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Regants, arrossaires i pagesos 
retreuen al Parlament la inacció i falta 

d’entesa política per salvar el Delta
Els ponents a la sessió han retret 
la inacció de les administracions 

catalana i estatal.

                    P3

Diada 
de Sant Jordi

2022
La diada de Sant Jordi, patró de Catalunya, és una festa de la 
cultura catalana. Enguany, arriba amb ganes de recuperar la 

normalitat. 

                     P4

«Més de 300 refugiats ucraïnesos 
s’instal·len a l’Ebre»

DDes de l’Ajuntament s’ha informat que la satisfacció és màxima per “recuperar els terrenys de l’antic abocador, amb els es de l’Ajuntament s’ha informat que la satisfacció és màxima per “recuperar els terrenys de l’antic abocador, amb els 

quals s’ha aconseguit una nova implantació industrial al nostre terme municipal, que generarà una important injecció quals s’ha aconseguit una nova implantació industrial al nostre terme municipal, que generarà una important injecció 

econòmica per a l’Aldea”.econòmica per a l’Aldea”.  PP33

« « Kronospan ampliarà la seua activitat industrial Kronospan ampliarà la seua activitat industrial 
dins del  terme municipal de l’Aldea dins del  terme municipal de l’Aldea »»
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La veritat, és la primera víctima de la 
guerra.

Més que mai la informació 
s’ha convertit en un 

camp de batalla, la seva 
manipulació i fins i tot el seu 
control són ara part de la 
pròpia guerra.

  Ja siguin les guerres oblidades 
que estem intentant portar de 
nou al mapa mundial, o el xoc 
de titans com són els conflictes 
moderns, alli estant els “petits 
soldats” de la informació que 
són els fotoperiodistes i repor-
ters de guerra. Com descobrei-
xen la veritat i com no es deixen 
enganyar per la propaganda, ja 
siguin muntatges crus com Ti-
misoara o, més insidiosa com 
són els “elements de llenguat-
ge” que els proporcionen “co-
municadors professionals”, i 
que ara es repeteixen fins a l’in-
finit  per les famoses xarxes so-
cials? Com informar-se alhora 
del context general i preservar 
aquesta llibertat d’observació 
que donarà valor al testimoni? 
Per fer-ho, primer cal estudiar 
la història dels pobles i països, 

per no aterrar en territori des-
conegut. I després, molt ràpidi-
ment, deixar de banda tots els 
coneixements adquirits per tal 
de donar prioritat als detalls, a 
les anècdotes, a aquelles peti-
tes “coses vistes”, aparentment 
insignificants, i que només aga-
faran la seva veritable dimensió 
molt més tard.
Per fer-ho, els periodistes de 
camp, s’esforcen per mantenir 
el nivell perquè si bé desconfien 
del llenguatge dels especialis-
tes, tampoc són metges foren-
ses, ni especialistes en balística 
i saben que després d’ells vin-

EDITORIAL

dran els investigadors profes-
sionals que recorreran el camp 
de batalla i recolliran totes les 
pistes. “Natros ens quedem a 
peu de terra”, me confesa l’amic 
Gerard Granges, reporter fre-
elance, sempre a punt per ser 
enviat a llocs conflictius per di-
fondre la seua veritat, allò que 
veu. “Parlo amb els civils, amb 
víctimes anònimes; tradueixo el 
sofriment de persones fins ara 
desconegudes, el dia a dia de 
tothom, teixo fils que, potser, 
després, despertaran empatia, 
solidaritat. Intento, en un em-
bolcall de por i valentia, man-

tenir-me el més a prop possible 
de la realitat i informar-ne.
Més tenaç i millor organitzat 
que mai, un nou adversari, un 
lluitador a l’ombra, s’ha conso-
lidat amb fermesa entre aquests 
periodistes: les ja famoses “fake 
news”, ja siguin rumors partidis-
tes o conspiradors o mentides 
d’Estat, de vegades eclosio-
nades al més alt nivell. Per es-
borrar-les, els periodistes, indi-
vidualistes per naturalesa, han 
acordat unir esforços i compa-
rar les seves fonts, per fer inves-
tigacions conjuntes que faran 
tremolar els poderosos. 
La tasca és perillosa, s’assem-
bla a l’obra de Sísif: multiplicar 
sempre les fonts, comparar-les, 
incloses les dels adversaris, i 
després anar a veure el lloc, 
i finalment dubtar, desconfi-
ar de les aparences, no creure 
res automàticament. Detectar 
la dubtosa olor de la mentida, 
la propaganda intel·ligentment 
dissimulada i recordar, amb 
modèstia, que també es pot in-
crustar, en l’esperit, la veritat.

Èxit del Matí Al·lergològic, celebrat aquest any a les Terres de l’Ebre 
Més de 130 al·lergòlegs de tot Catalunya es van reunir al Parador Castell de la Suda de Tortosa 

dissabte, 2 d’abril,  per a assistir al Matí Al·lergòlogic 2022, organitzat pel Servei d’Al·lergologia de 
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i la Societat Catalana de Al·lèrgia i Immunologia Clínica.

Tot just fa disset anys 
que la capital del Baix 

Ebre va acollir per primer 
cop aquesta sessió. En 
aquesta ocasió hi va haver 
dues taules rodones on es 
van presentar quinze casos 
clínics sobre múltiples temes 
de l’especialitat.
A la taula 1, de 9.45 a 11.30 ho-
res, moderada per  M.  Remedi-
os Guspí i Carolina Perales, s’hi 
van presentar les comunicaci-
ons següents:
• “No m’ho puc creure”. Lorena 
Soto-Retes i cols. Hospital de 
Santa Creu i Sant Pau de Bar-
celona.
• “Oh, meu Deus”. Helena Va-
lero i cols. Hospital Universitari 
Vall d’Hebron de Barcelona.
• “Això és or!”. Mercedes Gon-
zález i cols. Hospital Universi-
tari Vall d’Hebron de Barcelona.
• “El campo es salud”. Laura Mª 
Marín i cols. Hospital de Torto-

sa Verge de la Cinta.
• “Buscant a Nemo”. A.C de Noia 
i cols. . Althaia Xarxa Assistenci-
al Universitària. Hospital de Sant 
Joan de Déu de  Manresa. 
• “Urticária caô: do Delta a “Lo 
Delta”. Paula Vázquez-Revuelta i 
cols. Hospital Universitari Bellvit-
ge, l’Hospitalet de Llobregat.
• “Uno para todos y todos para 
uno”.Sandra Hernández i cols. 
Hospital de Terrassa.
• “Undress to Succeed” Anna 
García-Sala i cols. Hospital Uni-
versitari Germans Trias i Pujol de 
Badalona.
A la taula 2, de 12 a 13.30 hores, 
moderada per Laia  Ferré i Laura 
M Marín, les comunicacions van 
ser:
• “L’eosinòfil hispanòfil”. Maria 
Ruano-Zaragoza i cols.  Hospital 
Clínic de Barcelona.
• “Una història ben contrastada”. 
Berta Valor  i cols. Hospital Uni-
versitari Joan XXIII de Tarragona.

• “La pell dolça”. Waleska Schay-
man  i cols. Hospital Universitari 
Germans Trias  i Pujol de Bada-
lona.
• “Con un poco de pasta basta”. 
David Loli-Ausejo i cols. Hospital 
Clínic Provincial de Barcelona.
• “Lesions cutànies d’un diven-
dres per la tarda a Urgències”. M. 
Remedios Guspí i cols. Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta.
• “La llavor del diable”. Lluís Mar-
ques i cols. Hospital Universitari 
Santa Maria de Lleida.
• “Doctora, parezco un ma-
pache!. Carolina Escobar i cols.  
Hospital Josep Trueta-Santa Ca-
terina de Girona.

Entre totes les comunicacions el 
Comitè Científic va atorgar els 
premis següents:

Primer Premi: “La llavor del di-
able” presentada per Lluís Mar-
quès Amat, Eva Alcoceba Borràs, 

Sílvia Lara Alcón, Diana Garnica 
Velandia, Silvia Corrales Vargas 
i Maria Peña Peloche, del Servei 
d’Al·lèrgia de l’Hospital Univer-
sitari Santa Maria, Lleida 

1r Segon Premi: “Buscant a 
Nemo” presentada per A.C 
de Noia 1, L. Farrarons Loren-
te1, M.A López Matas2, M. De 
la Borbolla Morán1,L. De los 
Ríos1, E. Guijarro Casas1, N.M 
Giménez Licitra1, C. Llobet1 i L. 
Ferré Ybarz1 .1Servei d’Al·lergo-
logia. Althaia Xarxa Assistencial 
Universitària Manresa. Hospital 
Sant Joan de Déu. 2Unidad de 
I+ D Laboratorio LETI. 

2n Segon Premi: “Uno para 
todos y todos para uno” pre-
sentada per Marta Viñas, M. 
José Castillo, Adriana Izqui-
erdo, Nora Hernández, Pilar 
Saura, M. José Peñalver. Servei 
d’Al·lergologia de l’Hospital de 
Terrassa 

Maria José Rallo, directora de 
l’HTVC, va voler destacar l’èxit 
de l’acte i la qualitat dels casos 
presentats.
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  MÉS 
 NOTÍCIES

DESACTIVADA 
L’ALERTA
Protecció Civil ha desactivat 
aquest dijous a migdia l’alerta 
del Pla especial d’emergències 
per inundacions de Catalunya 
(Inuncat) un cop finalitzat 
l’episodi de pluja intensa que 
ha afectat especialment el sud 
del país. La major acumulació 
d’aigua entre dimecres i ahir 
dijous al matí s’ha donat a 
Benissanet amb 73,6 litres.

ES SUPEREN 
LES PREVISIONS 
D’OCUPACIÓ
El sector turístic de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre ha registrat 
una ocupació del 85% durant 
la Setmana Santa, una xifra 
lleugerament superior a la que 
havien previst. Al delta s’ha 
penjat el cartell de complet, 
mentre que a la Terra Alta s’ha 
superat el 95% d’ocupació 
amb públic de proximitat. 

SETMANA SANTA
El BOE publica la fi de l’obli-
gatorietat de la mascareta en 
interiors amb l’excepció de 
transports i centres sanitaris
Visitants i treballadors de 
residències hauran de dur 
l’element de protecció però no 
les persones que hi viuen.

Regants, arrossaires i pagesos retreuen al Parlament la inacció
i falta d’entesa política per salvar el Delta

Els Regants de la Dreta i l’Es-
querra de l’Ebre, el sindicat 
agrari Unió de Pagesos, i els 
presidents d’Arrossaires del 
Delta i Cambra Arrossera del 
Montsià han intervingut a la 
Comissió d’estudi sobre la 
Protecció del Delta de l’Ebre 
del Parlament per recordar 
als diputats que les solucions 
que necessita l’espai han es-
tat consensuades per la Tau-
la de Consens i descrites en 
el Pla Delta. Els ponents a la 
sessió han retret la inacció de 
les administracions catalana 
i estatal -que en té les com-
petències- per frenar una re-

gressió i subsidència que al Del-
ta està al límit de ser irreversible. 
També que en dècades no s’ha-
gi invertit un euro al Delta, fins i 
tot en el cas de partides pressu-
postades, com dues de 6MEUR 
dels comptes de la Generalitat.
El temps del Delta s’esgota i les 
actuacions per preservar-lo i 
protegir-lo “haurien d’haver co-
mençat ahir”. És la reflexió que, 
gairebé des de la desesperació, 
estan repetint els ponents con-
vidats a la Comissió d’estudi 
sobre la Protecció del Delta de 
l’Ebre al Parlament. En la sessió 
d’aquest dimarts, hi ha participat 
el president del Consell Comar-

cal del Montsià, Joan Roig, els 
presidents de les Comunitats de 
Regants de la Dreta i l’Esquer-
ra de l’Ebre, Josep Manel Ferré 
i Javier Casanova, Joan Caball, 
coordinador nacional d’Unió 
de Pagesos (UP) i Albert Pons, 
responsable nacional de l’arròs 
del sindicat, i Josep Llambrich 
i Marcel Matamoros en repre-
sentació de la Cambra Arrossera 
del Montsià i de la cooperativa 
Arrossaires del Delta de l’Ebre.
Els ponents han coincidit a de-
nunciar la inacció política i “la 
desídia”, “la deixadesa històrica” 
i el mal enquistat i crònic” que 
és la falta d’inversió que pateix 

el delta de l’Ebre per part de 
les administracions. Han ad-
vertit que no estan disposats a 
acceptar i normalitzar el “re-
trocés” que planteja el govern 
espanyol i recriminen “l’he-
rència enverinada” que han 
suposat alguns recursos que 
s’han destinat, per exemple, 
a lluitar contra el caragol ma-
çana.

El sector primari recrimina que s’estudiïn 
solucions quan hi ha un Pla consensuat i que 

ja arriba tard

L’empresa Kronospan s’expandeix dins 
del terme municipal de l’Aldea

Aquest dimecres, en roda de 
premsa, s’ha fet pública la no-
tícia que l’empresa Kronos-
pan s’expandirà a l’Aldea. Entre 
moltes altres propostes, una 
d’elles passava per ampliar la 
planta dins del terme municipal. 
Tant per part de l’Ajuntament 
com per l’equip de l’empresa 
Kronospan s’ha treballat en tot 
moment per cercar una pro-
posta interessant per les dues 
parts. Entre altres va sortir la 
possibilitat d’ampliar la planta 
als terrenys de l’antic abocador 
de l’Aldea, ja que l’adquisició 
d’aquest terrenys representava 
la possibilitat de donar con-
tinuïtat a la planta que s’està 
construint al Polígon Catalunya 
Sud. Tot i així, no ha estat una 
tasca gens fàcil per les carac-
terístiques del terreny. Xavier 
Royo Alcalde de l’Aldea: “amb 
l’ampliació de l’empresa Kro-
nospan  a l’Aldea, se consolida 
la proposta de l’Ajuntament, de 
convertir a l’Aldea, en la prin-
cipal població industrial de les 
TTEE, juntament amb Tortosa. 
Vull recordar que aquesta serà 
la cinquena activitat industrial 
que s’implanta o s’amplia a l’Al-
dea durant aquesta legislatura, 
després de Saica, Florette i dos 
activitats més de Jabil junta-
ment amb la d’ara de Kronos-
pan. A més, amb aquesta gestió 
hem ajudat a créixer a l’empresa 
en la seua implantació al Polí-
gon Catalunya Sud, i l’Aldea surt 
molt beneficiada com a muni-

cipi, la principal, implantar una 
nova fabrica al municipi i les al-
tres dos, recuperar uns terrenys 
amb certes limitacions d’activi-
tat i de producció, i ara els po-
dem reconvertir en uns terrenys 
vàlids, tant a nivell industrial 
com econòmic”.
Amb la col·laboració de l’Agen-
cia Catalana de Residus i el CO-
PATE, s’ha aconseguit facilitar 
els tràmits per poder ampliar la 
planta, a una parcel·la de del po-
lígon Catalunya Sud de 28.570 
m² dins del terme municipal de 
l’Aldea, adquirida per l’empresa 
amb un cost de 437.198,25 €.
Javier Macicior, Director Gene-
ral de Kronospan España: “agra-

eixo a l’Ajuntament de l’Aldea, 
especialment a l’Alcalde i a tot 
el seu equip pel treball desen-
volupat, perquè arribar a fer-
ho possible no és fàcil. Teníem 
un terreny ja adquirit al terme 
municipal de Tortosa i volíem 
ampliar. Teníem un problema 
d’espai amb l’emmagatzematge 
de la fusta i hem pogut adqui-
rit aquests quasi 29.000 m² de 
terreny, amb els quals tindrem 
un alleujament per la resta de 
fàbrica”. Des de l’Ajuntament la 
satisfacció és “màxima per re-
cuperar els terrenys de l’antic 
abocador, amb els quals s’ha 
aconseguit una nova implan-
tació industrial al nostre terme 

municipal, que generarà una 
important injecció econòmica 
per l’Ajuntament de l’Aldea”.

