ajustar bé les posicions
ens van agafar a la contra i ens
van fer l’1-0. Vam insistir però no
vam resoldre les situacions creades. L’empat el mereixiem pel
treball, després de tants minuts
amb inferioritat. Agrair l’esforç
dels jugadors i també destacar
els juvenils que van venir per la
seua ajuda”.
ocasions que va evitar el nostre
porter. Molt content de l’actitud, del joc i de la victòria en un
camp d’un equip amb ofici i que
és dels capdavanters”.

no vam començar bé. Però en
esta ocasió no ens va penalitzar.
A partir del minut 10 vam estar
més posats. I al 30 Eric va fer l’10 i després Pau va marcar el 2-0.
No obstant, ells van fer el 2-1 arran d’una desconexió nostra en
el rebuig d’una falta. Va ser clau
que poc després Eric va establir
el 3-1 que va ampliar de nou la
distància. A la segona meitat ells
van apretar però no van generar
ocasions perquè vam estar intensos en defensa i, a més, vam
marcar el 4-1 i tot i quedar-nos
amb deu vam ajustar línies i no
vam donar opció a la Cava per
entrar en la confrontació. En línies generals, molt bon partit”.
Àlex Ventura, de la Cava B: “vam
fer un molt mal partit en línies
Generals. A la mitja hora la Galera es va avançar amb un gol a
pilota parada i acte seguit vam
perdre una pilota en defensa i
ens van fer el 2-0 en qüestio d’1
minut. Vam retallar distancies
però en cap moment vam estar
dins del partit ni vam tindre l’actitud que toca per competir. La
Galera va ser just vencedor del
partit ja que va ser més competitiu”.

classificació. 3a. jornada 23

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

70
64
65
51
37
52
48
49
45
44
40
38
38
26
30
14

22
24
22
25
17
37
31
39
36
62
49
65
49
66
75
92

56
55
50
48
45
45
37
36
34
22
22
22
20
15
14
2

classificació. 4a. jornada 25

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

83
79
57
71
72
50
74
59
48
49
43
40
39
34
18
27
23

30
24
28
30
27
24
45
37
41
62
49
53
55
56
125
70
59

59
56
53
53
50
48
47
41
41
33
28
27
26
22
12
12
12

esports
CLUB HANDBOL AMPOSTA
Comiat de la lliga a casa

L’Amposta “Lagrama” va fer el
darrer partit de la lliga a casa,
contra el Gavà (19-21). Fou intranscendent ja que amb dos ja
havien assegurat la permanència a la Divisió d’Honor Plata Estatal. L’Handbol Amposta amb
la baixa federativa d’última hora
de Zoe Turnes va fer els deures.
Matx molt igualat, amb intercanvis d’avantatges al marcador
pels dos conjunts. Al descans,
empat a 8. A la represa molt
ritme; el Gavà es va distanci-

ar al marcador amb un 10-15.
L’Amposta va retallar distàncies
fins arribar a l’últim minut amb
el 19-20. Finalment, alguna decisió arbitral més que dubtosa,
amb exclusió de Laia Hernández
quan faltaven pocs segons per
la fi del matx i penal a favor del
Gavà, va posar el definitiu resultat de 19-21. Destacar el debut
ade Joana Beltran, jugadora de
primer any del juvenil. Demà
dissabte, darrer partit de la temporada, a la pista del Mataró.

Handbol

Futbol femení

** GRUP A DE LA LLIGA CATALANA D’HANDBOL FEMENÍ. L’Ascó
va guanyar a la pista del Sant
Vicenç B. Les asconenques estan a prop de poder disputar les
primeres fases d’ascens a Plata,
a falta d’una jornada de la fase
final.
** 1a LLIGA CATALANA SÈNIOR
FEMENÍ. L’Handbol Club Perelló va perdre a la pista del Sarrià
(26-22). A falta de 8 jornades, tot
i la derrota, tenen assegurada la
permanència a 1a Catalana. La
jornada propera descansen.
** 2a. LLIGA CATALANA SÈNIOR
FEMENÍ. Victòria de l’Ampolla
contra les Franqueses B (22-18).
És líder del seu grup i està més a
prop de l’ascens. Té 8 punts en 4
jornades i està a sis del quart (en
pugen 3 de 6 equips).

