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La Ràpita ordenarà 
l’entorn d’accés al 

delta de l’Ebre
El projecte ‘Rótula Delta’ 

compta amb 2 MEUR dels fons Next Generation
i s’executarà en tres anys.

                    P9

Tortosa 
obre l’espai

Cota Zero
Avui obre l’espai Cota Zero de Tortosa, el museu

de totes les restes arqueològiques que s’han trobat
sota la nova plaça de la catedral. 
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«Més de 300 refugiats ucraïnesos 
s’instal·len a l’Ebre»

EEl sector turístic de les Terres de l’Ebre afronta amb molta il·lusió i optimisme els dies forts de Setmana Santa. l sector turístic de les Terres de l’Ebre afronta amb molta il·lusió i optimisme els dies forts de Setmana Santa. EEl gremi l gremi 
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UNA COLOMA, UNA MONA, I UN OU
Per aquesta Pasqua alguns 

artesans pastissers han 
decidit oferir “Colomba” o 
Colom de la Pau, a més de 
la nostra tradicional mona 
de Pasqua, per recordar els 
moments foscos que estem 
vivint.   
Es diu que els periodistes no-
més denuncien i difonen males 
notícies, desastres i guerres. 
Bé, és una mica cert, però ha 
arribat el moment de proposar 
una altra cosa perquè tots ho 
necessitem, esgotats pels dos 
anys de Covid i consternats per 
l’horror de la guerra d’Ucraïna.
El nostre editorial d’avui ens 
portarà a la terra del gust, des 
de les Terres de l’Ebre fins a 
Itàlia. La  Colomba, aquestes 
postres transalpines suaus i 
depurades, han arribat a les 
nostres taules, com ho ha fet 
el Panettone per Nadal. Aquest 
any faré la mona amb els ingre-
dients tradicionals però, una 
forma diferent: la Coloma de 
la Pau. La tradició és bona per 
a l’ànima, però el símbol de la 
coloma que encarna la pau per 
Pasqua avui té molt de sentit. Si 
en lloc de fer-te la teua pròpia 
mona prefereixes comprar-la, 
endavant amb les extraordinà-

ries creacions de gallines, co-
nills, ous i campanes que pre-
nen forma de les mans expertes 
dels artesans locals. Unes dol-
ces delícies que testimonien la 
creativitat de les professions 
molt afectades per la crisi de 
la Covid. Els càterings, els for-
ners i els pastissers del cantó 
demostren que la passió, el 
contacte humà i el saber fer 
local encara són essencials en 
un món molt virtual. Però aneu 
amb compte pel que fa a tema 
“ous”. Mireu el cas Kinder: El fa-
bricant de xocolata italià Ferre-
ro va experimentar un incident 

EDITORIAL

bacterià intern i ara ha afirmat 
haver destruït tots els produc-
tes contaminats. No obstant 
això, desenes de nens han 
contret salmonel·losis... Això ha 
comportat la retirada de mili-
ons d’ous Kinder a tot arreu del 
món, i a més ara que s’acosta 
pasqua. La multinacional italia-
na ha reconegut que efectiva-
ment existeix un vincle de cau-
sa i efecte entre la ingestió de 
determinats productes Kinder i 
almenys 105 casos de salmonel-
losi que afecten principalment 
nens i que han estat denunciats 
a les autoritats sanitàries. Així 

que aneu  amb compte  amb 
els productes venuts amb els 
noms  Kinder  Surprise,  Kin-
der  Surprise  Maxi,  Kinder  Mi-
ni-eggs  i  Kinder  Shokobon. 
Tots aquests bombons s’adre-
cen principalment als nens. Per 
tant, que millor que comprar 
els nostres productes de pro-
ximitat.
Tot això no esborra la guerra, 
ni la necessitat que tenim per 
descriure la realitat del món en 
la seva duresa i complexitat. 
Però somiem una mica, a l’inici 
del període de Pasqua. 
Bona lectura i bona Pasqua!

L’Associació “És per tu” en un mes ja ha enviat 
cinc tràilers d’ajuda humanitària a Ucraïna. 

Tot gràcies a la solidaritat de la gent de les Terres de l’Ebre, Tot gràcies a la solidaritat de la gent de les Terres de l’Ebre, 
i a pesar de la poca ajuda per part de l’Administració. i a pesar de la poca ajuda per part de l’Administració. 
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  MÉS 
 NOTÍCIES

ELIMINAR LA 
MASCARETA 
A PRIMÀRIA I 
SECUNDÀRIA
Les mascaretes començaran 
a desaparèixer de les escoles 
i instituts catalans el proper 
dimarts, 19 d’abril. La portaveu 
del Govern, Patrícia Plaja, ha 
explicat que el Departament 
de Salut publicarà avui dijous 
una resolució “avalada pels 
serveis jurídics” de la Generali-
tat per eliminar l’obligatorietat 
de cobrir-se el nas i la boca a 
les classes dels centres de Pri-
mària i Secundària coincidint 
amb la tornada de les vacances 
de Setmana Santa. Catalunya 
s’avança un dia a la decisió 
estatal per fer-la coincidir amb 
la represa del curs. D’aquesta 
manera, les mascaretes s’eli-
minaran gairebé per complet 
en espais interiors al conjunt 
de l’Estat.

ELS INDICADORS A  
L’EBRE CONTINUEN 
BAIXANT 
Segons ha informat Salut, 
en el darrer balanç, hi ha un  
ingressat menys per covid-19 
respecte l’anterior, sent ara un 
total de 20 els hospitalitzats 
per covid al territori ebrenc, 1 a 
l’UCI.  Des del balanç de diven-
dres passat, fins al d’aquesta 
setmana, s’han registrat 331 
nous casos. La RT puja lleuge-
rament fins a 0,94 i el risc de 
rebrot cau a 151 punts.

SETMANA SANTA
Els establiments de les Terres de l’Ebre freguen el ple 

amb xifres similars d’abans de la pandèmia
El sector turístic de la Costa 
Daurada i les Terres de l’Ebre 
afronta amb molta il·lusió i opti-
misme els dies forts de Setmana 
Santa. El gremi registra bones 
ocupacions i recupera les xifres 
prepandèmiques.
A les Terres de l’Ebre, l’ocupa-
ció fregarà gairebé el 100%. Se-
gons l’Associació Ecoturisme es 
xifrarà en un 93% els dies fes-
tius. Tot i que han patit algunes 
anul·lacions d’última hora, els 
hostalers celebren que s’ha-
gin recuperat les ocupacions 
d’abans de la crisi sanitària. “Les 
vacances escolars a la Comu-
nitat Valenciana són la setma-
na vinent i hem intentat refor-
çar-ho amb una oferta de 2x3 
a Castelló i València perquè de 

moment la cosa està molt fluixa 
de cara la setmana que ve”, ha 
indicat la vocal de l’Ecoturisme, 
Montse Callau. A la Terra Alta, 
els establiments de l’Associa-
ció de Turisme Rural de la Ter-
ra Alta penjaran pràcticament 
el cartell de complet. L’entitat, 
que agrupa 90 empreses, pre-
veu superar el 95% d’ocupació. 
La seva presidenta, Pilar Miró, 
ha destacat que  Setmana Santa 
és el període amb més afluència 
de tota la temporada, fins i tot, 
amb ocupacions superiors a les 
dels mesos d’estiu.
 “Les reserves de les cases rurals 
sempre es fan amb dos mesos 
d’antelació com a mínim, crec 
que arribarem al 100% d’ocu-
pació”, ha concretat Miró. (ACN)

Els 13 efectius de les unitats d’Arnes i 
Benifallet també s’encarregaran de la 

campanya del borrissol i la sega

El sector turístic  afronta amb molta il·lusió i 
optimisme els dies forts de Setmana Santa

El segon Grup de Prevenció d’Incendis Forestals de les 
Terres de l’Ebre s’ubica a Arnes

Les Terres de l’Ebre ja tenen 
dues unitats operatives de GPIF 
(Grup de prevenció d’Incendis 
Forestals), amb 13 efectius i 
vehicles específics. Acció Cli-
màtica ha instal·lat una nova 
base a Arnes, que se suma a la 
que ja estava activa a Benifallet. 
Aquests grups executen tre-
balls de prevenció d’incendis 
i primera intervenció en focs 
agrícoles i forestals. També 
s’encarregaran de la campa-
nya per mullar el borrissol –el 
borró dels pollancres- que és 
molt inflamable i s’acumula als 
boscos de ribera; la campanya 
de la sega en què es fan pre-
sents sobre el territori per fer 

un efecte dissuasiu i poder ac-
tuar en cas d’incendis; i faran 
tasques de vigilància si s’activa 
el nivell 2 del Pla Alfa. Les rutes 
de vigilància dels GPIF les mar-
quen els dos mapes de perill que 
elaboren els tècnics del Servei 
de Prevenció d’Incendis Fores-
tals. Un és el mapa d’ignició del 
cereal durant la campanya de la 
sega, i el segon, que es realitza 
cada dia, és el mapa del perill 
d’incendi forestal que activa el 
Pla Alfa. Acció Climàtica ha mul-
tiplicat per sis el pressupost des-
tinat a la prevenció d’incendis 
forestals i desplega un pla fins al 
2025 amb 72 MEUR d’inversió, 
18 MEUR anuals. (ACN)

L’Ajuntament de Deltebre pavimentarà el 80% dels carrers durant aquest any
Ahir dimecres es va presentar 
el projecte de pavimentació 
dels carrers de Deltebre, el 
qual permetrà completar un 
80% d’arranjament dels carrers 
del municipi durant aquest any 
2022. L’alcalde, Lluís Soler, va 
explicar que “estem davant 
d’una acció sense precedents 
a la història de Deltebre. Una 
inversió que posarà punt i final 
a un dels dèficits estructurals i 
que ens permetrà dignificar els 
carrers i les vies públiques del 
municipi”. Aquest projecte de 

pavimentació, que afecta a 139 
carrers del casc urbà, s’execu-
tarà en els propers mesos i té un 
cost econòmic de 3.940.800€. 
De fet, si se suma als carrers 
que ja estan començats o que 
es començaran en breu, durant 
aquest estiu Deltebre arranjarà 
152 carrers amb una inversió 
del voltant dels 6.500.000€. En 
total, el casc urbà de Deltebre 
compta amb 189 carrers.
En tot cas, aquest era un dels 
punts a debatre en la sessió ple-
nària d’ahir dimecres a la nit de 

l’Ajuntament de Deltebre, com 
també la sol·licitud d’un préstec 
de 4.000.000€, que permetrà 
sufragar part de la inversió per 
a la pavimentació de carrers i 
altres projectes que en breu es 
donaran a conèixer.

“Estem davant 
d’una acció sense 

precedents a la 
història de Deltebre”
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** TORTOSA renova el 
Centre d’Interpretació del 
Renaixement. La mostra 
incorpora una recreació en 
3D de la ciutat de l’època.
**  Diverses visites guiades 
recordaran, el 15 d’abril, els 
cruents bombardejos del Di-
vendres Sant que van assolar 
Tortosa. Les activitats, amb 
inscripció prèvia gratuïta, 
donaran a conèixer el refugi 
antiaeri número 4 i els espais 
de la Guerra Civil a la ciutat.
** MANEL DE LA VEGA, pri-
mer secretari de la Federació 
de l’Ebre del PSC, reafirma la 
postura de l’agrupació local 
de Tortosa envers el període 
de reflexió obert sobre 
el seu paper en el govern 
municipal. De la Vega creu 
que el que ha de fet Junts 
per Tortosa és rectificar en 
la seua postura sobre el nou 
hospital, i que si no ho fan, 
assegura, totes les opcions 
estan sobre la taula. )
** MOVEM TERRES DE 
L’EBRE aprova el reglament 
de primàries per escollir els 
candidats de les municipals.
La formació ebrenca fa balanç 
de la feina feta a totes les ins-
titucions on compta amb re-
presentació i es referma en la 
seua voluntat de creixement, 
anunciant que augmentaran 
el nombre de candidatures de 
cara a les properes municipals.

TURISME
L’Espai Cota Zero obre portes per poder passejar 

entre vestigis que recorren 15 segles 
de la història de Tortosa

Tortosa obre avui dijous 14 
l’Espai Cota Zero. El nou equi-
pament museïtza les restes ar-
queològiques localitzades en 
les excavacions fetes al davant 
de la catedral, en les quals han 
aparegut vestigis que van des 
del segle I fins al segle XVI. 
Elements que permeten docu-
mentar diferents moments de 
la història de la ciutat, des de 
l’època de dominació romana 
(Dertosa), passant per l’etapa 
visigòtica, l’andalusina (Turtu-
xa) i l’època del Renaixement, 
amb la façana fluvial que va 
immortalitzar el pintor flamenc 

Anton van den Wyngaerde al 
segle XVI. Un conjunt patrimo-
nial d’alt valor, que s’enclava 

Des d’avui dijous, 
l’equipament és 

accessible
en el que va ser el centre de la 
vida de la ciutat al llarg dels se-
gles. Esta característica inspira 

el nom de l’equipament, Cota 
Zero, punt a partir del qual es 
fonamenta la història de Torto-
sa. L’Espai Cota Zero combina 
panells explicatius, que es po-
den consultar en cinc idiomes 
(català, castellà, francès, anglès 
i braille), amb elements audio-
visuals que descriuen, punt per 
punt, tot el que el visitant pot 
observar al seu davant.

Els facultatius de l’HTVC demanen un nou hospital i millores 
provisionals a l’actual: “no podem esperar més”

Els facultatius de l’Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta 
(HTVC) exigeix un nou hospi-
tal de referència a les Terres de 
l’Ebre i millorar provisionalment 
l’actual o serà impossible ga-
rantir la qualitat del servei assis-
tencial. Alerten que s’ha entrat 
en temps de descompte i de-
manen actuacions i respostes 
“immediates i concretes”. De-
nuncien que la situació “és límit 

i preocupant”. 
El centre té problemes per tro-
bar professional, en serveis com 
cardiologia, o té falta d’espais i 
tecnologia, com passa a l’àrea 
quirúrgica –que és la matei-
xa que fa 46 anys-, per retallar 
les llistes d’espera. Els metges 
i metgesses també proposen 
una gestió “única” dels serveis 
hospitalaris de l’Ebre, per evitar 
duplicitats, i incentius per atreu-

re professionals. D’altra banda, i 
segons informa el setmanari 
l’Ebre, este dimecres membres 
de la Plataforma pel Nou Hospi-
tal van reunir-se amb el gerent 
territorial de Salut, Joan Nin, 
que hauria anunciat als primers 
que el Departament de Salut no 
pensa fer una gran inversió al 
Verge de la Cinta, a diferència 
del que s’havia parlat inicial-
ment, amb l’anterior conselle-

ra de Salut [Alba Vergés, d’Es-
querra Republicana]. El gerent 
territorial de Salut, segons co-
munica el setmanari L’Ebre, ha 
traslladat als membres de la Pla-
taforma pel Nou Hospital que sí 
que es faran inversions neces-
sàries al Verge de la Cinta, per 
tal de donar resposta als neguits 
dels metges i del personal sani-
tari, però sense embarcar-se en 
grans dimensions d’inversió.

Esther Vidal torna a ser l’alcaldessa 
pedània dels Reguers

Des de dilluns, els Reguers te-
nen nova alcaldessa pedània: 
l’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, ha nomenat Esther 
Vidal com la seua representant 
al poble. Subsitueix així Anna 
Rehues, que deixa la respon-
sabilitat en no poder compa-
tibilitzar-la plenament amb la 
seua ocupació laboral.
Roigé ha agraït tota la tasca 
desenvolupada al poble per 
Rehues des de l’agost del 2017, 
moment en què aleshores va 
rellevar Esther Vidal com a al-
caldessa pedània.
Un període de cinc anys, ha re-
cordat Roigé, que no ha estat 
exempt de dificultats, especi-

alment pels temporals que han 
afectat camins del terme o per la 
situació derivada de la pandèmia. 
Roigé ha remarcat que el balanç 
és molt positiu: “malgrat els mo-

ments complicats, Rehues ha 
aconseguit un bagatge amb 
moltes actuacions, i d’altres que 
ja estan encarrilades i que es fa-
ran realitat en poc temps”.