ACTUALITAT

Xavier Royo, Alcalde de 
l’Aldea, i Javier Macicior 

Director General 
de Kronospan, han 

anunciat que l’empresa 
ampliarà la seua 

activitat industrial dins 
del terme municipal de 

l’Aldea
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  MÉS 
  NOTÍCIES

SANT JORDI 2022 
A BITEM 
Les activitats tindran lloc al 
recinte de festes a partir de 
les 16 h. Fira amb llibres, roses, 
sortejos, paradetes d’artesans 
i de les associacions de poble, 
jocs per a infants i famílies.
Servei de barra a càrrec de 
la UE Remolins Bítem. Final 
de la diada de Sant Jordi amb 
Festa DJ, organtzada per la UE 
R-Bítem amb la col.laboració 
de l’Associació de Joves de 
Bítem. 

 

CIUTADANS 
Miquel Albacar repetirà com 
a cap de llista de Ciutadans a 
l’Ajuntament de Tortosa. Ho 
ha anunciat acompanyat del 
líder dels liberals, Carlos Car-
rizosa, qui ha defensat un nou 
hospital per a Tortosa i també  
la reinterpretació del monu-
ment franquista de l’Ebre i els 
correbous.

EXPOEBRE

Tortosa viurà el Sant Jordi amb desenes de paradetes al centre 
històric i més de quaranta autors signant llibres

Tortosa ultima els prepara-
tius per viure intensament la 
festivitat de Sant Jordi. Demà 
dissabte, 23 d’abril, els llibres i 
les roses tornaran a ser prota-
gonistes i, per primera vegada 
des de l’esclat de la pandè-
mia, les activitats es podran 
fer sense limitacions. Això farà 
que es recupere l’eix habitual 
que marquen els carrers de 
Sant Blai, de l’Àngel i de la 
Rosa, al centre històric, on 
s’aplegaran desenes de para-
detes de llibreries, floristeries, 
associacions i entitats sense 
ànim de lucre, si bé l’activitat 
de Sant Jordi s’escamparà, 
com és habitual, pel conjunt 

de la ciutat a diferents barris i 
establiments comercials.
A més, la festivitat compta-
rà amb la presència de més 
de quaranta autors locals, que 
mantindran el contacte amb 
els lectors i els hi podran sig-
nar les seues últimes novetats 
editorials.
D’altra banda, també hi haurà 
diferents activitats comple-
mentàries, com l’espectacle de 
carrer ‘A la fresca’, de la Com-
panyia Anna Confetti, que sor-
tirà des de la plaça de la Cinta 
a partir de les 18.30 h, i el con-
cert de la Banda Municipal de 
Música de Tortosa, a les 20.30 
h a la plaça de l’Absis, amb en-

trada gratuïta. Els actes de Sant 
Jordi a Tortosa tindran ja el 
primer tastet la tarda d’avui di-
vendres 22 amb diversos actes 
organitzats a la biblioteca Mar-
cel·lí Domingo.

L’endemà de Sant Jordi, 
diumenge a les 12 h, 

tindrà lloc l’homenatge 
a Gerard Vergés al 

parc Teodor Gonzàlez, 
per recordar el poeta 

tortosí que va morir el 
23 d’abril del 2014

Més expositors i noves propostes vinculades 
amb tecnologia, oci i gastronomia

Més expositors, més superfície, 
nous espais i un ampli programa 
d’actes. Estes són algunes de les 
característiques que defineixen 
la 76a edició d’Expoebre, la fira 
de primavera de Tortosa, que 
torna del 28 d’abril a l’1 de maig 
després de dos anys d’aturada 
obligatòria per la pandèmia. Ara, 
la fira vol agafar embranzida per 
rellançar el certamen i per a 
això ha previst diverses nove-
tats: una de les més destacades 
és la creació d’un espai tecno-
lògic, anomenat Ebretech, on el 
protagonisme serà per a la ro-
bòtica, la intel·ligència artificial 
o noves tecnologies com ara 
la realitat virtual. També s’afe-
geix una zona de gastromarket, 
el Taste&Fashion, on hi haurà 

diverses food trucks i parades 
de venda de productes, i que 

L’equipament tindrà 
accés lliure durant el 

cap de setmana de Sant 
Jordi. Visites guiades: 30 
d’abril i 1, 7 i 8 de maig

Del 28 d’abril a l’1 de 
maig després de dos 

anys d’aturada
comptarà amb un escenari on 
cada dia es duran a terme dife-

rents concerts musicals d’estils 
diversos. La gastronomia també 
serà molt present, amb les de-
gustacions de productes i tas-
tos de vins que duran a terme 
diversos expositors. D’alta ban-
da, l’accés pel Parc de la Fira, 
des de la part posterior del Mu-
seu fins al pavelló firal, també 
es reconfigurarà i es refermarà 
com una de les portes d’entra-
da a Expoebre. Més info pàg. 7.

Més de 2.300 persones visiten el nou espai arqueològic Cota 
Zero en el primer cap de setmana d’obertura

En el primer cap de setmana 
d’obertura de l’espai Cota Zero. 
Entre el dijous 14 i el diumen-
ge 17, més de 2.300 persones 
han passat pel nou equipament 
de Tortosa, que mostra vesti-
gis arqueològics que recorren 
quinze segles de la història de 
la ciutat. La visita compta amb 
panells explicatius amb textos 
en català, castellà, francès, an-
glès i braille, així com diversos 
audiovisuals que transporten 

els visitants a les diverses èpo-
ques de la història de la ciutat 
i que descriuren els elements 
que s’observen a cada espai.
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MEDI AMBIENT

amposta
ALCANARBREUS

** AMPOSTA instal·larà 
quatre càmeres d’intel.
ligència artificial en dife-
rents equipaments espor-
tius. El projecte permetrà la 
difusió i democratització de 
l’esport, així com optimitzar 
els recursos de les entitats 
esportives. Les càmeres 
s’instal·laran en els equipa-
ments amb major afluència 
d’esdeveniments, al Camp 
de futbol, el Pavelló, el 
Pavelló annex i el Pavelló 4.

** L’AJUNTAMENT signa 
un acord de custòdia de 
terrenys municipals amb 
Aula i Natura. L’associació 
utilitzarà l’espai, unes qua-
tre hectàrees, per recupe-
rar espècies autòctones de 
fauna i flora.  

** LA DIADA de Sant Jordi 
es trasllada al carrer Major 
i a la plaça de l’Ajuntament. 
A més de les parades i les 
signatures, avui divendres 
se celebrarà una revetlla 
prèvia a la Biblioteca.

L’Ajuntament d’Amposta po-
tencia l’ús de gots reutilitzables 
als diferents actes i festes de 
la ciutat. L’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, acompanyat per 
la regidora de Polítiques Ambi-
entals, Núria Marco, i el regidor 
de Turisme i Promoció Exterior, 
Pep Simó, han presentat aquest 
dimecres, 20 d’abril, el projec-
te per fomentar la reducció de 
residus en esdeveniments pú-
blics. “És un projecte transver-
sal que fa molt de temps que 
estem treballant. Com a ajun-
tament organitzem i col·labo-
rem en un gran nombre d’es-
deveniments on, molts cops, es 
genera una quantitat ingent de 
residus, per això seguim bus-
cant solucions per promoure el 
reciclatge”, deia l’alcalde, Adam 
Tomàs. L’Ajuntament d’Ampos-
ta està adherit a l’Agenda 2030 
i treballa en la línia dels Objec-
tius de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS).

DEL 19 AL 22 DE MAIG
La Festa del Mercat a la Plaça 
recupera la presencialitat 
amb un centenar d’activitats

La Festa del Mercat a la Plaça 
torna a la normalitat amb una 
XIV edició totalment presenci-
al i amb el 100% d’aforament. 
“Ens fa molta il·lusió poder 
tornar a una Festa totalment 
presencial, sense mascareta i 
amb totes les activitats”, de-
fensava l’alcalde, Adam Tomàs, 
qui reblava que “a diferència de 
les Festes Majors, la Festa del 

Mercat la fa la ciutadania per 
a la ciutat. En la col·laboració 
de les entitats, els comerços, 
els centres educatius i les per-
sones que participen a títol in-
dividual recau l’èxit d’aquests 
dies”. 
Un centenar d’activitats cap-
giraran el rellotge perquè Am-
posta torni a principis del segle 
XX, del 19 al 22 de maig.

AJUNTAMENT
Amposta impulsa 
l’ús de gots 
reutilitzables

L’Ajuntament d’Amposta ha 
instal·lat tres panells informa-
tius al voltant del Pont Pen-
jant. Concretament, a la vora 
del pont hi ha un plafó sobre 
la importància històrica del 
monument, mentre que a la 
plaça del Poador s’explica el 
procés de construcció i a la 
celòquia del Castell es pot 
consultar la informació histò-
rica sobre la Guerra Civil, quan 
un atac aeri va destruir-ne la 
passarel·la. “El Pont Penjant 
és l’element patrimonial més 
important d’Amposta i volem 
que tant la ciutadania com els 
visitants coneguin la seva his-
tòria”, afirmava el regidor Pep 
Simó, qui afegia que “amb els 
plafons es convida a conèixer 
la història de la ciutat i a visitar 
les tres ubicacions, que oferei-
xen punts de vista diferents del 
pont”.

Panells 
informatius 
a l’entorn del 
Pont Penjant
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DELTA DE L’EBRE DELTEBRE
L’ocupació d’autocaravanes 

frega el 100% 

L’ocupació d’autocaravanes al 
delta de l’Ebre durant la Setma-
na Santa frega al 100% en els 
espais habilitats per pernoctar. 
Els visitants han omplert les 
450 places repartides entre Ca-
marles, La Ràpita, Sant Jaume 
d’Enveja, Deltebre, Amposta i 
Poblenou. L’ordenació d’aquest 
turisme és una de les mesures 
implementades pels diferents 
consistoris i el Parc Natural del 

delta de l’Ebre amb l’objectiu 
de protegir l’entorn natural. 
Tot i que la majoria dels visitants 
són respectuosos amb la natu-
ra, els Agents Rurals van alertar 
de la presència de persones en 
zones de nidificació d’ocells o 
d’altres que han pernoctat a 
la platja. Segons la tècnica del 
Parc Natural del delta de l’Ebre, 
Imma Juan, es va tractar d’inci-
dents “puntuals”.

L’Ampolla:  jornada solidària per 
recaptar fons per ajudar a les 

persones refugiades d’Ucraïna
Dissabte va tenir lloc a l’Am-
polla una jornada solidària 
per recaptar fons per ajudar 
a les persones refugiades 
d’Ucraïna, organitzada per 
l’Associació de Dones del 
municipi ampollero amb el 
suport de l’Ajuntament. 
L’acte va ser al port pesquer 
de la pobació. Durant el matí 
va haver-hi un mercat solida-

ri, ioga i dansa en família, bin-
go popular i masterclass de 
zumba. Per la tarde van tenir 
lloc els concerts i sorteigs de 
productes donats per establi-
ments de l’Ampolla.
També es pot fer la donació 
solidària per col.laborar a 
través del número de comp-
te: ES12 0081 0034 5900 
0271 2982.

Tivenys tindrà 
un camp de treball 

de voluntaris i voluntàries
L’Ajuntament ha anunciat que 
que aquest 2022 Tivenys també 
formarà part dels pobles de Ca-
talunya que tindran un camp de 
treball de voluntaris i voluntàries 
gestionat per la direcció general 
de joventut. “Gràcies al conve-
ni amb l’entitat Obre’t Ebre, per 
segon any consecutiu Tivenys 
acollirà jóvens d’arreu del país 

amb l’objectiu de conèixer mi-
llor el poble i realitzar tasques 
de neteja i manteniment del 
nostre entorn natural. Torna-
rem a posar Tivenys al mapa 
entre els joves de diferents llocs 
i consolidem la nostra partici-
pació en un projecte tant im-
portant com és el dels camps 
de treball de la Generalitat”.

Ivan Garcia, alcalde de Roquetes.

S’engega el projecte Llibres Nòmades per 
fomentar l’hàbit de la lectura

Just abans dels dies més festius 
de la Setmana Santa, i previ als 
actes programats per Sant Jordi, 
l’Ajuntament de Deltebre ha ini-
ciat la instal·lació de les vitrines 
mòbils que formen el projecte 
de Llibres Nòmades. Les vitrines 
comptaran amb diferents llibres 
per tal que la ciutadania pugui 
agafar el llibre que desitgi, ano-
tar les dades requerides per al 
préstec i realitzar posteriorment 
el retorn per tal que un altre 
usuari pugui fer-ne ús. Les vi-
trines s’han instal·lat al Parc Flu-
vial del Delta, a la Plaça Mossèn 
Gabriel, a l’exterior de l’església 
de Jesús i Maria, i al Consell de 
Riumar, i compten, en total, amb 
un catàleg de més de 400 lli-
bres, revistes i comptes infantils. 
L’alcalde, Lluís Soler, ha detallat 
que “aquesta actuació és un pas 
més en les diferents accions que 
estem impulsant per enfortir 
la cultural al nostre municipi”. 
De fet, Soler ha recordat que la 

propera setmana es complirà un 
any de la inauguració de l’espai 
DeltArt. 
Per la seva banda, la regidora de 
Foment Cultural, Anna Giménez, 
ha explicat que “volem traslla-
dar la Biblioteca Delta de l’Ebre 
als carrers de Deltebre per així 
despertar la màgia de la lectura 
entre els veïns i veïnes, i fomen-
tar un hàbit que aporta un enri-
quiment personal”. Les diferents 

Instal·lació de les 
vitrines mòbils

vitrines compten amb catàlegs 
amb informació sobre el funci-
onament d’aquest projecte en 
llengua castellana, anglesa, fran-
cesa i alemanya, per facilitar que 
els turistes també puguin partici-
par en aquesta iniciativa.  