** A la segona divisió, en la
jornada passada, la Rapitenca va guanyar a Vilanova (57). I La Plana va sumar els ters
punts perquè es va enfrontar
al Tancat que s’ha retirat. Les
planeres són cinquenes amb
38 punts.Les rapitenques són
sisenes amb 32. En la propera
jornada, la Rapitenca rebrà diumenge el Morell (12h). La Plana
visitarà diumenge el Subirats
(12h).
** Lliga futbol 7 Terres de l’Ebre:
Femení Alcanar-Campredó sus
La Plana-Rem Bitem 4-4
Rapitenca-Olimpic 2-1
Arnes-Gandesa 2-3
La Cava-Perelló 1-1
La classificació està liderada
pel Femení Alcanar i el Perelló
amb 46 punts, amb 17 jornades
disputades.
** Pel que fa a la categoria juvenil femenina primera divisió, l’equip de Futbol Formatiu
Terres de l’Ebre va perdre en la
seua visita al camp del Fundació At Vilafranca, per 1-0.
Les noies de Futbol Formatiu,
són vuitenes a la classificació,
amb 34 punts en 23 partits disputats, rebran demà dissabte a
Camarles el Levante Las Planas
(11.30h).

Diada
poliesportiva
IX Diada Poliesportiva del centres escolars del Baix Ebre. La
inauguració és avui divendres, (9
hores) a l’Estadi Josep Otero de
Tortosa. hi participaran uns 450
alumnes de primer d’ESO dels
diversos centres escolars del
Baix Ebre.
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HANDBOL

Centre
Esports Tortosa
Resultats dels equips del club:
el sènior masculí va guanyar
al Palafrugell (32-27) i al Gavà
(34-25). Gran cap de setmana
per al sènior. Va sumar quatre punts en dos dies i es situa
colíder invicte en quatre partits amb set punts. El juvenil
masculí de Primera catalana,
en la segona fase, va perdre a
la pista de l’Espanyol Handbol
(25-23) en un gran partit tot i la
derrota. El juvenil femení, en la
Copa Federació, va guanyar a la
pista del CH Parets per 25-35.
El cadet masculí (segona fase
A-sèrie A-2) va perdre a Sabadell contra el BM Pau i Casals
per 32-29. Derrota que ha de
servir per posar en valor l’entrega i l’esforç de l’equip i també
la seva meritòria posició en la
classificació, donat que s’està
comprovant que és un grup
amb un nivell molt igualat i no
es pot baixar la guàrdia en cap
moment. L’infantil masculí roig
va caure a casa (17-27). I l’infantil masculí blanc va jugar contra
l’Amics Handbol la Canonja.

Breus
** FUTBOL SALA, DIVISIÓ
D’HONOR. La Sénia va perdre
a casa contra el Futsal Valls (35). I l’Amposta va caure a la pista
del CFS Mediterrani (3-2). El CFS
Tortosa va perdre contra el Vinyols (1-4). La Sénia és novena
amb 26 punts. En descens, estan
l’Amposta, dotzè amb 20 punts,
i el CFS Tortosa, tretzè amb 14.
** FUTBOL SALA. LLIGA 1A DIVISIÓ CATALANA. GRUP 6. El
Rapitenc va perdre a casa amb
el Priorat (4-5). La PB Lligallos va
empatar al Morell (4-4). El CFS
Roquetes va caure a l’Alforja (75) i l’Amposta B es va imposar als
Pallaresos (7-2). Malgrat la derrota, el Roquetes és líder
** FUTBOL SALA. TERRES DE
L’EBRE. Marisc Mediterrani-AFS
Deltebre 2-2; Ebre Escola-Salvem Lo Delta 3-2; Toscà-TM
Tortosa 5-2; Dertochip-FS Benifallet 0-2; Inter Rasquera-CFS
Roquetes 3-3. El Toscà és líder
amb 40 punts.
** FUTBOL. LLIGA VETERANS.
Amposta-Ametlla 2-0; Rapitenca-Tortosa (sus); Roquetenc-Vinaròs 3-0; Canareu-Aldeana
4-3; L’Amposta és ara líder amb
40 punts, els mateixos que el
Roquetenc. Demà dissabte
(18.30h) s’enfronten en un partit
que decidirà, a Amposta.
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L’AMETLLA DE MAR

Àlex Gómez i Abelardo Pérez
entrenaran el juvenil la
temporada propera

Els entrenadors del juvenil
de l’Ametlla, Juanjo Balfegó i
Sergi Consarnau, una vegada
s’ha acabat la temporada, van
comunicat que no seguirien,
segons fonts del club.
El director esportiu, Xavi Borràs, en nom de la junta, va iniciar les gestions i, segons fonts
del club calero, “hem decidit,
després de tancar l’acord, que
la temporada 22/23 el juvenil

estarà dirigit per Àlex Gómez
i Abelardo Pérez”. Tots dos
formen l’equip tècnic actual
del cadet de l’AME; la propera temporada assumiran
la direcció tècnica dels dos
equips.
El juvenil de l’Ametlla s’ha
quedat en portes de jugar la
promoció d’ascens. Ha acabat la lliga regular en tercera
posició.