L’Escola d’Art i Cultura de la 
Diputació s’expandeix

L’Escola d’Art i Cultura de la 
Diputació de Tarragona ha 
programat més de 120 cur-
sos per tot el territori a través 
de les 10 subseus i el centre 
estable de Valls. Les subseus 
estan a Alcover (Alt Camp), 
Deltebre (Baix Ebre), Falset 
(Priorat), Horta de Sant Joan 
(Terra Alta), l’Arboç (Baix Pe-
nedès), la Ràpita (Montsià), 
Miravet (Ribera d’Ebre), Mont-
blanc, Mont-roig del Camp 
(Baix Camp) i Torredembarra 
(Tarragonès). També el cen-
tre de Tortosa disposa de la 
nova oferta formativa per al 
tercer trimestre, 17 cursos 

monogràfics de temàtica ar-
tística, cultural i patrimonial, 
amb propostes com experi-
mentar amb el Light Painting, 
familiaritzar-se amb l’Urban 
Sketching, aprendre a utilitzar 
l’Adobe Indesign o fer peces 
de ceràmica al torn.

10 subseus i 120 
cursos.

El centre de Tortosa 
impartirà 17 cursos 
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PATRIMONI
amposta

ALCANARBREUS
** L’AJUNTAMENT signa 
convenis de col.laboració 
amb quatre entitats cultu-
rals de la ciutat. L’Associ-
ació de Teatre i Circ de les 
Terres de l’Ebre, el Delta 
Chamber Music Festival, 
l’Associació Sociocultural 
Tarambana i l’Institut 
d’Estudis Comarcals van 
rebre un total de 80.000, 
repartits en funció de les 
activitats que promou 
cada entitat. Així mateix, 
l’Ajuntament signa conve-
nis de col.laboració amb set 
entitats socials d’Amposta
S’han entregat un total de 
115.600 euros en funció 
de l’activitat de cada una 
de les entitats: Associació 
de Mestresses de Casa 
d’Amposta, Associació de 
Familiars de Malalts d’Al-
zheimer (AFAM), SILOE, 
Càritas, Fussmont, Creu 
Roja, Associació Catalana 
d’Afectades i Afectats de 
Fibromiàlgia i d’altres Sín-
dromes de Sensibilització 
Central (ACAF).

La celòquia del Castell dels 
Cavallers de l’Ordre de Sant 
Joan ja és una realitat. Després 
de dos anys d’obres i treballs 
arqueològics, l’Ajuntament 
d’Amposta ha adequat de for-
ma integral aquest recinte in-
dependent del castell perquè 
sigui entès amb un caràcter 
pràctic i funcional, però sense 
perdre la morfologia original i 
el significat històric que va tenir 
per a la ciutat. L’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs, afirmava 
durant la inauguració de la ce-
lòquia, el dissabte 9 d’abril, que 
aquest és un espai d’importàn-
cia vital per a la ciutat: “Les ad-
ministracions públiques tenim 
la responsabilitat de recuperar 
el nostre patrimoni, encara que 
sigui amb apostes arriscades 
com aquesta, o com la que es 
va fer en el seu dia comprant 
tot el recinte del castell, avui 
declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN)”.

FESTIVAL
El parc dels Xiribecs torna a 
acollir el Food Trucks

Una vintena de camionetes de 
cuina sobre rodes tornen al 
parc dels Xiribecs pel Festival 
Food Trucks d’Amposta, el 30 
d’abril i 1 de maig. “Sense gai-
rebé restriccions sanitàries, el 
Festival de Food Trucks torna 
a la normalitat no només amb 
les furgonetes de menjar, sinó 
també amb música en directe, 
cinema a la gespa o exposici-
ons de vehicles i motos clàs-
siques, tot amb estètica dels 
anys 50 i 60”, explicava el re-
gidor de Festes, Ramon Bel, qui 
afegia que “el festival vol seguir 
sent un aparador dels produc-
tes de quilòmetre zero, per això 
gran part de l’oferta gastronò-

mica és de restauradors i pro-
ductors ebrencs”. Per celebrar 
el Dia Mundial de la Dansa, el 
30 d’abril, entre les activitats 
del Festival Food Trucks hi hau-
rà una actuació de l’Escola Ma-
ria Lozano, a les 12 del migdia, 
i de l’Escola Jacqueline Biosca, 
a les 16 hores. Més tard, a les 
17 h, l’alumnat del CBE Quick 
Dance també durà a terme una 
exhibició, així com ho faran The 
County Sheriffes, a les 18 h.
D’altra banda, diumenge 1 de 
maig al matí, s’han organitzat 
tallers amb diferents disciplines 
de circ i exhibicions a càrrec 
d’alumnes de l’Escola de Teatre 
i Circ d’Amposta (EtcA).

SUCCESSOS
Es recupera la 
celòquia del 
Castell

Els Mossos d’Esquadra i la Poli-
cia Local d’Amposta van dete-
nir aquest dimarts dos homes i 
una dona d’entre 22 i 48 anys 
com a presumptes autors d’un 
delicte contra la salut pública. 
Gràcies a la col·laboració ciu-
tadana, els cossos policials van 
desmantellar un punt de venda 
de droga al detall en un pis del 
carrer Cànovas, al barri de les 
Quintanes d’Amposta. 
L’operació estava precedida 
d’una investigació en la qual es 
va confirmar que moltes per-
sones freqüentaven diàriament 
i a qualsevol hora el domici-
li per comprar-hi bàsicament 
cocaïna i marihuana. 
A l’interior, els agents hi van 
trobar cocaïna, heroïna, ma-
rihuana i quasi 1.800 euros.

Desmantellen 
un punt de 
venda de 
droga
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DELTEBRE 
L’Ajuntament ha constituït el 
Consell Municipal de la Salut. 
Un òrgan de participació que 
se suma a la resta de consells 
sectorials que l’Ajuntament 
de Deltebre està impulsant 
per facilitar que la ciutadania 
pugui aportar la seva visió 
sobre el present i el futur 
del municipi. El Consell de 
la Salut està conformat pels 
diferents professionals del 
municipi d’aquest àmbit, 
com també per les entitats 
relacionades. L’alcalde, Lluís 
Soler, ha volgut agrair “el 
servei que presten dia rere dia 
els professionals de la salut, 
més encara en el moment de 
la pandèmia on el seu esforç 
i la seva dedicació van ser 
fonamentals per a garantir el 
benestar de la ciutadania”. El 
Consell de la Salut comptarà 
amb l’estudiant de Medicina 
Anna Mora com a delegada. A 
Anna l’acompanyaran la regi-
dora d’Acció Intergeneracional 
i Comunitària, Rosa Royo, i la 
directora del CAP Deltebre, 
Judith Marin.  El Consell és un 
òrgan de debat i de participa-
ció en totes aquelles qüesti-
ons relacionades amb la Salut 
a Deltebre.

L’Associació de Veïns de Sant Ramon guanya 
el Premi a la Millor Rua del Carnaval 2022

Aquesta vegada, ni la pandèmia, 
ni el vent ni el fred van poder 
evitar que la Rua del Carnaval 
de Deltebre torni a omplir de 
llum i de color els carrers del 
municipi. Foren un total de 14 
comparses, amb més de 600 
persones, les que van desfilar 
en una tarda primaveral que ha 
estat marcada per la disbauxa i 
per la il·lusió de retornar a una 
renovada normalitat.
Enguany el jurat va decidir que 
el premi a la Millor Rua del Car-
naval de Deltebre sigui per a 
l’Associació de Veïns de Sant 

Ramon. Aquest guardó signifi-
ca que aquesta comparsa l’any 
vinent regnarà el Carnaval 2023 
i tindrà l’honor d’encapçalar la 
Rua. L’alcalde, Lluís Soler, va ex-
plicar que “el Carnaval de Delte-
bre ha d’esdevenir el punt d’in-
flexió i també el punt de retorn 
a la plena activitat als carrers del 
nostre municipi i als actes que 
durant aquests anys ens han 
ajudat a impulsar la marca Del-
tebre arreu del territori”.
Més enllà d’aquest premi, tam-
bé es van lliurar cinc guardons 
més: Premi a la millor Carrossa, 

Quinta 2018; Premi a la Dis-
fressa Més Original, Colla Pam 
Dalt Pam Baix; Premi a la Millor 
Disfressa, Associació de Dones 
de Deltebre; Premi a la Millor 
Coreografia, Grup Kiuba; I, fi-
nalment, premi a la Comparsa 
Més Xaladora, Associació de 
Veïns de Jesús i Maria.
La regidora d’Actes, Equipa-
ments i Festes, Carme Franch, 
va destacar que “avui és un dia 
per a sentir orgull d’un muni-
cipi al qual no li han posat mai 
res fàcil, però que té gent amb 
principi, valors i xaladora que fa 

possible esdeveniments de pri-
mer nivell com el cas del Car-
naval”. La Rua del Carnaval de 
Deltebre ha clos els diferents 
actes que l’Ajuntament de Del-
tebre ha organitzat en motiu del 
Carnaval.

Van participar 
un total de 14 

comparses, amb més 
de 600 persones

DELTEBRE

El CAT comença les obres de 
la variant de l’Ametlla de Mar

Arran dels col·lapses estruc-
turals produïts a la canona-
da principal els últims dos 
anys i amb els resultats de la 
diagnosi de tota la conduc-
ció principal, el CAT (Con-
sorci d’Aigües de Tarragona) 
ha apostat “per fer una vari-
ant de 375 metres de nova 
canonada de diàmetre 1600 
mm que es connectarà a la 
canonada principal desviant 
així l’actual traçat, on hi ha 
un tram més crític”. 
Aquesta és una actuació 
prioritària per al Consorci ja 
que tal i com va confirmar 
l’informe del CSIC  (Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas), “els trams que 
van col·lapsar no tenien cap 

defecte de construcció sinó 
que el trencament es va pro-
duir per culpa de l’aigua uti-
litzada per regar les finques 
per on transcorre el traçat de 
la canonada, una aigua sa-
lobre que acumula un elevat 
grau de clorurs  i que al llarg 
dels anys ha provocat una 
corrosió als cables d’acer de 
la canonada de formigó pre-
tensat amb el qual es fabrica-
ven les canonades als inicis 
d’explotació del CAT”.
El projecte de la variant, apro-
vat per la via d’urgència, ha 
estat adjudicat per un import 
de poc més d’1,2M€ (sense 
IVA) a l’empresa Aquambien-
te servicios para el sector del 
agua, SAU. 

Les obres han començat 
aquesta primera setmana 
d’abril i si no hi ha cap con-
tratemps està previst que la 
variant entri en servei a finals 
de juny.

El traçat de 
375 metres 

substituirà un 
tram crític de 
la canonada 

principal 
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LA FIRA DE L’OLI 
I DE LA GARROFA 
DE LES TERRES 
DE L’EBRE DEL 
13 AL 15 DE MAIG 
AL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU 
DE JESÚS 
La XXVII Fira de l’Oli de les 
Terres de l’Ebre i la VI Fira de 
la Garrofa es farà del 13 al 15 
de maig estrenant una nova 
ubicació, el pavelló poliespor-
tiu de Jesús i els seus voltants. 
Es traca d’una aposta de la 
comissió organitzadora que 
el passat mes de febrer es va 
veure obligada a suspendre el 
certamen davant del degoteig 
de casos positius per la Co-
vid-19 i l’elevat risc de rebot. 
La nova ubicació, les noves 
dates de celebració i l’optimis-
me existent davant d’una no-
table millora de la pandèmia, 
fan pensar que la fira tornarà 
a convertir-se durant un cap 
de setmana en l’aparador del 
món de l’oli d’oliva i la garrofa 
del nostre territori.

16a Fira de l’Arròs i 
del Comerç 

Després d’anar deixant enrere la 
pandèmia i de no poder realit-
zar la fira des de l’any 2019, en-
guany arribarem a la 16a edició 
de la Fira de l’Arròs i del Comerç 
de l’Aldea els dies 22, 23 i 24 
d’abril al Pavelló d’Esports. Una 
fira totalment renovada amb 
l’objectiu principal d’impulsar el 
comerç local i els productes de 
proximitat. Dos dels grans ac-
tes a destacar que es realitzaran 
dins de la Fira seran el Mini Ma-
ridatge amb vins DO de la Terra 
Alta i la 13a Diada de l’Arròs Col 
i Fesols.
La venda de tiquets es realitza-
rà a les oficines municipals de 
l’Ajuntament: 13a Diada de l’Ar-
ròs Col i Fesols  de diumenge 24 
d’abril fins el dia 19 d’abril a les 
14h i el Mini Maridatge de dis-
sabte 23 d’abril, fins el 21 d’abril 
a les 14h. 
Els dos actes tindran aforament 
limitat.
Un altra de les novetats incorpo-
rades a la fira serà la recerca de 
les 10 carxofetes aldeanes ama-
gades dins del recinte firal, i els 
guanyadors s’emportaran vals 
de descompte per bescanviar al 
comerç local 
Aquest any David Bertomeu i Va-

llès serà la persona encarregada 
d’inaugurar la Fira. Un comer-
ciant de l’Aldea provinent d’una 
família de comerciants, que 
també va ser regidor de Comerç 
i precisament organitzador de la 
Fira. Irene Negre, Tinent Alcal-
de de l’Ajuntament de l’Aldea: 
“Després de dos anys sense po-
der celebrar la Fira de l’Arròs i el 
Comerç, tornem amb més força, 
amb més ganes i amb una reno-
vació de programació i d’imat-
ge per tal d’impulsar la nostra 
fira. De la mà de la regidoria de 
Comerç, amb la regidora Ber-
ta al capdavant, hem planificat 
un nou model de fira que ha de 
posar a l’epicentre de la mateixa 
el comerç aldeà i els produc-
tes de casa nostra, del territori. 
Apostem per aquest nou mo-
del esperant que ens visitin tots 
aquells que vulguin viure una fira 
diferent!”. 
L’acte institucional es durà a ter-
me el divendres 22 d’abril a les 
18h, amb la recepció Autoritats 
i invitats a l’Ajuntament. Poste-
riorment, signatura al llibre d’ho-
nor a càrrec del Sr. David Ber-
tomeu Vallès. A les 18:30h, acte 
d’inauguració de la 16a Fira de 
l’Arròs i del Comerç de l’Aldea.

David Bertomeu i Vallès serà la persona 
encarregada d’inaugurar la Fira

L’ALDEA

L’Ampolla crea ponts amb nous consumidors 
al saló internacional Alimentaria

L’Ampolla es continua po-
sicionant com a espai gas-
tronòmic del Delta i, aquest 
cop, ho ha fet al saló interna-
cional d’alimentació, begu-
des & food service Alimenta-
ria, al Recinte de Gran Via de 
Fira de Barcelona. Aquesta 
fira ha servit per crear ponts 
entre l’oferta gastronòmica 
del municipi i nous consumi-
dors, com per exemple res-
taurants, botigues especialit-
zades o la ciutadania. 
Des de la Regidoria de Turis-
me de l’Ajuntament “continu-
em treballant per consolidar 
l’Ampolla com un referent 
gastronòmic, ja que tenim 
una àmplia oferta de produc-
tes especials que ens diferen-
cien d’altres municipis. Volem 
estar al costat de les perso-
nes emprenedores perquè 
els ampolleros i ampolleres 
continuïn mostrant aquesta 

empenta que els caracteritza 
i donin a conèixer l’Ampolla”, 
explica Meritxell Faiges, regi-
dora de Turisme de l’Ajunta-
ment. 
La presència de l’Ampolla al 
saló internacional Alimenta-
ria ha suposat una inversió de 
8.000 euros, que s’han des-
tinat al disseny i la producció 

de l’estand, a la impressió del 
material promocional i al llo-
guer de l’espai. L’expositor va 
rebre diverses visites de per-
sonalitats, entre elles la del 
delegat territorial del Govern 
de la Generalitat a les Terres 
de l’Ebre, Albert Salvadó, i la 
del director de la Fundació 
Alícia, Toni Massanés.

Camarles: exposició 
fotogràfica “l’ull de Gaya”

Dimarts la tarde, a les 18 ho-
res, se celebrà la presentació 
de l’exposició de fotografia 
“L’ULL DE GAYA” de Joel Gaya 
(@joeletgaya). 

L’exposició estarà oberta al 
públic  fins al 30 d’abril al 
Casal d’Avis.
Hora per visitar: De 10 h a 13 
h i de 17 h a 20 hores.
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La Ràpita acollirà el torneig 
d’handbol base Torto-
sa Handball Cup que se 
celebrarà a Tortosa amb 
subseus a diferents muni-
cipis del territori, des d’avui 
dijous i fins al 17 d’abril. 
El pavelló poliesportiu i el 
pavelló annex al poliespor-
tiu seran els equipaments 
esportius de la Ràpita que 
rebran jugadors i jugadores 
per disputar els partits 
d’handbol de la competició 
internacional.
La regidora d’Esports, 
Àngela Reverté, explica 
que “des de la Ràpita 
sempre estem oberts a 
col·laborar amb altres 
administracions públiques 
per acollir esdeveniments 
que fomentin l’esport i, a la 
vegada, potenciïn el territori 
i atreguin un elevat nombre 
de visitants amb ells”.