L’Institut Escola El Perelló va fer un 
homenatge al pintor Miquel Paton

L’Institut Escola El Perelló va 
celebrar, abans de les vacan-
ces per Setmana Santa, un 
acte d’homenatge al pintor 
Miquel Paton (Tortosa, 1959- 
La Ràpita, 2021), qui va ser 
professor d’arts plàstiques al 
centre durant set cursos. 
La direcció i els professors del 
centre acompanyats de la fa-
mília de l’artista van descobrir 
la placa de l’aula de dibuix, 
que ara passa a portar el nom 

de Miquel Paton, en el seu re-
cord. Tal com va informar el 
Diari de Tarragona, es trac-
ta d’un reconeixement per 
la implicació de l’artista en la 
tasca docent i els llaços d’es-
tima que es van teixir quan va 
treballar al centre. Les nétes 
de Paton, Martina i Victoria, 
van descobrir la placa, que a 
més del seu nom conté una 
reproducció d’un dels quadres 
de Paton, «Casetes i Séquies»

Dijous passat va fer 172 anys 
de la segregació de Roque-
tes. Els actes commemora-
tius, per la coincidència amb 
la Setmana Santa, es van 
traslladar a demà dissabte, 
dia de Sant Jordi. 
Per això, tal com va explicar 
l’alcalde, Ivan Garcia, demà 
es tallarà el carrer Major per 
poder aglutinar la jornada 
habitual de Sant Jordi, amb 
les parades, i també els actes 
culturals i lúdics per la com-

memoració de la segrega-
ció. La festivitat del 14 d’abril, 
comporta actes institucionals 
com l’entrega del reconeixe-
ment Roquetenc de l’Any, que 
enguany és per l’Associació de 
Dones de Roquetes, i l’elecció 
de les pubilles i ara també dels
Hereus. Tot plegat, en aques-
ta ocasió, es durà a terme de 
forma conjunta demà dissabte 
desitjant que el temps acom-
panye i que es pugue viure 
una gran jornada festiva. 

Roquetes celebra demà els 172 anys d’independència
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L’AMPOLLA L’ALDEA L’AMETLLA

La Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de l’Ampolla ha 
organitzat un any més la Set-
mana Cultural, que se celebra-
rà des d’avui i fins el 29 d’abril. 
El tret de sortida a les diverses 
activitats i actes el donarà la 
presentació del llibre ‘El Misteri 
del Suriv Anoroc’, a càrrec de 
la seva autora Laia Ropals, que 
tindrà lloc avui divendres, a 
les 18.30 hores, a la Biblioteca 
Municipal.
A més a més, en el marc de la 
Setmana Cultural, el diumenge 
24 d’abril, a les 11 hores, tin-
drà lloc la XXI edició dels Tres 
Tombs L’Ampolla.
D’altra banda, el dissabte 30 
d’abril, a les 10 hores, es farà 
una sortida al Teatre Victòria de 
Barcelona per assistir a l’espec-
tacle Billy Elliot, el musical. La 
Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de l’Ampolla subvenci-
ona la meitat del cost del trans-
port.

XXI edició dels 
Tres Tombs, 
diumenge

L’AMPOLLA

PAÜLS BAIX EBRE

“Les dades constaten 
que la Via Verda és un 

dels actius turístics més 
potents de la comarca”

Protecció i conservació de 
la zona de l’àrea recreativa 

de Sant Roc

L’Ajuntament de Paüls va infor-
mar que s’ha aprovat definiti-
vament i, per tant, ha entrat en 
vigor l’ordenança per a la pro-
tecció i conservació de la zona 
de l’àrea recreativa de Sant Roc.
També s’ha instal.lat el cartell 
per senyalitzar-ho. Segons co-
munica l’Ajuntament, “Sant Roc 
sempre ha estat un lloc de re-
ferència per molta gent. Des de 
l’inici de la pandèmia, però so-
bretot des de la Pasqua de l’any 
passat i també aquest inici de 
2022, a Sant Roc ha continuat 

creixent l’afluència de visitants. 
La Pasqua i l’estiu del 2021 vam 
tenir moments en què esta-
va col·lapsat l’espai i, per tant, 
s’havia de regular l’accés i les 
actuacions que si feien. Per 
això es va redactar i aprovar 
aquesta ordenança, per solu-
cionar i regular els moments 
de màxima afluència, però so-
bretot per intentar protegir i 
conservar un dels espais més 
estimats pels paülsencs i paül-
senques. Seguim treballant per 
un poble millor”.

El Camí Natural Via Verda supera els 
20.000 usuaris durant la Setmana Santa

El Camí Natural Via Verda de 
la Val de Zafán ha registrat un 
total de 20.945 usuaris al tram 
del Baix Ebre durant el període 
de Setmana Santa, segons les 
dades recollides pels comp-
tadors instal·lats pel Consell 
Comarcal del Baix Ebre en tres 
punts de l’itinerari. Un 45% del 
total d’usuaris han estat ciclis-
tes i la mitjana diària ha estat 
de 2.094 persones. Aquestes 
dades mostren una tendència 
a l’estabilització pel que fa al 
nombre d’usos del Camí Natu-
ral Via Verda de la Val de Zafán 
durant el període de Setmana 
Santa, tot i que els comptadors 
de les estacions de Benifallet i 
Aldover han registrat un lleuger 
increment, del 5% i del 12% res-
pectivament. “Durant la pandè-
mia la Via Verda ha estat un ac-
tiu turístic que ens ha permès 
consolidar-nos com una oferta 
de turisme actiu i aquesta Set-
mana Santa, malgrat que ha 

estat possible desplaçar-se a 
altres destinacions, hem man-
tingut el nombre d’usuaris”, ha 
explicat el vicepresident i con-
seller comarcal de Turisme, 
Francesc Vallespí. La jornada 
que es van registrar més usua-
ris va ser el diumenge a l’esta-
ció de Benifallet, amb  un total 
de 1.771 persones. També el 
Diumenge de Pasqua va ser el 
dia de més afluència a Aldover,

amb un total de 1.270 usua-
ris, mentre que a Tortosa el 
dia amb més usuaris va ser l’11 
d’abril, amb un total de 1.061.

El diumenge 24 d’abril, a les 10 
hores, hi haurà una neteja de 
residus a la platja de l’Arenal 
de l’Ampolla. 
La jornada està organitzada 
per Cepromar amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de l’Am-
polla, el Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, la fundació Surfrider 
BCN i l’empresa Colomines.
S’ha comunicat que el punt de 
trobada serà al restaurant Lo 
Goleró.
Segons han informat des de 
l’organització, “hi haurà un 
obsequi per a tots els i les par-
ticipants i a més repartirem 
bosses i guants per facilitar la 
recollida de residus, així com 
una ampolla d’aigua per a cada 
un dels voluntaris i voluntàri-
es. Gràcies a tots i totes per la 
vostra participació #perundel-
tanet”.
Una nova jornada per tenir un 
delta net.

Neteja de 
la zona de 

l’Arenal

Després d’anar deixant enrere la 
pandèmia i de no poder realitzar 
la fira des de l’any 2019, enguany 
s’arriba a la 16a edició de la Fira 
de l’Arròs i del Comerç de l’Al-
dea, des d’avui i fins el diumen-
ge, al Pavelló d’Esports. 
L’acte institucional es durà a ter-
me avui divendres 22 d’abril a les 
18h, amb la recepció d’autoritats 
i invitats a l’Ajuntament. Poste-
riorment, signatura al llibre d’ho-
nor a càrrec de David Bertomeu 
Vallès, persona encarregada 
d’inaugurar la Fira a les 18:30h. 
Irene Negre, Tinent Alcalde de 
l’Ajuntament de l’Aldea: “Després 

16a Fira de l’Arròs i 
del Comerç

de dos anys sense poder cele-
brar la Fira de l’Arròs i el Comerç, 
tornem amb més força, amb 
més ganes i amb una renovació 
de programació i d’imatge per tal 
d’impulsar la nostra fira. De la mà 
de la regidoria de Comerç, amb 
la regidora Berta al capdavant, 
hem planificat un nou model de 
fira que ha de posar a l’epicentre 
de la mateixa el comerç aldeà i 
els productes de casa nostra, 
del territori. Apostem per aquest 
nou model esperant que ens 
visitin tots aquells que vulguin 
viure una fira diferent!”. Més info 
pàg 12 i 13. 

Les confraries de pescadors 
del nord de la província de 
Tarragona -l’Ametlla, l’Ampo-
lla, Cambrils, Tarragona i Tor-
redembarra- van decidir ajun-
tar els deu dies hàbils que han 
d’aturar de més durant aquest 
any, amb la parada biològi-
ca. Uns dies extres que venen 
obligats des de la Comissió Eu-
ropea i gestionats pel govern 
central, per complir així amb la 
reducció de jornades.
Com ja es fa habitualment a la 
veda, l’aturada d’aquests deu 
dies hàbils es fa de manera 
esglaonada, amb l’objectiu de 
recuperar caladors i espècies i 
alhora també treure’n rendibili-
tat. Els deu dies aniran subven-
cionats per ajuts de l’Estat. Així 
i tot, mentre els armadors sí 
que demanen aquests ajuts, els 
mariners se solen donar d’alta a 
l’atur, per la demora del cobra-
ment. (La Cala Ràdio)

Comença 
la veda de 

l’arrossegament
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montsià
SANT JORDI A 

LA PLAÇA 
CARLES III

Enguany, a la Ràpita, torna 
Sant Jordi a la plaça Carles 
III amb parades de llibres 
i roses, ràdio en directe i 
lectures de textos i poemes. 
Les parades de llibres i 
roses per celebrar la diada 
s’establiran a la plaça des de 
les 10 del matí i romandran 
allí fins a les 9 de la nit. La 
regidora de Comerç, Conxi 
Vizcarro, expressa que 
“tornem a la plaça Carles III, 
després de dos anys, amb 
ganes de veure l’esperit de 
Sant Jordi més present que 
mai”.
El mateix dia 23 d’abril, a la 
plaça Carles III hi haurà un 
programa especial de ràdio 
en directe, des de les 10 fins 
a les 13.30 hores, a càrrec de 
Ràdio Ràpita. Entre altres 
activitats, destacar que els 
Diabmonis La Ràpita cele-
braran el seu 19è aniversari 
a la plaça del Cóc.

Organitzat pel Club 
d’Atletisme Terres de 
l’Ebre i l’Ajuntament

DIUMENGE, 24 D’ABRIL
La Ràpita acull la desena edició del 
Triatló Doble Olímpic Terres de l’Ebre
La Ràpita acull, aquest diu-
menge 24 d’abril, la desena 
edició del Triatló Doble Olím-
pic Terres de l’Ebre, organitzat 
pel Club d’Atletisme Terres de 
l’Ebre i l’Ajuntament de la Rà-
pita, amb la col·laboració de la 
Diputació de Tarragona. 
Després de dos anys, el triatló, 
que porta prop de 250 triatle-
tes de tota Catalunya i d’arreu 
de l’Estat, torna a la platja, car-
rers i carreteres de la Ràpita.
La regidora d’Esports, Àngela 
Reverté, assegura que “després 
de dos anys, celebrarem la de-
sena edició d’un triatló ja con-
solidat al nostre municipi que 
ens permet mostrar les poten-
cialitats que tenim a la Ràpita”. 
Per la seva banda, el presi-
dent del Club Atletisme Terres 
de l’Ebre, Pau Galiana, explica 
que “el triatló Doble Olímpic 
és una prova molt exigent des 
del punt de vista esportiu i molt 

complex des de la vessant or-
ganitzativa. 
El triatló troba la Ràpita un lloc 
idoni per desenvolupar-se, 
tant per l’entorn natural i urbà, 
com per les facilitats que des 
de l’Ajuntament se’ns ofereixen 
per part dels tècnics i les regi-
dories d’Esports i de Turisme”.

Primeres 
Jornades 
del Caldo

La Ràpita celebra les I Jor-
nades Gastronòmiques ‘del 
Caldo’ des d’avui, dia 22 fins 
al 30 d’abril. Un total d’onze 
restaurants oferiran menús 
gastronòmics que uneixen 
l’excel·lència gastronòmica 
amb la identitat i la tradició 
rapitenca. Aquestes jornades 
se sumen al calendari de jor-
nades gastronòmiques que 
es duen a terme a la Ràpita. 
L’alcalde, Josep Caparrós, ha 
exposat que “engeguem unes 
Jornades Gastronòmiques 
que ens permeten combinar 
gastronomia i identitat, és a 
dir, la fórmula imprescindible 
perquè la gent les gaudeixi al 
màxim”. 
Caparrós ha afegit que “po-
dem fer-les possible gràcies 
al saber fer dels restauradors 
de la Ràpita i del producte de 
primera qualitat de la mar de 
l’Ebre que els pescadors ens 
porten cada dia a la llotja”.

GASTRONOMIA
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SANTA BÀRBARA SANT JAUME D’ENVEJA

La Sénia celebrarà demà dis-
sabte, coincidint amb Sant 
Jordi, la desena Fira de Pri-
mavera, de 10 a 20h al carrer 
Tarragona.
D’altra banda, el dia 9 de 
maig és Sant Gregori, bisbe 
d’Hòstia, protector dels ani-
mals danyosos en general, 
i copatró de la Sénia. Es fa 
compliment del vot fet per 
la vila arran de la plaga de 
llagosta que va assolar la co-
marca a la segona meitat del 
segle XVII. Era típic d’aquest 
dia el ball d’una dansa de 
tipus processional amb mú-
sica de dolçaina i tabal. La 
celebració serà el dilluns dia 
9 i, des de fa més de trenta 
anys, l’ajuntament organitza 
una menjada popular oferint 
mostres gastronòmiques tí-
piques del poble: l’olla de 
recapte i el pastisset.

Fira
de 

Primavera

LA SÉNIA

CONSELL COMARCAL ALCANAR

Programa 
d’activitats molt

heterogeni

Presentació del llibre “La 
casa Navàs i el Modernisme 

al sud de Catalunya”
La programació de Sant Jordi torna a la 

normalitat prepandèmica

Comencen les 
Jornades Culturals

Condol per la mort de 
José Macià Arques 

La vicepresidenta segona del 
Consell Comarcal del Mont-
sià, Núria Marco, va participar 
en un acte de presentació del 
llibre “La casa Navàs i el Mo-
dernisme al sud de Catalunya”.
El llibre inclou 14 edificis mo-
dernistes del Montsià, repartits 
entre Amposta, Ulldecona, la 

Ràpita i Alcanar. 
Edificis de famílies influents, 
seus d’entitats culturals i agrí-
coles, escoles públiques  o 
construccions de comunica-
ció. 
“L’objectiu és posar de relleu el 
patrimoni històric i cultural de 
les nostres comarques”.