CLUB VOLEI ROQUETES

Resultats dels equips del Club
Volei Roquetes, de la jornada
passada.
Victoria del sènior masculí B
contra el CV Hospitalet (3-0) El
sènior femení va vèncer (3-0) a
l’Associació Esportiva Escolar
Institut Montserrat. L’infantil femení Blau va perdre (3-0) a la
pista del Premià de Dalt. Tam-

bé va perdre l’infantil femení
Blanc, a la pista del CV Salou.
Victòria de l’infantil masculí
blanc (3-0) contra el Màgic Volei Viladecans.
Derrota del cadet masculí (1-3)
contra el CV Terrassa. I l’infantil
masculí Blau va guanyar (0-3)
contre el CV Vall Hebron.
Info: CV Roquetes

El Grup Xou Júnior del Club
Patí l’Aldea aconsegueix el
SotsCampionat de Catalunya

Amb la coreografia Monster
Road, la seua moto els ha catapultat fins la 2a posició del
podi i el grup Xou Júnior del
Club Patí l’Aldea aconsegueix

el sotscampionat de Catalunya. Dissabte el grup Xou Petit del CP l’Aldea també aconseguia la medalla de plata, al
Pavelló de Granollers.
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HAMBURGUESA
DE PEIX

UNA ALTERNATIVA ATRACTIVA D’OFERIR PEIX ALS INFANTS
INGREDIENTS (4 PERSONES)

• 800 g de patates farinoses
• 400 g de lluç
• 1 llimona
• 1 gra d’all
• 2 cullerades soperes de julivert fresc picat i/o coriandre
sal iodada i pebre
PREPARACIÓ:

Es pelen les patates, es netegen i es tallen a daus grossos.
Es posen a coure amb aigua
freda i sal fins que s’han es-

tovat. Una vegada cuites, s’escorren bé i es passen pel passapuré. Es cou el peix al vapor
durant uns 8-10 minuts. Es treuen la pell i les espines i s’esmicola. Quan el puré ja està
fet, s’hi barreja la ratlladura i
el suc de la llimona, el julivert
i l’all picats, el peix, sal i pebre.
Un cop s’ha refredat i, amb
les mans una mica humides,
es van fent els pastissos (tipus
hamburguesa). Es couen en la
paella antiadherent amb molt

poc oli fins que agafin color
o es fan al forn.
Suggeriment:
En comptes de lluç es poden
utilitzar altres tipus de peix
blanc o, també, salmó.
Bon profit!

serveis
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IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//
IMMOBILIÀRIA
AMPOSTA
Solars en venda a Pla
d’Empuries. Molt
econòmics. 674355349

independent equipada,
lavabo amb dutxa reformat,
hab. doble i hab ind.
661707383

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

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

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

PAGO AL
COMPTAT.
656 386 037

COMPRO

4x4, vehicles,
tractors,
maquinària...,
No importa any
ni estat
Màxima serietat
Pere
686979513

SERVEIS // RELAX

NOVEDAD

MARINA
LA RÀPITA

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.

AMPOSTA

HERMOSA RUBIA

110

ES LLOGA

Amarre
8 metres

Amposta
Novedad
2 AMIGAS
JOVENCITAS
CARIÑOSAS

DE PECHOS

674 35 53 49
(Només WhatsApp)
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MUY COMPLACIENTE

680 239 519

632 651 069
OFERTA

TREBALL

CATALANA

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

3 MASAJES
COMPLETOS

50€

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

9H A 20H
OBLIGACIÓN
MASCARILLA

Interessats, trucar al
617 702 159

643 708 528

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

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

bessons

cranc

21/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Tot i la teva aparença de persona
forta i decidida,
tens un gran cor
que pocs coneixen.
L’economia et treu
una mica el son
i penses en com
guanyar més diners.