LA RÀPITA
Es presenta el projecte ‘Ròtula Delta’, 
aprovat pels Fons Next Generation
L’Ajuntament de la Ràpita ha 
presentat el projecte ‘Ròtula 
Delta’, un projecte de transfor-
mació de la zona nord-est del 
municipi i potenciació de la in-
tegració entre el poble i l’entorn 
natural del Delta. El projecte té 
un cost de 2,4 MEUR, 2 MEUR 
dels quals són finançats pel 
Fons de Recuperació Europeu, 
els Next Generation. 
En la roda de premsa, l’alcalde 
de la Ràpita, Josep Caparrós, i 
la directora general de Turisme 
de la Generalitat de Catalunya, 
Marta Domènech, han compa-
regut per exposar la importàn-
cia dels Fons Next Generation 
al territori i explicar en què con-
sisteix el projecte ‘Ròtula Delta’. 
Aquest projecte, de la mateixa 
manera que ho fa el d’ampliació 
de la Via Verda del Val de Zafan, 
entra a formar part dels plans 
de sostenibilitat turística 2021-
2023 del Ministerio de Comer-
cio y Turismo.

L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, ha assegurat que “és 
un dia important per a la Ràpita 
perquè veu la llum un projecte 
que fa temps que treballem in-
tensament, el qual connectarà 
diferents infraestructures i es-
pais del nostre municipi i unirà 
el nucli de la Ràpita amb el Del-
ta”. Caparrós ha posat en relleu 
que “és un repte rellevant per a 

la Ràpita perquè engeguem el 
projecte amb la voluntat de re-
cuperar i revaloritzar els espais 
naturals, mitigar els efectes del 
canvi climàtic i apostar per la 
mobilitat sostenible i la dina-
mització turística”. Enguany, al 
territori s’han seleccionat tres 
projectes que compten amb el 
finançament dels Fons Next Ge-
neration.

El projecte, que té
una inversió de 2,4 

MEUR, transformarà 
la zona nord-est del 

municipi amb la 
voluntat de recuperar 

els espais naturals
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SANT JAUME CULTURA MONTSIÀ

Els veïns de La Sénia han de-
mostrat una molt bona aco-
llida del servei Línia Verda i, 
prova d’això, és l’ús continu 
que en fan. El tipus d’inci-
dències que més s’han co-
municat són aquelles que 
fan referència a Punts d’Ai-
gua (16%), seguit de Voreres 
i Calçades (15%), Enllumenat 
(13%), Neteja (13 %), “Parcs i 
Jardins” (7%), “Clavegueram” 
(4%), “Escombraries” (4%) i 
“Mobiliari Urbà” (3%). Actu-
alment, ja s’han solucionat 
2.613 incidències. “Gràcies a 
la implicació directa dels ve-
ïns, el consistori ha pogut dur 
a terme àgils actuacions. A 
més, ha tingut coneixement 
de certes necessitats de les 
quals no tenia constància”.

2.600 
incidències 

solucionades a 
través de Línia 

Verda

LA SÉNIA

ALCANAR MONTSIÀ

Nou impuls a l’Acord 
Territorial del Montsià 

signat l’any 2016

Es lleva la runa dels setis 
on s’havia dipositat per 
l’emergència provocada 

pels aiguats
Els dies posteriors als aiguats 
de l’1 de setembre de 2021 es 
van habilitar puntualment tres 
solars per a dipositar-hi la runa 
que es va generar en l’emer-
gència i postemergència: el 
terreny on se situa la plaça de 
bous d’Alcanar, el seti annex a 
la pista esportiva de les Cases 
d’Alcanar i una tercera parcel.
la davant del Càmping Alfacs, 
d’Alcanar Platja. Sis mesos des-
prés han començat les tasques 
de classificació i trasllat de la 
runa. La plaça de bous d’Al-
canar ja està completament 
neta i ja es treballa a les Ca-
ses. En acabat, s’actuarà a Al-
canar Platja. Els solars on hi ha 
la runa ja podran recuperar el 
seu ús habitual. Així, a la plaça 
de bous d’Alcanar s’hi podran 
celebrar les festes de maig i al 

seti adés esmentat de les Cases 
s’hi podrà tornar a patinar. Tot 
i això, la classificació, la neteja, 
el transport i el tractament dels 
residus ascendirà a un cost to-
tal aproximat de 140.000 euros, 
que assumirà l’Ajuntament.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, ex-
plica que l’acció “s’ha fet conjun-
tament amb l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, el COPATE i el 
Consell Comarcal del Montsià. 
Hem pogut ser molt més àgils 
a l’hora de tractar i transportar 
una quantitat de residus enorme 
i sense precedents a les nostres 
terres. Ha sigut complicat de 
gestionar perquè ho volíem fer 
d’una manera respectuosa amb 
l’entorn”. L’alcalde fa un agraï-
ment “al COPATE i l’Agència de 
Residus per la diligència a l’hora 
de gestionar la recollida”.

Acord territorial per al desenvolupament 
socioeconomic de la comarca

La seu del Consell Comarcal 
del Montsià va acollir la reu-
nió que donarà un nou impuls 
a l’Acord Territorial del Mont-
sià signat l’any 2016. Són tots 
els ajuntaments i l’EMD del 
Montsià, la Mancomunitat de 
la Taula del Sénia, el Parc Na-
tural del Delta de l’Ebre i el dels 
Ports, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya de Terres de l’Ebre, 
el Departament d’Agricultura 
i Pesca de Catalunya, els Ser-
veis Territorials d’Educació de 
Terres de l’Ebre, 8 associaci-
ons empresarials, 10  empreses 
privades i 10 centres educatius 
qui prenen el compromís per 
treballar conjuntament per al 
desenvolupament social, eco-
nòmic i ocupacional de la co-
marca. «Fomentem un tipus de 
governança que abraça aques-
ta cooperació i compromís 
entre administracions locals i 
comarcals, sector privat i co-

munitat educativa. És un model 
de governança que ha servit 
d’exemple a altres comarques 
i territoris de Catalunya i del 
qual estem molt orgullosos. 
És un exercici de reflexió que 
venim fent molts anys i que 
ha servit per generar projec-
tes molt importants en quan al 
desenvolupament i progrés  de 
la comarca del Montsià», expli-
ca el president del Consell Co-

marcal del Montsià, Joan Roig.
L’acte va reunir una cinquante-
na d’assistents. 

Diumenge va tenir lloc una 
nova edició de La Cursa del 
Pont entre Sant Jaume i Delte-
bre organitzada per Idilic-Turis-
me Esportiu, amb una impor-
tant participació d’atletes locals 
obtenint una 1a posició en la 
categoria Femení Veterana 5K.
Així mateix, al pavelló poliespor-
tiu, es va celebrar el Campionat 
de Catalunya en Edat Escolar 
(CCEE) de Gimnàstica Rítmica. 
Cal destacar que el conjunt Ju-
nior nivell 2 del C.E. Gimnàstica 
Rítmica Sant Jaume d’Enveja 
van quedar en 1a posició.
“Enhorabona, campiones i grà-
cies a totes aquelles  persones 
que heu participat i organitzat 
aquests events esportius fent 
visible un cop més el món de 
l’esport al nostre poble”.

Cursa del 
Pont

El total d’obres presentades 
de la modalitat de poesia van 
ser de 12, quantitat inferior a 
la del 2020 que va ser de 14. 
Recordem que des de l’any 
2012 els premis es convoquen 
bianualment, un any narrativa i 
el següent poesia i assaig, i així 
successivament. En aquesta 
edició, el total d’obres presen-
tades de la modalitat de poesia 
van ser de 12, quantitat inferior 
a la del 2020 que va ser de 14. 
Recordem que des de l’any 2012 
els premis es convoquen bianu-
alment, un any narrativa i el se-
güent poesia i assaig, i així suc-

Miriam Cid Valldepèrez guanya 
el premi literari Vila de 

Santa Bàrbara

cessivament. Els cinc membres 
del jurat expressaven la seua 
opinió respecte de les 12 obres 
participants, en la modalitat de 
narrativa, al XXXI Concurs Literari 
Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara.
El premi de narrativa, dotat amb 
600 euros, es va concedir a 
l’obra Passejos del bracet a mit-
janit, de Míriam Cid Valldepérez 
de Santa Bàrbara. “Els membres 
del jurat es mostraven satisfets 
per l’organització d’aquests pre-
mis literaris, eina bàsica i fona-
mental en la creació en llengua 
catalana, tan amenaçada avui en 
dia”. (Notícia de la Plana Ràdio)

Els consells comarcals ebrencs 
i el COPATE (Consorci Polí-
tiques Ambientals Terres de 
l’Ebre) presenten a la directora 
general de Turisme, Marta Do-
mènech, la proposta que s’es-
tà treballant per concórrer a 
la convocatòria extraordinària 
dels plans de sostenibilitat tu-
rística.

Reserva de la Biosfera

Es tracta d’un projecte per mi-
llorar la competitivitat i posici-
onar la Reserva de la Biosfera 
com a destinació de turisme 
actiu i ecoturisme en l’àmbit 
nacional i internacional.
A la reunió també ha participat 
el delegat del govern a l’Ebre, 
Albert Salvadó i el director dels 
serveis territorials d’Empresa i 
Treball, Adam Tomàs.

Consell 
Comarcal del 

Montsià
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Un mural d’Ester Llorens Artiola pintat per la gent del 
poble visibilitza les dones 

Un mural d’Ester Llorens Artio-
la, pintat per la gent del poble, 
visibilitza a partir d’aquest diu-
menge la rellevància de les do-
nes al món rural, en una acció 
més per reivindicar el seu paper 
determinant en tots els àm-
bits, tant des del punt de vista 
personal, familiar com profes-
sional i social. Aquesta és una 
acció més perquè la història 
s’escrigui des d’una perspecti-
va de gènere i se suma a la ini-
ciativa de dotar per primer cop 
el municipi d’un carrer amb 
nom de dones, amb l’aprova-
ció pel ple l’octubre passat del 
nomenclàtor Passseig de les 
Dones. El mural es va pintar 
aquest cap de setmana passat 
amb la col·laboració de més 
d’un centenar de persones del 
municipi de totes les edats
El mural, carregat de molta vi-
talitat, amb el lema Dones de 

Benifallet, està situat al costat 
del nou centre polivalent, en 
una posició visible a l’entra-
da del poble. L’autora, am un 
disseny molt vital, ha volgut 
mostrar la diversitat de dones i 
també la pluralitat de professi-
ons i feines, així com recollir la 
trascendència de les funcions 
que desenvolupa tant en l’àm-
bit laboral com familiar. I ho fa 
projectant les dones al món ru-
ral amb una iniciativa d’art urbà 
perquè quedi reflectit a l’espai 
públic.
Ester Llorens Artiola és il·lus-
traora i dissenyadora tèxtil. va 
ser l’autora també de la marca 
del 50è aniversari de les Coves 
Meravelles de Benifallet l’any 
2018.
La projecció de l’obra sobre 
el mur adjacent al nou centre 
polivalent és una acció més de 
l’Ajuntament de Benifallet con-

BENIFALLET

Móra d’Ebre: Pubilles i Hereus 2022

Els quintos de Móra d’Ebre han escollit les pubilles i els hereus de la població, 
que seran proclamats durant el mes d’agost amb motiu de la Festa Major de Móra 
d’Ebre 2022. Pubilla: Iona Melchor Giménez. Primera Damisel·la: Jana Algueró 
Borràs. Segona Damisel·la: Cinta Mirabal Ferré; Hereu: Arnau Brut Sanz. Primer 
Fadrí: Aleix Bonjorn Girós. Segon Fadrí: Oriol Català Solís

Ascó: comença la 
temporada de la
navegabilitat
L’Ajuntament ha informat que comença 
la temporada de navegabilitat i amb ella 
“volem descobrir el patrimoni natural i 
històric del municipi”. S’han programat 
activitats des de demà divendres i fins 
diumenge. 
Entre altres,  taller científic d’anellament 
d’ocells i taller d’identificació de peixos. 
Visita guiada patrimonial al nucli antic, 
passejades a bord del llaüt Lo Roget.

juntament amb el Punt Lila en 
el marc del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género.
Entre les activitats que s’han fet 
fins ara en el que portem d’any 
hi ha la lectura de contes i de 
llibres des d’una perspectiva de 
gènere, música i performance 
de la coneguda “Mamá” de Ri-
goberta Bandini, una gimcama 

per a totes les edats, un taller 
de defensa personal i la pre-
sentació del llibre de Mer Maló 
“A pesar de ti, vencí”. L’objectiu 
és oferir una programació du-
rant tot l’any d’activitats lúdi-
ques, didàctiques i divulgatives, 
però sobretot de consciensci-
ació, acompanyament i infor-
mació.

El mural, amb el lema 
Dones de Benifallet, 
està situat al costat 

del nou centre 
polivalent
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La Taula de Consens mostra a les administracions que el model 
neerlandès té “un encaix molt gran” per protegir el Delta

La Taula de Consens ha viatjat 
amb representants de Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el 
Govern als Països Baixos per 
demostrar i “constatar” que el 
model de protecció del litoral 
neerlandès és una “alternativa 
seriosa” i amb “un encaix molt 
gran” per posar-lo en pràc-
tica al delta de l’Ebre. L’enti-
tat pressiona perquè aquesta 
forma de gestió “s’incorpori” 
al Pla de protecció estatal del 
Delta i demana “un mecanis-
me de treball conjunt” amb les 
administracions, com també 
recomanen els experts holan-

desos. De fet, els amfitrions 
de la delegació es van mostrar 
“estranyats” i “sorpresos” per la 
proposta de l’Estat d’acomodar 
i enretirar el domini públic li-
toral al Delta, així com de “les 
tímides intervencions” que hi 
han fet.
La delegació va reunir-se 
amb EcoShape, consorci pú-
blico-privat d’experts en el 
maneig i gestió de dragatges 
marins (Van Oord) i de dunes 
litorals (HKV). Amb ells, prop 
de Petten, a les Hondsbossche 
Duinen, es va mostrar una ac-
tuació –la mobilització de 30 
milions de metres cúbics d’are-
na- en 12 quilòmetres de litoral 
on durant dues dècades s’ha 
protegit la costa amb la rege-
neració amb sorres i l’enforti-
ment del sistema dunar. També 
es va visitar l’institut Deltares i 
Rijkswaterstaat -l’agència exe-
cutiva del Ministeri d’Infraes-
tructures i Gestió de l’Aigua- 

SOCIETAT

Els apicultors de la Cooperativa Apícola Tarragonina calculen que en la campa-
nya d’enguany es perdrà el 95% de mel de romer, respecte l’any passat. Segons 
el president de la cooperativa, Nèstor Casanova, el canvi climàtic és la causa 
principal del retard de la floració del romaní i les abelles no han fet mel. “Cada 
any passen coses més estranyes al temps i perjudica molt al nostre sector”, ha 
lamentat Casanova. La sequera dels darrers mesos i les gelades han afectat les 
flors d’aquesta planta silvestre. L’esperança però, es troba en la flor del taronger, 
un fruiter de regadiu. Casanova s’ha mostrat prudent i no s’ha aventurat a quan-
tificar la producció de mel de taronger, davant la possibilitat que el mal temps 
també afecti aquests arbres. A diferència d’enguany, l’anterior campanya de mel 
de romer va ser “molt bona”, amb 300.000 quilos de mel d’aquesta varietat. 
Enguany només s’ha pogut salvar un 5% de la producció d’aquest tipus de mel 
per l’escassetat de pluja i per les glaçades. “L’any passat va ploure bé i a temps, 
el romaní va poder florir quan tocava” ha assegurat Casanova. Davant la manca 
d’oferta, els productors creuen que el preu d’aquest producte s’encarirà, una 
“bona notícia” en un context general complicat.
A la davallada de producció de mel de romaní, els apicultors de la Cooperativa Apí-
cola Tarragonina hi sumen altres dificultats, com l’encariment del combustible. (ACN)

Els apicultors de Tarragona i l’Ebre 
calculen pèrdues del 95%

de la mel de romer

per conèixer l’evolució de les 
estratègies neerlandeses des 
de les greus inundacions dels 
anys 50 i finals dels 80, i com 
han arribat a la gestió de sorres 
com a política de preservació 
del litoral i protecció davant 
l’augment del nivell del mar per 
efecte del canvi climàtic.