El regidor de Cultura i alcalde 
d’Alcanar, Joan Roig, el regidor 
de Tradicions, Jordi Cervera i la 
directora de la Biblioteca, Pi-
etat Subirats, van presentar la 
programació del Sant Jordi a 
Alcanar i Les Cases, que torna 
a la normalitat prepandèmi-
ca. Del passat 18 fins a demà,  
23 d’abril s’han programat una 
vintena d’activitats al voltant de 
les lletres, els llibres i les roses, 
però també amb propostes de 
música, ruta literària, tallers, 
espectacles infantils, presen-
tacions literàries, concursos i 
entrevistes a autors locals, en-
tre altres activitats. Així, la Pla-
ça Major d’Alcanar i la Plaça de 
Sant Pere seran l’escenari on es 
concentraran les activitats pre-
vistes durant la jornada del dia 
de Sant Jordi. Hi haurà un total 
de 18 parades, entre professi-
onals i entitats. La Biblioteca 
Trinitari Fabregat també tindrà 

una parada destinada a la sig-
natura dels autors locals que 
presenten les seues novetats 
literàries. L’alcalde Joan Roig 
ha explicat que “la Diada de 
Sant Jordi d’enguany tindrà un 
caràcter molt especial, després 
d’un període excepcional i ple 
d’incerteses”. En aquest sentit, 
ha destacat que “presentem 
un programa d’activitats molt 
heterogeni i més farcit d’activi-

tats que mai perquè és vital que 
tornem a apropar al públic tota 
la màgia de la diada cultural del 
nostre país”.

La Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara 
organitza enguany les XXX Jor-
nades Culturals en certa nor-
malitat i amb gairebé el total 
d’actes que es venien realitzant 
abans de la pandèmia, després 
que el 2020 s’haguessin hagut 
de suspendre i que el 2021 es 
reduïssin considerablement els 
actes. Les jornades comença-
ran aquest cap de setmana de 
Sant Jordi i la inauguració serà 
demà dia 23 d’abril, a la tarda, 
tot i que el dia 23 al matí i avui 
dia 22 hi haurà tot un seguit 
d’activitats per celebrar la di-
ada de Sant Jordi. En aquesta 
inauguració hi haurà una pre-
sentació molt especial, ja que 
s’estrenarà l’himne “La Plana”, 
l’himne oficial de Santa Bàrbara. 
En quant a la durada d’aquestes 
jornades finalitzaran a finals de 
maig, en concret el dia 22, ja 
que la quantitat d’actes ha fet 
necessari allargar-les una set-
mana més del que venia sent 

L’Ajuntament de Sant Jaume 
va comunicar el dissabte el 
traspàs de José Macià Arques, 
que fou regidor de l’Ajunta-
ment durant 24 anys, en dife-
rents èpoques. 
Va ser nomenat Membre Ho-
norari de la Corporació l’any 
2019. 
“Molts anys al front de les àre-
es de Serveis, Obres i Urbanis-
me al nostre poble, portant a 
terme importants canvis i mi-
llores. Responsable també de 

la construcció d’importants in-
fraestructures i equipaments. 
Excel.lent persona, treballador, 
dialogant, sempre partidari de 
l’acord i el consens. Sempre 
amb voluntat d’ajudar a tot-
hom. Un gran Servidor Públic 
que va dedicar la seva vida a 
treballar pel seu Poble i la seva 
Terra. Un Gran LLUITADOR 
que ha creat escola en molts 
sentits. Gràcies per tot, José. 
Descansa En Pau. Sempre et 
recordarem!”. 

habitual abans de la pandèmia, 
tenint en compte que el cap 
de setmana del 7 i 8 de maig 
se celebrarà la festivitat de Sant 
Gregori: Arrels Planeres, i tam-
bé hi haurà l’entrega dels XXXI 
Premis Literaris Sant Jordi Vila 
de Santa Bàrbara el 30 d’abril i 
la celebració del Dia Internacio-
nal del Museu el dia 15 de maig, 
actes molt rellevants durant els 
30 anys que s’han organitzat les 
jornades culturals. El programa, 
un any més, és molt divers, amb 
actes més tradicionals de tots 
els anys combinats amb actes 
més singulars i exclusius, on 
les entitats municipals hi tenen 
molt a veure i, com en totes les 
edicions anteriors, la participa-
ció, el treball i la il·lusió faran 
ressaltar les Jornades Culturals.
Cal destacar les entitats locals 
que hi col·laboren, així com 
també els centres educatius que 
també fan les seves particulars 
jornades culturals i que s’afegei-
xen a l’ampli programa cultural.
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RIBERA D’EBRE
Torna l’Ebre Lumen 
L’Ebre Lumen torna per con-
vertir la Ribera d’Ebre en un pol 
artístic i d’atracció turístic en-
tre el 22 d’abril i el 3 de juny. 
La segona edició del certamen 
s’organitzarà en dotze munici-
pis de la comarca i vol superar 
els 1.500 espectadors asso-
lits l’any passat. La singularitat 
d’Ebre Lumen recau en el fet 
que les projeccions de ‘map-
ping’ es fan sobre el patrimoni 
natural i arquitectònic fluvial 
lligat al riu Ebre. 
Enguany, es projectaran dos 
‘videomappings’ per setma-
na —un en divendres i l’altre 
en dissabte-, en espais natu-

rals singulars de les poblacions 
d’Ascó, Flix, Garcia, Ginestar, 
la Serra d’Almos, Móra d’Ebre, 

SANT JORDI A 
ASCÓ
Aquest mes d’abril s’ha 
iniciat la programació de 
l’Agenda de Primavera. Un 
programa variat que s’estén 
fins a Sant Joan i que inclou 
concerts, presentacions de 
llibres, contacontes i altres 
activitats familiars, actua-
cions culturals, la Nit de la 
Cultura, Ebrelumen, esca-
pe rooms, el calendari de 
festivitats, activitats de les 

TERRA ALTA
Primera comarca 
on es realitzaran les 
actuacions pendents 
del Pla de Sanejament 
La Terra Alta serà la primera 
comarca de Catalunya on, al 
llarg dels propers cinc anys, 
es realitzaran totes les actua-
cions pendents del Pla de Sa-
nejament de Catalunya. Així ho 
han anunciat Samuel Reyes, 
director de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA); Ignasi 
Requés, cap de la demarcació 
territorial de les Terres de l’Ebre 
de l’ACA; Jordi Molist, cap de 
l’Àrea d’Abastament d’Aigua de 
l’ACA; i Jesús Gómez, director 
dels serveis territorials d’acció 
climàtica a les Terres de l’Ebre, 
en la reunió que han mantin-
gut amb els representants dels 
consistoris de la Terra Alta.
Durant la trobada, que s’ha ce-
lebrat a la seu del Consell Co-
marcal de la Terra Alta, a Gan-
desa, i que ha encapçalat Neus 
Sanromà, presidenta de l’ens 

comarcal, els representants de 
l’ACA han comunicat que en 
l’horitzó 2022-2027 les actua-
cions que es duran a terme se-
ran les següents: sanejament i 
depuració de Bot, sanejament i 
depuració de Caseres, prolon-
gació del col·lector de sortida 
EDAR de Gandesa fins el riu 
Sec, sanejament i depuració 
del nucli de la Pobla de Massa-
luca i sanejament i depuració 
de Vilalba dels Arcs. La inversió 
prevista per dur-les a terme és 
de 2,8 milions d’euros.
La reunió també ha servit per 
tractar les subvencions previs-
tes en aquest àmbit, debatre la 
situació dels diferents plans de 
sanejament de la comarca i la 
de les línies d’abastament, que 
es treballaran de forma con-
junta amb la Comunitat de Re-
gants de  la Terra Alta.

Accident a l’N-420 a 
Móra d’Ebre
Una dona va resultar ferida críti-
ca i un home va sofrir lesions de 
gravetat menor en un accident 
que va tenir lloc aquest dimarts 
a l’N-420 al seu pas per Móra 
d’Ebre. 
Segons va explicar el Servei Ca-
talà de Trànsit (SCT), el vehicle 
en què viatjaven els dos afectats 
va sortir de la via, va bolcar i va 

fer diverses voltes de campana. 
El sinistre va produir-se al qui-
lòmetre 819 de la nacional en 
sentit Gandesa. La ferida crítica 
fou traslladada en helicòpter a 
l’hospital Joan XXIII de Tarra-
gona, mentre que el ferit menys 
greu va anar en ambulància al 
mateix centre hospitalari, se-
gons va informar Trànsit (ACN).

Móra la Nova, Miravet, Ri-
ba-roja d’Ebre, Tivissa, la Torre 
de l’Espanyol i Vinebre.

entitats i propostes turísti-
ques per posar en valor el 
patrimoni, la natura i el pro-
ducte local. Demà, dia de Sant 
Jordi, es concentren actes i 
activitats, dins de l’Agenda de 
Primavera. “La presentació 
d’un llibre, conèixer les perso-
nes guanyadores del concurs 
de microrelats, lectura de 
poemes, jocs i berenar popu-
lars, l’actuació d’una colla de 
bastoners i parades de llibres 
i roses, són les activitats que 
hem preparat des de l’àrea de 
cultura per Sant Jordi 2022”. 
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Es reclama al govern 
espanyol suport a la 
pagesia afectada per les 
gelades
Norma Pujol, secretària general 
de la Federació de l’Ebre d’Es-
querra Republicana, ha anunciat 
que registraran als ajuntaments i 
consells comarcals de les Terres 
de l’Ebre una moció de suport al 
sector agrari que ha patit les ge-
lades del mes d’abril. La moció 
reclama al govern espanyol que 
implementi diferents accions de 
tipus econòmic i fiscal per ajudar 
els afectats, i replantegi els crite-
ris de les assegurances agràries 
dels arbres fruiters. S’insta el Mi-
nisteri d’Hisenda, a través de la 
Subdelegació del Govern a Tar-
ragona, entre altres coses; a es-
tablir diferents ajudes directes, lí-
nies de finançament amb crèdits 
ICO, exempcions de pagament 
de quotes de la Seguretat Social 
i de l’Impost de Béns i Immobles 

de naturalesa rústica per part 
dels afectats, així com diverses 
accions que permetin als page-
sos rescabalar les seves pèrdues. 
També es demana al govern es-
panyol que articuli totes les me-
sures possibles per la disminució 
d’activitat de les cooperatives i 
altres empreses condicionado-

POLÍTICA
res, transformadores i comercia-
litzadores de fruita procedent de 
les zones afectades. Pujol ha ex-
plicat que “el sector agrari a més, 
es troba amb moltes dificultats i 
complexitats a l’hora d’assegurar 
la producció a causa de la mul-
tiplicitat de línies d’asseguran-
ça, de les diverses produccions 
assegurables, de les cobertures 
per diferents riscos, de la deter-
minació de béns assegurables 
i de les exclusions, que s’intro-
dueixen”. D’aquí que la moció 
també “insti el govern espanyol a 
revisar i modificar els criteris per 
a la contractació d’assegurances 
perquè s’adaptin a la realitat de 
les explotacions agràries actuals, 
a més de plantejar un increment 
de la cobertura i adequar el ca-
pital assegurat a la producció 
real de l’explotació”.  Norma Pu-
jol ha recordat que Esquerra ja 
va registrar al Senat, la setmana 
passada, una moció demanant al 
govern actuacions i  el replante-
jament de les assegurances, així 
com la demanda de comparei-
xença del ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, Luis Planas 
Puchades, perquè informi de les 
mesures que adoptarà arran de 
les greus afectacions de les ge-
lades.

Norma Pujol. 

Acció Climàtica atorga 1,7 MEUR per 
millorar i modernitzar regadius a les 
Terres de l’Ebre
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha 
resolt atorgar 1,7 milions d’ajuts a 8 Comunitats de Regants de les 
Terres de l’Ebre per millorar i modernitzar xarxes de regadius, en 
el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. 
Aquests ajuts, corresponents als anys 2022, 2023 i 2024, perme-
tran fer una inversió global superior als 3,4 milions a les comunitats 
de regants, segons afirma el Govern. En el conjunt de Catalunya 
s’han concedit 75 ajuts a comunitats de regants per més d’11 mi-
lions, que permetran fer una inversió global de més de 24. El 78% 
correspon a obres de modernització integral per un import d’ajut 
de prop de 8,9 milions i el 22% restant a obres de millora i moder-
nització per 2,5 milions.

**TUNA TOUR: el cap de set-
mana del 30 d’abril i 1 de maig 
l’empresa Tuna Tour –l’activi-
tat amb què pots nedar amb 
les tonyines roges creada per 
la família Balfegó– ha orga-
nitzat, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar, tot un cap de setma-
na gratuït amb grans actua-
cions de música, espectacles 
de gastronomia i tallers sobre 
conservació marina per cele-
brar-ne el desè aniversari. El 
balanç d’aquests anys ha estat 
molt positiu: 120.000 passat-
gers nets, una xifra de negoci 
de 3.200.000 euros i un im-
pacte a l’economia local de 
2.176.000 euros.

**L’AMETLLA DE MAR acull 3 
famílies ucraïneses nouvingu-
des i 3 dels menors ja van a 
centres educatius del munici-
pi. Una d’elles, en extrema si-
tuació de vulnerabilitat, viu en 
un habitatge social.

** L’AMETLLA: Es renova el 
càrrec de la jutgessa de pau 
de l’Ametlla de Mar. Palma 
Abás Boquera continua al 
capdavant del jutjat local amb 
Encarna Sentis Llambrich com 
a jutgessa suplent.

** ANTONI GILABERT serà 
el candidat d’Esquerra Repu-
blicana a l’alcaldia de l’Aldea. 
La militància de la secció Lo-
cal ha escollit l’actual regi-
dor d’Endavant l’Aldea per 
encapçalar la candidatura a 
les eleccions municipals. Gi-
labert es va incorporar com a 
regidor del govern municipal 
de l’alcalde Dani Andreu l’any 
2017; aquesta legislatura és 
portaveu del grup republicà 
de l’Ajuntament; a la vegada 
que és també conseller co-
marcal del Baix Ebre, on és el 
responsable de l’àrea d’Obres 
i Serveis, i presideix el consell 
esportiu del Baix Ebre.

Breus

Interior obre una delegació del Servei 
Català de Trànsit a l’Ebre i recupera la 
unitat de trànsit de Móra d’Ebre
El Departament d’Interior ha obert una delegació del Servei Català 
de Trànsit (SCT) a l’Ebre i ha decidit recuperar la unitat de trànsit 
dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Móra d’Ebre. Interior 
havia decidit el 2016 no reemplaçar les places d’aquesta unitat, una 
decisió que ara “reverteix”. Ho ha anunciat el conseller Joan Ignasi 
Elena, que ha assegurat que, amb aquestes dues decisions “relle-
vants”, dona per “culminat” el desplegament dels serveis de Trànsit 
al territori. Els ciutadans de l’Ebre ja no hauran d’anar a Tarragona 
per recórrer multes, demanar autoritzacions o fer altres tràmits de 
trànsit. L’atenció es farà presencialment tres dies per setmana, al 
punt d’atenció ciutadana de la delegació del Govern, a Tortosa.