Augmenta el cercle
d’amics perquè fas
noves activitats
que porten més
coneguts. Si no
tens fills pots sentir
que ja ha arribat el
moment de tenir
descendència..

Venus transitant
per la Casa X
afavoreix el sector
professional i
fins i tot, podries
treure rendiment als
talents artístics. Es
promou l’expansió
econòmica.

Cerques noves emocions i t’apuntes a
aquella activitat que
tenies aparcada.
Molta feina pot
produir-te estrès.
T’hauries de prendre el descans més
seriosament.

Si esperes que et
retornin uns diners
o una resolució
judicial, en aquest
mes d’abril pots
tenir-ne notícies.
L’atracció que sents
per algú podria ser
mútua.

Venus transitant
per la teva Casa
VII, obre un temps
d’aproximació amb
la parella. Pot sorgir
una oportunitat de
negoci en col·laboració amb altres
persones.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Venus al sector de
l’amor, reitera la
tendència a viure un
temps força fèrtil
pel que fa a l’afecte.
Amb els fills vius
un període de més
proximitat i enteniment.

Et preocupes més
per la llar i fas una
mica de manteniment i neteja a fons.
Possible trobada
amb una persona
de la família amb
qui fa anys no tens
contacte.

Si darrerament
tenies dubtes i
estaves confós,
veus les coses més
clares i això també
et permet posar
límits a qui calgui,
reforçant la seguretat personal.

Sents que ja és
hora de donar-te
alguns plaers. Això
pot ser un bon
àpat o productes
de bellesa/moda.
Si tens una vida sedentària, augmentes l’exercici físic.

Poses més atenció
als afectes. Si tens
parella, fas balanç
de la vostra relació.
Desprens encant
i podries descobrir que hi ha una
persona interessada
en tu.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
S’obre una etapa
més tranquil·la a
la feina. Si hi havia
algun conflicte
amb companys o
superiors, s’estableixen acords.
Cerques l’equilibri
físic i espiritual.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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LA RÀPITA

3

SARRAÏNS, PIRATES I MONGES!
FOTO: Restes de l’Antic monestir de la Ràpita. Ubicació: la Ràpita.

Segles IX o X:
El terme ràpita té el seu origen en
la paraula àrab ràbita que significa ermita, lloc de meditació o
pregària musulmana, on se reuneixen pietosos musulmans per
fer pràctiques de devoció, generalment sota la direcció d’un
mestre d’espiritualitat. L’existència de les ràpites va estretament
lligada, des de l’origen, a les zones frontereres de l’islam medieval.
Priora del convent de la Ràpita.
Magdalena Aldana. Dibuix de
Dani Alcaide

Hi ha autors, com la doctora Dolors Bramon, que situa l’origen
de la Ràpita del Delta de l’Ebre al
segle IX, en època omeia, i altres,
com el doctor Míkel de Epalza,
que proposa el segle X.
Epalza qualifica les ràpites de
valor secundari dins de l’islam
d’al-Àndalus, i ens diu que per
fundar una Ràpita s’havien de
donar les següents condicions:
abundància d’aigua corrent per
a les ablucions dels musulmans,
prèvies a les oracions obligatòries i de devoció; riquesa econòmica de la zona, reduït valor
estratègic, situació fronterera
dintre de l’islam, i la doctora Bramon agrega que les condicions
per fundar una ràpita eren: disposar d’un recinte mínimament
fortificat que garantís la seguretat del seus components i una
talaia o lloc natural d’observació i
de guaita immediata.
En territori català existeixen més
ràpites, a part de la nostra Ràpita del Montsià, com la Ràpita del
Penedès, o la Ràpita de Vallfogona de Balaguer, la Ràpita de
l’Albiol al Baix Camp o el Rebato
d’Arbrera al Baix Llobregat.
Fins i tot tenim algun historiador
com A. Margarit que va fer una
tesi sobre l’origen de la Ràpita
del Penedès, i ho relaciona amb
antics pobladors provinents de
la Ràpita del Montsià, els quals,
desitjosos, de retornar a la dominació cristiana, s’instal·laren al

ESPAI PATROCINAT PER:

ni
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la nostra memòria,
lo nostre patrimoni