A més dels experiments hidro-
dinàmics del canal Deltagoot, 
la visita va acabar al Zandmo-
tor que es va construir l’any 
2011 davant la costa de Kijk-
duin, a la Haya. 
Aquest “motor de sorra” i que 
diposita en una àrea “relativa-
ment petita i en forma de pe-

nínsula”, més de 20 milions de 
metres cúbics d’arena perquè 
els corrents marins transver-
sals i longitudinals, i els vents 
dominants de la zona, la repar-
teixin per una extensa franja de 
la línia costanera, reforçant el 
litoral i creant espais naturals 
ben consolidats. (ACN)

Els productors apunten al canvi climàtic com a causa principal 
del retard de la floració del romaní

terres de l’ebre

Els experts 
neerlandesos es 

mostren “estranyats” 
pels plans estatals i la 
“tímida actuació” feta 

al delta de l’Ebre
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Esquerra Republicana de Catalunya ret homenatge a 
Miquel Aubà i Fleix

La Federació de l’Ebre d’Es-
querra Republicana de Ca-
talunya, el passat dissabte, 
va retre homenatge a Miquel 
Aubà i Fleix, dins el marc dels 
actes a la Fraternitat Repu-
blicana que cada mes d’abril 
organitza per commemorar 
l’aniversari de la proclamació 
de la República Catalana.
L’homenatge a Miquel Aubà va 
aplegar dues-centes persones 
a la Cooperativa de Gandesa; 

on diferents companys i amics 
van lloar el seu compromís cí-
vic, social i polític, així com la 
defensa que sempre va fer del 
món agrari, Gandesa, la Terra 
Alta, les Terres de l’Ebre i Ca-
talunya. 
La trajectòria d’Aubà fou re-
tratada i glossada des de di-
ferents vessants per Norma 
Pujol, secretària general de 
la Federació de l’Ebre d’Es-
querra; Ramon Lluís Vidal 

El partit lliurà el guardó a la Fraternitat Republicana, per la defensa i compromís amb  els valors republicans, 
a Paco Gas, Ferran Grau, Josep Anton Moreno i Miquel Aubà, a títol pòstum.

company de candidatures 
municipals i amic personal; 
Ramon Jornet, president de 
la Federació Comarcal de la 
Terra Alta d’Esquerra; Mire-
lla Cortés, portaveu del grup 
parlamentari d’Esquerra al Se-
nat, i Lluís Salvadó, diputat al 
Parlament. 
El duet Lenand també hi par-
ticipà omplint de sentiment 
musical el celler.
En acabar l’acte en record 

d’Aubà se celebrà el tradici-
onal sopar d’homenatge a la 
Fraternitat Republicana, el 
qual els dos darrers anys havia 
estat suspès per la pandèmia.
Durant el sopar el Jovent Re-
publicà de les Terres de l’Ebre 
va lliurar la Menció Joan Ferré 
a l’Associació les Arramblades 
de Tivissa, per la feina i llui-
ta que encapçalen contra les 
discriminacions per raó de 
gènere i orientació sexual.

L’acte va aplegar 
dues-centes 
persones a la 

Cooperativa de 
Gandesa

GANDESA

Els guardons a la 
Fraternitat Republicana, 

que homenatgen a persones 
de les quatre comarques 
ebrenques que al llarg de 

la seva trajectòria personal 
s’han significat pel compromís 

en la defensa dels valors 
republicans; es van lliurar a 
Josep Anton Moreno i Vidal 

de Móra d’Ebre; Ferran Grau i 
Verge, d’Ulldecona; Paco Gas 
i Ferré, de Roquetes; i a títol 
pòstum, Miquel Aubà i Fleix, 

de Gandesa.

terres de l’ebre
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 S’instarà el govern espanyol a replantejar les 
assegurances agràries després de les darreres gelades

Les senadores Sara Bailac i Ar-
danuy i Vanessa Callau i Miñar-
ro i el senador Josep Rufà i 
Gràcia, del grup d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya-Euskal 
Herria Bildu, han registrat una 
moció per replantejar les asse-
gurances agràries després de 
les gelades a les comarques de 
Lleida, que han tingut també 
afectació en indrets de Tarra-
gona i de les Terres de l’Ebre. 
Tal i com ha assegurat la tam-
bé portaveu adjunta del grup 
Parlamentari, Bailac, aquest 
text serà debatut a la Comissió 
d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció i pretén ‘replantejar les as-
segurances agràries de la fruita 
d’os i la fruita seca per garantir 
la seva accessibilitat per part 
dels agricultors que pateixen 
danys de manera consecutiva 
per les inclemències meteoro-
lògiques provocades pel canvi 
climàtic’.

La moció, que també insta al 
Govern espanyol a garantir 
la realització immediata dels 
peritatges de les explotacions 
afectades per les gelades que 
es van produir entre els dies 3 
i 5 d’abril, vol posar en relleu 
que ‘davant de cada nou epi-
sodi d’inclemències meteoro-
lògiques que produeixen danys 
als cultius es fan evidents al-
gunes de les dificultats amb 
què el sector agrícola es troba 
a l’hora d’assegurar-ne la pro-
ducció’. 
La pròpia complexitat d’aques-
tes assegurances resulta 
agreujada, com també ha afe-
git la senadora lleidatana, ‘per 
una barrera econòmica quant 
a les primes dels mateixos, 
a conseqüència dels baixos 
preus que reben els agricul-
tors pels seus productes; fets 
que dificulten la contractació 
de les assegurances’. A banda 

POLÍTICA

Roquetes celebra els 172 anys 
d’independència

Roquetes celebra avui 14 d’abril els seus 172 anys 
de la segregació de Tortosa. Els actes comme-
moratius no se celebraran avui, festivitat local. 
Per la coincidència amb la Setmana Santa, po-
dent allargar les vacances, s’han traslladat al dia 
de Sant Jordi quan tindran lloc les activitats pre-
vistes. Per això, tal com va explicar l’alcalde, Ivan 
Garcia, el 23 d’abril es tallarà el carrer Major per 
poder aglutinar la jornada habitual de Sant Jor-
di, amb les parades, i també els actes culturals i 
lúdics que es traslladen a aquell dia. La festivitat 
del 14 d’abril comporta actes institucionals com 
l’entrega del reconeixement Roquetenc de l’Any, 
que enguany és per l’Associació de Dones de Ro-
quetes, i l’elecció de les pubilles i ara també dels 
hereus. 

Xerta celebra el centenari 
del seu club de futbol

El FC Xerta celebra el seu centenari, un motiu d’orgull per 
a la població. Esta setmana hi ha actes commemoratius. 
Ahir dimecres es va inaugurar l’exposició amb imatges de 
la història de l’entitat. Avui dijous, demà divendres i dis-
sabte es podrà visitar a la Sala Polivalent. Així mateix, per 
dissabte, a les 17 hores, hi haurà partits escolars a la pista 
d’estiu. I a les 19 hores tindrà lloc una xerrada col.loqui 
‘Història del FC Xerta’. 
Tot plegat, un treball de recerca extraordinari i que se’n 
podrà gaudir amb una privilegiada exposició amb imatges 
que reflectiran les diferents etapes del club. 

de l’esmentada moció, la se-
nadora també ha anunciat que 
el grup d’Esquerra Republicana 
de Catalunya – EH Bildu tam-
bé va registrar, el passat diven-
dres, una bateria de preguntes 
a respondre per escrit per part 
de l’Executiu espanyol sobre 
les repercussions de les gela-
des, que van afectar la produc-
ció de fruita de pinyol i de la 
fruita seca, i sobre les esmen-
tades assegurances agràries.
Entre aquestes preguntes, la 
republicana n’ha destacat la 
que demana la data d’inici els 
treballs de peritatge per part 
d’Agroseguro de les explotaci-
ons afectades, la que vol saber 
les mesures de suport directe 
al sector fructícola s’està plan-
tejant el Govern després de les 
gelades o la que reclama una 
valoració al Govern espanyol 
de la possibilitat que les em-
preses agràries no tinguin con-

tinuïtat després de dos anys 
consecutius de danys per in-
clemències meteorològiques, 

Ivan Garcia, alcalde de Roquetes. 

La senadora Sara Bailac.

Cada nou episodi d’inclemències 
meteorològiques, amb danys als cultius, fa 

més evidents les dificultats del sector agrícola 
amb el què això pot represen-
tar per a l’economia dels page-
sos i productors.
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remeis naturals

MATA / LLENTIOSCLE / LENTISCO / 
CORNICABRA 
PISTACIA LENTISCUS

És un arbust perenne, de fulles compostes. Els fruits primer són verds, després vermells, i finalment es tornen vermell fosc i negres.

Us: Arrel, tija, fulles, flors i fruits o drupes.
Propietats: Astringent, afrodisíaca, afeccions bucals i dentífric. Se’n fa un Oli Essencial per a cames cansades. En general té propietats medicinals, com a 
aperitiu, cicatritzant, antiinflamatori, expectorant i analgèsic. Està indicat per a la inapetència, indigestió, afeccions pulmonars, constipats, diarrea, gota, nafres 
bucals, gingivitis, faringitis. De les drupes i del tronc surt un màstic o resina que es pot destil·lar i se’n fa essència com si fos trementina que cura l’Helicobacter 
pylori (que produeix úlceres d’estómac), i també es creu que és el principi del “xiclet”. De les drupes premsades en surt un oli que és afrodisíac.

En infusió o decocció de les fulles, fins a dos tasses al dia (té un sabor fort i no gaire acceptat per tothom). Tanmateix, amb la mateixa decocció, serveix 
com a un col·lutori que s’aplica en glopejos o gargarismes.

Té un concentrat de tanins que fa inhibir l’absorció del ferro i no hauria d’utilitzar-se amb persones que pateixen anèmia.

És força comú al sotabosc de les pinedes i els alzinars

En floristeria es fa servir per fer garlandes vegetals perquè conserva l’aroma i la fulla verda durant molt de temps, fins i tot després de tallada. Actualment, ens trobem amb un 
espoli indiscriminat del llentiscle que s’emporten als països de l’Est. De les drupes fosques se’n fa una tinta que és impossible d’esborrar.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU I ON LA PUC TROBAR
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CE PERELLÓ 
Des de dimecres de la setmana 
passada, l’entitat està regida 
per una junta gestora. A partir 
d’ara es posarà la maquinària 
en marxa per a la presentació 
de candidatures.

DEL POZO 
Cristian del Pozo, jugador que 
aquesta temporada ha jugat 
amb el Perelló, està entrenant 
les darreres setmanes amb la 
Rapitenca. 
L’equip rapitenc va empatar a 
Tàrrega (2-2). El tècnic Teixidó 
admetia que “va ser una au-
tèntica pena no poder guanyar 
però també cal valorar el treball 
del rival, un equip ordenat i 
que ens va apretar a la segona 
meitat”. Sobre la classificació, el 
tècnic deia que “natros estem 
líders, havent descansat. És un 
avantatge. Però som sis equips 
amb opcions, i veurem que 
passa. Veurem si podem pujar 
enguany i si no ja mirarem de 
buscar-ho la temporada vinent, 
estigui jo o no, perquè ja tinc 70 
anys i comencen a pesar”.

SOTERAS,    
A CANAL TE 
El president de la Federació 
Catalana, Joan Soteras, va 
visitar el plató de Canal Terres 
de l’Ebre. L’entrevista ja es va 
oferir ahir dimecres i es podrà 
veure també avui dijous a les 
17h - Dissabte 21.30h - Diumen-
ge 13h i Dilluns 12h.

UN DERBI CALENT 
Jo creia que algun dia 
podríem veure una fusió La 
Cava i Jesús i Maria. Haurem 
d’esperar al 2.115. Cada ve-
gada és més difícil. Com em 
va dir un aficionat d’aquests 
dos equips: “és un partit que 
sempre agrada guanyar al 
rival”. Jo vaig pronosticar que 
podria ser un empat i així va 
ser. Derbi calent doncs els 
dos es jugaven l’ascens. Du-
rant la setmana ja s’havien 
escalfat els motors i el partit 
va ser un volcà, dos gols 
anul·lats al Jesús i Maria, un 
legal segons em va dir una 
persona de la Cava. Va ser un 
partit tens però que al final 
va acabar amb concòrdia. No 
obstant, el derbi va seguir 
diumenge la tarde-nit i un 
aficionat del Jesús i Maria va 
posar a les xarxes: “Robatori 
a mà armada”. Després del 
partit el meu what treia fum, 
cada club donava la seva ver-
sió i uns i altres s’atacaven. Jo 
no critico res a cap dels clubs, 
tinc bones relacions amb els 
dos. 
Però és una guerra de fa 
molts anys. 

El derbi es viu com un Bar-
ça-Espanyol a petita escala. 

Jo demano tranquil·litat 
però no n’hi ha. Fins i tot un 
matrimoni diumenge a la nit 
van dormir en llits diferents, 
cadascun era d’un equip...és 
bo tot això, rivalitat i Passió. 
Això és bo per al futbol. Visca 
La Cava.
Visca el Jesús i Maria, que se-
gueixi la festa. Sou autèntics.

CELMA

CANSAT. ESTIC 
CANSAT
S’arriba a la recta final de la 
temporada. Tot comença a 
pesar. I també es nota que els 
ànims estan més caldejats. 
Demanar calma és una pèrdua 
de temps. 

El cansament afecta per tots 
els costats. I jo, particular-
ment, estic molt cansat. I 
sempre he destacat que els 
missatges positius que rebem 
pel programa i pel Més Ebre 
són majoritaris. Però n’hi ha 
que no ho són. Cal acceptar 
les crítiques. I també fer au-
tocrítica. Però hi ha situacions 
que són surrealistes i que 
marquen un abans i un des-
prés. I la viscuda esta setmana 
és de llibre. I, com en tot 
final d’una temporada, s’ha 
de començar a pensar en la 
vinent. I jo m’ho estic pensant 
seriosament que és el que 
faré. I potser un pas al costat 
anirà bé. I així descansarem 
tots. És una primera declara-
ció d’intencions. M’agrada el 
que faig però sempre rebre 
esgota. En tot cas, gràcies als 
que sempre feu costat. 

MICHEL TERCERA DIVISIÓ
Es confirma la presidència de 
César Caballero a l’Ascó

La Rapitenca torna a ser líder, 
amb un partit menys

César Caballero fou presentat 
oficialment divendres passat 
com a president del FC Ascó 
en l’assemblea de socis. Ara ja 
s’han començat a fer gestions 
per al nou projecte. Pel que fa 
al primer equip, el tècnic Ger-
man va manifestar dilluns a 
Minut 91 que s’estava parlant 
però que encara no hi havia res 
concretat. També considerava 
que seria important acabar-ho 
de definir aviat, per poder pla-
nificar la nova campanya.
Han hagut rumors de que Ger-
man podia seguir com a entre-
nador, però també com a di-
rector esportiu del club. A més, 
cal dir que pot tenir una altra 
proposta, d’un altre club. No 

obstant, tot està a l’aire. D’altra 
banda, del partit de l’Ascó a Gi-
rona (2-0), contra el filial giro-
ní, un dels aspirants a l’ascens, 
el tècnic manifestava que “a la 
primera meitat el Girona ens va 
exigir molt i va tenir ocasions. A 
la represa, natros vam estar mi-
llor i per moments vam superar 
el rival  i això en la nostra situ-
ació és molt meritori. Ens van 
xiular un penal, que fou l’1-0, 
i al final un altre que va ser el 
2-0. L’equip va donar la cara”. 
Amb la derrota l’Ascó té peu i 
mig a Primera catalana. 

La Rapitenca va veure com 
el Tàrrega marcava el gol de 
l’emen els darrers minuts.  El 
2-2 fou el resultat definitiu. Es 
van escapar dos punts. Però, 
amb la resta de resultats (cap 
dels primers classificats va gua-
nyar), la Rapitenca va acabar la 
jornada recuperant el liderat i 
havent ja descansat. 
Es un avantatge. En tot cas, va 
ser una llàstima i és que els ra-
pitencs, en afegit, van tenir una 
ocasió molt clara per establir el 
2-3.
Del partit dir que el Tàrrega va 
avançar-se amb un gran gol. No 

obstant, la Rapitenca va reacci-
onar amb caràcter i el binomi 
Forés-Edgar va tornar a funcio-
nar. Una centrada d’Àlex va ser 
rematada per Edgar que va em-
patar. A la represa, la Rapitenca 
va fer l’1-2 amb un penal sobre 
Omar, transformat per Oribe. 
El Tàrrega va pressionar i els ra-
pitencs van haver de fer un pas 
enrere. Al final va produir-se 
l’empat. 
L’equip arriba a un nou descans, 
este general per la Setmana 
Santa, com a líder, i ja esperant 
el Valls, rival directe, en la jorna-
da posterior. 