Educació anuncia la gratuïtat 
de P2 a partir del curs vinent
El conseller d’Educació de la Generalitat, Josep Gon-
zàlez-Cambray, ha anunciat que part de l’educació in-
fantil començarà a ser gratuïta a partir del curs vinent: 
“Signem un acord històric amb el món local per al fi-
nançament de l’Infantil 2”.  Aquesta demanda s’aplicarà 
a partir del curs 2022/23 i suposarà un estalvi del 100% 
per les famílies que escolaritzin els infants en centres públics. Actualment, el cost de les escoles 
bressol municipals es finança, a parts iguals, a través de tres vies: les famílies, les corporacions 
locals i el Departament d’Educació. A partir del curs vinent, l’import subvencionat de la quota de 
les famílies anirà en funció de la situació econòmica i de vulnerabilitat de les famílies. D’aquesta 
manera, es facilita l’accés a l’educació de qualsevol infant. Des del Departament d’Educació també 
han avançat que la gratuïtat s’estendrà als infants de 0 i 1 anys a partir del 2023, i que “el Govern de 
Catalunya es compromet a consolidar el finançament d’aquest cost d’escolarització en els exercicis 
pressupostaris futurs, i fer-lo extensible al llarg dels cursos vinents de manera que assolim l’objectiu 
final de completar l’educació 0-18 sostinguda amb fons públics i amb gratuïtat per a l’escolaritza-
ció”, ha declarat el conseller Josep Gonzàlez-Cambray.  La gratuïtat de l’educació infantil pública 
és una demanda històrica que s’ha reclamat des de centres com L’Onada Bressol des de fa temps. 
Des d’aquest grup d’escoles bressol, referent a les Terres de l’Ebre en educació infantil, celebren la 
mesura que, entre altres  avantatges, garantirà un accés més universal  a l’educació infantil, amb 
l’alleujament econòmic que suposarà per les famílies, i preveuen que afavorirà l’ocupació laboral del 
sector. L’Onada Bressol té presència a les comarques del Baix Ebre, la Terra Alta i el Montsià. 
Escoles bressol amb presència al territori.  
Aquest cap de setmana, L’Onada Bressol estarà present  a la 16a Fira de l’Arròs i del Comerç de 
l’Aldea, on hi muntarà una carpa informativa. Els pares i mares que s’hi acostin podran informar-se 
sobre els centres,  l’anunciada gratuïtat de l’escolarització infantil i dels períodes de preinscripcions 
i inscripcions per al curs vinent, mentre que la canalla podrà gaudir d’activitats infantils i jocs. Actu-
alment, L’Onada Bressols té quatre escoles bressol a les terres de l’Ebre, situades a la Ràpita, l’Aldea, 
Deltebre i a Gandesa. Els centres d’educació infantil, que pertanyen al grup de L’Onada Serveis, 
funcionen amb una metodologia pròpia que té com a prioritat potenciar la creativitat i la reflexió 
de la canalla a través del joc lliure i del respecte pel ritme de cada persona en el desenvolupament 
de les capacitats cognitives. Disposa d’un ampli catàleg d’activitats d’estimulació física i mental, 
amb projectes d’ensenyament d’idiomes, espais sensorials, treballs d’autoestima i de pertinença i de 
contacte amb la natura i els animals, entre altres. 

Vuit comunitats de regants de la zona es beneficiaran dels ajuts

Torna l’Ebre Lumen 
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S Cristobal-Ascó diumenge 12.30h

Rapitenca-Valls diumenge 12h

SEGONA CATALANA: 

Fase ascens: dissabte: Aldea-
na-Tortosa (18.30h); Diumenge: 
Canonja-Ampolla (12h) i Red-
dis-Cambrils U (17h)
Permanència 1: Perelló-Floresta 
(dissabte 19h); Ebre Escola-Pobla 
(diumenge 17h); 

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

Permanència 3: (dissabte 17h) Al-
tafulla-M Nova i Roda-Ulldecona.

Permanència 4: Bonavista-Mont-
blanc (diss 17h) i la Sénia-Ca-
marles (diumenge 17h). Morell 
descansa.
TERCERA CATALANA: dissabte: 
Roquetenc-Corbera (16.30h); 
Alcanar-Rapitenca (17h); Diu-
menge: Godall-Tortosa (16.30h); 
S Bàrbara-la Cava (17h); Benis-
sanet-Flix (17h); Olimpic-Ametlla 
(17h); J i Maria-Gandesa (17h); 
Catalònia-Amposta (17.30h)

QUARTA: Dissabte: Aldeana-Ca-
marles (15.45h); Tivenys-Xerta 
(16h); Ametlla-S Jaume (17h); 
Gandesa-Ebre Escola (17.30h); 
Diumenge: Perelló-Fatarella 
(16h); Ginestar-J i Maria (17h); la 
Galera-Masdenverge (17.15h) i 
Pinell-Catalònia (17.15h). 

NOMÉS FALTA 
CRUCIFICAR A 
MICHEL 
Potser una de les editorials 
més impactants que hagin 
llegit de Michel va ser la 
setmana passada quan deia 
que estava cansat i que es 
plantejava fer un pas al costat. 
Va escriure l’article el dimecres 
(dia que va ser condemnat 
Jesús), i es publicava en 
dijous i era Setmana Santa. 
En aquest mateix període fa 
molts anys es va crucificar a 
Jesús i després va ressuscitar. 
Doncs Michel porta 25 anys 
crucificat, treballant set dies 
a la setmana. La temporada 
va començar calenteta amb 
el partit Remolins Bítem-La 
Sénia. Només va ser l’aperitiu. 
Cada setmana li ha passat al-
guna cosa, fent una feina com 
sempre de la forma més hu-
mana i professional i els que el 
coneixen saben de que parlo. 
Però sempre hi ha petit grup 
de gent que els va la marxa. 
No sé si és l’efecte post-covid 
però hi ha alteració. Michel és 
persona, porta 25 anys sense 
pausa i va explotar.  El seu 
cas és únic al món, set dies a 
la setmana i vint-i-cinc anys 
seguits. A ell també li arriben 
les bales, cartutxos i fins i tot 
els míssils, i no són de Rússia 
però gairebé. Jo l’admiro. 
No crucifiqueu mai a Michel 
perquè si un dia plega, el tro-
barem a faltar més que mai. 
Michel dissabte va ressuscitar 
com Jesucrist, i està més viu 
que mai. Gràcies amic Michel, 
el millor, el número u.

CELMA

SEGUIREM A LA 
TRINXERA
La setmana passada no va 
ser de les millors per a mi. 
Tampoc va ser la pitjor. Però 
em va doldre molt el que em 
va passar. Les crítiques han 
d’existir, i es poden entendre 
perquè s’han d’acceptar els 
errors. Però que es dubte de 
la paraula i de la professiona-
bilitat és greu. I em va afectar. 
I més quan és gent que em 
coneix. Sé també que quan 
acabe la temporada, tornaran 
les abraçades. Segur que així 
serà. I passarem plana. Però 
hi ha moments en què et fas 
plantejaments. I, d’alguna 
manera, els faré. Però ara se-
guirem a la trinxera i lluitant. 
I el tema queda tancat. Al 
final, les mostres de carinyo 
superen qualsevol incidència. 
I no estic crucificat, com diu 
el mestre. Celma pot agradar 
més o menys. Però crea ex-
pectatives, a més de ser molt 
humà. I cada dia em sorprèn. 
Estava de vacances i va saber 
amb antelació que Amores no 
seguia i que tornava Fabregat. 
És un crac. 

MICHEL TERCERA DIVISIÓ
Es consuma el descens de 
l’Ascó a manca de 2 jornades

Rapitenca-Valls, partitàs 
amb doble valor

L’Ascó va empatar sense gols 
contra la Pobla de Mafumet. 
Havia de guanyar per mantenir 
possibilitats de permanència 
però, tot i superar al rival en 
diverses fases del partit, no va 
poder obtenir el triomf.  Va dis-
posar d’opcions, la més clara 
un penal que Marcel no va 
transformar a la represa.
L’empat i el resultat del Figue-
res condemna, a manca de 
dues jornades, al descens a 
Primera catalana. 
German Inglés, el tècnic, en 
acabar el partit, va dir que “no-
més ens valia la victòria; estic 
molt orgullós de l’equip, hem 
jugat molt bé, però ens ha fal-
tat el gol, com ha passat tota 

la temporada. El final de lliga 
està sent positiu, però està clar 
que la reacció ha arribat massa 
tard”.  Adolfo Baines, mister del 
filial del Nàstic, admetia que “la 
veritat és que es fa difícil veu-
re el lloc que ocupa l’Ascó a la 
taula, després del partit que va 
fer”.
L’Ascó seguirà competint en les 
dues jornades que manquen. La 
propera al camp del San Cris-
tóbal. I ja és temps, com s’es-
tà fent, de gestionar la propera 
temporada. 

Després del descans, torna  la 
competició a la primera catala-
na i ho farà diumenge amb un 
partit d’alt voltatge en la lluita 
per l’ascens. La Rapitenca, líder, 
rebrà el Valls, tercer classificat, 
un punt per darrera.
Un partit amb doble valor en el 
que hi ha molt en joc. Cal dir 
que els rapitencs ja han des-
cansat, mentre que els seus im-
mediats perseguidors a la taula, 
entre ells el Valls, encara no ho 
han fet. Antoni Teixidó, mister 
de la Rapitenca: “està clar que 
és un partit molt important, i ho 
és perquè és el proper que hem 

de disputar, i a més contra un 
rival directe. Una victòria seria 
un pas endavant ferm i en el cas 
de que no es pugui aconseguir, 
seguirem competint i treballant 
en la mateixa línia com fins ara. 
I així ho farem fins el final”. 
La Rapitenca està invicte a 
casa. Ii porta 17 jornades sense 
perdre. El club ha fet una crida 
a l’afició per la trascendència 
del partit, perquè doni suport 
a l’equip. El Valls, com la Ra-
pitenca, també s’hi juga molt. 
Per això es preveu un autèntic 
partidàs a la Devesa, diumenge 
a les 12 hores. 

Aleix Matamoros, defensa cen-
tral que la temporada passada 
va jugar amb la Rapitenca, ha fit-
xat amb l’Aldeana. L’equip aldeà, 
molt minvat per les baixes en el 
play-off d’ascens, està fent altres 
gestions per poder fer alguna in-

Mata s’incorpora 
a la Unió Esportiva Aldeana

corporació més per apuntalar la 
plantilla. L’Aldeana jugarà demà 
contra el Tortosa. El partit es po-
drà veure per la nit, després de la 
final de Copa entre el València i 
el Betis  (12.30 hores), a  Canal 
Terres de l’Ebre.

L’Ascó necessitava la 
victòria, contra la Pobla

LA PROPERA

Els partits
de Canal TE: 

Aldeana-Tortosa
Diumenge: 00.30h // (R.) 7h - 12.30h - 

18h - Dilluns 1h

Rapitenca-Valls
Diumenge: 23h // (R.) Dilluns 3h - 10h

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores
Repors amb els gols: S Cristobal-
Ascó; Rapitenca-Valls; Aldeana-
Tortosa; R Bítem-Riudoms; 
Ebre-Pobla; S Bàrbara-La Cava; 
J i Maria-Gandesa; Aldeana 
B-Camarles B. Convidats: 
Fernando Garcia (Rapitenca); 
Vallés (R Bítem); Miquel Royo 
(Ebre) i César (Santa Bàrbara).
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Jordi Fabregat debutarà demà dissabte, 
al camp de l’Aldeana, en el retorn a la banqueta roigiblanca 

Jordi Fabregat debutarà, en 
el retorn a la banqueta del 
CD Tortosa,  demà dissabte 
al camp de l’Aldeana (18.30h). 
El tècnic fou presentat dijous 
passat una vegada dimecres es 
coneixia la destitució de Gabri 
Amores. 
L’extècnic va manifestar que 
“el club em va comunicar que 
tenia uns altres plantejaments, 
amb un altre entrenador. I 
quan això passa vol dir que no 
hi ha confiança i només queda 
acceptar-ho. Sap greu perquè, 
tot i haver perdut els dos pri-
mers partits del play-off, haví-
em guanyat el tercer i teníem 
encara opcions. I també per 
jugadors amb els que s’havia 
fet un esforç per entrar al play-
off. Però el futbol té aquestes 
coses i cal acceptar-les”.
Fabregat torna al club amb 
qui va debutar com a jugador, 
a finals dels 70, en un partit 
contra el Cornellà, a la regi-
onal Preferent. Posteriorment 
va iniciar una trajectòria com 
a futbolista professional pas-
sant per l’Hèrcules, a la prime-
ra divisió i sent internacional. 
Com a entrenador, va inici-
ar-se als planters del Xerès, 
tenint l’oportunitat de debu-
tar a la Tercera divisió amb el 
Tortosa, de la mà del president 
Pere Bonfill (qepe) i amb Marià 
Curto, actual president, com a 
alcalde de la ciutat en aquella 
època. 
Ara es tornen a trobar els ca-
mins i Fabregat, una vegada 
ha decidit quedar-se a Tor-
tosa, ha acceptat la propos-
ta del club. El nou tècnic del 
Tortosa explicava que “temps 

enrere vaig tenir una conversa 
amb el president i li vaig co-
mentar que havia decidit que 
la meua etapa de marxar fora 
havia acabat i que volia entre-
nar a casa. Poques setmanes 
després, Marià Curto m’ho va 
plantejar que havien pres una 
decisió. Ens vam entendre rà-
pid. El Tortosa és l’equip on 
vaig començar a jugar i a en-
trenar i en el que més il.lusió 
em feia poder entrenar. Torno 
amb ganes de sumar, d’aportar 
el màxim possible”. 
La darrera aventura de Fabre-
gat, després del pas per l’Or-
dino de la Lliga andorrana,  va 
ser a Uzbekistan on va estar 
unes setmanes com a mister. 
Qüestions de caire burocràtic 
amb membres del cos tècnic 
van dificultar la seua incorpo-
ració al Surkhon Termez de la 
Primera Divisió del país asià-
tic, i Fabregat va decidir tornar 
amb ells. 
Una vegada passada esta ràpi-
da etapa, Fabregat va prendre 
la decisió: “arriba un moment 
en què cal acceptar la realitat 
i ja ni esperes ni busques pro-
postes per tornar a estar lluny 
de casa”.
El tècnic, en estos anys, ha 
tingut moments dolços com 
a entrenador, amb el Guijuelo 
i també amb el Conquense, 
el Mar Menor i amb l’Amposta 
amb qui va pujar de categories. 
Amb el Tortosa va estar a prop 
de pujar a la Segona B. Malgrat 
això, sobre si s’ha quedat amb 
la possibilitat de poder fer un 
salt de qualitat al futbol pro-
fessional durant la seua trajec-
tòria com a mister, Fabregat 