Penedès, en període repoblador,
però no deixa de ser una hipòtesi.
El Port del Fangar va ser un gran
port natural situat al delta de
l’Ebre que va ocupar, entre els
segles XII i XIV, gran part d’allò
que avui en dia són els municipis
de Sant Jaume d’Enveja i Deltebre, i que va deixar d’utilitzar-se
al segle XV perquè estava en procés de convertir-se en un pantà.
El 1282 trobem citat el Port del
Fangós on se van concentrar les
esquadres catalanes de Pere el
Gran per a la seva expedició a Sicília on cronistes de l’època parlen de 150 naus i 25.000 homes…
Posteriorment, el 1323, d’aquest
Port van sortir sota el comandament de l’infant Alfons cap a
Sardenya.
L’any 1557 el nostre Cristòfol
Despuig ens citava la importància del Port del Fangós a la Corona d’Aragó, ens deia: “totes
estes armades i estols se juntaren en Port Fangós, que avui ja
no és port, si, un gran estany a

qui diuen lo Pantà”. També ens
parla de la conquesta de Sicília
per Pere el Gran, de la de Sardenya per l’infant Alfons i de les
contínues lluites de Pere el Cerimoniós per conservar el domini
d’aquesta illa, fins les accions de
Martí l’Humà per recuperar el
domini de Sicília.
Ramon Berenguer III se va comprometre a donar a l’abat de
Sant Cugat del Vallès (ordre dels
benedictins) el territori, l’edifici i
el Castell de la Ràpita, des de les
aigües d’Ulldecona a Godall fins
al Montsià al mar, sota l’advocació de Santa Maria de la Ràpita,
en compensació pels ajuts pecuniaris rebuts pel comte en la seva
fallida incursió contra Tortosa.
Però no fou fins més endavant,
el 1150, que el seu fill Ramon Berenguer IV va efectuar la donació
un cop conquerida la ciutat de
Tortosa. Allí se va fundar un priorat el 1171 dedicat a Santa Maria.
L’any 1260 els monjos de Sant
Cugat van vendre el territori de
la Ràpita a l’ordre de l’Hospital de

Campanar de Santa Maria
de la Ràpita

Sant Joan de Jerusalem, el qual
s’afegia als territoris d’Amposta i
així tenien el control de la franja
litoral meridional.
L’any 1290, procedents del monestir de Sixena, se va establir a
la Ràpita el monestir de senyores Hospitalàries, on romangueren fins el 1579 ja que no era
un lloc adient per a les monges
religioses a causa de la seva exposició als atacs corsaris, els pirates! Desgraciadament, no eren
fets puntuals, i persistien en el
temps.. Les religioses van abandonar el convent, deixant-lo
amb molt de dolor en mans del
comanador d’Ulldecona i del prior d’Amposta, dient adeu a aquella terra tan bella com perillosa i
deixant allí la mesquita, la fortalesa i el castell, de tal manera que
Tortosa va acollir la congregació

CINTA ACCENSI MARTÍNEZ

PROFESSORA D’ECONOMIA
INSTITUT DESPUIG DE TORTOSA

i van fundar un nou monestir
anomenat Sant Joan de la Ràpita
a Remolins.
Al segle XVIII, el rei Carles III va
ordenar la construcció del port i
d’un canal de navegació per unir
Amposta amb la Ràpita, el rei volia convertir el port dels Alfacs
(alfaqui: doctor o savi de la llei,
també procedent de l’àrab) en
un dels principals ports del Mediterrani. En honor d’aquest rei
van posar el nom de Sant Carles
al terme de la Ràpita, nom que va
romandre fins fa poc.
I així hem fet un tomb en l’eix
cronològic, i en un mateix lloc
han estat els sarraïns, cristians,
pirates i monges… Fins i tot avui
en dia se teatralitza com actiu turístic aquest fet històric, com les
monges eren atacades pels pirates. Però la història va continuar
i les monges marxaren a Tortosa,
on se’ls va fer un monestir inaugurat el 21 de març de 1587. Allí,
Magdalena Aldana, filla d’un dels
nobles tortosins més importants
de l’època, casualment, esdevingué la seva priora, i les altres
monges que l’acompanyaven
també eren filles dels nobles de
la ciutat com Pinyol, Cerdà, Corder... i fins i tot els posaren dos
criades! En la nova ciutat foren
estimades i visqueren tranquil·les,
no obstant això, el riu desbordat
també els va fer tenir por… però
aquesta història us la contaré en
una altra publicació!
Desitjo us hagi agradat! Fins aviat!
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