Condol al CD Tortosa perquè 
Juanjo Tomàs Vera ens va dei-
xar el divendres passat, als 74 
anys. Una persona molt vincu-
lada amb el Tortosa, club en el 
que va entrenar al futbol base 
base i també va formar part del 

Ens ha deixat Juanjo 
Tomàs Vera

cos tècnic a Tercera divisió, sent 
a més el fisio de l’equip. A més, va 
ser entrenador també de la Pe-
nya Barcelonista, Horta, Tivenys, 
Masdenverge...entre altres. Per-
sona carismàtica i estimada. Pro-
fessionalment, va estar vinculat 

L’Ascó rebrà dissabte a 
la Pobla de Mafumet

EN 1 MINUT

a la Clinica Terres de l’Ebre du-
rant dècades. Des de Més Ebre la 
nostra més sincera condolència 
per una persona que sempre va 
estar a prop quan se’l va necessi-
tar. Fins sempre Juanjo!
Foto: Facebook CD Tortosa
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2A CATALANA. PLAY OFF

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS

EL TORTOSA 
AGAFA AIRE AMB 
EL TRIOMF A 
L’AMPOLLA (0-1)
El Tortosa va sumar el primer tri-
omf del play-off. Un gol en prò-
pia porteria local a la sortida d’un 
córner, va significar el 0-1. 
L’Ampolla va tenir la primera op-
ció, però el Tortosa va reaccio-
nar i, a més del gol, va generar 
possibilitats. A la represa, el local 
Lluc va avisar amb un tret que va 
posar a prova a José Luis, porter 
visitant. El partit es va anar obrint 
i l’Ampolla va buscar l’empat 
però sense crear massa possibi-
litats. El Tortosa, amb espais, en 
va tenir dues per a marcar el 0-2. 
Al final, 0-1. Pascale Cassà, mis-
ter de l’Ampolla: “mentre que-
den possibilitats aritmètiques, 
hem de seguir lluitant, fins el 
final”. Amores, del Tortosa: “vam 
generar ocasions i vam dominar 
el joc en moltes fases, però no 
es va decidir amb el segon gol i 
per això el partit va estar incert 
fins el final. Destacar l’actitud 
dels jugadors. El triomf era ne-
cessari per la confiança, de cara 
els propers partits”.

L’ALDEANA, AMB 
MOLTES BAIXES, 
PLANTA CARA AL 
REDDIS (0-2)
L’Aldeana, novament molt min-
vada d’efectius, va caure contra 
el Reddis (0-2). A més, Bel es va 
ressentir de la lesió i va haver de 
ser substituït i Páez, per una to-
pada, també fou canviat (va ne-
cessitar sis punts). Amb juvenils, 
l’equip va donar la cara. El Reddis 
es va avançar amb gol de Llobet, 
just després d’un penal no xiu-
lat a Xavi Anell. El Reddis es va 
quedar amb deu poc abans del 
descans. A la represa, els visitants 
van tenir la seua ocasió inicial, 
amb un tret creuat. L’Aldeana 
també es va quedar amb deu 
però va progressar dins del par-
tit davant d’un Reddis que va fer 
un pas enrere. Els locals no van 
generar ocasions excepte una, 
molt clara, que va tenir Nacho. 
De l’1-1 es va passar al 0-2, amb 
gol d’Uri Benito. 
Ferran Simó, mister de l’Aldeana: 
“valoro la reacció de l’equip que 
en moltes fases va superar a un 
rival d’entitat com el Reddis. Amb 
el 0-1 vam disposar d’una bona 
oportunitat per haver pogut em-
patar el partit”.

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

8
4
3
2
1
0

2
0
2
6
4
4

equip                    GF       GC     PNTS

PLAY OFF ASCENS. 8

Cambrils U-Canonja                 0-0
Ampolla-Tortosa    0 - 1
Aldeana-Reddis                0-2

TRIOMF DEL MÓRA 
LA NOVA CONTRA 
L’ULLDECONA (2-0)
El Móra la Nova va guanyar 
l’Ulldecona. Tres punts d’or per 
acostar-se a la permanència. 
Partit igualat en què els visitants 
van tenir la primera opció. El 
Móra va disposar més de la pi-
lota amb els minuts i també va 
fer les seues ocasions, marcant 
Agustí l’1-0. El gol va afectar 
a l’Ulldecona que, no obstant, 
abans del descans també va ge-
nerar 3 ocasions. A la represa, 
els visitants van fer un pas avant 
i van poder marcar. També el 
Móra la Nova va poder marcar el 
2-0. Amb el partit més obert una 
indecisió al darrera dels falduts 
va facilitar el segon gol d’Agus-
tí. El resultat va ser definitiu. Els 
moranovencs amb una victòria 
més, ja tindrien la permanència. 
L’Ulldecona, amb un altre triomf, 
també estaria molt a prop. Cas-
tillejo, mister de l’Ulldecona: “va 
ser un partit molt disputat en el 
que vam generar ocasions, entre 
cinc o sis, però ens va penalitzar 
la manca d’encert. Hem de se-
guir treballant i segur que tin-
drem premi amb resultats”. L’EBRE VA DECIDIR A 

LA REPRESA, CONTRA 
EL PERELLÓ (2-0)
Victòria de l’Ebre Escola en un 
partit d’alt voltatge en la lluita 
per la permanència. Els locals 
van haver de patir fins ben en-
trada la represa. Josep Balart, de 
l’Ebre Escola: “l’important eren 
els tres punts i havíem de su-
mar-los. Crec que, tot i no fer un 
gran partit, vam ser mereixedors 
de la victòria. El Perelló va fixar 
dues línies de 4  molt juntes que 
van dificultar el joc de l’equip, 
per dins i per fora. Malgrat que 
ens va costar, a la primera mei-
tat vam crear 3 situacions molt 
clares per marcar. A la represa, 
arran d’un ‘penalet’ a Àlex,  ens 
vam avançar. La setmana pas-
sada ens en van xiular un de ri-
gorós, en esta va anar així. Amb 
l’1-0 no ens vam trobar còmo-
des perquè ens costava generar 
pel fet de necessitar de guanyar. 
A més, l’1-0 sempre és incert. La 
sentència va arribar amb el 2-0, 
de Cirera. La victòria ens dona 
confiança per als propers par-
tits”. Martí, del Perelló: “sabíem 
que era important estar ben col.
locats en un camp molt gran. I 
al primer temps vam jugar molt 
ordenats, contrarestant el joc de 
l’Ebre, que va tenir alguna oca-
sió, però tampoc molt clara. A la 

LA SENIA, PEL BON 
CAMÍ (2-3)
Segona victòria de la Sénia. 
L’equip va ben encaminat per 
la permanència. Tot i les baixes 
d’Enric, Labèrnia, Reolid i Ro-
berto, la Sénia va reaccionar for-
ça bé. Nico i Gilabert van obrir el 
marcador. Amb el 0-2, el Mont-
blanc va entrar en el partit amb 
un gol arran d’un córner. A la re-
presa, els locals van sortir amb 
fermesa i van empatar. I el partit 
estava incert perquè semblava 
que els de la Conca de Barberà 
podien remuntar. Però no va ar-
ribar el 3-2 i si el 2-3 amb un gol 
d’or de Nico. Victòria molt im-
portant i que dona confiança, i 
que aproxima  a la permanència, 
tot i que cal continuar sumant 
perquè el grup és de 5 en el que 
baixen dos equips.

L’Amposta va guanyar al camp 
del Riudoms i s’acosta a la per-
manència. Els locals van avan-
çar-se al primer minut però els 
ebrencs van empatar amb un gol 
de Becerra i van signar la remun-
tada amb els que van marcar 
Àlex López i Marc. 
Ramon Sancho, tècnic de l’Am-
posta: “ens van marcar als 30 
segons, però després vam ser 
dominadors i ja abans del des-
cans i amb els gols de Becerra i 
Àlex López, vam capgirar el mar-
cador. A més, vam tenir el par-
tit bastant controlat. Al descans 
vam parlar d’estar a la represa en 
un bloc mig, ben posats. Així vam 
fer-ho i no els van deixar gene-
rar ocasions. No ens van guanyar 
l’esquena i és que vam treballar 
força bé, tenint, a més, arribades 
amb espais, fent el tercer gol. 
Natros vam estar molt frescos 
en l’aspecte físic i això ens va 
permetre conservar l’avantatge i 
sumar el triomf. Important. Bona 
feina de l’equip”.

PAS ENDAVANT 
DE L’AMPOSTA, A 
RIUDOMS (1-3)

0-3: DERROTA 
DOLOROSA DEL 
REMOLINS-BÍTEM
El Remolins Bítem va viure una 
història ja coneguda. Va generar 
ocasions però no va ser efectiu 
i, a més, quan comet errades en 
defensa, estes el penalitzen per-
què el rival les aprofita. La man-
ca de contundència a les àrees 
va condemnar de nou a l’equip 
de Bítem. 
Els locals van sortir amb con-
vicció i van crear possibilitats, a 
més de dues jugades invalida-
des per fores de joc que no ho 
eren. El Vilaseca també va tenir 
la seua amb una rematada que 
va traure un defensa local sota 
els pals. I arran d’una indecisió 
dels bitemeros, els visitants van 
avançar-se en el marcador. A la 
represa, els de Vallés van fer un 
pas avant i van tenir opcions per 
empatar. De l’1-1 es va passar al 
0-2 amb una bona jugada del 
Vilaseca que va culminar Mar-
cos. Els locals, amb més cor que 
cap, van arriscar i van insistir, ge-
nerant situacions diverses amb 
pilotes que van passejar-se per 
davant de la porteria. El gol lo-
cal no va arribar i si la sentència 
visitant. La situació es complica. 
S’ha de guanyar el Riudoms. 

El Camarles es va avançar amb 
gol del porter Selu. I tot i l’empat 
visitant, va posar-se per davant 
amb el 3-1. Però a la represa, 
el Morell va empatar. Segons 
Alberto, tècnic del Camarles: 
“el partit es va posar de cara 
al minut 1 amb un gol de Selu. 
Això va donar tranquil.litat. Però 
sobre el minut 20 ells van gua-
nyar terreny i van tenir més pi-
lota. Nosaltres vam abusar de les 
passades llargues, buscant les 
segones jugades. Vam empatar i 
amb l’1-1 vam reaccionar i en la 
darrera jugada  vam provocar un 
penal que va transformar Bruno. 
A la represa vam estar bé durant 
els primers 15 minuts fent Roger 
el 3-1. Però a partir d’aquí, vam 
perdre el control del joc, amb 
indecisions. No estàvem segurs 
i ells van aprofitar per robar i fer 
el 3-2. En aquell instant, van ser 
dels pitjors moments de la tem-
porada. Ells van marcar el 3-3 i 
vn tenir alguna jugada més per 
aconseguir el 3-4. També dir 
que amb el 3-2 natros vam tenir 
un parell d’opcions però no vam 
decidir. Tot i dominar el marca-
dor durant el partit, en generarl 
no vam estar bé i valorar el punt 
per seguir sumant”.  

EL CAMARLES CEDEIX 
UN EMPAT (3-3)

7
7
5
3
1
1

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

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

6
4
3
1

2
2
3
7

equip                    GF       GC     PNTS

PERMANÈNCIA 8.1

Pobla B-Floresta                1-1
Ebre Escola-Perelló     2-0

7
7
3
0

Propera jornada:
Perelló-Floresta
Ebre Escola-Pobla Mafumet 
(Baixa el darrer classificat)

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

7
5
5
2

2
1
6
10

equip                    GF       GC     PNTS

PERMANÈNCIA 8.2

Riudoms-Amposta               1-3
R Bítem-Vilaseca                 0-3

7
7
3
0

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

1. M Nova
2. Roda Barà
3. Ulldecona
4. Altafulla

6
4
4
1

3
3
4
5

equip                    GF       GC     PNTS

PERMANÈNCIA 8.3

M Nova-Ulldecona               2-0
Altafulla-Roda Barà     0-0

Propera jornada: Roda Barà-Ull-
decona; Altafulla-M Nova 
(Baixa el darrer classificat)

6
5
4
1

1. La Sénia
2. Morell
3. Camarles
4. Montblanc
5. Bonavista

8
10
6
5
0

2
6
3
9
9

equip                    GF       GC     PNTS

PERMANÈNCIA 8.4

Montblanc-la Sénia               2-3
Camarles-Morell                 3-3
Descansava Bonavista 

Propera: la Sénia-Camarles; 
Bonavista-Montblanc. Descansa 
Morell. 

(Baixen els dos darrers)

6
5
4
1
0

represa, vam seguir igual però als 
10 minuts, amb un penal dub-
tós, ells es van avançar. El partit 
ja va complicar-se  perquè vam 
intentar-ho però no vam poder 
empatar i a les acaballes, en una 
contra, l’Ebre va sentenciar. Hem 
de seguir treballant, competint 
com ho estem fent i ja pensar en 
el proper partit, a casa, contra la 
Floresta”. 



18 esportsDIARI MÉS EBRE • dijous 14 d’abril / 2022

3A CATALANA

TORTOSA B, 0
CATALÒNIA, 3
El Catalònia va guanyar al camp 
del Tortosa B en un partit que va 
decidir-se a la segona meitat.  I 
ara és més líder. 
Òscar Rumense, del Tortosa B: 
“al primer temps vam contrar-
restar el joc del Catalònia i vam 
estar dins del parit, tot i no ge-
nerar ocasions. A la represa, ar-
ran del 0-1, ells van imposar-se 
i natros no vam poder reaccio-
nar. No és excusa però ara te-
nim nombroses baixes i això ens 
està afectant el funcionament 
de l’equip. No obstant, haurem 
de refer-nos, esperant recuperar 
efectius”.  Pau Alegria, del Ca-
talònia: “a la primera meitat ens 
va costar. Dins de la igualtat del 
partit, només vam generar una 
ocasió en una jugada d’Aleix Ca-
ballé. A la represa vam estar mi-
llor i el gol de John ens va donar 
tranquil.litat i ja vam ser més do-
minadors, fent el 0-2 i després el 
0-3, i disposant d’alguna ocasió 
més. Queden sis finals i hem de 
seguir”. El Catalònia, amb l’em-
pat de la Cava i el Jesús i Maria, 
amplia dos punts la distància en 
el liderat. Ara està a tres de la 
Cava, segon classificat.

LA CAVA, 1
JESÚS I MARIA, 1
La Cava i Jesús i Maria van empa-
tar en un derbi amb gran ambient 
al Camp Nou. El partit, d’entrada, 
va ser molt igualat. El Jesús i Ma-
ria va sortir pressionant dalt i la 
Cava va tenir dificultats per inici-
ar el joc. És més, va haver de ser 
directe i per això no va trobar-se 
còmode. No obstant, tot i això, la 
Cava va tenir la primera ocasió, 
en botes d’Adri. I va marcar arran 
d’una acció d’Imanol. El Jesús i 
Maria no va defallir i va refer-se, 
tenint més presència a camp 
contrari i fent perill amb trets ex-
teriors de Roger. I reclamant un 
penal per unes mans de Leon. 
A la represa, la clau del partit va 
ser l’empat visitant al minut i mig. 
Tret espectacular de Roger Solà 
que va entrar a la porteria com 
un obús. El gol va encoratjar 
al Jesús i Maria i va afectar a la 
Cava. Els partidalencs van enlai-
rar-se i van fer sensació de perill. 
Una rematada de Ferreres va su-
posar un gol fantasma. La Cava, 
quan pitjor ho passava, va poder 
marcar amb dues ocasions molt 
clares de Crespo. Per la seua 
part, el Jesús i Maria va acabar 
protestant un gol anul.lat a Albert 
Torres. Al final, 1-1. Des de Jesús i 
Maria van comentar que “no vam 
tenir sort amb determinades de-

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

73
65
66
55
37
52
51
47
50
44
45
40
38
28
30
16

equip                    GF       GC     PNTS

22
25
23
27
17
37
31
37
41
51
64
69
52
70
78
93

59
56
51
51
45
45
40
37
36
25
22
22
20
15
14
5

GANDESA, 4
GODALL, 2

cisions arbitrals. Pensem que, en 
general, vam ser superiors”. La 
Cava va considerar que “ens va 
costar però cal valorar el joc i la 
intensitat del rival i que, malgrat 
tot, vam tenir les nostres opcions 
clares per poder fer el 2-1”.