“Després d’anys 
entrenant fora, vaig 
prendre la decisió de 

que a partir d’ara, volia 
fer-ho a prop de casa. 
I el Tortosa, club en el 
que vaig començar a 
jugar i a entrenar, em 

dona l’oportunitat.
Aportaré il.lusió i ganes 
de sumar en esta nova 

etapa”

Després del descans per la 
Setmana Santa, comença el 
compte enrere per aclarir els 
descensos de categoria, de 
Segona a Tercera. Falten no-
més 3 jornades (excepte al 
grup 8.4 en el que se n’han de 
jugar dues més).
En el grup 8.1, els dos equips 
ebrencs juguen a casa. L’Ebre 
contra la Pobla el Perelló da-
vant de la Floresta. Els de Ba-

Torna la lliga: recta final al playoff
per evitar el descens

lart han de buscar el triomf per 
acostar-se a la tranquil.litat 
mentre que el Perelló el neces-
sita per tenir opcions. Al Perelló 
hi ha consciència que serà molt 
complicat evitar la darrera plaça 
però l’equip lluitarà com ho ha 
fet en les dues jornades ante-
riors. En el grup 8.2, l’Amposta 
podria certificar la permanència 
amb un triomf a Vila-seca. El R 
Bítem, per la seua part, si vol 

admetia que “com a qualsevol 
entrenador m’hagués agradat 
progressar i arribar més amunt 
però si no ha pogut ser, no he 
de buscar culpables amb els 
altres. Jo tinc virtuts i també 
limitacions i no hauré fet su-
ficients mèrits per poder tenir 
l’oportunitat d’arribar al futbol 
professional”.
De l’actualitat, cal dir que el 
tècnic debutarà amb el Tortosa 

en un partit exigent i decisiu, 
demà dissabte a l’Aldea. Les 
opcions de pujar passarien per 
una victòria. Per tant, “un par-
tit molt important, el que més 
perquè és l’immediat”. Sobre si 
l’objectiu de Fabregat és l’as-
cens, l’entrenador responia 
que “l’objectiu a hores d’ara és 
el proper partit. Hem de parlar 
amb els jugadors, ens hem de 
conèixer i, amb poc temps de 

mantenir possibilitats de salva-
ció ha de guanyar al Riudoms. 
Una derrota condemnaria ja al 
conjunt de Vallés. 
Al grup 8.3, el Móra la Nova po-
dria confirmar la permanència, 
en el cas de guanyar a Altafu-
lla. I si això passés, l’Ulldeco-
na també podria salvar-se si 
guanya a Roda. Dos partits, en 
tots cas, complicats pels equips 
ebrencs. Per últim, al grup 8.4 

els dos equips del Territori, la 
Sénia i Camarles, s’enfronten 
en un derbi en el que tots dos 
intentaran refermar el seu bon 
inici en la lligueta. 
Cal considerar que en este 
grup, a diferència dels altres, 
en baixen dos al ser de cinc 
equips. També, per este motiu, 
hi haurà dues jornades més que 
a la resta de grups per evitar el 
descens a la Tercera catalana. 

marge, cal analitzar quina fór-
mula hem de buscar i que ens 
pugui acostar a la victòria”. Fa-
bregat fitxa per aquesta tem-
porada i la vinent. Ara falten 
set jornades del play-off. La 
propera és clau.
Sobre possibles fitxatges, l’en-
trenador aclaria que “es pot 
estudiar però cal considerar 
que queden poques jornades. 
I hem de tenir en compte que 
un jugador ha d’arribar i ne-
cessita un procés per adap-
tar-se. I és complicat. Per tant, 
valorem el que tenim i amb 
això treballarem”. 
Hilario i Mario Javaloyes for-
men part del cos tècnic del 
primer equip des d’aquesta 
setmana.  

Foto: Facebook CD Tortosa. 

CD TORTOSA

El R Bítem es juga 
la permanència en 
el partit contra el 

Riudoms
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Hi havia una sèrie de televisió 
espanyola que va ser un èxit: 
“Historias para no dormir”, de 
Chicho Ibañez Serrador.
A Tortosa, aquesta tempora-
da, més del mateix; mai he 
vist tant surrealisme. Amores 
ja estava sentenciat. Ell ma-
teix, a les quatre setmanes 
d’arribar si no guanyava un 
partit, havia decidit marxar. 
Els jugadors no ho sabien, jo 
sí. 
Amores va arribar en mal 
moment i no va poder de-
mostrar la seva vàlua. El Tor-
tosa és una trituradora d’en-
trenadors amb aquest somni 
de tornar a tercera divisió. I 
quan hi ha tants somnis, ar-
riben els malsons. Aquesta és 
la història d’un dimecres sant 
per la nit quan estava passant 
uns dies de vacances a Bar-
celona. Una setmana curta i 
que   semblava que així seria. 
Dilluns dia 11 a la nit vaig tan-
car el material i, com sempre, 
li vaig enviar a Michel.  
Però dimecres, a les 20.20 
hores, saltava la notícia: 
Amores se n’anava (ho vaig 
saber gràcies a la meva gola 
profunda, el meu informador, 
mai falla). Però calia contras-
tar la notícia.
Amores no contestava al te-
lèfon i des del CD Tortosa la 
resposta era silenci, no vo-
lien confirmar res. 
Als trenta minuts de saber 
la notícia, vaig parlar amb 
Amores i m’explicava la situ-
ació. Començo a investigar i 
en 20 minuts ja sabia qui era 
el nou mister. 
La meva dona, a l’habitació 
de l’hotel on estàvem a Bar-
celona, em deia que volia 
més al mòbil que a ella. 
Faltaven pocs minuts per 
tancar l’edició de Més Ebre i 
s’hagués pogut donar la no-
tícia. Per raons diverses es va 
decidir no donar-la. De ve-
gades es guanya; de vegades 
es perd. 

En aquest cas, Michel Viñas, 
a l’endemà, es va adonar de 
l’error de no publicar-ho. No 
passa res. El lector sempre ha 
d’estar informat. Però s’havia 
de prendre una decisió. Mic-
hel estava tancant tot el set-
manari en una setmana més 
curta i en la que va gravar fins 
a 3 programes per a la tele-
visió. En situacions limit, de 
vegades un no és perfecte. Jo 
potser hauria comès el mateix 
error. En aquell moment, Mic-
hel i jo vam decidir donar la 
notícia per altres conductes: 
a les vuit del matí, més de mil 
ebrencs, en un segon, van re-
bre al what la notícia. 11 hores 
abans, pels mateixos grups 
de what, comunicàvem que 
al dia següent a primera hora 
del matí hi hauria una notícia 
bomba. 
Esta va ser la crònica de la 
notícia de Gabri Amores, se-
gon entrenador que cau al 
Tortosa en pocs mesos.
Dijous matí, quan es va fer el 
comunicat, era un dia més de 
les meues vacances. Visitava 
el museu del FC Barcelona 
(s’ha quedat obsolet) estava 
petat d’alemanys i no m’es-
tranya que passés l’embolic 
de les entrades pel partit. En 
el cas de la meua família, vam 
pagar un extra perquè el meu 
fill tirés un penal davant d’un 
robot. No anava perquè que-
ien quatre  gotes. 
I els dies que plou, no va. Això 
sí, el cobren igualment i sense 
avisar que no funciona. 
Vaig fer la reclamació, i ni un 
bolígraf de regal. I no em van 
tornar els diners. 
Em vaig aixecar de la cadira i 
vaig dir: “Visca el Barsa“ i fins 
la pròxima. 

Posdata: sóc del Barça, que 
quedi clar. Però han de tenir 
més cura dels visitants, i so-
bre tot de la il.lusió dels més 
joves. 

TOP SECRET
LA NIT QUE AMORES VA 

DEIXAR EL CLUB

Ni un culebró mexicà su-
pera la situació actual 
del Tortosa. Arriba el ter-
cer entrenador en el que 
portem de temporada:  
el gran Jordi Fabregat, el 
nou salvador per acabar 
esta campanya i afrontar 
la següent, començant un 
nou projecte potser amb 
menys pressupost, més 
jugadors de la zona i bus-
cant una renovació. 
Molts es pregunten per-
què Nacho, el director 
esportiu, no vol anar al de 
Michel, a explicar el seu 
paper ja que el que està 
passant aquesta tempo-
rada és d’una pel·lícula de 
Chaplin. 
Per a la temporada vinent, 
va sonar German de l’As-
có; Pallarés del Valls esta-
va a l’agenda i finalment es 

CD TORTOSA, SEGUEIX EL CULEBRÓ
va decidir apostar per Jordi 
Fabregat. Pot ser el club el 
va buscar pensant que era el 
moment de tornar a l’equip 
dels seus amors. 
Hi ha feina, sobre tot emo-
cional. L’últim partit, contra 
Ampolla, el gol de Tortosa 
va ser en pròpia porteria de 
l’Ampolla. Això és veritat. 
Però la celebració va ser molt 
freda. Després del partit del 
Cambrils Unió ja van estar a 
prop de passar coses. Es va 
guanyar a l’Ampolla. I es va 
fer un amistós contra l’Ebre 
Escola, abans del descans. El 
partit no va acabar-se per-
què el mister no estava con-
tent de l’actitud de l’equip. 
Allí va poder ser el detonant.  
Sigui com vulgui, el club, en 
general, s’ha de reinventar. 
Ja són quinze anys d’errors. 
Els jugadors van al.lucinar 

primer amb la marxa de 
Camarero, ara d’Amores, 
que va fer el més prudent, 
marxar amb elegància. 
El llit ja el tenia preparat. 
Es va perdre confiança 
amb ell, tot i que l’equip 
encara podia pujar. 
A Tortosa comença una 
nova etapa. Les peces són 
les mateixes que fa molts 
anys, quan era alcalde Ma-
rià i Jordi Fabregat va de-
butar com a entrenador. 
Es tornen a trobar, res ha 
canviat. O sí. 
Fabregat ha de ser l’impuls 
perquè es recupere senti-
ment.  
Sort Jordi Fabregat. 
I també sort a Amores, que 
no em va dir ni una mala 
paraula del Tortosa, tot un 
cavaller. Fins el darrer ins-
tant. 

TEMPORADA

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2008/2007

2007/2006

2006/2005

2005/2004

2004/2003

2003/2002

CATEGORIA

2 CAT

2 CAT

2 CAT

2 CAT

1 CAT

2 CAT

2 CAT

2 CAT

2 CAT

2 CAT

1 CAT

1 CAT

1 CAT

1 CAT

1 CAT

1 CAT

1 CAT

PRE

1 CAT

3D

CLA

S/F

3

3

18

1

2

8

3

6

17

11

15

10

10

14

10

1

19

17

PRESIDENT

MARIÀ CURTO

MARIÀ CURTO

MARIÀ CURTO

MARIÀ CURTO

ARTURO LLORCA

ARTURO LLORCA

ARTURO LLORCA 

ARTURO LLORCA

XIMO RAMBLA

XIMO RAMBLA

XIMO RAMBLA

XIMO RAMBLA 

SANTI PELEJÀ

SANTI PELEJÀ

SANTI PELEJÀ 

VICENT LLUESMA

VICENT LLUESMA

VICENT LLUESMA

VICENT LLUESMA

JOAQUIM VALLÉS/LLUESMA

ENTRENADOR

CAMARERO/AMORES/FABREGAT

GUILLERMO CAMARERO

GERMAN INGLÉS

GERMAN INGLÉS

ÀNGEL GARCIA/NACHO/ GIMENO/VERA

ÀNGEL GARCIA 

DANI SERENO/CUQUET

NANDO CRESPO/HILARIO

NANDO CRESPO

XAVI CID

CARLOS BLANCH

CARLOS BLANCH

SERGI DOMENECH/ALBERT VIÑAS

CARLOS ALÓS/RAMON COCH

CARLOS ALÓS

XAVI CID/ISAAC FERNÁNDEZ

GUERRA/JORDI BORRÀS/XAVI CID

JOSÉ LUIS GUERRA

FABREGAT/CAMARERO/GUERRA

JUANJO ROVIRA/FABREGAT

HISTÒRIC D’ENTRENADORS CD TORTOSA

www.mesebre.cat
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Ferran Simó: “estem molt satisfets, va ser un gran èxit”

El Torneig Internacional Ter-
res de l’Ebre (ITE) va supe-
rar les expectatives. Una gran 
festa ebrenca del futbol base. 
Ferran Simó, director del tor-
neig, manifestava que “a nivell 
general la valoració és excel.
lent. Vam gaudir d’una festa 
del futbol base, amb més de 
1500 participants. Amb les no-
ves seus s’ha fet més territori 
i cal destacar que totes elles 
s’han identificat i ha hagut 
unió per fer créixer el torneig. 
Tots units en una direcció. 
Aprofito també per invitar per 
futures edicions a més muni-
cipis perquè siguin partíceps 
d’esta festa. La intenció és 
créixer amb més categories i 
equips i que la gent del terri-
tori pugui beneficiar-se d’això, 
amb els ingressos que pot te-

nir durant els dies del torneig”. 
Ferran afegia que “a nivell par-
ticular, m’agradaria destacar 
l’organització; ha estat excel.
lent seguint rigorosament  la 
programació. Aixi mateix, des-
tacar la presència de David 
Villa, tot un campió del món 
i de la Champions i un dels 
millors jugadors de la història 
del futbol espanyol. Va estar 
durant els dies del Torneig, 
molt a prop, fent-se milers de 
fotos i signant moltes samar-
retes. Ell està content de que 
el Torneig es faci aquí i segu-
rament en properes edicions 
tornarà a venir. Pel que fa a la 
imatge, és molt important, ens 
dona un plus. D’altra banda, 
m’agradaria destacar els actes 
d’inauguració i cloenda, que 
van estar a l’altura del Torneig. 

TORNEIG ITE - DV7

“És un torneig que fa 
territori i volem seguir en 

esta línia, per poder créixer 
encara més, amb més seus 
que puguin participar i  així 

formar part d’este 
esdeveniment. Les seus 

que s’han incorporat 
enguany ja ens han 

comunicat que repetiran en 
properes edicions”

“Destacar la presència de 
David Villa durant els dies. 

Va donar un plus al 
Torneig”

Prebenjami: Set11 Esports-At. 
Madrid: 2-5
Benjami: 
Jabac Terrassa-At Madrid: 3-0
Alevi:Set11 Esports-Jabac: 1-0
Infantil: Canonja-S Ildefons: 
0-1
Fase Plata: (Consolació)
Prebenjami: 
Amposta-Catalònia: 3-0
Benjami: 
Ampolla-Jabac Terrassa: 1-3
Alevi:
Ulldecona B-Catalònia: 0-4
Infantil:
Catalònia-AB7 New York 1-1 (2-0)

Resultats de 
les finals: 

A la inauguració amb més de 
5000 persones. I la cloenda 
va ser una festa també, amb 
un gran ambient festiu, sense 
precedents. Tot enmig de la 
cordialitat, i és que als partits 
es va competir però sempre 
amb els valors que s’han de 
tenir al futbol base”. El direc-
tor de l’ITE admetia que “com 
a responsable estic molt satis-
fet. És un Torneig comú de les 
Terres de l’Ebre. Pels municipis 
per on ha passat el Torneig la 
valoració és molt positiva. Tots 
han comunicat que pensen re-
petir com a seu l’any vinent”. 
Ferran, per últim, volia subrat-
llar la feina de “més de 50 per-
sones en l’organització. Van 
ser la clau. Com he dit, per tot, 
molt contents. Va ser un gran 
èxit”.
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Sant Jaume, triomf de la il.lusióSant Jaume, triomf de la il.lusió

REGULARITAT DELS JUGADORS DELS NOSTRES EQUIPS:
(per ordre alfabètic) P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS) JO

AQ
U

IN
 C

EL
M

A

UE ALDEANA

Nº JUGADOR P. G.
VILARROYA 
NACHO NUEZ
KILIAN
IVAN PAEZ
ABDUL
XIXO
BERANUY
XAVI ANELL
MANOLO PUIG
XAVI TENA
SERGI AURÉ  
DANI BEL
MOHANED 
THOMAS
CALSINA  

44
42
29
29
28
26
24
22
20
19
18
13
12
8
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
23
1
3
3
1
3

2
4

1
1
1

CF AMPOLLA

Nº JUGADOR P. G.
JOEL
GUILLE
KADER
AITOR ARASA
GITO
JUSI GAVALDA
RABASSO
ENRIC SALAS
GABRI VIDAL
ERIK GARRIDO
PERELLÓ
GERARD 
PANADERO
PAU TELLEZ
PAU BERTOMEU

45
43
31
30
27
25
22
21
17
15
12
11
10
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

8

3
1
2
4
3

3
3

CF AMPOSTA

Nº JUGADOR P. G.
PEKE
QUIM  
ARNAU
GUILLEM
FELIPE  
MARC LÓPEZ
BECERRA
JOEL  
ISAAC 
GERARD  
RAUL ISTOC  
ÀLEX LÓPEZ
FERRAN 
MANEL  
VALCÀRCEL

48
47
46
30
27
25
19
15
11
10
10
6
5
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10
4

7
2
11
1

2
2

1

CF CAMARLES

Nº JUGADOR P. G.
PAU  
XAVI FAGES
ROGER ROYO
VICTOR PUJOL  
IVAN BRUNO
ROGER B
ERIC 
ALAN RIBERO
VICTOR R
BRIAN 
MOHA
ALEIX 
JAUME CURTO
JOHN 
SELU

35
32
27
26
26
23
20
19
17
15
15
15
13
13
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8

8
2
1
2
1
1
1
3

1
1

EBRE ESCOLA

Nº JUGADOR P. G.
ÀLEX LÓPEZ
BUERA
JORDI CIRERA
ARTEM
LACHEM
PEP 
MARC  AYUSO
ERIC FORNÓS
ALBERT
MARCO 
ROGER
JAUME
AMINE
PAU 
CARLES

33
40
31
30
27
27
26
23
20
13
13
10
9
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
8
5

5

3

1
2

CF LA SÉNIA

Nº JUGADOR P. G.
IVAN GASPARIN
DAVID BLANCO
FRAN REOLID
NICO
SERGI CID
ROGER GARCIN
SERGI GASPARIN
JOAN ZARAGOZA
JORDI ESCUBEDO
VALENTIN
IVAN CAPITAN
FELIPE
LLUIS CAPITAN
GILABERT
ALEIX CABALLÉ

20
19
17
16
15
15
15
14
13
13
13
11
10
10
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8
1

6

2

1
6

3
4

C AT MÓRA NOVA

Nº JUGADOR P. G.
AGUS FORNÓS
BARRUFET
ARNAU
GERARD 
FREDE 
JOAN BATISTE 
JOAN AVANTE
ALEXIS
FUERTES
PAU MUÑOZ
MARC
ALEIX MUÑOZ 
SERGI VILA
YASSINE 
EDGAR 

39
37
31
30
29
25
19
18
17
16
13
10
10
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
1
1
3
1
1

1

2
1
2
2
2

CE PERELLÓ

Nº JUGADOR P. G.
DEL POZO
ERIC BRULL 
DIDAC
NOGALES
IBRA 
PAU CASTILLO
RUBEN
ADRI ALONSO
JUANJO ROVIRA
ANDREU MAURI
ERIK MARCOS
FRAN PIÑOL
ALBERT MAURI
ARNAU
RIKI

44
42
34
22
22
20
20
19
14
12
6
5
5
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5

4

2
4
4
2
2
2
1

1
1
1

UE RAPITENCA

Nº JUGADOR P. G.
JORDI ORIBE
OMAR
VADILLO
PACHU
EDGAR
ANDI
ÀLEX FORÉS 
ERIC
DAVID SILVA
JOAN SANCHO
MANEL
IVAN VIDAL
DAN REVERTÉ
XAVI JAIME 
ÀLEX SAMPER

32
31
30
27
24
23
22
21
20
15
14
14
13
13
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

14
3

2
10

1

1

3

1

UE REM BÍTEM

Nº JUGADOR P. G.
XEXU 
ALEIX
MARC  
NOGUERA
BENKIRAN
PAULINO
ALEIX REOLID
BALADA
DAVID VIÑA
JOSEPH
TONI 
ADRI GUICA
EMILI
ANTON PONS 
PAU MORERA

43
40
39
31
27
26
23
20
19
13
10
9
8
6
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

1

5

1

CD TORTOSA

Nº JUGADOR P. G.
JOEL MARIGOT
DE LA TORRE
SERGI DURAN 
DOME 
DAVID ROJAS
BERNARDO
ERIC
FERRAN ROIG
NOÑO
KONU 
ROGER
MARGALEF
IVAN MARTINEZ
SERGI GALERA
MANU

40
38
32
32
25
22
15
15
13
13
12
11
11
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11
2

1

4

4
1
1
1
2

CF ULLDECONA

Nº JUGADOR P. G.
CALLARISA
PANISELLO
JOSEP CALLAU
PERE ESTELLE
DECO
ISMA
IVAN ESCALA
CARDONA
ROC GRAU
JAWAD
ZARAGOZA
BIEL  BEL
JONA
HICHAM
IVAN VALLÉS

41
30
29
25
23
21
17
16
13
13
13
10
10
7
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10

1
1
2

2
2

1
3
2

1

CF ALCANAR

Nº JUGADOR P. G.
JAVIER GARCIA
MIQUEL
JAN ESTELLER
MOHA
RUBEN
SERGI JOSE 
PICHÓ
XAVI 
PAU SUBIRATS
ANDREU
ORIOL FUSTER
ALESANDRO
JORDI MACIÀ
ÀNGEL
PERE

27
18
14
13
13
12
10
9
8
5
5
4
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

1
1
6
4
3

3

2

CF AMPOSTA B

Nº JUGADOR P. G.
ALEIX VIZCARRO
JULI
JOHAN 
KAMEN
ÀLEX LÓPEZ
SABATÉ
DIDAC ROIGET
IAN 
JUANJO
MARC CANÓS
IAN GALIANA
JOAN MARC
CARLOS 
MARC
JOAN DRAGO

51
44
29
26
23
22
19
17
15
11
10
9
7
7
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

15
3
2
5
6

1
1

3

1

SCER L’AMETLLA

Nº JUGADOR P. G.
LUIS GARCIA
ALEX IONITA
XAVI CALLAU
GERARD 
SERGI CALLAU
JORDI RULLO
MARC BRULL
JACK CID
AMADOR
JORDI BOYER  
JOAN SALAS
HÉCTOR
FROI
JORDI CALLAU
IVAN

48
41
33
31
29
29
28
24
23
17
16
15
13
13
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9

1
1
2

10
5
5
3
1

3
1
5
2

CF BENISSANET

Nº JUGADOR P. G.
GALLEGO
ALBERT VIDAL 
FIGUEROA
GONZALEZ
DAVID FERRÉ
MARC
JACOB
JOAQUIN
ARNAU
RAFIK
RICARD
MOHAMED
DAOUR 
IGNASI
BARRUFET

50
45
43
35
26
23
23
20
19
14
10
5
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
16

2
3

3

CF CORBERA

Nº JUGADOR P. G.
ENRIC 
ÀLEX  ALMESTOY
ALEJANDRO 
DAVID PÉREZ
GERARD
ARNAU CUGAT
IVAN CANALDA
ÀLEX BARRENA 
SERGI PRATS
ARNAU DES.
MICHEL
DAVID RICARDO
GUILLEM VIUDEZ
JOAN AUBANELL
JUANAN

60
47
26
26
25
24
19
18
17
15
14
10
9
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
1
1
5

9
1

8

1

JE FLIX

Nº JUGADOR P. G.
PERE 
CARLOS
JAN MIQUEL 
MARÇAL
ENRIC BLANC
CRISTIAN RUIZ
PERE JORDÀ
DANI MISUT
NACHO
JOHAN PEREZ
MARC
RUBEN
GERARD
JOSE LUIS
SERGI 

56
34
30
30
26
25
23
19
18
17
14
11
10
10
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
2
1
2

8
3

3

1
5
2

CF GANDESA

Nº JUGADOR P. G.
UBALDE
GUMIEL 
JOSEP 
GENIS
CARLES 
RAUL
JAVIER DILLA
ALBERT
GUILLEM
JOSEP RAMON 
REVUELTA
ROGER
ÀLEX INIESTA
COSTA
SERGI

51
43
34
27
25
23
18
16
15
12
12
11
10
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5
6
3
2
9
17
3

1
3

2
3

FC GODALL

Nº JUGADOR P. G.
ALEIX  LEON
YASSINE
JOSE ANTONIO 
CANALDA
AITOR
XAVI ROYO
MIGUEL CANA
PAU HARO
CALLARISA
IVAN BENITO
SOUFAINE 
AMADEO
XAVI 
ÒSCAR
ALEIX ROYO

40
34
29
27
23
22
21
14
14
13
13
11
11
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8
1
7

5
1

2

3

2
1

CF J. CATALÒNIA

Nº JUGADOR P. G.
DANI INIESTA
SERGI ESCODA
ALEIX ROBERT 
DAVID COSIDO  
LLUIS 
ÀLEX
JOHN
CRISTIAN 
XAVI PASTOR
ENRIC 
LEANDRO   
MARTI    
MANEL
GORDO
PELLISA

48
42
39
34
27
26
25
22
21
15
15
12
7
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
6
25
4
6

6
9

1
2

1

UD JESÚS I MARIA

Nº JUGADOR P. G.
JORDI BORRÀS
ROGER SOLÀ
RAIMON
JOAB FATSINI
JONATAN
MASDEU
ALBERT
TONI CALAFAT
FERRERES
ÀLEX PEREZ
LUISITO
JOSEP
RAFA
JORDI LÓPEZ
JOSEP GAITAN

42
32
31
29
27
24
21
21
21
20
13
9
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10
6
1
2
14

7
11
3
1

2

CD LA CAVA

Nº JUGADOR P. G.
IMANOL
SERGI BEL
ADRI ALONSO
GUILLEM 
PAU
FIGO
JOEL CRESPO
DANI SAEZ
MIGUEL
ALEIX
ARNAU
ELOI
MONFORTE
MOISÉS HARO
DAVID MORA  

44
38
37
33
32
29
27
21
17
15
11
10
10
9
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

14
4
9
5
5

7
7
6

1

1

UE RAPITENCA B

Nº JUGADOR P. G.
ROVIRA
SAÜL
CHIMENO
EFREN
PAU CARCELLER
OBI
MARC SABATÉ
GENÍS
MATIAS
ÀNGEL
NAIGEL
LLUC
SALVA BES
AMADO
SAMPER

33
31
31
29
27
26
25
22
18
17
12
12
10
7
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7
7

10
4
3

2
1

2
3

4

CD ROQUETENC

Nº JUGADOR P. G.
JOSE ANDREU
MAIKEL
IVAN ARASA
QUIM 
LOAN
GERARD CID
ROGER
BOUBA
MORALES
YOUNES
LUIS DAVID 
JOEL ROIG
JOEL FORNÉ
XAVIER 
VILANOVA

31
26
24
24
20
19
17
14
14
13
12
11
10
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
5
6

1
4
2
5
3

4

1
1

CF SANTA BÀRBARA

Nº JUGADOR P. G.
ROBERT
DANI
ERIK MURIA 
PAU MARTI 
FERRAN 
ALEIX COBOS 
PAU FRANCH
CEESAY
ETHAN
SAMPER
PAU
EDGAR ESBRI
REYNOSO
FRANKLIN
SERGI VALLÉS

42
38
36
34
24
19
18
18
13
11
9
7
7
6
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

17

10
4
1

1
7

1

2

4

CD TORTOSA B

Nº JUGADOR P. G.
ALEMANY 
CARDONA
ENRIC INIESTA
CUBELLS
YASSINE
ELYAS
MARTORELL
ALEIX CANO
CARRASCO
ROGER  
PACO GARCIA
MOHA CISS
JOAN GISBERT
NABIL  RAFI
ARTUR

47
38
37
32
19
16
12
12
10
10
10
9
9
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
4
1
2
5
10

1

4

1
2

Joel Marigot, del Tortosa. Pere Martínez, del Flix.Joel, de l’Ampolla.
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El Torneig Tortosa Handball Cup va 
congregar més de 1800 esportistes

La Tortosa Handball Cup 
va reunir un gran nombre 
d’equips d’handbol formatiu 
nacional. Durant quatre dies 
es van donar cita més de 330 
partits des d’Aleví a Juvenil en 
categoria femenina i mascu-
lina.
El torneig va congregar més 
de 1800 esportistes i va tenir 
presència d’equips nacionals 
i internacionals. Comptant, 
com no podia ser d’una al-
tra forma, amb representa-
ció d’equips de la terra com: 
Handbol Salou, CE Tortosa, 
Handbol Ascó entre uns al-
tres.
Diumenge 18 es van disputar 
les finals als diferents pave-
llons de les localitats de les 
Terres de l’Ebre que var allot-
jar el torneig. Entre elles des-
taquen el juvenil masculí on el 
Zarautz es va emportar la vic-
tòria per 31 a 22 contra l’equip 
alemany MTV Geismar, men-
tre que en categoria femeni-
na les integrants Fundació BM 
Agustinos es van imposar 27 a 
26 al Handbol Ascó.