AMETLLA, 1
S BÀRBARA, 2
El Santa Bàrbara es va imposar 
al camp de l’Ametlla, equip que 
acumula 3 derrotes seguides. 
Xavi Subirats, tècnic de l’equip 
calero: “va ser un partit gris en 
el que a la primera meitat, amb 
el vent  favor, ens vam avançar 
amb un gol d’Hèctor des de gai-
rebé el mig de camp. Però, en 
general, no vam estar còmodes. 
Vam estar imprecisos, tot i que 
vam fer diverses arribades abans 
del descans. I el Santa Bàrbara 
ens va empatar abans del des-
cans. A la represa vam parlar 
d’ajustar línies i es va intentar 
però sense poder tenir clare-
dat. El Santa Bàrbara va aprofitar 
una bona sortida per a marcar 
l’1-2. Vam intentar-ho però no 
vam poder puntuar. No vam fer 
un bon partit però un empat no 
hagués estat injust”. Chema, 
del Santa Bàrbara: “a la primera 
meitat ens va costar. Ells van es-
tar millor i es van avançar, amb 
el vent a favor, tenint altres si-
tuacions arran d’accions a pilota 
aturada. No vam estar bé en la 
pressió però, malgrat això, vam 
empatar abans del descans. A 
la represa, amb el vent a favor, 
vam parlar de pressionar més 
amunt i ja vam controlar millor 
la seua sortida de pilota. Vam 
estar molt ben posats i vam 
marcar l’1-2, que posteriorment 
vam saber defensar amb ordre, 
sumant una victòria important 
per continuar progressant”. 

AMPOSTA B, 4
BENISSANET, 2

L’Olímpic, en una temporada 
de transició, carregada de difi-
cultats, va trobar el premi al seu 
treball amb el primer triomf de 
la lliga, al camp del Corbera. Al 
darrers minuts, els morens van 
marcar l’1-2.
Ruben Viudez, tècnic del Cor-
bera: “un partit amb dos parts 
molt diferents. Primera part en 
la que nosaltres ens vam avan-
çar a la sortida d’una falta amb 
gol de David. A partir d’aquí vam 
crear moltes ocasions però per 
la falta d’encert no vam poder 
ampliar el Marcador. A la sego-
na part l’Olímpic va sortir amb 
més intensitat i, arran d’un pe-
nal, que no entraré a analitzar, 
tal com faig tant si es a favor 
com en contra, ens van empa-
tar. Nosaltres vam crear juga-
des de perill però no vam saber 
finalitzar i ens va costa entrar al 
partit. El nerviosisme i el desen-
cert ens van trencar i ja a l’última 
jugada, l’Olímpic va marcar l’1-2 
definitiu. Només  nomes queda 
felicitar a l’Olimpic. Per la nostra 
part, ens ha de quedar clar que 

FLIX,
ALCANAR,
El partit Flix-Alcanar no es va 
disputar perquè els canareus, 
per motius diversos, no van po-
der presentar suficients efectius. 
Així van confirmar-ho des dels 
dos equips. Es va signar l’acta i 
els punts seran pel conjunt fli-
xanco. 

El partit Roquetenc-Rapitenca es 
va suspendre al minut 70 amb l’1-
1 al marcador. Al 65, els rapitencs 
es van quedar amb deu arran d’un 
penal que va suposar targeta gro-
ga a Àngel que posteriorment es-
tava dialogant amb jugadors locals 
i el col.legiat li va mostrar la sego-
na groga. El penal va significar l’1-
1. Després, quan el joc s’anava a 
reprendre, amb el llançament des 
del centre, l’àrbitre estava parlant 

ROQUETENC, 1
RAPITENCA, 1

CORBERA, 1
OLIMPIC, 2

els partits s’han de jugar i que no 
es pot perdre el respecte a cap 
rival perquè la 3a cat és molt 
competida i qualsevol equip et 
pot guanyar. Indignat amb l’ac-
titud del meu equip que va veure 
com el futbol dona la raó quan 
es diu que no hi ha cap partit 
que es guanyi abans de sortir del 
vestidor. Ara tenim una setmana 
per descansar i carregar piles per 
afrontar la recta final de la lliga 
amb garanties, tant física  com 
psicològicament per assolir l’ob-
jectiu”.

El Gandesa va decidir a la re-
presa, contra el Godall (4-2). Ivan 
Romeu, tècnic del Gandesa: “va 
ser un partit complicat després 
de la derrota dura a Jesús. Però 
l’equip va reaccionar bé. El par-
tit va ser també complicat, con-
tra un rival que va treballar molt 
al centre del camp, i que va fer 
també arribades que Iniesta va 
evitar. Vam buscar trobar asso-
ciació per dins i trobar l’espai. A 
la primera meitat va costar però 
vam generar ocasions clares, 
fent l’1-0, tot i que ells van em-
patar abans del descans. Ens 
faltava més control del joc. A la 
represa vam entrar bé al partit, 
marcant el 2-1. No obstant, ells 
van tornar a empatar i això ens va 
afectar uns minuts. Però l’equip 
es va refer i va trobar més espais i 
així van arribar els altres dos gols, 
tenint altres possibilitats i a nivell 
defensiu no vam patir, fent un 
bon tram final de partit. Victòria 
important per recuperar sensaci-
ons i per afrontar amb il.lusions 
el que queda”. Juanjo Agustin, 
del Godall: “l’equip va fer un dels 
millors partits de la temporada, 
amb ocasions per a posar-nos 
per davant a la primera meitat. A 
la segona, però, vam baixar. Amb 
el 2-2 el partit encara va estar 
igualat, tancant bé les línies de 
passe interiors del rival. Poc a poc 
vam acusar l’esforç  i ells, amb 
espais, són dels millors equips 
de la categoria, i van aprofitar-ho 
per posar el 4-2. Fins el final vam 
lluitar i encara vam tenir alguna 
ocasió més. Cal destacar el bon 
partit i el  bon treball, amb millora 
en el joc al camp d’un gran equip, 
capdavanter al grup. Penso que 
vam fer un dels millors partits de 
la lliga fora de casa”. 

amb el visitant Saül i no va xiular. 
Genís va xutar directe i, aprofitant 
que el porter Josuè estava avan-
çat, va marcar un golàs. Però el 
col.legiat no havia xiulat i per això 
va invalidar l’acció.  Llavors es van 
originar noves protestes visitants 
i l’arbitre va acabar suspenent el 
partit. Segons va informar, en es-
tes darreres protestes un jugador 
visitant va agredir-lo i per això va 
decidir la suspensió. 
El comitè decidirà si s’han de ju-
gar els minuts que manquen. El 
partit cal dir que fins la suspensió 
va ser correcte, molt intens. El 
Roquetenc va anar a remolc des-
prés del 0-1 que va venir en un 
malentès entre Miquel i el porter 
Josué. Els de Carlos Gilabert van 
reaccionar i van generar opcions 
davant d’una Rapitenca molt ben 
posada en defensa. Un penal al 
65, transformat per Quim, va ori-
ginar l’empat. 

L’Amposta B va guanyar el Be-
nissanet (4-2), fent un pas enda-

vant per la permanència, amb el 
tercer triomf en quatre jornades. 
Oliver, de l’Amposta B: “una set-
mana més vam sortir molt mala-
ment, amb falta d’atenció. I a pi-
lota aturada ens van marcar aviat. 
Poc a poc vam anar posant-nos 
al partit, fent una mitja hora molt 
bona a un bon nivell, remuntant 
el marcador, davant d’un rival 
que estava molt tancat, buscant 
la contra. A la represa, vam parlar 
de no posar-nos nerviosos, se-
guint en la nostra idea. Vam sortir 
ben posats però després de fer el 
3-1 vam viure un altre moment 
de relaxació, baixant la concen-
tració, i el Benissanet va guanyar 
terreny. Va ser molt important 
fer el 4-1, tot i que el Benissanet 
va marcar el 4-2 i va tenir algu-
na opció més. Sobre tot, valorar 
la victòria. Pel demés, a seguir 
treballant per millorar”. Ramon 
Grau, del Benissanet: “vam co-
mençar ben posats. Arran d’una 
falta, Marc va fer el 0-1 i vam es-
tar bé, buscant la contra, tenint 
alguna ocasió més. En el darrer 
quart de la primera meitat, vam 
sortir del partit i ells ens van re-
muntar. A la segona meitat, vam 
fer els canvis que podíem (érem 
13) i vam reaccionar. Però d’un 
possible 2-2, amb una ocasió 
d’Ignasi i tenint, a més, una altra 
opció, vam passar al 3-1. Això 
ens va afectar. I ens van fer el 
4-1. Amb una falta de Carlos van 
marcar el 4-2 disposant d’alguna 
opció més, però el marcador ja 
no es va moure”. 

 www.mesebre.cat
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EQUIP DE LA SETMANA
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· El dia en què a l’arbitratge si-
guin tot dones, el món del fut-
bol canviarà. Hi ha clubs que em 
diuen que els millors arbitratges 
d’aquesta temporada, han estat 
partits xiulats per dones: ”amb 
les decisions clares i sense al-
terar-se”. I una dada important 
conversaven i raonaven amb els 
jugadors. Ana Domínguez i An-
drea Coca, mereixen un ascens.
· Va fer el porter Figo, hipnosi a 
l’àrbitre per uns segons? Va fer 
una gran parada però la pilo-
ta va entrar dins de la porteria. 
L’arbitre no ho va veure.
· Designació dels àrbitres de 
tercera catalana. El del derbi la 
Cava-J i Maria va sortir diven-
dres.
· Rapitenca, Amposta, Formatiu 
ja estan fitxant jugadors i entre-
nadors de futbol base per a la 
següent temporada.
· Un directiu em diu: “el que no 
aconsegueixo entendre és que 
sempre saps coses abans que 
jo, al meu club”. Un jugador em 
diu: “Per què saps que jo sóc 
molt amic del president?”. Això 
va passar la setmana passada. 
Jo no tinc la vareta màgica de 
tenir molta informació. Només 
hi ha un secret: treball, treball i 
sentit comú.
· A Tortosa no sé sap si seguirà 
Nacho com a director esportiu, 
si renovarà Amores, o qui serà 
el coordinador de futbol base. 
Massa silenci per a una tem-
porada que podria acabar amb  
desil·lusió. Marià Curto ha de fer 
un revolució, jugadors màxim 
de 25 anys i que tots corrin a 

180 i tots d’aquí.
· Alerta a la dada: perilla el futur 
de dos equips de tercera cata-
lana. Potser no tinguin futbol la 
temporada vinent. Tant de bo 
m’equivoqui i se solucioni .
· Serrano va dir als jugadors que 
no sabia si seguiria. Penso que 
potser una estratègia; Serrano ha 
de seguir a La Sénia, no en tro-
baran cap com ell, treu petroli de 
l’equip cada temporada.
· El jugador del Perelló Cristian 
del Pozo està entrenant amb la 
Rapitenca.
· El precandidat a la Federació, 
Àlex Talavera, em va trucar per 
explicar el seu projecte. Juanjo 
Isern i Soteras no ho han fet i ni 
crec que ho facin.
· Ha d’haver una primera pro-
vincial de juvenil, cadet i infantil, 
com la d’aleví en futbol base? Sí.
· Pot haver-hi algun resultat es-
trany en els descensos en l’últi-
ma jornada? Sí. .
· Una parella de Mutxamel, que 
s’ha divorciat després de 37 anys 
de matrimoni i tindrà la custò-
dia compartida d’una col·lecció 
de cromos de futbol. El jutge 
ha pres una decisió salomòni-
ca amb l’única qüestió en què 
l’exmatrimoni no s’havia posat 
d’acord, i ha decretat que es re-
partisquen els àlbums per tem-
porades: els anys parells per ell i 
els imparells, per ella.
· No van quedar gens d’acord 
amb l’arbitratge de diumenge al 
Remolins Bítem, pels fores de joc 
i dues jugades dubtoses a l’àrea 
visitant que no van ser xiulades. 
No és una situació nova. 

· Descens de Tercera catala-
na: han de quedar 16 equips, 
puja el primer, baixa l’ultim i 
puja el campió de Quarta. Si 
baixen dos equips ebrencs de 
2 catalana, baixarien els clas-
sificats 15 i 16. O sigue, dos 
equips.  Si en baixen tres, bai-
xarien tres equips.
· Partit Roquetenc-Rapitenca. 
L’àrbitre va decidir suspendre’l 
per incidents. Jo puc entendre 
que algun àrbitre no estigui a 
l’altura d’algun partit però els 
jugadors no poden perdre els 
papers. Sinó protestessin a 
l’àrbitre hi hauria menys tar-
getes i zero incidències.
· Anàlisi descensos de Sego-
na: Ebre Escola se salvarà. 
Perelló, amb el cap alt però 
baixarà, excepte miracles. 

LA JORNADA
L’Amposta està salvat. Remolins- 
Bítem, cada cop ho té més difí-
cil. Es jugarà el descens contra 
Riudoms. Mora la Nova, salvat 
virtualment fins i tot perdent els 
tres partits que li queden. Ull-
decona, següent jornada estarà 
salvat si guanya. Camarles se-
gueix Invicte. Se salvarà; tot i la 
segona part de diumenge, està 
millor que a la 1a fase. La Sénia, 
líder amb 8 gols en dos partits, 
necessita mínim dues victòries 
més per salvar-se.
· La setmana passada vaig dir 
que el resultat que podia ser el 
derbi La Cava-Jesús i Maria po-
dria ser un empat i així va ser. 
Van haver decisions arbitrals que 
els visitants consideren que els 
van perjudicar. Un gol fantasma 
i un anul.lat. Un era gol.

· El Catalònia, encara perdent 
un partit dels sis que li que-
den pot ser campió doncs 
Jesús i Maria i la Cava tenen 
partits contra Gandesa. I el lí-
der Catalònia ja ha passat els 
enfrontaments contra rivals 
directes.
· En futbol està tot més igua-
lat que mai. A la 1a catalana, 
els 5 primers classificats, tres 
van perdre i un, l’At Lleida, que 
és el favorit, contra un dels 
cuers. Valls i Rapitenca van 
empatar. Dels cinc ningú va 
Guanyar. Rècord guines.
· Només ho pot fer Selu, trau-
re de porteria tan fort que va 
anar a l’altra porteria i fou gol.
· Aldeana tenia 7 baixes i va 
jugar amb 5 juvenils i un cadet 
i van donar guerra al líder. 

El Camarles B va guanyar el Ginestar. A la foto, celebracions de la jornada anterior.

TERCERA CATALANA, ELS RIVALS DELS 4 PRIMERS

CATALÒNIA

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

J I MARIA

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

LA CAVA

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

GANDESA

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

TOP SECRET

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

BATI
(Móra la Nova)

FRAN
(Perelló)

AITOR
(Ampolla)

CALLAU
(Ulldecona) 

PAU MONCLÚS
(Ebre Escola)

GUILLEM
(Amposta)

FORÉS
(Rapitenca) 

ROGER
(Camarles) 

NICO
(La Sénia) 

XIXO
(Aldeana) 

JOAN GISBERT
(Tortosa B)

HÉCTOR
(Ametlla)

MATI
(Rapitenca B)

GENIS
(Gandesa)

ÀLEX PÉREZ
(J i Maria)

COSIDO
(Catalònia)

JOHAN
(Amposta)

ERIK
(S Bàrbara)

JOEL CRESPO
(La Cava) 

MARC
(Benissanet)

DOMENECH
(Tortosa)

CEESAY
(S Bàrbara)

XEXU
(R Bítem)

ROGER MIRALLES
(Roquetenc) 
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Sant Jaume, triomf de la il.lusióSant Jaume, triomf de la il.lusió

4A CATALANA

MASDENVERGE, 5
LA CAVA, 3
Cristian Torta, del Masdenverge: 
“vam començar sent domina-
dors i tenint un parell d’opcions. 
però al minut 15 ens vam trobar 
amb un gol en contra. Ells ben 
tancats, buscaven la referència 
que tenien davant. Natros vam 
reaccionar i vam empatar. En un 
córner, vam fer el 2-1 i, poste-
riorment, arran d’una bona juga-
da, va venir el 3-1. A la represa 
vam començar bé i vam marcar 
el 4-1. I vam generar ocasions 
clares per fer el cinquè. Amb els 
minuts vam baixar i els vam do-
nar vida. Ens van marcar el 4-2 i 
més tard el 4-3. Es va ajustar el 
partit fins que vam fer el 5-3 que 
hagués hagut d’arribar abans. En 
general, vam ser dominadors i 
al final vam patir una mica quan 
havíem d’haver sentenciat molt 
abans”. Àlex Ventura, tècnic de 
la Cava B: “ens vam avançar al 
marcador ja que vam sortir ben 
posats al camp, peròo als ultims 
20 minuts de la primera el Mas-
denverge ens va superar. A la 
represa vam retallar distàncies, 
del 4-1 al 4-3, però en la juga-
da següent ells van sentenciar 
el partit i allí es va acabar. Penso 
que vam donar una bona imatge 
al camp del lider, que és un molt 
bon equip”.

JESÚS I MARIA B, 1
PINELL, 0

EBRE ESCOLA B, 2
ALDEANA B, 1

CAMARLES B, 1
GINESTAR, 0
El Camarles encadena la sego-
na victòria seguida, contra un 
Ginestar que ha perdut els dar-
rers 3 partits. 
Florin, del Camarles B: “al prin-
cipi hi havia molt respecte entre 
els dos equips. I natros no vam 
començar del tot intensos amb 
pilota, i vam tenir pèrdues i això 
va fer que el Ginestar contraa-
taqués amb cert perill. No obs-
tant, natros vam anar millorant 
i a favor de vent vam crear un 
parell d’opcions i vam fer el gol. 
Al descans un 3-1 hagués estat 
just. A la segona meitat vam fa-
llar dos o tres molt clares i a dar-
rera hora vam acusar no haver 
sentenciat. El Ginestar va jugar 
més en llarg i va tenir un penal 
que Jaume, en dues ocasions, 
va aturar. Ells també van fer un 
travesser. Natros, el fet de fa-
llar ocasions al final, vam poder 
pagar-ho perquè el Ginestar, 
pels darrers minuts, es mereixia 
l’empat. No obstant, penso que 
natros en general vam crear 
més ocasions clares. Una altra 
victòria i seguim allí dalt”. El fili-
al camarlenc continua fent una 
gran temporada, sent cinquè a 
la taula. Antonio Morales, tècnic 
del Ginestar: “més del mateix. 
No mereixíem perdre, sobre 
tot a la segona meitat vam ju-
gar molt a camp contrari i vam 
generar ocasions com un pe-
nal. Al primer temps, vam sortir 
a l’atac i vam crear ocasions per 
haver marcat. En un despiste 
nostre va venir l’1-0. El gol ens 
va afectar molt. Vam arribar al 
descans i vam parlar de buscar 
tenir més profunditat. I la sego-
na meitat, ocasions clares, com 
un travesser i el penal. Ells van 
fer dos contres que Francesc va 
evitar, com opcions clares. Sa-
bor agredolç perquè vam com-
petir per haver guanyat i agre 
perquè amb poc ens van fer el 
gol. Estem passant una ratxa de 
falta d’efectivitat però seguirem 
treballant i competint com fins 
ara”. 

LA FATARELLA, 3
LA GALERA, 0

Xavi Solé, tècnic de la Fatarella: 
“no vam sortir amb la intensi-
tat adequada i vam regalar els 
primers 30 minuts al rival, do-
nant-li alguna opció per poder-
se avançar. No obstant, ells van 
venir minvats perquè dos només 
portàvem dos canvis. A partir 
del minut 30 ja vam reaccionar 
i vam generar ocasions fins que 
Bernat va fer l’1-0 poc abans 
del descans. A la represa, vam 
sortir amb una marxa més, i un 
debutant, Gerard (procedent de 
l’Ascó juvenil), va marcar el 2-0. 
Vam seguir insistint i Jordi, el 
nostre capità, va establir el 3-0 
amb el que es va acabar el par-
tit”. Laura, entrenadora de la Ga-
lera: “vam anar amb molts pocs 
efectius per diversos motius. 
Sabíem que seria un partit molt 
difícil, al seu camp la Fatarella ha 
perdut pocs partits. Sabíem que, 
dins del possible, havíem de ser 
intensos. I vam sortir molt ben 
posats, tenint la primera ocasió i 
vam apretar bastant però a par-
tir del minut 35 vam començar  
a baixar i ells es van posar més 
dins del partit i a partir d’aquí 
ens  van pressionar molt més. 
La llàstima fou que quan ja feia 
falta poc per al descans ens van 
marcar el gol. A la represa vam 
intentar posar-nos dins del par-
tit. Però no vam poder sortir amb 
la mentalitat que tocava. I ens 
van fer el 2-0 que ja va decidir. 
Ho vam intentar i el partit es va 
igualar una mica però el 3-0 ja va 
sentenciar. Destacar l’esportivitat 
i també que en acabar el partit 
ens van invitar a berenar i és molt 
bonic això en el futbol amateur”. 
La Galera, abans d’anar a la Fa-
tarella, va golejar a l’Ametlla per 
4-1, en partit recuperat. 

El Jesús i Maria B segueix progres-

sant, enganxat a la tercera plaça.  

David Torres, tècnic del filial del J i 

Maria: “va ser un partit molt igualat, 

ells van intentar portar el pes del 

joc però les ocasions més clares 

van ser nostres. Ens vam avançar 

aviat arran d’una centrada de Pino 

i Mihail li va deixar de cara a Jeroni 

que va fer un tret des de fora de 

l’àrea. A partir d’aquí, ells amb joc 

directe buscaven les dos puntes 

referència. Roger, amb 15 anys, i 

Ahmed, dos centrals molt joves,  

van estar molt bé en les vigilànci-

es. A la represa ells van fer un pas 

avant i vam tenir més moments de 

domini però natros a la contra vam 

crear tres o quatre ocasions davant 

del porter. Penso que el resultat va 

ser just. Ells van pressionar molt 

amb pilotes penjades, però no van 

tenir ocasions. Destacar el treball 

dels nois, l’equip va madurant i es-

tem molt contents. La victòria ens 

referma a la part alta i seguirem 

lluitant contra equips amb més 

ofici que natros. Però, de moment, 

ho hem pogut traure”. 

comès cap fins aquell moment, 
l’Aldeana ens va empatar. Amb 
el partit obert i més espais pel 
cansament, natros vam apro-
fitar la velocitat dels extrems 
per crear perill i finalment vam 
obtenir el gol de la victòria. Els 
últims minuts es van fer llargs: 
no vam gestionar be els temps 
i vam donar vida a l’Aldea que 
hagués pogut fer l’empat però 
el nostre porter va estar molt 
bé aguantant el resultat. Donar 
molt de merit als 3 punts que 
ens fan seguir sumant i mantenir 
aquesta dinàmica positiva dels 
últims partits”. Rafel, de l’Aldea-
na: “la primera meitat fou molt 
igualada, sense un dominador 
clar, tot i que ells van tenir una 
mica més de pilota, sense crear 
ocasions. Natros tampoc. A la 
represa la dinàmica va canviar. 
Als 5 minuts ells van fer l’1-0. Ens 
va fer mal però vam reaccionar 
i amb l’entrada de Thomas a la 
represa vam tenir més profundi-
tat. I ell va empatar; quan potser 
ells pitjor ho passaven va venir el 
2-1. Vam tenir dos o 3 ocasions 
molt clares i per això penso que 
l’empat hagués estat més just, 
hagués premiat el treball”. 

Pepe Altadill, mister de l’Ebre 
Escola B: “Una primera part on 
cap dels dos equips vam estar 
còmodes ni encertats. Les de-
fenses es van imposar als atacs. 
Per part nostra vam estar molt 
imprecisos en les passades amb 
moltes pèrdues a zona de mit-
jos que no donaven continuïtat 
al joc, tot i així vam gaudir d’un 
parell d’ocasions. La segona part 
va ser més distreta, més arriba-
des per part dels dos; nosaltres 
vam tenir més profunditat i vam 
apretar més al rival. Amb una 
bona pressió vam aconseguir 
robar i fer l’1-0. El partit sem-
blava controlat però amb un er-
ror defensiu, quan no n’havíem 

XERTA, 3
GANDESA B, 0
El Xerta continua fent història 
amb un nou triomf que el man-
té a la tercera plaça, reduint 
distàncies sobre un dels pri-
mers classificats, el Gandesa B, 
el seu darrer rival. Des de Xerta 
explicaven que “vam sortir molt 
posats i aviat, amb un gran tret 
de Josep, ens vam posar per 
davant. Al primer temps vam 
generar moltes ocasions, clares, 
per haver ampliat el marcador. 
Ells van quedar-se amb deu 
però ja bans vam tenir possi-
bilitats per encarrilar el triomf. 

A la represa, d’entrada, el par-
tit es va igualar però després 
d’una ocasió del Gandesa, vam 
fer una contra en què Roger va 
assistir a Ruben que va esta-
blir el 2-0. Poc després, Josep 
Martí va sentenciar amb el 3-0. 
Seguim en una bona dinàmica 
però natros mantenim la nostra 
consigna: treball, treball i tre-
ball, gaudint del que fem i sense 
mirar més enllà que el proper 
parit que serà a Tivenys, rival 
molt complicat. Vam vèncer a 
un dels líders i vam fer-ho en un 
molt bon partit. L’equip va jugar 
molt centrat en defensa i creant 
ocasions en atac”. Sergi Vidal, 
del Gandesa B: “sabíem de la 
dificultat del Xerta, equip intens 
i sobre tot al seu camp. A na-
tros ens va costar adaptar-nos 
al partit i aviat vam rebre l’1-0. 
Sobre el minut 15 ens vam que-
dar amb 10 i això va condicio-
nar, i més contra un rival que és 
molt intens. Vam estar fora del 
partit, també pendents de pro-
testes i el Xerta fins al descans 
va disposar de més ocasions 
per haver fet algun gol més. A 
la represa vam reaccionar i vam 
tenir una gran ocasió per empa-
tar. De l’1-1 es va passar, en la 
contra següent, al 2-0. Ho vam 
intentar, assumint riscos, però 
no vam poder entrar en el partit 
i ells van marcar el 3-0. Felicitar 
al Xerta per la victòria i per part 
nostra a seguir treballant a re-
cuperant-nos d’esta derrota en 
el proper partit”. 

 www.mesebre.cat
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El Tivenys es va retrobar amb la 
victòria. Va ser al camp d’un Sant 
Jaume que es va presentar min-
vats d’efectius, amb 11 jugadors 
a l’acta. David Montardit, presi-
dent de la UE Tivenys, passats 
els 20 minuts, vam fer el 0-1, de 
penal. Poc després, també de 
penal, ells van empatar. L’excés 
de confiança ens va passar fac-
tura i tot i arribar a porteria, no 
encertàvem amb la decisió final.
El premi a la insistència va ar-
ribar poc abans del descans, 
quan vam fer dos gols. A la re-
presa vam sortir a fer el gol de la 
tranquil.litat i els vam trobar als 
10 minuts. I a partir del gol vam 
disposar de nombroses ocasions 
que no vam poder transformar”.

SANT JAUME, 1
TIVENYS, 4
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HANDBOL
Mateu Castellà no seguirà
CLUB HANDBOL AMPOSTA

Resultats dels equips del club: 
el sènior masculí no va jugar. 
El partit contra el Sant-boi B es 
va ajornar per acord entre els 
dos clubs. El juvenil masculí 
de Primera catalana, en la se-
gona fase, va perdre a la pista 
del Castelldefels (31-20) en un 
partit per oblidar. I diumen-
ge, millorant el joc, va caure 
contra el Terrassa per 27-29. 
El juvenil femení va disputar 
un amistós a la pista del Móra 
la Nova, imposant-se per 25-
41. El cadet masculí (segona 
fase A-sèrie A-2) va guanyar 
el Lleida Pardinyes en un partit 
emocionant i que era clau per 
mantenir les primeres places 
(25-24). L’infantil masculí roig 
va empatar en la visita al Pa-
lautordera (22-22). I l’infantil 
masculí blanc va jugar contra 
el Castellbisbal, en la Copa Fe-
deració.
D’altra banda, el dissabte, el CE 
Tortosa va participar en la Xa 
edició de la trobada d’handbol 
“Pep Figueras“ al Vendrell, amb 
l’equip aleví masculí.

L’Amposta “Lagrama” va tancar la 
lliga amb un intranscendent par-
tit, al pavelló Teresa Maria Roca 
de Mataró, entre dos equips que 
no els feien falta els punts en joc 
(26-20). Matx molt igualat, en 
què el tanteig els primers trenta 
minuts fou baix, arribant al des-
cans amb un 9-8. 
Una segona meitat on l’Amposta 
“Lagrama” va continuar lluitant, 
però les forces es van anar esgo-
tant al ser només vuit jugadores 
de camp. 

Els darrers vuit minuts de l’en-
contre foren de clar domini local, 
amb més rotacions de banqueta, 
fins al 26-20 final. “Felicitar a la 
plantilla pel compromís durant 
tota la temporada, aconseguint 
la permanència  una temporada 
més”. 
Des del club també s’ha volgut 
destacar i agrair a Mateu Castellà 
“la seua professionalitat i el tre-
ball dut a terme, assolint objec-
tius. Mateu ja ha anunciat que no 
seguirà dirigint al sènior plata”. 

Centre 
Esports Tortosa

FUTBOL BASE
Torneig Internacional 
Terres de l’Ebre DV-7

El Torneig Internacional Terres 
de l’Ebre DV-7 ja ha comen-
çat el compte enrere. Demà 
divendres, a les 12 h, serà la 
inauguració, a la Devesa de 
la Ràpita. D’aquesta forma, 
l’esdeveniment torna després 
d’una anys d’aturada obligada 
per la pandèmia. I ho fa amb 
novetats, amb 6 seus (la Rà-
pita, Amposta, Tortosa, Jesús, 
l’Aldea i l’Ampolla). Es jugaran 
partits de forma simultània 
en les sis seus. Les categories 
són prebenjamí, benjamí, ale-
ví i una altra de les novetats 

és que també hi participaran 
jugadors/es infantils. Diu-
menge la tarde es disputaran 
les finals a Amposta. Destacar 
la presència de David Villa 
durant els dies del Torneig. 
Ferran Simó, director de l’ITE 
feia una crida per “gaudir del 
futbol base” en un any amb 
rècords de participació “amb 
un elevat nivell d’equips que 
donaran prestigi a un esdeve-
niment que  també té l’atrac-
tiu turístic pel gran nombre 
de visitants que tindrem du-
rant estos dies”. 

** FUTBOL SALA, DIVISIÓ 
D’HONOR. La Sénia va guanyar 
a la pista dels Huracans (2-3). 
L’Amposta va caure a casa con-
tra el Futsalpax Tarragona (2-3)). 
El CFS Tortosa també va perdre, 
a la pista del CFS Mediterrani (4-
2). La Sénia és vuitena amb 29 
punts. En descens, estan l’Am-
posta, dotzè amb 20 punts, i el 
CFS Tortosa, tretzè amb 19.
** FUTBOL SALA. LLIGA 1A DI-
VISIÓ CATALANA. GRUP 6. El 
Móra d’Ebre va perdre 7-8 con-
tra l’Amposta B. El Morell va gua-
nyar 4-3 contra el Futbol Sala 
Flix. El derbi entre la PB Lligallos i 
el Rapitenc va acabar amb  em-
pat a 3. El líder CFS Roquetes va 
golejar la Pobla per 5-1.
** FUTBOL SALA. TERRES DE 
L’EBRE. Salvem Lo Delta-Marisc 
Mediterrani-AFS Deltebre sus; 
Roquetes-Benifallet 1-3; Der-
tochip-Toscà 1-13;  TM Torto-
sa-Ebre Escola 2-2; FF Motors 
AFS Deltebre-Campredó 2-3. El 
Toscà és líder amb 43 punts.
** FUTBOL. LLIGA VETERANS. 
Recuperació: (falten 2 jornades) 
Aldeana-Delta de l’Ebre 1-2; 
Canareu-Ametlla 0-3; Ampos-
ta-Roquetenc 1-2. Amb la vic-
tòria a Amposta, el Roquetenc 
és ara líder amb 43 punts; l’Am-
posta és segon amb 40.    
   

CLUB VOLEI ROQUETES
Resultats dels equips del Club 
Volei Roquetes, de la jorna-
da passada. Victoria del sènior 
masculí B a la pista de l’Escola 
Pia de Calella (0-3). El sènior 
femení va guanyar (0-3) a la 
pista de l’Associació Esportiva 
Escolar Dolors Mallafrè i Ros. 
L’infantil femení Blau va per-
dre (1-3) contra el Vall Hebron. 

L’infantil femení Blanc va vèn-
cer (3-1) contra el Volei Club 
Igualada. Derrota del juvenil 
femení (3-1) a la pista del Sant 
Quirze. El cadet femení també 
va jugar Sant Quirze, perdent 
per 3-0. Per últim, derrota del 
cadet masculí (3-0) a la pista 
del Vall hebron.
Info: CV Roquetes

BreusHandbol
** GRUP A DE LA LLIGA CA-
TALANA D’HANDBOL FEMENÍ. 
L’Ascó va guanyar al Coope Sant 
Boi (32-25) i es classifica per pri-
mera vegada per jugar les fases 
d’ascens a Plata. Han fet història. 
“Enhorabona”. 
** 1a LLIGA CATALANA SÈNIOR 
FEMENÍ. L’Handbol Club Perelló 
va descansar. A falta de 7 jorna-
des, ja té la continuïtat a 1a Cata-
lana assegurada.
** 2a. LLIGA CATALANA SÈNIOR 
FEMENÍ. Derrota de l’Ampolla a 
la Garriga (28-23). Es van enfron-
tar els dos primers i la victòria de 
l’equip local, La Garriga, també 
va servir perquè caigués el líder 
i hi hagués canvi en la primera 
posició. 
(Recordem que en pugen 3 de 6 
equips).   

Futbol femení

El Consell Esportiu del Baix Ebre 
ha estrenat canvi d’imatge cor-
porativa per adaptar-la als nous 
temps i a les necessitats de l’en-
torn digital. La nova identitat 
corporativa és obra d’Adrià Vá-
zquez, natural de l’Aldea i tècnic 
en màrqueting i Comunicació.

Consell Esportiu 
del Baix Ebre

** A la segona divisió, en la jor-
nada passada, la Plana va em-
patar al camp del Subirats (1-1). 
Ila Rapitenca va perdre contra 
el Morell (1-5). Les planeres 
són cinquenes amb 39 punts. 
Les rapitenques són sisenes 
amb 32.  En la propera jorna-
da, el dia 23, la Plana rebrà el 
Cubelles. La Rapitenca visitarà 
diumenge 24 l’Avinyonet (12h).  
** Lliga futbol 7 Terres de 
l’Ebre:
Gandesa-Femení Alcanar 2-1
Olímpic-Roquetenc 0-4
Rapitenca-la Cava 1-7
R Bítem-Perelló 0-3
S Jaume-la Plana 2-3
La classificació està liderada  
en solitari pel Perelló amb 49 
punts, amb 18 jornades dispu-
tades. 
** Pel que fa a la categoria ju-
venil femenina primera divisió, 
l’equip de Futbol Formatiu Ter-
res de l’Ebre va guanyar el seu 
partit, dissabte passat, a Ca-
marles, contra el Levante Las 
Planas (2-0), amb gols d’Alba 
Bertomeu i de Mireia. 
Les noies de Futbol Formatiu 
són vuitenes a la classificació, 
amb 37 punts en 24 partits dis-
putats;  visitaran el Fontsanta, 
el dissabte dia 23 (20h).

La 20a edició del torneig inter-
nacional de futbol base MIC-
Football (MIC-Mediterranean 
International Cup) va arrencar 
ahir dimecres i s’allargarà fins 
diumenge dia 17 en 33 seus 
de les comarques gironines. 
El torneig, reconegut com un 
dels més prestigiosos del món, 

MICFootball: 6.000 
participants de 24 països

torna tres anys després a la 
Costa Brava amb l’assistència 
de 300 equips de 24 països i 
de 6.000 participants que es 
repartiran en 9 categories (des 
de l’U12 fins a l’U20, entre fut-
bol base masculí i femení). El 
director del Mic Football és el 
bitemero Juanjo Rovira.
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ARRÒS NEGRE 
AMB COSTELLA DE PORC I CARXOFA

PREPARACIÓ:
• Netejar els musclos i obrir-los 
al vapor amb llorer i clau. Treu-
re’ls una clova i reservar. Salpe-
brar els trossos de costella de 
porc i daurar-los en una paella 
o cassola. Han de quedar ben 
rossos. Reservar. Al mateix oli, 
daurar la sípia tallada a trossos 
petits uns 15-20 minuts. Afegir 
més oli si fes falta a la paella o 
cassola i daurar la ceba amb la 
sípia durant uns 10-15 minuts. 
Incorporar el pebrot verd i els 
cors de carxofa i sofregir uns 10-
15 minuts més. Afegir l’all picat i 
sofregir 5 minuts més. Mentres-
tant, posar a escalfar el fumet 
de peix o marisc. Quan estigui 
calent, afegir la tinta de la sípia 
i remenar bé perquè quedi ben 
lligada amb el fumet.
• NOTA: la quantitat de fumet 
que necessitarem dependrà de 
la mida de paella que fem servir 
i la potència del foc. Com més 
gran sigui la paella i més potent 
sigui el foc, més fumet necessi-

INGREDIENTS (4 PERSONES)  

• 320 g d’arròs bomba
• 1 l – 1,3 l de fumet de 
peix o fumet de marisc (3 – 4 
cops la quantitat d’arròs) o una 
mica més si volem un arròs 
melós
• 12-16 musclos de roca (3-4 
per persona)
• 2 costelles de porc grans (han 
de sortir uns 3 trossets per per-
sona)
• 4 cors de carxofa
• La bossa de tinta de la sípia
• Oli d’oliva verge extra
• 6 c.p. d’allioli negat
SOFREGIT:
• 1 ceba gran picada
• 1 pebrot verd gran tallat a 
trossos petits
• 2 grans d’all picats
• 2 tomàquets de pera pelats, 
sense llavors i tallats en mace-
dònia (trossos petits)
• 1 sípia gran (600 g aprox) ta-
llada a trossos petits
• La melsa de la sípia
CONDIMENTS:
• 1 c.c. de pebre negre
• 1 c.c. de pebre vermell
• 1 c.s. de julivert picat
• 5 brins de safrà
• Sal
• 1 fulla de llorer per obrir els  
musclos al vapor
• 4 claus d’espècie per obrir els 
musclos al vapor
(c.c.: cullerada de cafè ; c.p.: 
cullerada de postres ; c.s.: cu-
llerada sopera)

tarem perquè s’evaporarà més 
ràpid. Començar posant el fu-
met mínim necessari i tenir-ne 
més preparat per si calgués 
afegir-ne després. La quantitat 
de fumet per un arròs sec pot 
anar dels 3 cops la quantitat 
d’arròs als 4 cops o fins i tot 5 
en funció de la velocitat d’eva-
poració.
• Incorporar el tomàquet pelat, 
sense llavors i tallat en trossos 
petits, al sofregit i afegir la mel-
sa de la sípia, la sal, el pebre 
negre i vermell i seguir sofre-
gint durant uns 10 minuts fins 
aconseguir un sofregit homo-
geni. Quan tinguem el sofregit, 
afegir els trossos de costella 
de porc que teníem reservats 
i barrejar bé. Coure tot plegat 
un parell de minuts. Incorpo-
rar l’arròs, remenar bé perquè 
s’impregni d’oli i sofregir-lo 3 
minuts. Afegir el fumet de peix 
o marisc calent que havíem 
barrejat amb la tinta de la sípia 
i incorporar el julivert i el safrà 
a l’arròs, remenar i coure a foc 
viu durant 10 minuts. Distribuir 
a sobre l’arròs els musclos, afe-
gir les cullerades d’allioli negat 
i deixar coure 5 minuts més 
sense remenar. Si faltés fumet, 
afegir-ne una mica o un xic 
d’aigua. Apagar el foc i deixar 
reposar l’arròs negre amb cos-
tella de porc i carxofa uns 5 
minuts per assentar els sabors.
Bon profit!
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Mart transitant per 
Casa III obre un 
temps de més acti-
vitat mental i ganes 
d’aprendre. Amb 
els germans pots 
viure algun petit 
desacord o tensió. 
Sigues prudent.

aquari
21/01 al 19/02

Mart per la teva 
Casa II, activa el 
sector econòmic i 
treballes per acon-
seguir objectius. 
Protegeix la gola 
dels canvis de 
temps, que ara pot 
estar més sensible.

sagitari
23/11 al 21/12

Possible veí pesat 
amb el qual hauràs 
de prendre distàn-
cia. Si una expe-
riència del passat 
encara t’afecta, 
fas el possible per 
gestionar-la i mirar 
endavant.

escorpí
24/10 al 22/11

Mart al sector de 
l’amor t’impulsa a 
prendre la iniciativa 
amb una persona 
del teu interès. Si 
fas esport, t’ho 
prens més seriosa-
ment. Et sents més 
competitiu.

balança
24/09 al 23/10

La Lluna plena al 
teu signe et connec-
ta amb les neces-
sitats emocionals 
actuals. Si has co-
mençat una relació, 
vols assegurar-te 
d’on poses els peus 
i reflexiones.

àries
21/03 al 20/04

Venen possibles 
canvis laborals i pot-
ser toca adaptar-se 
a nous escenaris. 
Si et sents inquiet 
a les nits, cerca 
opcions relaxants 
com la meditació o 
el ioga.

cranc
22/06 al 23/07

Bon moment per 
tenir aquella conver-
sa pendent amb la 
parella. I si no tens 
una relació, pots 
conèixer algú inte-
ressant en un viatge 
o en un trajecte 
habitual.

verge
24/08 al 23/09

Mart a la Casa VII, 
activa els contactes 
socials. Dies de 
sortides, xerrades o 
sopars compartits. 
És possible que 
hagis d’enfrontar-te 
a una persona 
abusiva.

taure
21/04 al 21/05

Al sector laboral 
pots viure ten-
sions que et faran 
replantejar el futur. 
Entre les amistats 
pot sorgir una forta 
connexió amb algú, 
que potser no 
esperes.

peixos
20/02 al 20/03

Mart al teu signe 
dona un extra 
d’energia física. Fer 
esport t’ajudarà a 
equilibrar-te. Vigila 
amb les explosions 
emocionals. Pen-
sa-t’ho bé abans de 
reaccionar.

lleó
24/07 al 23/08

Amb Mart per la 
Casa VIII pots plan-
tejar-te iniciar un 
negoci en col·labo-
ració amb un soci. 
Penses en algú que 
ja no està a la teva 
vida amb certa 
enyorança.

bessons
21/05 al 21/06

Mart per la Casa 
X obre un període 
de més activitat 
laboral i promou el 
treball en solitari. 
Et mostraràs més 
combatiu i posaràs 
límits sense despen-
tinar-te.

2 AMIGAS 
JOVENCITAS 
CARIÑOSAS

632 651 069

Amposta 
Novedad

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

3 MASAJES 
COMPLETOS

50€ 
9H A 20H

OBLIGACIÓN 
MASCARILLA

643 708 528

OFERTA 
CATALANA

680 239 519

NOVEDAD 

AMPOSTA
HERMOSA RUBIA

110  
DE PECHOS

MUY COMPLACIENTE

MARINA
LA RÀPITA

ES LLOGA
Amarre 

8 metres

674 35 53 49
(Només WhatsApp)

TREBALLCOMPRO
Finques 

rústiques 
amb casa

per Terres de 
l’Ebre.

PAGO AL 
COMPTAT.

656 386 037

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

Terres de L’Ebre:
· GEROCULTORS/ES

· AUXILIARS D’INFERMERIA
· NETEJA   · CUINA
· MANTENIMENT
· JARDINERIA

Interessats, trucar al  
617 702 159

COMPRO
4x4, vehicles, 

tractors, 
maquinària..., 

No importa any
 ni estat

Màxima serietat
Pere

686979513

I M M O B I L I À R I A
AMPOSTA 

Solars en venda a Pla 
d’Empuries. Molt 

econòmics. 674355349

LA SÉNIA 
 Plaça Catalunya. 

LLoguer Pis ideal parelles, 
consta de menjador amb 
sortida balconada, cuina 

independent equipada, 
lavabo amb dutxa reformat, 

hab. doble i hab ind.
661707383

SANT JAUME D’ENVEJA
Venda 

solar urbà cantoner.
674 35 53 49

(Només WhatsApp)

LA RÀPITA
 Plaça d’aparcament 

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

primera linea de mar, al 
davant del Club Nàutic.

Zona molt difícil d’aparcar
a l’estiu.

977 74 33 99.
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衷心 感谢 большое спасибо

CIRC RALUY LEGACY 
ARRIBA A TORTOSA PER A PRESENTAR TODO (LO)CURA
PARLEM AMB NIEDZIELA

Després de dos 
anys d’absència, la 

família Raluy torna a Tortosa 
per a presentar el seu 
espectacle TODO (LO)CURA. 
Un espectacle optimista, amb 
humor i números de risc que 
no deixaran indiferent a ningú, 
es presentarà a Tortosa del 
15 al 24 d’abril al Recinte Firal 
Remolins.

Parlem amb Niedziela, filla de la 
directora Louisa Raluy  i neta del 
mític Lluís Raluy. Niedziela acaba 
de ser mare d’un nen, la sisena 
generació d’aquesta saga.

Acabeu d’arribar de la Comu-
nitat Valenciana amb un èxit 
brutal i prorrogant actuaci-
ons.
Sí, i ara estarem a Tortosa per 
dos únics caps de setmana, i 
també serà la nostra penúltima 
parada amb aquest espectacle, 
perquè després desapareixerà. 

Desapareixerà?
Sí, amb el canvi de temporada 
canviem l’espectacle, els 
artistes, les actuacions... 
Hem estat dos anys viatjant 
amb  Todo  (lo)cura que vam 
crear durant la pandèmia, i que 
ha tingut un èxit brutal. La gent 
ha anat vàries vegades a veure’l 
perquè mai és el mateix, sempre 
sorprèn i a més veuen com 
nosaltres arrisquem la nostra 
vida a cada passi.

En dono fe que hi ha moments 
de riscos.
Sí, per això ens entrenem cada 
dia. És un espectacle que ens 
ha encantat fer, i ara és el millor 
moment per veure’l.

Per què?
Perquè sabem que ja no 
el tornarem a repetir, i els 
sentiments es noten.

Un any amb moltes novetats 
per a la saga circense Raluy ja 
que aviat obrireu un parc mu-
seu a Calafell.
Sí, estem molt il·lusionats i, so-
bretot, a l’avi li feia molta il·lu-
sió poder transmetre  lo que  és 
la història del món del circ des 

dels seus inicis, i amb una esco-
la internacional d’arts circenses 
per desmitificar i valorar el circ, 
i perquè tothom tingui l’oportu-
nitat de conèixer el circ des de 
dins, des de l’esforç, el sacrifi-
ci... Per a natros aquest projecte 
és un regal que estem desitjant 
començar.

Un final d’any trist amb la 
pèrdua, al mes de desem-
bre, de Lluís Raluy Tomás, fill 
del fundador del llegendari 
Circ  Raluy, gran director de 
circ, matemàtic, físic, escrip-
tor, músic, artista i pallasso. 
Sí, a finals de l’any passat ens 
va deixar Lluís  Raluy, el meu 
avi. En tots aquests mesos ens 
hem adonat com era d’estimat 
per tot el món. Hem rebut mis-
satges del món del circ, mate-
màtics, intel·lectuals, escriptors, 
músics... Era una persona que 
abraçava molts mons i tothom 
ha sentit molt la  seua  perdua. 
Ens han fet sentir molt estimats.

Era tot un personatge.
Sí, era una persona molt especial. 
Una persona que ha sabut trans-
metre a tots els Raluy del món, i 
de la manera més pura i senzilla, 
aquesta manera d’estimar la famí-
lia, aquesta passió pel circ, aquest 
respecte per allò que fem. Tots 
hem après d’aquesta essència que 
ens ha transmès i seguirem amb 
aquest llegat.

Ja teniu una nova generació 
amb l’arribada d’un nou mem-
bre a la família.
Sí, la sisena generació va néixer fa 
un mes. És el meu fill. El seu besavi 
era pallasso, el meu pare ho és, i 
el seu pare també... (riu). Ja està 
amb natros al circ.

Una altra generació de pallas-
sos?
Quan sigui gran escollirà si vol 
seguir amb aquesta tradició, 
o emprendre un altre camí. 
Qualsevol cosa que decideixi, 
estarem més que contents.

El Circ  Raluy  Legacy  és un 
circ amb més de cent anys 
d’història i una de les seves 
particularitats és l’ambient 
que es respira en aquest lloc, 
que és màgic, però també un 
dels vostres atractius són les 
caravanes.
Si, el nostre circ és considerat 
Circ-museu perquè tenim més 
de quaranta caravanes que 
són de principi de segle, totes 
són originals i restaurades. 
Actualment, és la col·lecció 
més gran de tot el món. Cada 
caravana ha estat importada des 
de diferents punts d’Europa, de 
vegades en estats lamentables. 
Per a la nostra família aquestes 
peces són un tresor. La majoria 
estan fetes de fusta i cada certs 
anys cal tornar a començar de 
zero i tornar-les a restaurar: 
comprovar la seva estabilitat, el 
seu interior, el seu «esquelet», 

pintar-les, retocar-les...   Aquest 
és el veritable valor, és la 
inversió, i és on resideixen les 
ganes de la nostra família per 
la cura d’un llegat únic, mai 
deixar que aquestes caravanes 
perdin la seva essència, la seva 
brillantor, la seva VIDA.

Ens veiem a Tortosa.
Si, veniu, perquè no només veu-
reu una funció, sinó que viureu 
una experiència i en sortireu 
d’una manera diferent. És un 
espectacle pensat per als adults 
i els joves, i amb uns preus força 
accessibles, a més de diferents 
descomptes que podeu veure 
a la nostra web. A més, al Més 
Ebre feu un sorteig de 30 entra-
des, no? Ens veiem a Tortosa!

Veure sorteig
a la pàgina  22
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