En cadet masculí or A es va 
proclamar campió també la 
Fundació BM Agustinos amb 
un marcador de 25 a 14 con-
tra l’Escola Handbol Amposta, 
portant-se també el primer 
lloc homòlogues femenines 
en guanyar 27 a 25 a Handbol 
Llavaneres.
La final de l’infantil masculí 
or es va disputar entre Ma-
rianistes Ciudad Real i Pop 
EK, deixant com campió als 
Marianistes i la de categoria 
femenina finalitzava amb l’Es-
cola Handbol Amposta avan-
çant-se al marcador al BM 
Kukullaga.
Els alevins masculins A van te-
nir com a guanyadors la Fun-
dació BM Agustinos, i les no-
ies de l’Handbol Ascó després 
d’anotar 23 gols contra els 
22 de Maristes Handball Aca-
demy, es proclamaven gua-
nyadores a la seva categoria.
Aquest torneig es va dur a ter-
me per les terres de l’Ebre per 
les pistes del pavelló Firal de 
Remolins, Pavelló Ferreríes, 
Pavelló El Temple, Pavelló de 

HANDBOL

Els partits es van disputar als pavellons de Tortosa, Jesús, Roquetes, 
Camarles, l’Ampolla, el Perelló i la Ràpita

Aleix i Arnau Cid Mola, ger-
mans bessons de Roquetes i 
jugadors de l’aleví Preferent 
de la UE Tortosa Ebre, es van 
proclamar campions del tor-
neig MICFootball amb el FC 
Barcelona. Tots dos estan a 
prova amb el Barça les darre-
res setmanes i van tenir pro-
tagonisme al MIC amb l’equip 
blauigrana que fou campió en 
la categoria. Aleix va marcar 5 
gols durant el torneig i Arnau 
1. Aleix i Arnau són fills de l’ex-
jugador del Castelló, Tortosa, 
Roquetenc i Rapitenca, Sergi 

Dos joves roqueteros, campions 
del MIC amb el Barça aleví

Cid. Actualment, l’aleví Pre-
ferent de la UE Tortosa Ebre 
està competint amb el Reus 
pel primer lloc a la classifi-
cació. L’equip està entrenat 
per Cantó i el propi Sergi Cid. 
Aleix i Arnau es van iniciar al 
CD Roquetenc, de la mà de 
Nando Crespo i David Vilano-
va. 
MICFootball, el prestigiós tor-
neig de futbol base, està diri-
git pel bitemero Juanjo Rovi-
ra. Després de l’aturada per la 
Covid, va tornar a disputar-se 
la setmana passada. 

Jesús, Pavelló Municipal de 
Roquetes, Pavelló Municipal 
Camarles, Pavelló Municipal 
de L’Ampolla, Pavelló Munici-
pal d’El Perelló i Pavelló Po-

liesportiu de la Ràpita.
Aquesta setmana santa les 
Terres de l’Ebre es van vestir 
d’handbol per acollir tots els 
seus esportistes a les dife-

El Cadet B de la Rapitenca va aconseguir situar-se entre els 4 mi-
llors equips U15 del MICFootball, sent així el primer equip de les 
Terres de l’Ebre que ho aconsegueix.
D’altra banda, l’infantil A va quedar entre els 8 primers equips d’en-
tre els 44 que participaven a la Mare Nostrum Cup, perdent per la 
mínima a 1/4 de final.

El cadet B de la Rapitenca
va fer història 

al MIC

Formació dels participants de ‘Sales Distance’, a la Cursa del Pont. 

rents categories d’aleví a jú-
nior i a tots els seus familiars,
aficionats i equip tècnic for-
mant un total de 5000 assis-
tents.

FC Xerta
El FC Xerta va viure un dels 
actes commemoratius del 
centenari amb  l’exposició 
d’imatges de la història de 
l’entitat. Van ser molts els vi-
sitants que van passar per la 
Sala Polivalent. Un treball de 
recerca extraordinari i que 
fou molt valorat.
La xerrada col.loqui ‘Història 
del FC Xerta’ també fou un 
èxit per al club del Baix Ebre. 
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WRAPS 
DE PRIMAVERA

serva-les. Talla a làmines molt 
fines els tomàquets, la ceba i els 
xampinyons. Incorpora’ls a un 
bol i amaneix amb oli, sal i pebre. 
Si vols donar-li un toc més espe-
cial, incorpora una mica de mel. 
Estarà més gustos!

Com fem els wraps? Ara només 
hem d’omplir les “Tortillas” de 
blat. Amb el wrap estès a una 
superfície plana incorpora una 
làmina de formatge, una làmina 

INGREDIENTS (4 PERSONES)  

• 6 wraps (Les “Tortillas” de 
blat)
• 2 tomàquets
• 1 ceba
• 100 grams de canonges
• 4 xampinyons
• 6 làmines de formatge
• 6 làmines de pernil dolç
• Oli, pebre i sal
PREPARACIÓ:

• Treu les “Tortillas” de blat de 
la bossa per temperar-les i re-

de pernil dolç, la mescla de les 
nostres verdures i una mica de 
canonges. Ara només hauràs 
d’enrotllar-los i estaran llestos! 
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

S’obre un període 
d’oportunitats en 
l’amor. El més im-
portant serà mos-
trar-te com ets i no 
acceptar miques. Si 
hi havia dificultats, 
millor connexió 
amb els fills.

aquari
21/01 al 19/02

El Sol transita pel 
sector domèstic i 
s’inicia un temps 
per estar més a 
casa o adequar-la a 
les teves necessi-
tats. L’economia 
encara gaudeix de 
certa protecció.

sagitari
23/11 al 21/12

El sector laboral 
posa de relleu 
alguns problemes 
a resoldre. No 
permetis que deci-
deixin per tu. Fes-te 
valer. Et sents més 
enèrgic i augmentes 
l’exercici físic.

escorpí
24/10 al 22/11

El Sol a Casa VII 
il·lumina el terreny 
relacional. Fas con-
tactes útils per pujar 
professionalment. 
T’agradaria avançar 
en una relació, però 
tens una mica de 
por.

balança
24/09 al 23/10

En aquests dies po-
drien preocupar-te 
els assumptes 
fiscals o algun tema 
bancari. Es pot 
donar una especial 
connexió amb algú, 
envoltada de seduc-
ció i misteri.

àries
21/03 al 20/04

L’economia demana 
la teva interven-
ció. Cal ajustar 
pressupostos i no 
estirar més el braç 
que la màniga. Et 
reafirmes de mane-
ra directa i podries 
precipitar-te.

cranc
22/06 al 23/07

Tens ganes de 
trobar-te amb antics 
amics i els busques. 
Amb la parella 
podeu planejar un 
viatge. T’interes-
ses per l’exercici 
físic per apaivagar 
l’ansietat.

verge
24/08 al 23/09

Hi ha diverses 
persones del teu 
interès amb les que 
vols tornar a quedar 
per decidir-te. Si 
vens d’una etapa 
apàtica, cerques ac-
tivitats que t’aportin 
més alegria.

taure
21/04 al 21/05

Felicitats! El Sol 
entra al teu signe. 
Temps de connectar 
amb el que ets. Els 
aprenentatges del 
darrer any han de 
servir per depurar 
objectius i establir 
límits.

peixos
20/02 al 20/03

Vols descobrir 
coses noves perquè 
ja no et conformes 
amb el de sempre i 
si no estàs bé amb 
el que t’envolta, 
podries pensar a 
anar a viure a un 
altre indret.

lleó
24/07 al 23/08

S’activa el sector 
professional. Vols 
obtenir més au-
tonomia en el teu 
lloc de treball i si 
ja has tocat sostre, 
cerques la manera 
d’establir-te pel teu 
compte.

bessons
21/05 al 21/06

És hora de dissen-
yar els teus anhels 
amb més precisió, 
però també és im-
portant no perdre la 
fe. Creu més en tu 
mateix i no esperis 
agradar a tothom. 
Persevera.

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 
CATALANATREBALLCOMPRO

Finques 
rústiques 
amb casa

per Terres de 
l’Ebre.

PAGO AL 
COMPTAT.

656 386 037

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

Terres de L’Ebre:
· TREBALLADORS/ES SOCIALS

· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS
· METGES  · INFERMERS/ES

· CONDUCTORS/ES
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 

Local a l’avinguda La Ràpita 
en lloguer. Superfície 220 

m2. Ideal qualsevol tipus de 
negoci. Dona a dos carrers. 

610203325.
ULLDECONA

 Local en lloguer o venda de 
35m, al carrer major. 

977 25 27 27

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

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

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

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99.

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

977 25 27 27.

LAES CASES D’ALCANAR
Carrer Trafalgar. Local 

comercial a l’avinguda 

principal. Façana 
acristalada. Totalment 

condicionat. Ideal per a 
qualsevol  activitat de cara al 

públic. 977 25 27 27

TARRAGONA CIUTAT/REUS
Locals comercials

 i oficines cèntriques.
977 25 27 27

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai 

privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

MARINA
LA RÀPITA

ES LLOGA
Amarre 

8 metres

674 35 53 49
(Només WhatsApp)
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衷心 感谢 большое спасибо

NÚRIA PINYES 
L’ÚNICA DONA BOMBERA EBRENCA

Aquest any s’han lliurat 
els diplomes de la 

23a promoció del curs de 
formació bàsica per a bombers 
i bomberes de l’Institut 
de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC). 18 dels 246 
alumnes, que han finalitzat el 
curs són dones, un 7,3% del 
total, amb la qual cosa és la 
major promoció en nombre de 
bomberes de la història.

La Regió de bombers de les Ter-
res de l’Ebre consta de 12 parcs: 
set de funcionaris i cinc de vo-
luntaris.
En aquesta professió les dones 
no arriben a representar ni un 3% 
dels Bombers de la Generalitat 
de Catalunya: 54 bomberes d’un 
total de 2.524 funcionaris.
D’aquestes, n’hi ha 31 bomberes 
de primera de l’escala tècnica, 12 
de l’escala bàsica, 2 caporales, 8 
sotsinspectores i tan sols 1 ins-
pectora. En les categories d’ofi-
cial i sergent, ni una.
Parlem amb Núria Pinyes, l’única 
dona ebrenca al cos de Bombers.

L’arribada de dones al cos de 
bombers és relativament re-
cent, no com en altres cercles 
professionals que s’han femi-
nitzat en les últimes dècades. 
Per què? Quins són els obsta-
cles?
Quan som xicotetes, no se’ns 
proposa l’opció de ser bombe-
res, moltes dones ni s’ho plan-
tegen. A més, crec que desco-
neixem com és el dia a dia d’un 
bomber, i això ens fa pensar 
que nosaltres no som aptes per 
aquesta feina. 

Per què creu que, quantitati-
vament, la proporció de dones 
al cos de bombers professio-
nals es manté especialment 
baixa en comparació amb les 
xifres observades a l’exèrcit o 
la policia.
Perquè se’n presenten menys. 
Les proves físiques de bombers 
són molt més dures que les de 
l’exèrcit o la policia, i això fa 
que moltes dones potser no es 
veuen capaces. Però crec que 
amb l’entrenament i la motivació 
adequada, moltes més dones ho 

podrien aconseguir.

Vostè forma part de les 18 
dones d’aquesta última 
promoció. Per què va triar 
aquesta professió?
Va ser mon pare qui m’ho va 
proposar quan tenia  25  anys. 
Primer no ho veia clar, però ara 
veig que em coneixia més ell 
que jo mateixa! (riu) El que em 
va decidir a preparar-me és el fet 
d’ajudar a persones i a l’entorn, 
treballar en equip, i el fet que 
cada dia és diferent i incert.

És una feina difícil per a les 
dones?
No, en absolut. Jo diria que és 
una feina difícil per a persones 
que no estan en forma, que no 
tenen vocació de servei públic, 
que no saben  treballar  en 
equip o que no els hi agrada la 
incertesa. I això és independent 
a ser home o dona.

Pel que fa a les intervencions, 
que va al capdavant: la condi-
ció física o psicològica?.
És una pregunta difí-
cil! Les dos coses han d’anar de 
la mà, i també pot dependre de 
la tipologia de servei. Està clar 
que per molt bona condició fí-
sica que tinguem, si no tenim 
una estratègia encertada per 
resoldre una situació, o no la 
resoldrem, o ens serà molt més 
difícil.

Té algun avantatge per ser 
dona? Hi ha alguna diferència 
en ser bomber o bombera?
Diria que no, almenys no en soc 
conscient. Sento molt  recolza-

ment  per part dels companys, 
però el bon ambient i el suport 
mutu és general a tot l’equip.

Rep el mateix sou que els ho-
mes?
Sí, evidentment. Ens paguen per 
la feina que fem, no per la nostra 
condició de gènere..

Una professió que sempre asso-
ciem en la lluita contra incen-
dis,  però  que s’ha diversificat 
molt.
Sí, el temari de l’escola és ex-
tens i divers. Els bombers fan tota 
mena  de serveis d’emergència: 
accidents de trànsit, fuites de gas, 
rescats en alçada, atenció sanità-
ria bàsica, rescats d’animals...

Quines són les condicions per 
ser bomber/a?
Parlant sempre des d’un punt de 
vista personal, crec que la vocació 
i la passió per la feina és la primera 
condició. També s’han de tenir 
competències com la capacitat de 
treballar en equip, la comunicació, 
l’assertivitat,...
Està d’acord amb el fet que 
les dones sempre ens hem 
d’esforçar més perquè hem de 
demostrar el doble?.
En certa part, sí. El fet de ser 
menys, fa que destaquem més, 
i que allò que fem (o no fem) es 
vegi amplificat.

La desigualtat a la institució 
és estructural, i parteix d’una 
tradició sexista i binària de 
la societat que divideix i 
diferencia constantment els 
homes i les dones. Creu que 
s’hauria de promoure, per 

exemple, que les bomberes 
i els bombers s’acostin a 
les escoles, perquè les més 
petites puguin identificar-se 
amb la professió i canviar el 
paradigma?
Sí, totalment. Crec que és una 
de les activitats que més poden 
ajudar a visibilitzar les dones 
dins d’este món.

Mirant enrere, quin és el seu 
millor i pitjor record?.
El millor record és tot el temps 
treballat a l’EPAF  (Equips de 
Prevenció Activa Forestal) al 

parc de bombers de Tremp; 
passar la nit a foc és dur, però 
molt motivant. El pitjor record 
està relacionat amb tot el temps 
de preparació de l’oposició.

Creu que arribarà el dia en 
què no serà sorprenent ser 
bombera perquè la valentia, 
l’empatia i el coratge no tenen 
un gènere concret?
Sí, soc molt positiva amb això. 
Crec que  d’aquí a  uns anys, 
quan una dona  digui  que vol 
ser bombera, poca gent se 
sorprendrà.
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La dificultat física de les tasques en un incendi: conèixer les 
capacitats físiques d’un mateix, descansar quan convingui i recolzar-se 
en els companys.

El perill inherent a la situació: és una feina amb situacions molt 
incertes, s’ha de confiar en els protocols establerts, en el material i en 
tots els coneixements apresos.

La por generada pel perill: confiança en els companys i en 
els comandaments, saber que no estàs sol, i que ningú t’obligarà mai a 
fer més del que et vegis capaç.

COM DEFINIRIA:


