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«Ampliació i reforma
i inici al 2025 dels tràmits
per a un nou hospital»
hospital»
alut ha decidit executar la primera fase del projecte d’ampliació de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta que s’havia
presentat a finals del 2020. Es preveu que estigui acabada a mitjans del 2025. Paral·lelament, es començarà el projecte per
fer un nou hospital de referència de les Terres de l’Ebre, a Tortosa. P3

L’ONU es fixa
en les Terres de l’Ebre
per una prova pilot
Les Terres de l’Ebre són el primer territori del planeta on l’organisme de Nacions
Unides per als assentaments urbans, ONU-Hàbitat, farà una prova pilot per efectuar
una diagnosi de les accions a implementar al territori “aquesta dècada”. El territori
es mostra satisfet però reclama que la prova pilot no “freni” accions que s’haurien
d’implementar amb urgència.
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS

a mascareta ha passat del
mite al logos. Els primers
emojis en color es van llançar
per l’operador japonès
SoftBank a finals dels noranta.
Els ulls eren més importants que
el nas i la boca en l’expressió facial. Després els van popularitzar
els d’Apple, a mitjans dels 2000.
Heretaven aquesta expressivitat
dels ulls, però la boca guanyava
protagonisme. A occident han
triomfat emoticones on la resta de la cara, i no tant la mirada,
sembla que és més rellevant.
La mascareta al Japó fa segles
que està instal·lada en la seva
cultura, però la pandèmia del
1918 la va incorporar a la cultura
popular, igual que la SARS la va
generalitzar a la Xina. També ens
ocorrerà a natros? Us heu adonat
que els emojis (que són un invent
japonès) són molt expressius
als ulls, però la boca amb prou
feines és una ratlla? A la cultura
japonesa, la mirada és molt important. I aquesta no queda coberta per la màscara. Potser fins

i tot la ressalti. Al Japó hi havia ja
un ús ancestral (documentat des
de principis del segle XIX), encara que no per raons mèdiques.
Això arribaria sobretot amb la
pandèmia de grip de 1918. El cobre boques com a element cultural, més o menys intermitent.
¿També passarà una cosa així en
un Occident que surt de la crisi
del coronavirus?
Almenys durant els primers dies
sense màscara obligatòria al
nostre país, part de la població, amb més edat, en manté el
seu ús. Fins i tot a l’exterior, on
no cadria. La gran diferència amb
el nostre país i el Japó és que no
va caldre cap llei perquè la gent
portés mascaretes, la gent se les

va posar voluntàriament i, a més
hi havia un mercat consolidat,
perquè aquell continent va patir, ara fa 20 anys, el primer cop
de SARS amb la pneumònia atípica. Natros, per contra, pel que
fa a mascaretes, depeníem completament d’Àsia, com així s’està
veient amb els negres negocis de
l’immoral Luis Medina i amics...
Hi ha una mica d’herència cultural en l’ús de la màscara al Japó.
Sobretot des de la grip del 1918,
Aquí és quan es va introduir la
mascareta massivament al Japó,
com una política de salut pública.
Ara, natros, ens oblidarem de les
mascaretes? Perquè natros sí i
ells no?
Una de les hipòtesis és que a cada

L’Assemblea general del CAT aprova la construcció de dues plantes
fotovoltaiques per produir un 10% del seu consum energètic

A

quest dimarts 26 d’abril,
el Consorci d’Aigües
de Tarragona (CAT) ha
celebrat a l’aula de l’aigua
de la planta de tractament
de l’Ampolla l’Assemblea
General per aprovar els
resultats de 2021. Les dades
de l’exercici anterior estan
recollides a la Memòria,
accessible a través del web
corporatiu.
Aquesta ha estat la primera
Assemblea General presidida
pel Sr. Joan Alginet, president
del CAT des del passat mes
de novembre. En l’Assemblea
d’aquest dimarts s’ha informat
als consorciats de la situació
dels comptes de l’exercici anterior. La principal característica d’aquest passat exercici
ha estat el cost del subministrament elèctric, superior en
un 138% al de l’any 2020 i que
ha suposat haver d’ajustar el
pressupost de l’any 2021, des
del juny, per cobrir el dèficit de

3,9M€ provocat pel sobrecost
de l’energia elèctrica.
Els òrgans de govern del CAT,
l’Assemblea General i el Consell d’Administració, han estat
periòdicament informats en diferents sessions de l’impacte sobre el resultat econòmic previst
de l’exercici. En aquest sentit, es
van dur a terme diverses mesures per reduir aquest dèficit,
consistents en l’ajornament de
projectes, compres i serveis no
urgents diversos i incrementar el
component variable de la tarifa
l’últim trimestre de l’any passat,
entre d’altres mesures.
Encara en l’àmbit econòmic,
s’ha informat a l’Assemblea que

el CAT disposa des de gener de
2022 d’un PPA (Power Purchase Agreement) que permet
cobrir prop del 75% de les necessitats energètiques a un preu
baix (43,75€/MWh), tot i això, els
preus de mercat desorbitats dels
últims mesos repercuteixen en
el 25% restant de les necessitats energètiques del Consorci.
Per tot plegat, el CAT acumula
un dèficit de més de 600.000€
aquest primer trimestre de 2022
respecte el pressupost. L’Assemblea ha aprovat repercutir
aquests costos de l’energia, els
reals, a la tarifa de l’aigua. En
aquest sentit, el president del
CAT, ha assegurat que “l’alt cost
energètic ens ha obligat a prendre mesures pressupostàries
que esperem que siguin temporals i així poder seguir el més
aviat possible amb el calendari
d’actuacions previst en el Pla
Estratègic 2022-2026.”
En l’Assemblea també s’ha presentat l’informe d’explotació de

lloc del món donem una importància diferent a cada part de la
cara. Quina és la part important
de la cara per a la gent? Pels japonesos els ulls són molt importants en la comunicació. La
màscara cobreix nas i boca. A
les cultures occidentals tendim
a emfatitzar la importància de
la boca. Als emojis occidentals
ocorre al revés que als originals
del Japó: la boca i fins i tot el nas
són més importants. Aquesta és
una part de la hipòtesi.
La Xina continental va optar per
dictar confinaments i màscares
obligatòries gairebé immediatament. El Japó, per contra, mai no
va haver de legislar-ho perquè
quan alguna cosa important passa, una cosa sense precedents, i
la gent no sap què fer, automàticament es posen la mascareta.
És com un signe de protecció,
sobretot davant d’amenaces invisibles.
Un element... ritual? No sé si
aquesta és la paraula, però hi ha
hagut una evolució pel que fa
a la manera com percebem la
mascareta a Occident. Ara, en
un món desemmascarat, tornen
a ser una mica les víctimes de la
relaxació de mesures. Llibertat
facial? Si, així i tot, amb la mascareta a la butxaca, per si de cas.
l’any 2021, en el que s’ha explicat l’increment de consums,
situats al voltant del 10% (5,6%
Ajuntaments i 16,5% per a les
indústries).
S’han detallat les adjudicacions
d’obres i serveis des de la última Assemblea General. D’altra banda, també s’ha aprovat
la construcció i finançament
dues plantes solars fotovoltaiques per a l’autoconsum del
CAT a l’ETAP de l’Ampolla i a
les instal·lacions Centrals, en
règim de concessió demanial
durant 9 anys, passant a propietat del CAT al desè. El cost total de la inversió és de 4,59M€
i inclou el manteniment i el
finançament durant aquests 9
anys. Aquesta instal·lació suposarà un 10,6% del consum total
del CAT. Finalment, Alginet, ha
apuntat que: “Des del Consorci tenim un compromís clar
i ferm amb el medi ambient i
estem compromesos amb la
lluita pel canvi climàtic. Volem
que el CAT sigui un exemple
de gestió sostenible i alineada
als objectius ODS i l’Agenda
2030”.

en portada
ALTRES
NOTÍCIES
AVORTAMENT
QUIRÚRGIC
Fins a 249 dones ebrenques
han hagut de marxar de les
Terres de l’Ebre per interrompre l’embaràs voluntàriament
i quirúrgicament des del 2019,
segons dades de Salut. Fins el
passat 30 de març als centres
hospitalaris de les comarques
ebrenques no es feien interrupcions quirúrgiques voluntàries
de l’embaràs i les dones havien
d’anar fora de la regió. En el
darrer mes el servei s’ha implementat a l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa i l’han utilitzat
tres dones. Anteriorment tan
sols podien fer una interrupció
voluntària farmacològica fins
a la novena setmana, que
s’efectuava des del CAP Baix
Ebre. En canvi sí que es podien
fer interrupcions quirúrgiques
en cas de malformació del fetus
o malaltia de la mare o el nadó.

TRACTAMENT
CONTRA ELS
MOSQUITS
El Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de
l’Ebre (COPATE) ha iniciat els
tractaments contra les larves
de mosquit en espais naturals
del delta de l’Ebre. El president
del COPATE, Xavier Faura, ha
dit que “amb les pluges han
proliferat els focus larvaris
i s’ha accelerat l’inici de la
Campanya. La previsió enguany és tractar més de 4.000
hectàrees d’espais naturals,
com l’any passat, i es faran tres
tractaments aeris en arrossars
a partir de juny.

FORMACIÓ
Les Terres de l’Ebre comptaran
amb set nous graus formatius
de grau bàsic, mitjà i superior, per al curs 2022-2023. Es
podran estudiar als instituts
d’Amposta, Deltebre, Gandesa, la Ràpita, Móra d’Ebre i
Tortosa.
L’oferta formativa s’amplia al
territori amb nous cicles que
responen als requisits del teixit
empresarial del territori.
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ACTUALITAT
Salut reformarà parcialment l’Hospital de Tortosa i
l’Ajuntament li ofereix terrenys per fer-ne un de nou
Salut ha decidit executar la primera fase del projecte d’ampliació de l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta que s’havia
presentat a finals del 2020. S’hi
construirà el nou edifici, de
5.500 metres quadrats, i es reformarà l’àrea quirúrgica (1.800
metres quadrats), una obra amb
un cost de 30 MEUR que es preveu que estigui acabada a mitjans del 2025.
Paral·lelament, es començarà el
projecte per fer un nou hospital
de referència a Tortosa i l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha ofert uns terrenys d’un
pla parcial del camí de Roquetes (darrera l’antiga INDO i el
Caprabo), que són propietat del
consistori i de la Sareb.
A part, els pròxims mesos es
construirà també un pàrquing
provisional de quatre plantes al
fossar, amb capacitat per a 425
vehicles, una obra que té un
cost de 4 MEUR –a més de les

dues plantes d’aparcament soterrat que tindrà el nou edifici.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon ha reconegut que
l’ampliació, com s’havia plantejat inicialment, tenia “un cost
molt important” i, en canvi, no
resolia els problemes d’antigui-

L’ampliació del Verge de la Cinta
costarà 30 MEUR i estarà llesta
en tres anys.
Paral·lelament, es començarà el projecte
per fer un nou hospital de referència
a Tortosa i l’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, ha ofert uns terrenys al
pla parcial del camí de Roquetes

tat del centre, amb plantes que
no han tingut cap reforma en
mig segle d’ús, ni tampoc els
d’accessibilitat –està sobre un
turó a part alta de la ciutat-, i
deixava l’equipament sense “espai de reserva” per créixer.
“Els nostres tècnics deien que

construir sobre un hospital de
46 anys donava una vida massa
curta. Era invertir molt per tenir un hospital de vida curta”,
ha assenyalat. “L’alcaldessa ha
ofert un terreny que estudiarem
la viabilitat i esperem que tot
vagi molt bé”, ha afegit.

Salut es “compromet” a construir un nou Hospital, en
lloc de fer les següents fases del projecte d’ampliació
que es va presentar fa dos anys. Aquest projecte del nou
hospital es licitarà a partir del 2025.
La Plataforma per un nou hospital
a les Terres de l’Ebre ha anunciat que crearà
una comissió tècnica per garantir la construcció del nou
centre hospitalari. També es reclama que els tràmits
s’avancin al 2025

Roigé: “acord ferm, amb calendari i fets”
L’alcaldessa Meritxell Roigé ha
celebrat “l’acord ferm”, “amb
calendari i fets” per construir un nou hospital, un dels
requisits que havia posat el
consistori per cedir terrenys.
“No volia que una vegada més
l’anunci no fos una realitat
i vaig dir que no acceptaria
més enganys ni frustracions
per a la ciutadania de Tortosa
i del territori de les Terres de
l’Ebre”, ha defensat l’alcaldessa. “No ens trobareu anunciant notícies a cop de moció,
sinó quan hi ha fets com el
que ha succeït”, ha afegit.
Meritxell Roigé ha assenyalat
que la proposta de Salut resol

la reforma de l’actual hospital, amplia la superfície amb
un nou equipament, i sobretot resol la falta d’aparcament,
amb el pàrquing soterrat i el
provisional que es començarà
a fer aquest estiu – l’ICS ja ha
demanat la llicència municipal per fer l’obra. L’alcaldessa
també ha destacat que amb
els dos nous ascensors el Verge de la Cinta serà “un hospital
urbà” connectat al centre de la
ciutat.
El conseller Argimon ha refermat al Parlament l’aposta per
construir un nou hospital de
referència per a l’Ebre a Tortosa.

La Plataforma per un nou Hospital s’han mostrat satisfets
amb l’anunci, però han avisat
que volen saber els detalls de
la planificació dels dos projectes i que crearan una comissió
tècnica de seguiment per ga-

rantir i fiscalitzar que el projecte es concreti.
La recollida de firmes que van
iniciar seguirà fins al dia que el
nou hospital sigui una realitat i
estendran la recollida a tot Catalunya. (ACN)
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BREUS
MOVEM TORTOSA
Movem Tortosa portarà al
ple la creació de la primera
llar d’infants pública a la
ciutat. Jordi Jordan, portaveu
de la formació progressista,
recorda que “el curs que ve
serà gratuït el 0-2 a les llars
d’infants públiques i Tortosa
ciutat quedarà exclosa en ser
la única capital de comarca
del país que no té al seu nucli
urbà una llar de titularitat
municipal”.

JOSEP BAUBÍ,
GUARDONAT PELS
MOSSOS
El president del Col·legi de
Periodistes a l’Ebre, Josep
Baubí, ha estat guardonat
amb la medalla de bronze amb
distintiu blau, que atorga el
cos de Mossos d’Esquadra.
La Policia de la Generalitat ha
volgut reconèixer la trajectòria professional de Baubí
i la col·laboració que sempre
ha tingut amb el cos policial.
El lliurament va tenir lloc,
al Fòrum de Barcelona i va
comptar amb la presència del
president de la Generalitat,
Pere Aragonès, i del conseller
d’Interior, Joan Ignasi Elena, i
la resta d’autoritats del país.

tortosa

SOCIETAT
La fase de votació dels pressupostos
participatius 2022 es va iniciar ahir a Expoebre
Ahir dijous va arrancar l’última
fase dels pressupostos participatius de Tortosa 2022 amb
l’obertura del termini de votació. Ho va fer, coincidint amb
l’inici de la fira Expoebre, moment que a les anteriors edicions dels pressupostos havia
servit com a punt d’arrancada
de la votació fins que l’esclat de
la pandèmia va comportar canvis en el calendari del procés.
Ara, la votació dels pressupostos participatius es posa en
marxa novament des del pavelló firal de Remolins, amb la
presència d’una urna física en la
qual les persones majors de 16
anys del municipi podran triar
les tres propostes que volen que
es duguen a terme a la pròxima
anualitat. La votació presencial

tadania podrà seleccionar amb
els formularis en paper o a la
web. D’estes, 54 corresponen al
nucli urbà de Tortosa, 7 al terme
dels Reguers i 5 a Vinallop. La
resta de pobles del municipi, en
tractar-se d’EMD, disposen de
mecanismes propis per a decidir la manera com distribueixen
el pressupost. Esta edició dels
pressupostos ha incrementat
en un 25% els recursos disponibles per a inversions. En total,
250.000 euros: 210.000 al nucli
de Tortosa i 20.000 tant als Reguers com a Vinallop.

també es podrà fer del 2 al 20
de maig a l’Ajuntament de Tortosa i, paral·lelament, també es
manté la via telemàtica a través

El pavelló de Ferreries
s’anomenarà Jordi Angelats
Tortosa dedicarà el pavelló poliesportiu de l’estadi municipal
a la memòria de Jordi Angelats i Ballonga, activista cultural i referent de l’esport de la
ciutat. Una de les etapes més
recordades de la llarga trajectòria d’Angelats va ser com
a president del Club Bàsquet
Cantaires durant la dècada dels
80, moment en el qual l’equip
femení va aconseguir fites esportives rellevants, com ara la
consecució de diverses lligues
catalanes, diverses lligues estatals i la Copa de la Reina. “El
nom de Jordi Angelats sempre
anirà lligat amb el pavelló de
Ferreries, per això hem volgut

recordar-ho posant-li el seu
nom a l’equipament”, ha explicat l’alcaldessa Tortosa, Meritxell Roigé en el decurs d’un
acte de record organitzat per
l’entitat Cantaires de l’Ebre este
diumenge al matí. Així mateix,
el Club Bàsquet Cantaires també ha anunciat que dedicarà un
torneig memorial a la figura de
qui en va ser president durant
anys.

El Club Bàsquet
Cantaires també ha
anunciat que dedicarà
un torneig memorial

de la pàgina disponible al web
municipal: participa.tortosa.cat.
El resultat són 66 propostes vàlides, que seran les que la ciu-

Les votacions
comencen coincidint
amb l’inici de la fira

Projecte de reforma
del carrer Barcelona
L’Ajuntament de Tortosa ja té a
punt el projecte per a la reforma integral del carrer Barcelona, entre la plaça de la Unió i la
plaça d’Àngel Acosta. L’actuació
suposarà la reconversió del vial
en una zona més accessible i
més amable per a les persones,
que incorporarà arbrat nou,
afegirà zones amb vegetació,
instal·larà mobiliari urbà i traçarà un nou tram de carril bici des
de la plaça Àngel Acosta fins a
connectar amb l’institut Cristòfol Despuig i l’escola de Sant
Llàtzer. El carrer Barcelona es
convertirà en este tram en un
vial d’un únic sentit de circulació cap al centre de la ciutat, i

es prioritzarà l’avinguda del Canigó com a via que vertebre el
barri de Sant Llàtzer en els dos
sentits de la marxa.
L’Ajuntament té previst iniciar
la licitació de les obres, amb un
cost total de 1.080.000 euros. El
primer pas és l’aprovació d’una
modificació pressupostària de
830.000 euros, que es debatrà
en un ple extraordinari dimecres. És una dotació necessària
per la tramitació, i sense la qual
es perdrien els 1,5 M€ procedents dels fons europeus Next
Generation, que financien part
d’esta actuació dins del programa per a la implantació de zones de baixes emissions.

amposta
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SUCCESSOS

TORNEIG FUTBOL BASE

SOCIETAT

Un home
s’enfronta
a 13 anys de
presó

L’ITE atrau més de 5.000
turistes a Amposta

MANS Ecològic i
Càmara Arrossera
del Montsià,
premiades a
Europa

L’Audiència de Tarragona ha
jutjat un home que s’enfronta
a 13 anys de presó pels delictes
d’abús sexual i agressió sexual
d’un menor a Amposta. Els fets
es remunten a l’agost del 2019,
al domicili de l’acusat. Durant el
judici, el processat ha negat els
fets, si bé ha reconegut que va
tenir un comportament inadequat amb el menor i que ho feia
“de broma”. El noi aleshores tenia 13 anys d’edat i era amic dels
fills que vivien en situació d’acollida amb el processat. Anteriorment, l’home havia tingut fins a
deu menors en acollida. L’acusat
ha mostrat penediment i ha demanat perdó al noi, que ha declarat, a porta tancada, en una
entrevista enregistrada. El fiscal
sol·licita una indemnització de
50.000 euros per danys morals.

Diumenge 17 d’abril, el municipal ampostí va ser seu de la
cloenda de la 14a edició del
Torneig Internacional de Futbol Base David Villa (conegut
com l’ITE) de les Terres de
l’Ebre, amb les finals de totes
les categories del torneig. Des
del divendres 15, Amposta havia acollit 86 partits. La Ràpita,
Tortosa, l’Ampolla i l’Aldea van
ser les altres dos seus del torneig que va comptar amb la
participació de 104 equips de
35 clubs diferents. Unes xifres
que suposen 1.500 esportistes vinguts de diferents punts
de tot el món. “Més enllà de
la importància esportiva de

l’esdeveniment”, diu l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, “cal
remarcar la importància per al
turisme esportiu de la ciutat
en els dies de Setmana Santa”.
“El torneig va atraure més de
5.000 turistes que van visitar la
nostra ciutat, alguns pernoctant-hi, d’altres passant el dia i
consumint a la restauració i el
comerç”, afegeix l’alcalde, tot
assenyalant que tot i que no hi
ha xifres exactes de l’impacte
econòmic per a Amposta, sí
que és pot quantificar en uns
700.000 euros l’impacte per al
conjunt de les Terres de l’Ebre,
“una gran part del qual es va
quedar a Amposta”.

Les cooperatives agràries catalanes MANS Ecològic i Càmara
Arrossera del Montsià han rebut
el premi a la creació de valor
social i el premi de bioeconomia i circularitat –respectivament- a la V edició dels Premis
Europeus a la Innovació Cooperativa. Aquesta setmana s’ha
fet, a Brussel·les, la cerimònia
oficial de lliurament dels guardons que convoca la COGECA
(Confederació General de Cooperatives Agràries de la Unió
Europea). La Càmara Arrosera
del Montsià –que agrupa 2.500
socis- ha rebut el guardó per la
creació del material ORIZYTE,
un substitut del plàstic fabricat
amb closca d’arròs. La cooperativa MANS Ecològic ha estat
distingida per impulsar projectes amb gran valor social.
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ALCANAR
PLE
El ple va aprovar per unanimitat declarar Bé Cultural
d’Interès Local el Mas de Font,
un edifici arquitectònic singular
de grans dimensions ubicat a
la partida Panissos, a uns 4,5
quilòmetres del nucli urbà. El
ple va aprovar, Per unanimitat
i de manera inicial, el Pla Local
d’Infància i Adolescència 20222027. També es va aprovar
la modificació número 57 del
POUM, que preveu els usos
de restauració a les zones fins
ara qualificades d’implantació
industrial ubicades entre el
principi de l’avinguda de la
Ràpita i el solar de darrera la
Càmara Arrossera on es munta
la plaça de bous. Quant a les
propostes dels grups, se’n van
presentar tres. Les dos que van
prosperar van ser les del grup
de Junts. La de demanar un
carrer o plaça 1 d’octubre i la de
denúncia de l’espionatge polític
per demanar aclarir els fets
del ’Catalangate’. No va tirar
endavant la moció del PSC-CP
per restablir el servei de parts i
cesàries a l’Hospital.

6

baix ebre

DIARI MÉS EBRE • divendres 29 d’abril / 2022

DELTEBRE

DELTA DE L’EBRE

L’Ajuntament revalida amb Es valora que l’ONU es fixi en el territori però es
un 100% de puntuació el recorda que no hi ha temps per a més estudis
Segell Infoparticipa

La Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) ha atorgat novament el Segell Infoparticipa
a l’Ajuntament de Deltebre per
la qualitat i la transparència de
la comunicació local. De fet,
la pàgina web del consistori
ha obtingut una puntuació del
100%, complint així amb els 52
indicadors que s’han avaluat, i
mantenint la nota obtinguda
en el darrer any. L’alcalde, Lluís Soler: “el nostre compromís
amb la transparència i amb la
gestió oberta és ratifica amb

l’obtenció novament d’aquest
Segell, el qual ens permet posar en valor i en relleu totes les
accions que estem realitzant
per tal que la ciutadania estigui informada de les diferents
gestions que estem efectuant a
l’Ajuntament”. El consistori posa
a l’abast informació com el nivell
d’endeutament, els salaris dels
càrrecs electes i personal, les
subvencions a les entitats, la facturació a les empreses, així com
tot el relativa al funcionament i
gestió del propi Ajuntament.

Adjudicada la millora
de les instal·lacions de senyalització
del tram de via entre Castelló i
l’Ametlla de Mar
Adif ha adjudicat la millora de
les instal·lacions de senyalització
del tram de via fèrria entre Castelló i l’Ametlla de Mar, així com
el ramal entre Tortosa i l’Aldea,
per 68.368.704,7 euros. L’actuació es durà a terme amb un
termini d’execució de 22 mesos.
Segons el gestor ferroviari estatal, l’obra complementa els pro-

jectes de canvi d’ampli de via i
catenària, permetrà implantar
l’ample estàndard perquè hi circulin mercaderies i viatgers. La
renovació de les instal·lacions,
asseguren, permetrà incrementar la disponibilitat i la fiabilitat,
al mateix temps que millorar la
capacitat i regularitat del trànsit
ferroviari. (ACN)

La Guàrdia Civil investiga dues
persones per recollir dàtils de mar
El Seprona de la Guàrdia
Civil investiga dues persones que recollien dàtils de
mar a la costa de l’Ametlla
de Mar. Va ser el passat dia
6 d’abril. Els agents van observar un home trobava a la
platja, prop del seu vehicle,
en actitud vigilant, segons el
comunicat policial. Poc després, va sortir de l’aigua un
altre, amb un vestit de neoprè, equipament d’immer-

sió i una bossa a la mà. A l’interior de la bossa van trobar
cinc quilos de dàtils de mar,
espècie inclosa al llistat estatal d’espècies silvestres en
regim de protecció especial,
així com a la convenció CITES, entre d’altres figures de
protecció.
Segons l’institut armat, la
pesca d’aquest mol·lusc pot
ser castigada com un delicte
contra la fauna. (ACN)

Que l’Organització de Nacions
Unides (ONU) hagi escollit les
Terres de l’Ebre per a estudiar
la resiliència al canvi climàtic, el
despoblament o la desnuclearització s’ha rebut amb satisfacció
continguda entre entitats socials
del territori. Celebren que l’organisme es fixi en l’Ebre, però
assenyalen que aquestes qüestions no poden esperar a nous
estudis i proves pilots. “Estem en
una altra pantalla i esperem que
no retardi les accions que s’han
de fer al Delta”, ha apuntat Xavier Curto, portaveu de la Taula
de Consens. Insisteixen que el
Delta i altres problemes de les
Terres de l’Ebre estan en temps
de descompte. “Quan el territori
estigui salvat, mirem com millorar i progressar, però ara cal
actuar”, ha afegit Marc Bertomeu, de MOLDE. Les Terres de
l’Ebre són el primer territori del
planeta on l’organisme de Nacions Unides per als assentaments
urbans, ONU-Hàbitat, farà una
prova pilot per fer una diagnosi

de les accions a implementar al
territori “aquesta dècada” en relació amb el canvi climàtic, els
reptes de l’ecosistema del Delta, el despoblament, l’escenari
postnuclear i el turisme sostenible. Però el conveni s’ha signat
per quatre anys –la Generalitat
pagarà 300.000 euros anualsper l’anàlisi de les comarques
del Montsià, la Ribera d’Ebre,
la Terra Alta i el Baix Ebre amb
els indicadors que s’han aplicat
a grans ciutats com Barcelona.
Tot i que el vicepresident del
Govern, Jordi Puigneró, parlava de l’objectiu “d’accelerar
accions” en la presentació des
de Nova York, el territori rep el
projecte amb la por que n’alenteixi d’altres d’urgents. És el cas
del delta de l’Ebre, on fa dos
anys que s’esperen actuacions
d’emergència. El portaveu de la
Taula de Consens, Xavier Curto, s’ha mostrat preocupat en
aquest sentit. Aplaudeixen que
“s’afinin” diagnòstics i accions”
si això no retarda les que es-

Les Terres de
l’Ebre són el primer
territori del planeta
on l’organisme de
Nacions Unides per als
assentaments urbans,
ONU-Hàbitat, farà
una prova pilot.
Es reclama que la
prova pilot no “freni”
accions que s’haurien
d’implementar amb
urgència
tan pendents. “Tenim molt clar
que s’ha de fer al Delta i s’hauria
d’haver començat a fer fa 5 o
10 deu anys. No podem perdre
més temps esperant resultats”,
ha recordat. (ACN)

El GALP Mar de l’Ebre reparteix 2,3 MEUR per a
117 projectes d’economia blava a l’Ebre des del 2016
El GALP Mar de l’Ebre, des de la
seva posada en marxa el 2016,
ha repartit 2,3 milions d’euros
en 117 projectes dels set municipis amb activitat pesquera i marítima de les Terres de
l’Ebre. 43 projectes (37%) s’han
executat a la Ràpita, 34 a Deltebre, 11 a l’Ametlla de Mar i
l’Ampolla, 8 a Amposta, 7 a les
Cases d’Alcanar i 3 a Sant Jaume d’Enveja. El 61% d’aquests
projectes han estat de topologia petita o mitjana i han rebut

fins a un topall de 20.000 euros. Són els resultats “exemplars” de la recta final del Fons
Europeu Marítim i de la Pesca
(FEMP) gestionats pel GALP
ebrenc, ja que el 82% dels projectes escollits s’han executat
i s’ha concedit el 99,15% dels
recursos disponibles. “Estem
contribuint de manera decisiva a l’impuls de l’economia
blava a les Terres de l’Ebre”, ha
afirmat el gerent del GALP Mar
de l’Ebre, Joan Alginet. (ACN)

Joan Alginet.

anunci
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TERRITORI I MOBILITAT
Trobada a l’Aldea per reclamar i millorar
l’aturada de trens d’alta velocitat
Dimarts es van reunir a l’Ajuntament de l’Aldea, els representants de Territori del Departament de Vicepresidència,
encapçalats pel Secretari General de Territori i Mobilitat,
Isidre Gavín, juntament amb la
Directora de Serveis Territorials
Lidia Pino, representants de la
Plataforma Trens Dignes i l’Alcalde Xavier Royo i la Diputada i Primer Tinent d’Alcalde de
l’Ajuntament de l’Aldea Irene
Negre.
La trobada va ser fruit d’una reunió prèvia del mateix Ajuntament i la Plataforma, on l’Ajuntament es va comprometre a
demanar una reunió amb la
Generalitat per a millorar molts
d’aspectes pel que fa al transport públic de les TTEE.
Durant la reunió es van posar
sobre la taula, la reclamació de
l’Estació Intermodal a l’Estació
del Tren de l’Aldea, l’accessibi-

Taula de
mobilitat
El secretari de Territori i Mobilitat i president de la Taula
de Mobilitat de les Terres de
l’Ebre, Isidre Gavín va presidir la Taula de Mobilitat de
les Terres de l’Ebre a Tortosa,
després de reunir-se a l’Aldea
amb l’alcalde, Xavier Royo, i
representants de la plataforma Trens Dignes.
Va informar de la segona carta que, després de sis mesos
sense resposta, han tornat
a enviar al govern espanyol
per reclamar que s’aturin al
menys quatre freqüències de
l’Euromed per sentit a l’estació de l’Aldea, un compromís
que s’havia aprovat al Congrés dels diputats al setembre de 2020.
El secretari de Territori i Mobilitat considera que ja no hi ha
excuses per implantar el servei, així com els Talgos i també l’Avant que es van retallar
amb la pandèmia. El projecte que planteja el Govern i la
Taula de Mobilitat de l’Ebre és
que el territori tingui entre 10 i
12 freqüències d’alta velocitat
per anar a Tarragona i Barcelona o a València.

litat i millora del barri de Sant
Ramon, la posada en servei de
l’intercanviador de busos al
Polígon Catalunya Sud, la reclamació de les aturades dels
trens d’alta velocitat a l’Aldea,
millores a efectuar pel que fa a
connexions i informació de les
línies de proximitat de les línies
de bus i la situació de l’enllaç

ferroviari de l’Estació de Mercaderies.
Des de la Plataforma, van ficar
molt d’èmfasis en reclamar i
potenciar l’estació de tren de
l’Aldea, amb la posada en funcionament l’Estació Intermodal, així com les aturades dels
trens d’alta velocitat i altres aspectes actuals a millorar dels

serveis de proximitat de les línies de bus.
Isidre Gavín, Secretari de Territori i Mobilitat: “és gravíssim
i un menyspreu per a la ciutadania ebrenca que passin de
llarg trens que, pràcticament
sense cost ni inversió, podrien
donar servei al territori”. Gavin
va afirmar les constants comunicacions enviades al Ministerio de Fomento, per “reclamar
les aturades dels trens d’alta
velocitat, sense cap mena de
resposta”. Xavier Royo, Alcalde
de l’Aldea, a part de recolzar les
propostes presentades per la
Plataforma, com les demandes
del Departament sobre les aturades les línies d’alta velocitat
a l’Estació de l’Aldea, també va
exposar que “el treball que està
duent a terme l’Ajuntament,per
posar en servei tant l’intercanviador de busos al Polígon com
de les gestions que s’estan fent

per aconseguir l’enllaç ferroviari
a l’Estació de Mercaderies”. Així
mateix, va exposar que “qualsevol actuació a l’actual Estació
de tren, com ara una estació
Intermodal, ha de passar per
una millora de l’accessibilitat al
barri de Sant Ramon; el vial actual d’accés no reuneix les condicions adequades per als vehicles i vianants que transiten per
aquesta via actualment i menys
si aquesta s’ha d’incrementar”.

“És un menyspreu
per a la ciutadania
ebrenca que passin
de llarg trens que,
pràcticament sense
cost ni inversió,
podrien donar servei
al territori”

L’ALDEA
L’Ajuntament dona llum verda a Jabil i
aprova la llicència d’obres
La Junta de Govern de l’Ajuntament de l’Aldea, ha aprovat
la llicència d’obres a Jabil per
a procedir a la posada en funcionament de la planta de fabricació d’envasos de cartró al
Polígon Catalunya Sud al terme
municipal de l’Aldea. L’actuació
representarà una inversió de 12
milions d’euros i una previsió
de 100 llocs de treball.
Aquesta serà la segona activitat
industrial que Jabil es posarà en
servei aquest any 2022, al Polígon Catalunya Sud de l’Aldea i
que sumarà fins a tres activitats
industrials del mateix grup empresarial a l’Aldea.
La multinacional nord-americana Jabil empresa líder al sector compta amb 100 plantes industrials a una trenta de països
amb una plantilla de 260.000
treballadors, i el seu centre tecnològic Blue Sky està instaurat
a l’Aldea.

Xavier Royo, Alcalde de l’Aldea, mostra la seva satisfacció,
per la posada en funcionament
d’aquesta nova planta i “agraeixo a Jabil, l’aposta que fa per
tercera vegada pel Polígon Catalunya Sud a l’Aldea, insistint
en la situació estratègica que

té l’Aldea, fet que comporta,
una forta capacitat d’atracció
industrial, quedant demostrat
que en aquesta legislatura hi
hauran fins a cinc implantacions o ampliacions de grans
empreses a l’Aldea, a part d’altres de mitjana i petita activitat”.

Xavier Royo, alcalde de
l’Aldea: “agraeixo a Jabil
l’aposta que fa per
tercera vegada pel
Polígon Catalunya Sud
a l’Aldea, insistint en la
situació estratègica que
té l’Aldea, fet que
comporta una forta
capacitat d’atracció
industrial. En
aquesta legislatura hi
hauran fins a cinc
implantacions o
ampliacions de grans
empreses a l’Aldea, a
part d’altres de mitjana i
petita activitat”

montsià
LA RÀPITA

EUFONIC 2022

Josep Caparrós repetirà com
a alcaldable a les pròximes
eleccions municipals

Tal com va avançar Ràdio Ràpita, Josep Caparrós, l’actual
alcalde de la Ràpita, repetirà
a les eleccions municipals del
2023 amb la intenció d’optar al
seu tercer mandat. Caparrós ja
va manifestar a la secció local
d’Esquerra Republicana la seua
voluntat de continuar.
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L’alcalde assegura que continua tenint la motivació i la il·lusió per a seguir treballant per
la Ràpita. El mandat ha estat
condicionat per la pandèmia i
per això Caparrós creu que un
altre mandat permetria acabar
alguns projectes.
(Ràdio Ràpita/ebredigital.cat)

Judeline i el duet escocès
Kinbrae, els primers artistes
anunciats

L’Eufònic 2022, el festival d’arts
sonores, visuals i digital-performatives de les Terres de
l’Ebre, se celebrarà del 25 al 28
d’agost en diferents espais del
delta de l’Ebre. En l’11a edició,
passaran pel certamen la jove
Judeline amb la seva experimentació flamenca, la taiwanesa Sabiwa o la instal·lació
lumínica sobre el canvi climàtic
dels francesos Maya Mouawad
& Cyril Laurier. La inauguració
del festival anirà a càrrec dels
bessons escocesos Kinbrae i

es farà a l’església de la Ràpita.
Aquest municipi serà l’epicentre del certamen, però també
es faran actuacions, concerts
i instal·lacions artístiques en
altres poblacions ebrenques,
com Amposta o Tortosa, que
acollirà Eufònic Pro els dies 26
i 27 d’agost. (ACN)

Del 25 al 28 d’agost
en diferents espais del
delta de l’Ebre
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FIRA DE
CREUERS
SEATRADE
La Generalitat, a través de
l’empresa pública Ports de
la Generalitat, ha participat
com a Ports of Catalonia en
la fira Seatrade Cruise Global,
amb els ports de Palamós,
Roses i la Ràpita, conjuntament amb les destinacions
turístiques de la Costa Brava
i les Terres de l’Ebre, i per
primera vegada ho ha fet
en un estand propi. S’han
promocionat les tres instal·
lacions portuàries, els nous
serveis que s’ofereixen a
creuers i passatgers i les noves activitats turístiques de
les dues zones del territori,
en l’aparador més important
de creuers del món on han
coincidit les companyies de
creuers, els ports, els patronats de turisme, els operadors turístics i la premsa
internacional. La Seatrade
s’ha celebrat a Miami Beach,
Florida.

t
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montsià
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AIGUATS DE L’1-S
La reparació dels
desperfectes comporten
una inversió d’almenys 3
milions

L’1 de setembre de 2021 el terme municipal d’Alcanar es va
veure afectat per un episodi
excepcional de pluges molt
intenses i devastadores que
van impactar infraestructures,
equipaments, habitatges, xarxa
viària, patrimoni i finques particulars. A més, les aigües torrencials van provocar avingudes d’aigua amb molt de cabal
i velocitat que van arrossegar
materials i van agreujar-ne els

efectes. Uns mesos després
de la catàstrofe, l’Ajuntament
d’Alcanar pot tenir un cost
aproximat de les despeses de
reparació que haurà d’assumir
el consistori per a infraestructures i equipaments públics,
siga amb fons propis o amb el
suport de subvencions i d’actuacions
d’administracions
supramunicipals. “Tot plegat
munta a tres milions d’euros,
com a mínim”.

ALCANAR
Inauguració de la IV Mostra
d’Arts i Flors als Balcons
“Art i Flors als balcons” arriba
amb la seua quarta edició per
mostrar a Alcanar l’art al carrer.
Enguany reuneix 47 obres d’artistes canareus o vinculats al
municipi. L’exposició és un al·licient més per passejar per Alcanar, del 30 d’abril al 15 de maig,
admirant les obres d’art que
engalanaran el carrer Generalitat, la plaça Major, el carrer Felip
Pedrell i les places del Peó i del
Camí Ample.
Es donarà el tret de sortida amb
l’acte d’inaguració que tindrà
lloc demà dissabte 30 d’abril, a
les 19h, a la plaça de l’Ajuntament, on es retrà un homenatge
al pintor Narcís Galià, catedràtic
a l’Escola Superior de Belles Arts
Sant Jordi i director de l’Escola
Municipal d’Arts Plàstiques d’Alcanar durant més de 25 anys.
Els professors de l’Escola Municipal de Música d’Alcanar David
Llao (piano) i Rosa Juan (flauta)

amenitzaran l’acte. En acabar, es
farà una visita guiada al llegat de
Narcís Galià a la Casa O’Connor.
Posteriorment, el dia 1 de maig,
a les 19.30 h, s’efectuarà un re-

corregut per l’itinerari de les
obres, comentat pels seus autors. La sortida serà des de la
Plaça de l’Ajuntament. Més Info
Pàg 7.

S BÀRBARA

SANT JAUME

LA RÀPITA

LA SÉNIA

S’estrena
l’himne
“La Plana”

Urbanització
del polígon

Naix el Festival Internacional
de Cinema i Cultures
‘TRETS’

18a Fira
Gastronòmica

La iniciativa de crear un himne
va sortir de l’actual regidor de
Cultura, Agustí Espuny, qui va
considerar que, existint l’himne
religiós en honor a la patrona i
el del club de futbol, per què no
tenir-ne un per a tot el poble. “Hi
ha dues noies d’aquí del poble,
Miriam Cid i Mireia Ibáñez, que
sempre col·laboren als premis
literaris, i els ho vaig comentar
perquè fessin la lletra. Em van
dir que era una idea fabulosa.
Llavors s’havia de fer una música, amb una persona del poble,
involucrada en la banda, Agustí
Roé, qui es va ocupar de buscar
un compositor que va ser l’ampostí Lionel Beltran”. L’himne es
va presentar a la inauguració de
les Jornades Culturals i també
s’ha enregistrat i s’està realitzant
la postproducció per poder-lo
utilitzar en actes oficials, en què
no es pugue fer en directe. (Notícia de la Plana Ràdio)

El Ple ha aprovat el plec de
clàusules administratives per a
la licitació de les obres d’urbanització del polígon industrial
les Salines un dels projectes
més importants d’aquest mandat, ja que dotarà el municipi
de sòl industrial. D’acord amb
el plec de clàusules administratives es treu a licitació la urbanització de les fases 1 i 2 del
polígon que ocuparà un espai
de 41.000 m2 al sud del nucli
urbà. El preu de la licitació és
de 1.004.925,29 euros i contempla unes millores valorades
en 116.696,28 euros. A més de
l’oferta econòmica i l’execució
de millores, es valora també la
capacitat tècnica i organitzativa i l’ampliació del termini de
garantia de l’obra. El projecte estarà finançat, en part, per
una subvenció de la Diputació
(451.000 euros) i la resta es finançarà amb les quotes d’urbanització i la contractació
d’un préstec.

Torna la Fira Gastronòmica
a la Sénia, els dies 7 i 8 de
maig. Aquest any 2022 arriba a la seva divuitena edició
i ofereix diferents activitats
com curses de cavalls, exposicions, show cookings,
zona de comerços, degustacions i actuacions musicals.

ULLDECONA

Naix a la Ràpita el Festival Internacional de Cinema i Cultures ‘TRETS’ amb la voluntat de fer servir el cinema per
apropar els espectadors als
trets d’identitat de la cultura
d’un país, que en aquesta primera edició serà Itàlia. El festival, organitzat per Cineclub
la Ràpita amb la col·laboració
de l’Ajuntament, tindrà lloc del
6 al 8 de maig a diferents ubicacions del municipi: l’Auditori
Sixto Mir, el Maset Espai Joves,

la glorieta de l’Escola Carles III
i el Frankfurt Marc.
Després de cinc anys de vida, el
Cineclub ha aconseguit portar
a la Ràpita una programació
estable que inclou dues o tres
pel·lícules al mes, sempre respectant-ne la versió original
subtitulada, i amb una selecció
acurada de films que va des de
clàssics del cinema, pel·lícules
inèdites a les sales comercials
o cintes que han passat per altres festivals de cine.

Desbrossada
de camins
rurals

L’Ajuntament ha adjudicat a
l’empresa Beceite Forestal el
contracte per a la realització de treballs de desbrossada de camins rurals per
un import total de 27.670,79
euros. A la licitació, per procediment obert simplificat,
s’han presentat un total de 4
empreses.

terres de l’ebre

ribera/terra alta
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ECONOMIA

EL PINELL DE BRAI

El Govern activa els mecanismes
previs al llançament del fons de
transició nuclear d’Ascó i Vandellòs,
dotat amb 24 MEUR
El Departament d’Empresa i
Treball ha rebut aquest dimarts
l’autorització del Govern per
activar la fase de consulta prèvia a l’elaboració del decret que
regularà el fons de “transició
nuclear”, un mecanisme creat per compensar els efectes
del tancament de les centrals
d’Ascó i Vandellòs. Segons ha
detallat l’Executiu, aquest fons
estarà dotat amb 24 milions
d’euros i se centrarà a finançar
“accions de desenvolupament
socioeconòmic” i de “transició
energètica”. L’objectiu principal del nou decret serà regular aquest fons i assegurar-ne
una gestió eficient i eficaç, ha

11

apuntat el Govern.
Està previst que el fons de transició serveixi per finançar a les
zones afectades per “l’impacte ambiental” de la producció
d’energia elèctrica nuclear a
les centrals nuclears d’Ascó i
de Vandellòs. En aquest sentit,
estan previstes actuacions per
fomentar la reactivació a les
comarques del Priorat, el Baix
Camp, la Terra Alta, la Ribera
d’Ebre i el Baix Ebre.
Segons el Govern, es vol potenciar la diversificació econòmica i
oferir alternatives als 3.000 llocs
de treball directes lligats a unes
centrals que van entrar en funcionament entre 1984 i 1988.

Móra d’Ebre lidera la transparència
a la Ribera d’Ebre

El segell Infoparticipa acredita el grau de transparència de les administracions públiques basant-se en un panell de 52 indicadors desenvolupat pel Laboratori de
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Facultat de Ciències de
la Comunicació de la UAB. A l’edició del 2022, el resultat de l’avaluació de l’Ajuntament de Móra d’Ebre s’ha mantingut en la línia del de l’any 2021. Segons Joan
Piñol “la millora que vam obtenir l’any 2021 respecte el 2020, en que vam passar
del 40% al 86%, l’hem consolidat aquest any amb l’obtenció d’un resultat del 83%.
Aquest és el resultat de l’aposta de l’equip de govern de l’ajuntament amb la transparència i amb l’ús de les tecnologies de la comunicació i de la informació com
una eina de rendició de comptes cap als veïns i veïnes”.

EN 1 MINUT
** MÓRA D’EBRE: Acte institucional del 25è aniversari de la Biblioteca Comarcal en
el que ha rebut la denominació de Biblioteca comarcal de Móra d’Ebre “Artur Cot i
Miró”. A l’acte va assistir la Sra. Dolors Vidal, vídua d’Artur Cot.
** GANDESA: ahir dijous el conseller Josep Rull va visitar la capital terraltina i va
presentar el seu llibre “1 dia d’Octubre i 2 poemes”, al Casal de Joventut de Gandesa.
** RIBERA D’EBRE: divendres passat es va presentar la quarta edició de la Mobile
Week Catalunya. La Ribera és un dels setze territoris catalans —l’únic de les Terres
de l’Ebre i la demarcació de Tarragona— que acolleix activitats gratuïtes i obertes a
tota la ciutadania des de divendres passat i fins avui.
** TERRA ALTA: segons va fer oficial l’Agència Catalana de l’Aigua (L’ACA), les depuradores de Caseres, Bot, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca entraran en
funcionament en els propers cinc anys. Així, la Terra Alta serà la primera comarca de
Catalunya on es completaran totes les actuacions pendents del Pla de sanejament.
** ASCÓ: la Consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, va conèixer les tasques que s’estan fent a l’antic pas de barca on s’està posant en valor un espai verd al municipi.
S’ha restaurat l’estructura del pas de barca recuperant així un element patrimonial
més i s’està dignificant un paisatge de memòria democràtica per on les tropes republicanes van travessar el riu a l’inici a la Batalla de l’Ebre.
** RASQUERA: durant el cap de setmana, el municipi riberenc acull una fira dedicada
als costums locals mitjançant l’artesania i la producció d’aliments. La festa se centra
sobretot a la cabra blanca de Rasquera, oví típic de la localitat.

Troben un projectil
d’artilleria prop de
l’ermita Santa Maria
de Magdalena
Un ciutadà que es trobava
passejant el 16 d’abril passat
per un paratge proper al camí
de l’ermita de Santa Maria de
Magdalena al Pinell de Brai va
localitzar amb un detector de
metalls un objecte que pel seu
aspecte semblava un projectil d’artilleria. Davant d’aquest
succés, va avisar els serveis
d’emergència i agents de la
Guàrdia Civil es van personar
al lloc. Després de verificar
els fets, es va activar els especialistes TEDAX els quals van
identificar amb total claredat
un projectil explosiu del calibre 155mm usat a les peces
d’artilleria 1155/13 Schneider.
El projectil tenia un pes total

de 45 kg i conservava la seva
espoleta, cosa que el feia encara més perillós. Aquesta
peça d’artilleria va ser llançada
probablement durant la Batalla de l’Ebre i per motius que
es desconeixen, en impactar
contra el terra, no es va activar.
en cas de conèixer l’existència
d’algun objecte d’aquest tipus
no s’ha de manipular en cap
moment, cal mantenir una
distància de seguretat, evitar
que algú s’hi acosti o manipuli
i, com més aviat millor, avisar
immediatament les autoritats
policials.
Els TEDAX van destrui-rlo en
una cantera próxima, degut a
la seva perillositat
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ROQUETES

ALDOVER

Premi ‘Roquetenc de l’Any’ a
l’Associació de Dones

Aquest any, el reconeixement
‘Roquetenc de l’any’ ha sigut
per a l’Associació de Dones de
Roquetes. “Un premi més que
merescut. Des de l’Ajuntament
hem volgut reconèixer la seva
tasca durant aquests anys”.

L’entrega fou durant els actes
de la diada de Sant Jordi, que
també van coincidir amb els de
la commemoració de la segregació.
Entres aquests, també va tenir lloc la presentació i elecció

de pubilles i hereus de Festes Majors 2022 que es tanca
amb Roser Mangrané com a
Pubilleta, Guifré Tejeda com
a Hereuet, Laia Reverté com a
Pubilla Major i Joan Cid com a
Hereu Major.

Paüls es prepara per la Fira de la Cirera
de la «normalitat», dies 4 i 5 de juny
La XIX Fira de la Cirera tornarà el primer cap de setmana de juny. Serà els dies 4
i 5 de juny, en una edició considerada com de la «normalitat». «Volem celebrar
una fira el més semblant possible a abans de la pandèmia, amb activitats per tot
el municipi», assegura l’alcalde de Paüls, Enric Adell Moragrega.
Després d’una fira, l’any passat, adaptada als protocols contra la Covid-19 i amb
el mercat de la cirera concentrat a la Plaça Major i Muret, enguany es farà per
tot el poble. «L’any passat vam tirar endavant per tot el que significa per al municipi i, sobretot, per als productors i productores locals. Ens vam reinventar i
adaptar al context, igual que el primer any de la pandèmia. Enguany, tres anys
després de la darrera edició abans de la pandèmia, esperem recuperar la fira per
tot el poble perquè entenem que també és un tret que li dona molt d’encant a la
fira», explica l’alcalde. Aquest esperit, de fet, és el missatge que vol traslladar el
cartell d’enguany, amb molt de color, que firma de nou l’artista local Domingo
Basco Estrada, amb la cirera i el color blau com a protagonistes. Properament,
es donarà a conèixer el programa de la Fira, que incorpora novetats. A la fotografia (d’esquerra a dreta): Xavier Gracià Bertomeu, regidor de Cultura, Turisme
i Festes Domingo Basco Estrada, autor del cartell Enric Adell Moragrega, alcalde
de Paüls i Marc Veyga Vila, regidor de Fires.

La campanya de les
festes amb bous ha
començat
La campanya de les festes amb
bous a les Terres de l’Ebre ha
començat, aquest passat cap
de setmana, a Aldover, coincidint amb els festes per Sant
Jordi. Representants de l’entitat animalista AnimaNaturalis
han reprès la gravació d’aquestes celebracions, sobretot de
bous capllaçats i embolats que
són dues de les modalitats que
s’insta a prohibir al Parlament.
Ho han fet a través d’una proposició de llei que han presentat la CUP i els Comuns, que
també proposa prohibir els
bous a la mar.
D’altra banda, des de l’Agrupació de Penyes i Comissions
Taurines de les Terres de l’Ebre
s’ha valorat positivament l’inici dels actes i la celebració de
la festa amb tota normalitat, ja
pensant en la propera cita que

és al Mas de Barberans, per les
festes de Sant Marc. Des d’ahir
i fins demà dissabte. Finalment, informar que, ahir dijous,
membres de l’Agrupació van
estar reunits al Parlament amb
diferents partits polítics.

La propera cita és al
Mas de Barberans, per
les festes de Sant Marc

terres de l’ebre
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POLÍTICA

L’AMETLLA DE MAR

Es demana que no s’excloguin les
EMD dels programes
d’ajudes dels fons europeus
El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana - Euskal HerriaBildu, ha registrat al Senat, una
moció per garantir la no exclusió de les Entitats Municipals
Descentralitzades (EMD) dels
programes d’ajudes i subvencions destinats a Entitats Locals
finançats amb fons europeus.
La moció, que es debatrà a la
Comissió de Despoblament i
Repte Demogràfic, incideix en
la participació de les EMD en
programes com el DUS 5000,
que habilita una línia de subvencions per promoure l’ús
d’energies netes en el marc
dels Fons europeus Next Generation.
Dins del marc dels fons Next
Generation, el Govern de l’Estat va aprovar el Reial decret
692/2021, de 3 d’agost, pel
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qual es regula la concessió directa d’ajudes per a inversions
en projectes singulars locals
d’energia neta als municipis que
pertanyen al repte demogràfic.
Tanmateix, no es preveu al seu
articulat la possibilitat que les
Entitats Municipals Descentralitzades es puguin acollir a les
ajudes, malgrat que algunes
puguin disposar de la capacitat
i els recursos per redactar i presentar projectes propis. I d’aquí
la moció republicana.
La senadora Vanessa Callau ha
recordat que “les EMD són l’administració local amb menys
recursos, i no haurien de restar
excloses de les convocatòries
d’ajudes europees pel fet de
formar part d’un municipi.”
És per això que la moció demana al govern espanyol que

La senadora Vanessa Callau.

es garanteixi que les convocatòries de subvencions dirigides
a entitats locals no excloguin
a les Entitats Municipals Descentralitzades, les quals estan
legalment constituïdes i tenen
personalitat jurídica pròpia.

EN 1 MINUT
** CAMARLES: L’Ajuntament de Camarles ha convocat un ple extraordinari per a avui divendres
dia 29 d’abri (9 h), a la Sala de Plens. D’altra banda, l’Ajuntament ha decidit ajornar la festa dels
Tres Tombs prevista per diumenge dia 1 fins a nova data, per l’accident del passat cap de setmana.
** L’AMPOLLA: El dimarts (19h) a la sala de plens de l’Ajuntament, es presentarà la nova delegada
de la Lliga contra el Càncer a l’Ampolla. A l’acte, hi assistirà Francesc Vallespí, vicepresident de la
Lliga contra el Càncer, qui explicarà què és la Lliga; el Dr. Marc Grifoll, oncòleg mèdic resident del
Servei d’Oncologia de la Catalunya Sud, que oferirà la conferència ‘Càncer de còlon: prevenció,
diagnòstic i tractament’; i tindrà lloc el nomenament de Maite Gallimó com a nova delegada a
l’Ampolla.
** L’ALDEA: Relació de Premiats del XVI Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril. Premi Narrativa Categoria general. 1er premi a l’obra el Bastaix de Ribera, de l’autor Ramón Luís González Reverter, de
La Ràpita; Pintura premi general. 1er Premi, a l’obra Contxita de la Llet, de l’autor Josep Mª Casals
Compaño; Premi pintura general local. 1er Premi el jurat ha decidit deixar el primer premi desert.
2on Premi, amb l’obra Llums i Color de l’autor local Josep Mª Brull Andreu. 3er Premi, amb l’obra
Ombres Lliures, de l’autora local Ester Gil Paez, de l’Aldea; Premi Pintura Categoria Jove. Premi a
la categoria escolar dels 7 als 11 anys, amb l’obra Viatge al Passat, de Gemma Escudier Salom, de
l’Aldea.
** TIVENYS: La primera edició de FirArrels ja està apunt de ser una realitat i és per això que ahir
dijous al parc municipal es va fer la presentació. El certamen tindrà lloc del 6 al 8 de maig. La fira
estarà dedicada a la cultura i gastronomia d’un pais i en aquesta primera edició, el país escollit és
Romania. FirArrels s’ubicarà en tres espais principals del municipi, la Plaça Major, el Recinte Firal i
els carrers que uneixen ambdós anteriors.
** BENIFALLET: Les Coves i el Llagut van registrar 3.672 visites aquesta Setmana Santa. 2.570 persones van visitar les Coves i 1.102 van viatjar amb el llagut. Aquesta xifra representa un increment
del 10% respecte a l’any 2021, quan es van registrar 3.271 visites. D’altra banda, demà dissabte tindrà lloc la Festa de les Coves. A les 10 hores, preparació de les paelles, a les 12 missa a les Coves
i a les 14 hores dinar popular. Posteriorment, hi haurà ball. Servei de bus gratuït des del casal del
poble fins a les Coves.
**RIBERA D’EBRE: La Seguretat Social reafirma el tancament de l’Oficina d’Atenció i Informació
de Móra d’Ebre. El servei va tancar per la pandèmia i no reobrirà malgrat el compromís adquirit fa
gairebé un any pel Govern espanyol. Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal, considera
que és una decisió “insultant i un menyspreu al territori”.

Jordi Gaseni repetirà com
a candidat d’Esquerra
Republicana a l’alcaldia
Jordi Gaseni i Blanch, actual alcalde de l’Ametlla de Mar,
tornarà a encapçalar la candidatura d’Esquerra Republicana
a l’alcaldia, després que l’Assemblea de militants l’hagi escollit per unanimitat, com a cap
de llista. Gaseni té per objectiu
continuar amb el sanejament
de les finances municipals que
es va trobar en accedir a l’alcaldia l’any 2015, així com, impulsar diferents projectes de transformació del municipi, alguns
dels quals s’han vist retardats
per l’impacte dels dos anys de
Covid. A la gestió econòmica
rigorosa dels dos mandats de
Jordi Gaseni cal afegir l’impuls
de diferents actuacions i projectes en la millora del benestar
de la ciutadania, com l’obertura
de la residència de gent gran,
la construcció de la biblioteca municipal, l’assoliment de
l’acord de l’adquisició dels terrenys del Parc del Bon Repòs,
l’ampliació del Centre d’Atenció

Primària o les inversions per la
millora de carrers de Tres Cales. Gaseni s’ha mostrat “amb
optimisme i ganes de servir al
poble” encarant nous reptes, A
més, l’alcalde i candidat, s’ha
mostrat determinat a continuar
gestionant amb responsabilitat
la hisenda municipal; rebaixant
el deute que es va trobar en accedir a l’alcaldia i solucionant
els grans contenciosos judicials
encara existents. Esquerra intentarà revalidar la majoria absoluta que va assolir a les eleccions municipals del 2019.

Reconeixement a GastroMar
l’Ampolla
El congrés GastroMar l’Ampolla ha estat reconegut per la seva
contribució a l’estratègia marítima amb el premi ‘Catalonia Hub
Seafood 2022’, que atorga el Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. L’alcalde Francesc Arasa ha recollit el reconeixement aquest dimecres en un acte organitzat a l’estand del GALP en el marc de la
fira Seafood Expo Global/Seafood Processing Global.
Al llarg de l’acte, Rosina Montero, cap de Promoció Turística de
l’Ampolla, ha intervingut per explicar l’objectiu pel qual s’ha creat GastroMar l’Ampolla: mostrar les diferents formes d’elaborar
productes mariners del Delta de l’Ebre i ser un punt de debat
sobre l’alimentació responsable i la cuina d’aprofitament, sostenible, saludable i familiar.
És la primera vegada que la fira Seafood Expo Global/Seafood
Processing Global se celebra a Barcelona. Aquest esdeveniment,
que enguany ha arribat a la 29a edició, té com a finalitat portar
la indústria mundial de productes de la mar a la capital catalana.
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CELMA

MICHEL

TERCERA DIVISIÓ
German no continuarà
entrenant a l’Ascó

GRÀCIES SERRANO
Quan escric aquest article
els podria dir que Serrano
no seguirà com a míster a la
Sénia. La decisió potser està
presa, però queda un 5 per
cent perquè pugue seguir. No
sóc gaire amic de Serrano, ni
tampoc enemic, però m’agenollo davant d’ell pel que
ha fet a la Sénia. Amb pocs
recursos en els set anys que ha
estat, ha tret petroli de l’equip.
Que un entrenador estigui
una temporada o dues en un
equip és normal però que duri
set campanyes és un miracle
i bat el rècord de la història
recent. Hi havia jugadors ja
fa anys no volien a Serrano.
Normal, si mengem cada dia
paella cansa. El mateix discurs,
la rutina avorreix i a això s’ha
de sumar que hi ha jugadors
egoistes que volen un canvi. I
potser el nou mister tampoc
els agradarà. A Serrano no li
falten núvies, la seva feina no
ha passat desapareguda a la
comarca. Ha posat a La Sénia
al podi de les tres millors èpoques de la seva història, fent
un bon futbol, intens de bon
toc i jugant fora de casa sent
valent i atrevit. Fa pocs dies,
a un gran entrenador, li van
deixar caure si volia entrenar
la Sénia. I va dir: “Entrenador
com Serrano no en trobareu ni
un”. Gràcies Serrano per les 7
grans temporades, mentre a
la Sénia has posat el llistó alt a
Ulldecona, la teva població, no
has estat profeta. Això passa
en ocasions.

Partit recuperat

Ahir es van disputar els 20 minuts del partit Roquetenc-Rapitenca B. Els locals van fer
dos gols i van guanyar 3-1.
D’altra banda, el Benissanet
no va poder presentar efectius
suficients ahir a Jesús i Maria.
A cap dels dos equips els anava bé jugar però es va imposar
haver de fer-ho.

LA LLUITA PEL
PODER
Encara no ha començat la
campanya per les eleccions
a la Federació Catalana i
la veritat és que ja estem
cansats. Fa unes setmanes
ja vaig opinar que el compte enrere seria distret. Em
vaig quedar curt. I si us dic
la meua opinió, em fa una
mica de pena que per dirigir
el futbol més modest passen
situacions com les que s’estan
vivint desacreditant-se uns
i altres, arribant a qüestions
personals i a situacions que
serien pròpies d’una pel.lícula
de James Bond. Al final, a més
de l’interès per governar el
futbol català, la lluita està per
arribar al poder. No sé. Això
em sembla.

Ferran Simó
renova amb
l’Aldeana
La junta de la UE Aldeana ha informat esta setmana que Ferran
Simó i el seu cos tècnic renoven per a la temporada propera.
Per tant, es confirma la continuïtat del tècnic ampostí, que ja
fa setmanes que està treballant
per la temporada vinent. D’altra banda, davant de l’allau de
baixes actualment del primer
equip, l’Aldeana ha incorporat a
Eric, davanter del Santa Bàrbara, jugador amb projecció i que
acabarà la temporada amb el
club aldeà.

Assemblea del
CF Santa Bàrbara
Avui el CF Santa Bàrbara farà
una assemblea informativa en
la que el president Silverio i el
secretari, César Roig, pilars del
club, comunicaran que no continuen. Caldrà veure si s’obre un
altre episodi incert a l’entitat.

L’Ascó va perdre en el darrer
partit de la temporada fora de
casa, al camp del San Cristobal
(5-1). L’equip, molt minvat, va
donar la cara i fins ben entrada
la segona meitat va estar dins
del partit. No obstant, a partir
del 3-0, el duel es va trencar i
el San Cristobal va ser el dominador. L’Ascó va marcar un gol
però a darrera hora arribaria el
cinquè gol que va tancar la golejada local.
Dilluns, a Minut 91, a Canal TE,
el tècnic German Inglés ja va
anunciar que no seguiria entrenant a l’Ascó.
Hi ha un nou projecte amb un
nou entrenador. Celma, a la
seua secció a la plana 19, avan-

ça el nom de qui potser el nou
mister. La possibilitat de que
German continués a Ascó com
a director esportiu també es
distancia i el tècnic ara estudia
altres propostes com podria
ser la de coordinador de futbol base de la UE Tortosa-Ebre.
Una possibilitat que German no
va confirmar però que tampoc
va descartar.
L’Ascó ha tingut dues baixes.
Genís Arrastraria, jesusenc que
acabarà la temporada amb el
Catalònia i el davanter Sardà
que ha fitxat amb el Reddis.

Genís Arrastraria i Sardà
han causat baixa

Remuntada de líder de la
Rapitenca, contra el Valls (2-1)
La Rapitenca va remuntar contra el Valls (2-1) i va fer un gran
pas endavant per l’ascens. Segueix líder, amb avantatge, i havent descansat ja. Està a 3 punts
del segon classificat, el Viladecans. Amb un partit menys.
El Valls va avançar-se a la segona meitat però la Rapitenca, amb un Oribe esplèndit, va
traure casta i orgull de campió.
Oribe va provocar un penal
que ell mateix va transformar i,
posteriorment, va assistir amb
el llançament d’una falta perquè Edgar marqués el 2-1. Els
dos pichichis no van fallar. Va

ser una matinal emocionant,
amb més de 800 persones a
la Devesa i amb un ambient
d’il.lusió entre l’afició que, tot i
que cal ser prudent, comença a
pensar en l’ascens, a manca de
5 jornades.
Peque i Rangel van ser baixa.
Cal dir que Cristian Del Pozo
(Perelló), que estava entrenant
amb l’equip, s’ha incorporat.
La Rapitenca visita el Vista Alegre, diumenge la tarde (17 hores). Són 18 jornades seguides
sense perdre i l’equip segueix
invicte a casa. Una gran trajectòria. De gran líder.

El Móra la Nova assegura la
permanència a Segona
El Móra la Nova va guanyar a
Altafulla (1-2) i, d’aquesta forma, confirma la permanència
a la segona catalana, a manca
de dues jornades. Ambrós, tècnic del Móra la Nova: “vam començar el partit bé, controlant
la pilota davant d’un Altafulla
que esperava més al seu camp,
esperant l’errada nostra. Vam
tenir paciència i vam anar progressant. Barru, amb un gran
gol de fora de l’àrea, va marcar
el 0-1. Però el gol no es va convertir amb confiança amb pilota
i vam tenir algunes pèrdues. Ells
van fer més arribades i natros,

tot i no estar còmodes, vam tenir més espais i vam generar un
parell d’ocasions, amb un pal.
A la segona meitat, va seguir
la mateixa dinàmica. Tot i que
Jaume va poder marcar el 0-2,
l’Altafulla va fer sensació de perill i ens va empatar. Vam fer un
retocs i vam poder frenar l’impuls del rival, tenint més aproximacions clares, amb un altre
pal. Frede va marcar l’1-2 que,
tot i estar un xic precipitats per
la importància del resultat, ens
va donar la victòria. Molt content per assolir una permanència del tot merescuda”.

LA PROPERA

Ascó-Grama diumenge 18h

Vista Alegre-Rapitenca dium 17h
SEGONA CATALANA:
Fase ascens: dissabte: Cambrils
U-Aldeana (17.45h); Diumenge:
Tortosa-Canonja (17h) i Ampolla-Reddis (17h)
Permanència 1: Pobla-Perelló
(diss 16.30h); Ebre E-Floresta
(diumenge 19h);
Permanència 2: (diss 17h)
Riudoms-Vilaseca; (diu 17h) Rem
Bítem-Amposta.
Permanència 3: (dissabte 17h)
Altafulla-Ulldecona; Móra Nova-Roda (diu 17h).
Permanència 4: Morell-la Sénia
(dissa 19h); Camarles-Bonavista
(dium 17h). Montblanc descansa.
TERCERA CATALANA: dissabte:
Olimpic-S Bàrbara (16h); Amposta-Godall (16.30h); Ametlla-Roquetenc (17h); Tortosa-J i Maria
(17h); Gandesa-la Cava (18h);
Flix-Catalònia (19h); Diumenge:
Corbera-Alcanar (16.30h) i Rapitenca B-Benissanet (18h)
QUARTA: avui Pinell-Fatarella
(20h); Dissabte: Catalònia-Ginestar (16.30h); S Jaume-la Cava
(17.30h); Aldeana-J i Maria (18h);
Camarles-Gandesa (18h); Ebre
E-Tivenys (19h); Diumenge:
Xerta-Ametlla (12h) i Perelló-la
Galera (16h)

Els partits
de Canal TE:

Pinell-Fatarella

Dissabte: 16h // (R.) 23.30h.
Diumenge 12.30h

Ampolla-Reddis

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

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores

Ascó-Grama; Vista AlegreRapitenca; Tortosa-Canonja:
Ampolla-Reddis; R BítemAmposta; Gandesa-la Cava;
Flix-Catalònia; Tortosa B-J i
Maria. Convidats: Eric (Ampolla),
Ródenas (Reddis), Òscar
Rumense (Tortosa B); Ivan
Romeu (Gandesa).

Talavera, a
Canal TE

Àlex Talavera, que serà candidat a les eleccions a la Federació, estarà a Canal TE, a Minut
91. Dissabte 13h i 21.30h. I diumenge 10.30h i 15.30h.
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2A CATALANA. PLAY OFF

EL PORTER ROGER RECURS DEL TORTOSA L’AMPOSTA CAU EN
El Tortosa ha demanat el video
AFEGIT, A VILASECA
FOU CLAU PER AL
del partit a l’Aldea per presentar
per la sanció de 6 partits
(2-1)
TORTOSA A L’ALDEA recurs
al porter Jose. Mentrestant, RoEl Tortosa va sumar el segon
triomf del play-off d’ascens,
al camp de l’Aldeana (1-2). Un
partit en què el porter del filial roigiblanc, Roger, va ser clau
aturant un penal amb el 0-1, al
minut 75. El Tortosa, més dominador del joc, es va avançar al
70 amb un gol de Marigot, que
acabava d’entrar al camp. Amb
el penal, que va suposar expulsió
del porter visitant Jose, l’Aldeana
va poder empatar. D’un possible
1-1 i amb el Tortosa amb deu, es
va passar al 0-2 arran d’una bona
jugada i centrada de De la Torre
que va culminar Konu. Però els
roigiblancs encara van haver de
patir quan al 90 va arribar l’12, amb gol de Manu en pròpia
porteria. Els locals van tirar dos
córners i van crear inquietud fins
el final. L’Aldeana continua minvat per les lesions i, a més de les
baixes, va haver de fer 3 canvis
obligats. Ferran Simó, tècnic de
l’Aldeana: “el Tortosa es va avançar però natros sabíem que tindríem la nostra ocasió i així va
ser. I penso que cas d’haver empatat, haguéssim pogut guanyar,
tot i les adversitats”. Jordi Fabregat va debutar a la banqueta del
Tortosa: “contents per la victòria,
sent conscients que hem de millorar. L’actitud va ser molt bona
i vam poder decidir però també
cal veure que si ells transformen
el penal, el partit s’hagués complicat i haguéssim pogut perdre”.

TRIOMF D’OR DE
L’AMPOLLA, A LA
CANONJA (1-2)
L’Ampolla va sumar el primer triomf del play off, amb gol de Gito
a darrera hora. Una gran victòria
que reflecteix que l’equip està
viu. Pascuale, mister de l’Ampolla, informava que “gran victòria
contra un molt bon rival que des
d’octubre no perdia a casa. Ens
vam presentar amb moltes baixes però amb moltes ganes, després de la derrota injusta contra
el Tortosa. L’equip va jugar ben
posat i es va avançar amb gol
de Panadero, amb assistència de
Rami. El partit va estar obert i la
Canonja va empatar. A la represa,
la dinàmica del partit va ser la
mateixa, molta lluita, amb molta
intensitat. Destacar tots els jugadors per l’esforç. Els dos equips
vam tenir opcions i en afegit
Gito, en una gran jugada, va fer
l’1-2 que ens fa somiar després
d’un partit ple de lluita i garra”.

jas, que es va lesionar fa unes
jornades, ja té l’alta, i podria tornar a la porteria, si ja està del tot
recuperat. D’altra banda, el Tortosa segueix mirant el mercat
per si pot fitxat algun jugador.

L’EBRE ESCOLA,
MÉS A PROP DE LA
PERMANÈNCIA (2-2)
L’Ebre Escola va empatar contra
la Pobla B, equip que ja estava
salvat abans del partit. Els visitants van estar millor al primer
temps quan van avançar-se. A la
represa, l’Ebre va reaccionar i va
remuntar amb un gol de Cirera
i amb gran falta que va traure
Buera. Malgrat això amb un tret
des de la frontal de l’àrea, la Pobla va empatar. Josep Balart, de
l’Ebre Escola: “sabor agredolç.
La primera meitat no vam estar
còmodes i el rival va avançar-se.
A la represa vam pressionar més
amunt i l’equip va millorar, remuntant. Llavors ens va faltar
decidir i també està més ferms
en defensa per poder aconseguir la victòria. Per això bona
sensació per la reacció de la represa però a la vegada no del tot
satisfet perquè, admetent que el
rival va tenir les seues opcions,
penso que vam estar a prop de
la victòria. El proper partit l’hem
de guanyar i segur que l’equip no
fallarà”.

DERROTA DEL
PERELLÓ, CONTRA LA
FLORESTA (0-3)
El Perelló va perdre dissabte
contra la Floresta, que va encarrilar el triomf a la primera meitat i
que ara, juntament amb la Pobla,
ja està salvat.
Des del Perelló comentaven que
“afrontàvem el partit amb moltes
ganes ja que jugàvem davant de
la nostra afició pero a la primera part ens vam veure totalment
superats per La Floresta, que va
estar més intensa guanyant segones jugades i creant-nos perill al superar la nostra pressió,
combinant molt bé i sent verticals. A la mitja part vam canviar
una mica el plantejament inicial i
el partit es va igualar a la represa,
però en cap moment vam tindre
opcions de posar-nos dins al
partit”. El Perelló visitarà demà la
Pobla B.

L’Amposta va perdre al camp del
Vilaseca i haurà de confirmar la
permanència. Diumenge, el partit a Bítem serà una final per tots
dos equips. Del duel a Vilaseca,
el tècnic Ramon Sancho va manifestar que “vam començar força bé i a la primera meitat vam
controlar el joc i ens vam avançar en el marcador. Al darrer
quart del primer temps, el partit
va equilibrar-se i arran d’una jugada per banda ens van agafar
i ens van empatar. A la represa,
ells van sortir molt forts i van generar un parell d’opcions. Amb
els minuts, natros també en vam
tenir, com una de Becerra. Crec
que l’empat el mereíxiem, però
en temps afegit, en la darrera jugada, en un córner, ens van marcar el 2-1. Ens vam quedar amb
deu i vam tenir les lesions d’Isaac
i la de Marc, quan ja havíem fet
els canvis. Això va condicionar a
darrera hora. Hem de continuar
treballar per assegurar la permanència”.

OXIGEN
PER AL
REMOLINS-BÍTEM
El R Bítem va guanyar el Riudoms
i té possibilitats de permanència
(3-1). El partit clau serà diumenge, contra l’Amposta, sabent ja el
resultat de l’altre duel del grup,
entre el Vilaseca, que ja està salvat, i el Riudoms.
Els de Bítem van començar el
partit sent molt atrevits al darrera, amb un trivot que els permetia tenir superioritat numèrica
al centre del camp. El Riudoms
va crear una ocasió inicialment
però els locals van generar més
situacions, una d‘elles el penal
que va transformar Anton. Fins el
descans, els de Vallés van seguir
intenta-ho, creant superioritats
per banda dreta. El Riudoms va
tenir també la seua opció, amb
un tret creuat. A la represa, el
partir va estar igualat i també
obert; Balada es va inventar una
gran jugada que va ser el 2-0.
Acte seguit, els visitants van respondre amb el 2-1. Va ser important, quan van poder sorgir
els dubtes, que un canvi de joc
sensacional de Paulino va comportar un 1 contra 1 de Viña que
va assistir a Anton que va sentenciar amb el 3-1. Aleix va tenir
el 4-1 que hagués estat important pel golaverage particular
que ara està igualat. Diumenge,
una nova final. Determinant.

PAS ENDAVANT DEL
CAMARLES, A LA
SÉNIA (1-3)
El Camarles va sumar un triomf
vital a la Sénia, que l’acosta a la
permanència. Segons Alberto
López, mister del Camarles: “la
primera meitat va ser bastant
igualada, defensivament els dos
equips vam superar les fases
d’atac del rival. Natros vam tenir una ocasió de Marcel i ells
en van generar perill en dues
accions a pilota aturada. A la
segona meitat va canviar la dinàmica del joc. Aviat vam marcar el 0-1 i vam dominar més el
temps del joc, amb l’equip més
junt sent molt solidari a l’hora
de defensar. Vam estar força bé,
sent superiors defensivament
i no ens van generar ocasions,
excepte alguna aproximació a
l’àrea en accions a pilota aturada
Vam fer el 0-2, i l’equip encara
es va afiançar més. Ells van marcar l’1-2 amb una segona jugada
arran d’una pilota aturada que
va rematar el seu central amb
el cap. No obstant, ràpidament
vam reaccionar amb una molta
bona contra conduïda per Marcel que el porter va rebutjar i
Alan va culminar. 3 punts important per acostar-nos a l’objectiu
i si podem guanyar els dos propers partits a casa confirmaríem
la salvació”.

L’ULLDECONA,
A 1 PUNT DE LA
SALVACIÓ
L’Ulldecona va vèncer al Roda
de Barà (0-2) i està a un petit
pas de la permanència. Amb un
punt, en dos partits, en tindria
prou i, segons altres resultats,
ja estaria salvat sense sumar-lo.
Xavi Castillejo, tècnic de l’Ulldecona: “victòria molt important en un partit molt complet.
L’equip, com en tots els partits,
va donar la cara. La veritat és
que aquests jugadors, des que
vam arribar, sempre han cregut
i han facilitat la feina. Gran grup
humà. I que ha treballat moltíssim. Falta acabar de rematar-ho
amb un punt. I assolirem un
objectiu que l’equip mereix”. El
tècnic, del partit de dissabte,
destacava “l’actitud i el gran treball defensiu, tapant el joc interior del rival i buscant els espais
quan recuperàvem la pilota i
generant cinc o sis ocasions de
les que Cardona en va aprofitar
dues per decidir un triomf que,
com he dit, és molt important i
que ens acosta a l’objectiu que
és la permanència”.

RESULTATS I
CLASSIFICACIONS
PLAY OFF ASCENS 8. 4 jornada

Reddis-Cambrils U
Aldeana-Tortosa		
Canonja-Ampolla		
equip

3-2
1-2
1-2

GF

GC PNTS

1. Reddis
11
4
2. Cambrils U
6
3
3. Tortosa
4
7
4. Canonja
4
4
5. Ampolla
2
5
6. Aldeana
2
6
Propera jornada:
Tortosa-Canonja
Ampolla-Reddis
Cambrils U-Aldeana
(pugen els dos primers)

10
7
6
5
4
1

PERMANÈNCIA 8.1. 4 jornada

Perelló-Floresta
Ebre Escola-Pobla
equip

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

0-3
2-2

GF

9
6
5
1

GC PNTS

2
4
5
10

10
8
4
0

Propera jornada:
Pobla Mafumet-Perelló
Ebre Escola-Floresta
(Baixa el darrer classificat)
PERMANÈNCIA 8.2. 4a jornada

Vilaseca-Amposta
R Bítem-Riudoms
equip

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

GF

7
8
6
5

2-1
2-1
GC PNTS

2
4
9
11

10
7
3
3

Propera jornada:
R Bítem-Amposta
Riudoms-Vilaseca
(Baixa el darrer classificat)
PERMANÈNCIA 8.3. 4a jornada

Altafulla-M Nova
Roda Barà-Ulldecona
equip

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

GF

8
6
4
2

1-2
0-2
GC PNTS

4
4
5
7

9
7
5
1

Propera jornada: M Nova-Roda
Barà; Altafulla-Ulldecona
(Baixa el darrer classificat)
PERMANÈNCIA 8.4. 4 jornada

la Sénia-Camarles

1-3

Bonavista-Montblanc
Descansava Morell

1-3

equip

GF

GC PNTS

7
1. Camarles
9
4
6
2. La Sénia
9
5
5
3. Morell
10 6
4
4. Montblanc
8 10
0
5. Bonavista
1
12
Propera: Morell-la Sénia;
Camarles-Bonavista. Descansa
Montblanc.
(Baixen els dos darrers)
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CATALÒNIA, 6
AMPOSTA B, 2

JESÚS I MARIA, 1
GANDESA, 0

El Catalònia és més líder després
de golejar a l’Amposta. Els locals,
que van recuperar a Sergi Escoda, van sentenciar a la represa. I
ara amplien l’avantatge al capdavant de la taula. Pau Alegria,
del Catalònia: “l’equip va sobreposar-se al 0-1 i ja al primer
temps va generar ocasions que
el seu porter va evitar. Al descans es va arribar amb el 2-1. A
la represa, vam seguir igual i les
ocasions es van convertir i es va
poder decidir el partit”. El Catalònia té un reforç de luxe; és el
centrecampista Genís Arrastraria
que estava a l’Ascó. Oliver Serrano, de l’Amposta: “vam sortir
molt bé i vam marcar molt aviat. Però el Catalònia és el líder,
equip amb molta pegada. Ens va
empatar de seguida i va generar
moltes ocasions que va evitar
Joan Marc, que va estar molt
encertat. Al descans vam arribar
amb el 2-1. Vam rectificar vàries
coses i l’inici de la segona part
va ser bo. Crec que vam posar
dificultats als primers minuts al
Catalònia. Però el futbol són detalls i arran de dues pèrdues nostres, per jugar en zones perilloses i més per les dimensions del
camp, ens van marcar dos gols
més. Després vam competir a un
bon nivell i es va donar la cara. El
resultat és just davant d’un equip
que és líder i ferm candidat a
l’ascens. Al final, excepte algunes moments determinats, vam
competir bé i, malgrat la golejada, sensacions positives per les
coses que vam fer bé”.

Un gol de Ferreres, a la primera
meitat, va valdre el triomf del Jesús i Maria que continua enlairat.
Jose Maria Torres, director esportiu del J i Maria: “als primers
25 minuts vam sortir molt forts,
recuperant a camp contrari i generant ocasions, a més del gol.
Sobre la mitja hora, el Gandesa ja
va agafar el control del partit i va
tenir un parell d’ocasions. Natros
ja no vam tenir tan protagonisme en atac, tot i que vam crear
un parell de situacions de perill.
A la represa, el Gandesa ens va
passar per sobre. Natros no vam
estar còmodes i el Gandesa ens
va superar en joc i també ocasions i amb un penal a la nostra
àrea que es podia xiular. Tot i
no estar bé, és important quan
això passa saber sofrir i guanyar.
Però no vam merèixer la victòria. També cal dir que en defensa
l’equip va treballar. El Gandesa
és el millor equip que he vist i per
mi el millor de la categoria”. Ivan
Romeu, del Gandesa: “crec que
durant la segona volta hem estat
superiors als rivals però dels partits importants no n’hem guanyat cap. Injustament pel que fa
als mérits però és així. D’entrada,
el Jesús i Maria va apretar molt
amunt, sent bastant intens. Ens

S BÀRBARA, 1
LA CAVA, 1
Chema, del Santa Bàrbara: “va
ser un partit molt disputat, molt
intens. La primera meitat van haver-hi alternatives. Natros vam
estar ben posats en l’aspecte defensiu i en l’ofensiu només ens va
faltar més encert en les darreres
passades per a poder crear més
perill. A la segona meitat ells van
avançar-se però l’equip va reaccionar bé i va posar una marxa
més, i vam començar a jugar més
a camp contrari, generant ocasions. I arran d’una falta vam empatar. Vam seguir intentant-ho i
van haver diverses situacions a
la seua àrea si bé és cert que la
Cava va acabar apretant i que ens
va tocar defensar-no amb molta
intensitat. I l’equip va fer-ho”.
Jordi Roca, de la Cava: “partit en
general igualat, i que ja sabíem
que disputàvem en un camp de
dimensions reduïdes on el con-

tacte i els duels individuals son la
tònica habitual. Durant la primera part va costar generar ocasions per als dos equips. A la segona part, el partit ja es va obrir
més. Al minut 1 vam tenir una
ocasió molt clara d’Adri, també
al cap d’uns minuts una pentinada de soufiane deixava sol a
Imanol que va superar el porter
i un defensor del Santa Bàrbara
va treure la pilota de la línia de
gol. Finalment, arran d’una acció a pilota parada, Gerard que
amb un xut amb paràbola va
establir un just 0-1. Després del
gol ens va faltar contundència a
les àrees, ja que el Santa Bàrbara apretava buscant l’empat i no
vam aprofitar els espais que va
deixar l’equip local. I arran d’una
falta lateral evitable i un malentès
en el marcatge, l’equip local va
aconseguir l’empat amb una rematada de cap. Després d’uns en
què ens va costar, rebent un parell d’ocasions locals, l’equip va
refer-se anímicament i va atacar
l’àrea del Santa Bàrbara al tram
final del partit buscant el gol de la
victòria, gaudint de dos ocasions,
una molt clara d’Eloi que no va
poder culminar. Al final, un empat que fa que el primer lloc es
posi a 5 punts. Ara només queda
guanyar les 5 finals que ens falten”.

va costar trobar superioritat per
dins. El partit igualat, però al primer córner no vam estar forts i
vam encaixar el gol. Vam passar
uns 15 minuts en què a l’hora de
generar no vam acabar d’estar
còmodes, malgrat que l’equip
en defensa si que ho estava. Ja
abans de la mitja part vam crear
un parell de situacions de gol. La
segona part va ser nostra, amb
ocasions des de l’inici. Vam jugar
molt bé, generant oportunitats,
amb un penal clar que no fou
xiulat. Però vam estar negats de
cara porta. I van haver decisions concretes que tampoc van
ser encertades com el penal no
xiulat. I, tot i el domini i el joc,
no vam poder empatar. Ells a la
represa van generar una ocasió
que va evitar Iniesta. Penso que
el partit va estar més a prop de
la victòria nostra a la segona
meitat. Però no vam encertar i
ens vam quedar sense puntuar.
Va ser injust. Crec que l’equip fa
mèrits per estar molt més amunt
però en estos partits contra rivals
directes no s’han pogut convertir amb bons resultats el joc i les
ocasions creades”.

ROQUETENC, 4
CORBERA, 1

Partit sense massa història ja
que el Corbera va presentar 9
efectius. Al minut 50 el resultat
ja era de 4-0. El mister del Corbera explicava que “vaig creure
oportú, tot i disposar només de
9 efectius, que havíem de desplaçar-nos abans de suspendre
o anar per firmar l’acta sense jugar. Crec que el C F Corbera va
fer un acte de professionalisme
i de respecte a la categoria i a
la resta d’equips. Quant al resultat, dir que el 4-1 fou enganyós perquè el que va arribar a
aturar el nostre porter va evitar
que fos molt més ampli. Però de
totes formes vull agrair al tecnic
i als jugadors del Roquetenc la
comprensió i el respecte que
ens van tenir perquè tots sabem
que si s’haguessen apretat més
el marcador potser hagués sigut
Escandalós. Res més, nosaltres
a refer-nos i a pensar amb el següent partit”.

ALCANAR, 0
RAPITENCA B, 6
La Rapitenca va sumar el quart
triomf seguit i segueix a la part
alta de la taula, després de
guanyar a Alcanar. Alejandro,
de l’Alcanar: “ens van superar
i no vam tenir ocasió d’entrada en el partit en cap moment.
Amb les dificultats que tenim

BENISSANET, 2
FLIX, 1
Victòria molt important del
Benissanet, després de setmanes sense poder aconseguir-la.
L’equip agafa aire per a sortir de

OLIMPIC, 0
AMETLLA, 7
L’Ametlla va golejar al camp de
l’Olímpic i d’aquesta manera va
tencar la dinàmica de resultats
de les darreres jornades. Xavi
Subirats, mister de l’Ametlla: “a
la primera meitat, els primers 30
minuts, ells van aguantar bé, ben
tancats amb les línies juntes i ens
van agafar l’esquena i van tenir
una ocasió i una rematada al pal.
S’haguessen pogut avançar amb
un 2-0 i el partit hagués canviat.
A natros ens va costar fins que
Jordi va fer el 0-1 i el partit es va
trencar. I ja vam ampliar l’avantatge. A la segona meitat, vam
seguir i, si bé va haver poc ritme
de joc, vam crear altres opcions a
més dels gols”

GODALL, 1
TORTOSA B, 0
Un gol d’or de Pau Haro va valdre un triomf amb doble valor
per al Godall, per allunyar-se
de la zona compromesa de la
taula. Juanjo Agustin, mister
del Godall: “victòria molt important. Destacar a l’equip que
va ser molt intens en defensa,
tancant bé per dins i obligant al
rival a haver d’anar per fora, fent
llavors una bona pressió. No
va deixar que el Tortosa creés
ocasions. A més, ofensivament,
va generar-ne, a més del gol de
Pau, per poder aconseguir més
gols. L’1-0 penso que va ser curt
pels mèrits que vam fer. L’equip
va creure amb el que havíem
plantejat i va ser conscient de
la importància del partit. Molt
satisfet per l’entrega i el treball,
i pel resultat davant d’un rival
directe“. Òscar Rumense, del
Tortosa: “va ser un partit igualat en el que l’estat del camp
va dificultar el joc. Van haver-hi
poques opcions i penso que el
més just era el 0-0. No vam poder puntuar en un partit que era
important i més amb la dinàmica que portem i també amb els
partits que s’aveïnen”.

no podem competir en esta
mena de partits contra rivals
de la part alta. Res a objectar i
a esperar ja el proper partit per
buscar sumar”.

la zona compromesa i que pot
ser-ho si hi ha compensacions.
Ramon Grau, mister del Benissanet: “vam tornar estar minvats, amb 13 jugadors a la convocatòria. Per natros, cada partit
és una final. A la primera meitat
vam acusar-ho i el Flix va estar
més còmode, tenint alguna ocasió. Malgrat tot, defensivament
vam estar prou bé. A descans
vam parlar de que el partit s’havia de traure. I l’equip, tot i haver
de fer canvis per lesió, va reaccionar. Gerard va fer una jugada
i va marcar un gran gol. Posteriorment, vam fer el 2-0 que ens
va donar tranquil.litat. Però ells
amb més canvis van estar millor
físicament i natros vam baixar.
Al final, ens van marcar el 2-1 i
vam haver de tancar-nos i ells
van tenir dues opcions, amb un
tret al pal. Victòria molt important en la lluita per la permanència que és l’objectiu. Agrair
el treball dels jugadors i esperar
que el Benissanet puguem obtenir més victòries per assolir la
salvació”. Lizaso, del Flix: “partit
complicat en què ens vam haver
d’adaptar a les condicions del
camp. A la primera meitatvam
crear diverses ocasions clares.
A la segona meitat, als primers
20 minuts, natros no vam estar
bé. Ells van marcar i vam anar a
remolc. Ells van fer el 2-0 però
vam reaccionar, aconseguint el
2-1. Ho vam intentar però no
vam poder empatar, tot i tenir
opcions al final per fer-ho. Als
darrers mintus va ser complicat per les interrupcions que
van haver. Penso que s’havien
d’haver afegit més minuts. Per a
mi, el resultat no va ser just però
res a a dir. Felicitar el Benissanet i natros a seguir treballant, ja
pensant en el proper partit contra el líder Catalònia”.
equip

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

GF

GC PNTS

79
66
67
44
55
58
52
57
48
46
41
46
38
30
30
16

24
26
23
19
28
37
33
41
38
57
69
68
53
71
84
100

62
57
54
51
51
48
40
39
38
25
25
22
20
18
14
5
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CAT MÓRA LA NOVA

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA

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

GUILLEM VIUDEZ

(Ampolla)

MANOLO PUIG
(Tortosa)

BADRERIN
(R Bítem)

(Corbera)

FLOX

(Perelló)

ALBERT MARCH

ETHAN

(Santa Bàrbara)

MARC BRULL

(Ebre Escola)

(Ametlla)

ALEIX ZARAGOZA

ROGER

CARDONA

BARRU

LEANDRO

PAU CARCELLÉ

ORIBE

PEDRO VENCESLAU

GERAD

GENÍS

(Rapitenca)

(Rapitenca)

(Móra la Nova)

(Camarles)

KONU

(Tortosa)

exclusiva entrevista al president
de la federació Soteras. I aquesta setmana entrevista a Àlex
Talavera i la propera a Juanjo
Isern. La precampanya sembla una pel·lícula de pistolers o
bel·lica. La federació porta anys
de guerres, el dia que una dona
lideri un projecte amb humilitat
guanyarà de carrer.
· El que és la vida, la batalla mediàtica ara fa un any de Cantó i
Albacar va ser com una pel·lícula de terror. Ha passat el temps
i com que Edu Albacar és llest i
conscient que Canto és un rodamón buscant jugadors i que
en sap molt de futbol, el vol
per ser coordinador del Futbol
Formatiu. I també podria anar
el gran mestre gran Capera. De
totes formes, el que veig és que
entre Formatiu, Tortosa i Rapitenca es menjaran part del pastís del futbol base.
· Teixidó els va dir als seus jugadors abans de començar el
partit “per guanyar-lo l’important sou els jugadors”. Els va
donar la mà a cadascú i els jugadors van sortir a morir.
· Cop d’Estat del Catalònia per
assegurar-se l’ascens, amb un
reforç de luxe, el jesusenc Genís Arrastraria (Ascó i Benicarló). Genís ajudarà per poder ser
campions. Per la temporada
vinent és possible que interesse
a la Rapitenca.
· Guillermo Camarero, vetat
per al futbol base del Tortosa.
A Juanjo Rovira el vol l’Ebre i
no el Tortosa. Nando Garcia,

(Tortosa B)

PACHU

(Ulldecona)

· Michel Viñas, una vegada més,

MARC CUBELLS

BLANCO
(La Sénia)

TOP SECRET
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PEKE

(Amposta)

(La Cava)

(Catalònia)

(Rapitenca B)

(Benissanet)

(Gandesa)

J ANTONIO
(Godall)

(J i Maria)

ÀNGEL SÁNCHEZ
(Xerta)

· Vaig parlar amb el nou presi-

Beto i altres van dir no al lloc de
coordinador de futbol base del
Tortosa-Ebre. L’últim ha estat
Cuquet (està entrenant al Sant
Jordi de 3a divisió a Balears). I
la informació de darrera hora és
que el candidat podria ser German.
· Un entrenador està setmana va
està parlant amb la junta directiva durant trenta minuts després
del partit.
· Tres entrenadors de 2a catalana no seguiran i pot haver-hi
fins a quatre i a La Senia sinó segueix Serrano, hi ha tres entrenadors a la recamera.
· Nacho Pérez tenia el dubte
de seguir o no com a secretari
tècnic del Tortosa. L’arribada de
Jordi Fabregat li ha donat forces
i ganes de continuar. I el president està a mort amb Nacho.
Per cert, em vaig assabentar jo
abans que ell que Amores se
n’anava. Nacho va convéncer
a Camarero perquè no renovés
pel Gandesa. Després va anar a
buscar Amores que li va dir que
a Tortosa tenia futur per a anys
i ara va anar a buscar a Jordi
Fabregat i també el va convèncer. És Nacho un escolanet amb
cara de bo?. El que està clar és
que té virtuts per gestionar i per
seduir.
· Va ocórrer fa poques setmanes
en un partit al camp de Tarragona. Un aficionat li va dir a una
noia àrbitre de la zona de Tarragona que només servia per exposar el seu cos”. A la setmana
següent no va poder arbitrar. No
podia psicológicament.

dent de L’Ascó. No em va voler
dir el nou entrenador ni en off
Record. Li vaig dir que si no m’ho
deia, ho esbrinava en 20 minuts.
Vaig haver de trucar als Estats
Units per esbrinar qui és: Josep
Ferré ‘Coco’ és el candidat. Un
ebrenc que ha estat a molts països, bon mister i té 38 anys. Vaig
tardar només 3 minuts a trucar al
president de l’Ascó per dir-li qui
era. No m’ho va confirmar, només rialles. Que hagi de trucar a
Estats Units per averiguar el proper mister de l’Ascó és molt fort.
Un altre dia explicaré perquè vaig
haver de trucar als Estats Units.
· Tornarà el senienc Gerard Verge a la Rapitenca la propera
temporada? És possible.

L’Ulldecona està a un petit pas de confirmar la salvació.

LA JORNADA
· A falta de dues jornades, Ulldecona i Móra la Nova han fet
un pas de gegant un any més
a la segona catalana. El Móra
la Nova la propera temporada serà la seva 4a campanya i
l’Ulldecona, a qui només li falta
un punt, la setena. Al Camarles
li queden 5 partits, guanyant
dos estaria virtualment salvat. I
diumenge juga contra el cuer.
La Sénia ha de guanyar a Morell sinó se li pot complicar la
permanència.
· El Reddis vaig dir que pujaria si o si i ja és líder i destacat.
La segona plaça a hores d’ara
està més oberta.
· Fa dues jornades, dels 5 primers equips de la 1a catalana grup 3, cap va guanyar. I
esta jornada, un altre rècord
Guines: dels 5 primers van

perdre tots menys la Rapitenca. I
el Catllar, amb menys pressupost,
va vèncer a, l’At Lleida, a l’anada i
a la tornada.
· El Corbera es va presentar amb
9 per jugar a Roquetes. Haurien pogut ajornar o anar a signar
l’acta. Però van donar la cara. I si
bé el Roquetenc no va apretar,
sinó és pel porter del Corbera els
haurien pogut fer 12 gols.
· El Tortosa una vegada més guanya entre els minuts 70 i 90. Era
el sant de Jordi Fabregat i quin
millor regal que la seva primera
victòria. L’efecte màrqueting de
Jordi Fabregat pot donar ales al
Tortosa.
· El Gandesa es va acomiadar de
l’ascens, vuitena derrota, La Cava
es jugarà tota la lliga a Gandesa.
El Jesús i Maria podria quedar segon. El Catalònia va fer un gran

pas avant.
· Ho vaig dir fa unes setmanes
són la parella perfecta, Oribe i Edgar, si marca un l’altre
també marca. La Rapitenca 18
setmanes invicte i a casa no ha
perdut. Teixidó està que se’n
surt, cada vegada millor entrenador. Li queden 5 partits,
dos a casa (Borges i Igualada)
i tres fora (Vista alegre, Catllar
i Mollerussa). Aquesta setmana
800 espectadors a la Devesa.
· Gran treball de Capera al cadet del Tortosa; va agafar-lo
amb un punt a la jornada 7 i
ja és novè. Un altre que està
fent una gran temporada és
Manu a l’Ulldecona que va líder destacat per a l’ascens a
la Preferent. Manu podria ser
entrenador del primer equip la
següent temporada.
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4A CATALANA

LA GALERA, 1
MASDENVERGE, 3

TIVENYS, 0
XERTA, 2

Laura Matamoros, entrenadora
de la Galera: “vam plantejar un
partit que sabíem seria complicat, contra el líder, i també sabíem que havíem d’estar concentrats i cometent poques errades.
Tot i això, al primer minut, arran d’una acció en què va haver
passivitat nostra, Eric va fer el
0-1. Vam seguir i vam reaccionar, jugant més a camp rival i
vam empatar. Amb l’1-1, un centre-xut des del centre del camp
va ser l’1-2 i acte seguit, ens van
marcar l’1-3,. A la represa vam
buscar entrar en el partit i vam
tenir el penal que Pau no va
transformar. Es va intentar però
no vam poder crear ocasions,
davant davant d’un líder ben
posat. Les poques errades que
vam cometre en el partit ens
van penalitzar. Però, en general,
content del treball i actitud dels
jugadors”. Per la seua part, Cristian Torta, del Masdenverge: “el
partit es va posar de cara aviat
amb el 0-1. Però, tot i això, ens
va costar i la Galera, arran d’un
córner ben treballat, ens va empatar. Vam reaccionar però vam
tenir dificultats però arran d’un
centre xut, vam fer l’1-2 i acte
seguit, l’1-3. A la segona meitat vam sortir ben posats però
un penal dubtós hagués pogut
complicar el partit. El nostre
porter va aturar el penal i la segona rematada. Va ser important. Després vam controlar més
el joc i vam crear diverses arribades per ampliar l’avantatge.
Cal valorar la victòria, primera
en camp de terra”. El líder té un
partit pendent, a l’Ametlla. Es jugarà el dia 5.

Nou pas endavant del Xerta que
es va emportar el derbi de l’Assut
i continua acumulant victòries,
mantenint-se en la tercera plaça.
El partit es va decidir a la segona
meitat.
David Montardit, del Tivenys: “no
vam començar amb la intensitat necessària, vam estar molt
dubitatius sobretot en defensa i
davant no vam tenir gens d’encert. A la primera part el rival va
estar més ben posat i va tenir 2-3
opcions, amb algun regal nostre
que ens va estar a punt de costar
un gol. Natros vam disposar de
dos clares opcions en dos contres que no vam aprofitar. A la
represa ja al començament, arran
d’una falta de contundència nostra en treure una pilota de dins
l’àrea petita ens va costar el 0-1.
Gol psicològic que vam acusar.
Després, la confrontació va tenir
moltes anades i tornades i sense
control del joc en arribades del
dos però sense encert fins passada la mitja hora que en una
acció desgraciada ens vam fer el
0-2 a pròpia porteria. Vam tenir
un parell d’opcions, però ja no
vam entrar en el partit”. Des de
Xerta es comentava que “sabíem
que seria un partit molt complicat, ja que el Tivenys solament
havia perdut un partit en tota la
lliga i afegint-hi que era el derbi
de l’Assut. L’equip va sortir molt
ben col·locat al camp i va tenir
moltes opcions d’avançar-se al
marcador als primers 45 minuts.
Tot i això, no vam tenir la fortuna
de cara i es va marxar al descans
amb empat a zero. A l’inici de la
segona meitat, Àngel va fer el 0-1
que va fer justícia al marcador. El
rival va avançar línies però ens
vam defensar amb molt d’ordre.
No va ser fins al min 75 quan vam
aconseguir el segon gol i ja vam

ALDEANA B, 0
CAMARLES B, 0
Empat sense gols en el derbi de
filials. Partit igualat, amb un Camarles que va dur més la iniciativa però que va posar-li poc ritme
quan va tenir la pilota i l’Aldeana,
esperant al seu camp, es va sentir còmode. Els camarlencs van
disposar d’un parell d’opcions
clares al final de la primera meitat. A la represa, mateixa dinàmica. El Camarles va generar una
doble ocasió per a poder marcar
però no va aprofitar-la i l’Aldeana
que es va fer5 forta en defensa i
que va tenir una opció amb una
falta penjada a l’àrea. Es va xiular,
a la vegada, falta en ataca quan
els locals van considerar que la
topada era entre el porter i el
central visitants.
Rafel, mister-jugador de l’Al-

deana, valorava l’empat perquè
“després de setmanes sense
puntuar, ens dona confiança i és
un premi al treball, havent puntuat davant d’un filial com el del
Camarles que es troba a la part
alta de la taula. Partit igualat en
general, amb poques ocasions”.
Florin, del Camarles B, admetia
que “no vam estar bé; no vam interpretar bé el que havíem de fer.
També ens vam vam contagiar
del joc de l’Aldeana i el partit no
va tenir continuïtat amb imprecisions i moltes pèrdues. És cert
que vam tenir ocasions al final
de la primera meitat i a l’inici de
la segona però no vam generar
més i no vam tenir encert cara
el gol. No vam ser natros en cap
moment. Pel demés, content de
la campanya fins ara”.

deixar el partit encarrilat. Victòria
molt treballada i merescuda a un
camp molt difícil que ens permet
seguir a la part alta de la classificació una setmana més”.

GINESTAR-J I MARIA

Partit suspés pel mal estat
del terreny de joc. Divendres
passat ja es va comunicar.

AMETLLA B, 3
SANT JAUME, 2
Victòria en el darrer sospir del
filial de la Cala, contra el Sant
Jaume. To, tècnic de l’Ametlla
B: “partit més complicat del que
semblava quan al minut 7 ens
vam avançar. L’1-0 ens havia
de donar tranquil.litat. Però no
va ser així i, posteriorment, arran d’una indecisió nostra, ens
van empatar. Quintana va fer
després el 2-1 i fins al descans
vam poder fer altres gols però
el seu porter va estar sensacional, amb 5 ó 6 intervencions de
mérit. Ja em va agradar molt al
parit d’anada i en este va tornar
a estar força bé. A la represa,
vam intentar buscar superioritat
per banda i tenir més amplitud.
Però vam abusar del joc directe
i no vam estar còmodes. És cert
que vam fallar diverses ocasions, fins i tot un penal. Però no
estàvem fent el nostre joc. I al
minut 70 amb un bon gol ens
van empatar. Vam estar molt
precipitats però, en el darrer
minut, pilota penjada i Kalifi va
guanyar l’esquena i va marcar el
3-2. Victòria agredolça perquè
crec que, tot i tenir ocasions,
pel joc no la mereíxiem”.

EL PERELLÓ B, 1
LA FATARELLA, 3
Tercera victòria seguida de la Fatarella, al camp del Perelló.
Des del Perelló consideraven
que “va ser un partit que va començar malament ja que un
error defensiu va permetre que
els visitants s’avancessin al marcador als primers minuts de Joc.
Tot i això ens vam refer i vam
aconseguir empatar arran d’un
penal transformat per l’Andreu.
A falta de 5 minuts per la mitja
part, La Fatarella es va tornar a
avançar, sent l’1-2 el resultat a la
mitja part. A la represa ho vam
seguir intentant però a les acaballes ells van sentenciar el partit
amb l’1 a 3 final”.
Xavi Solé, mister de la Fatarella:
“molt aviat Aitor va fer el 0-1
amb una bona jugada que ell
va començar des de gaiberé al
centre del camp, amb una bona
combinació posterior. Després

GANDESA B, 1
EBRE ESCOLA, B 1
Sergi Vidal, del Gandesa B: “primera meitat igualada, els dos
equips buscant iniciar des del
darrera, amb pressions altes. No
van haver-hi moltes ocasions i
també va estar marcada per interrupcions per les lesions, vam
estar molta estona aturats. A la
represa vam seguir i els primers
20 minuts vam tenir més control,
i ocasions. Però quan millor estàvem natros ens van fer el 0-1 arran d’una indecisió nostra. Destacar l’actitud i resposta de l’equip.
Vam insistir i vam empatar. I vam
tenir ocasió per guanyar. Penso
que els dos equips vam fer mèrits
i que el resultat no va ser del tot
injust. Esperar recuperar jugadors
i que els lesionats de diumenge,
tan nostres com de l’Ebre, sigui el
més lleu possible”.
Pepe Altadill, de l’Ebre Escola
B: “una primera part on els primers minuts el Gandesa va ser
molt superior amb pilota. Ens va
crear molta superioritat per dins
tenint moltes facilitats alhora de
generar joc. Vam fer un canvi de
sistema per igualar aquesta superioritat i ho vam aconseguir. Vam
passar de ser dominats a igualar el partit. Lamentar la lesió a
la primera part d’un jugador del
Gandesa que va haver de ser atès
per l’ambulància i el partit es va
aturar uns 15 minuts. Quan es
va reprendre el joc, cap dels dos
volíem córrer riscos per arribar
fins el descans. A la segona part
el Gandesa va tenir molta més
pilota però els vam obligar a fer
un joc més directe; nosaltres vam
estar molt bé amb el treball defensiu, tot i així ells van tenir un
parell d’ocasions molt clares que
el nostre porter va evitar. Vam ser
pacients i sabíem que en tindríem una per enxufar-la, i així ho
vam fer: primera ocasió clara i
xut entre els tres pals i vam fer
el 0-1. El Gandesa ens va tancar
i nosaltres vam haver d’estar estar traient aigua durant els últims
minuts. Però vam estar forts i no
va començar el desgavell i ens
van xiular un penal quan la pilota va tocar a la cuixa del nostre
jugador. Va ser l’empat. Fins el
minut 40, el partit es va trencar,
amb alternatives. Poc abans del
descans, Gerard va marcar l’1-2.
El Perelló a la segona meitat va
sortir amb força per poder empatar. Amb els minuts, natros
vam reaccionar i ens vam fer
amb el domini, mentre el Perelló
anava arribant de tant en tant. Al
86 Khalid, d‘un xut de fora l’àrea,
va sorprendre el porter i va marcar un golàs que va ser l’1-3 amb
el que es va acabar el partit”.

vam deixar que arribessin a zones de perill. Al descompte una
jugada desafortunada nostra va
permetre al Gandesa tenir un
lliure indirecte i empatar. Quedant dos minuts per davant el
Gandesa va tenir un altra ocasió
que Prieto va salvar. Valorar positivament el punt a un camp molt
dificil contra un rival molt bo. El
sacrifici defensiu que vam fer va
tenir la recompensa; llàstima que
ens van empatar arran d’un error
molt tonto”.

PINELL, 3
CATALÒNIA B, 0
Edu Maestre, jugador-tècnic
del Pinell: “vam fer el partit més
complet a casa, creant moltes
ocasions, bon joc i sent molt
correctes enrere; ells van prémer molt i van arribar a tenir
alguna ocasió clara per empatar o retallar distàncies però els
porters van fer molt bon partit
i a la 2a part ells físicament no
van estar tan bé i nosaltres vam
saber moure la pilota i finalitzar
2 ocasions més de totes les que
van haver-hi. Justos de gent des
de fa diverses jornades l’afició
es mereixia que li donéssim una
victòria. Partit correcte en què
els 2 equips ho vam donar tot”.
Dani Fernandez, del Catalònia:
“no vam fer un bon partit. No
vam entrar-hi en cap Moment.
Des de l’inici, ens va mancar
intensitat en les segones jugades i no vam tenir profunditat i
per això no vam poder generar.
D’una falta dubtosa, ens van fer
l’1-0 que ja va trencar el partit.
I ells van tenir diverses ocasions clares abans del descans.
L’equip va intentar-ho a la represa i no d’entrada no va perdre la pilota tan ràpid. Però, tot
i crear alguna situació, no vam
tenir ocasions. I el Pinell va fer
el 2-0 i al final en una contra
ens va marcar el tercer. L’actitud
no va faltar però el Pinell ens va
superar, sobre tot a la primera
meitat”.
classificació 4a. jornada 27

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

87
84
62
72
75
51
74
63
52
56
46
46
40
40
32
21
25

28
34
28
30
28
24
46
41
44
68
54
51
57
61
77
132
66

62
60
59
56
53
52
47
44
44
39
33
32
27
25
15
12
12
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TÈCNIC DE LA GALERA
Delfin Ferreres, campió
amb el Bayamon

El Bayamón FC, que entrena el
galerenc Delfin Ferreres, es va
coronar com el campió del Caribbean Club Shield, després de
derrotar en una emocionant final l’Inter Moengo Tapoe de Surinam per 2-1, en temps extra, en
un duel disputat a l’Estadi Centreamericà de Mayagüez. Amb
aquest campionat, Bayamón es
va classificar a una repesca contra l’equip que finalitzi al quart
lloc del Caribbean Club Championship. El guanyador d’aques-

ta repesca es classificarà la Lliga
Concacaf.
Bayamón va participar en aquest
torneig com a campió nacional
de Puerto Rico.
La victòria del Bayamón va tenir com a espectador a les grades de l’Estadi Centreamericà al
llegendari futbolista David Villa.
L’acadèmia de Villa manté vincles amb el club baiamonès. Per
a Delfin, aquest resultat, va ser
un nou èxit en la seua trajectòria
a Puerto Rico.

Handbol

Futbol femení

** GRUP A DE LA LLIGA CATALANA D’HANDBOL FEMENÍ.
L’Ascó va guanyar al Coope Sant
Boi (32-25) i es classifica per primera vegada per jugar les fases
d’ascens a Plata. Han fet història.
“Enhorabona”.
** 1a LLIGA CATALANA SÈNIOR
FEMENÍ. L’Handbol Club Perelló
va perdre contra el Coope Sant
Boi B per 27-22. A falta de 6 jornades, i malgrat la derrota, Perelló, S Quirze B i Cerdanyola ja estan també a un pas de la salvació.
** 2a. LLIGA CATALANA SÈNIOR FEMENÍ. Victòria de l’Handbol Ampolla a la pista del Molins
per 22-30. Amb el triomf, l’equip
ampollero torna a ser líder del
grup i està més a prop de l’ascens. (Recordem que del grup
º0en pugen 3 de 6 equips).

** A la segona divisió, en la jornada passada, la Plana no va
poder disputar el partit contra
el Cubelles. Es va ajornar. I la
Rapitenca va golejar a l’Avinyonet (1-5). Les planeres són
cinquenes. Les rapitenques
són sisenes amb 35 punts. En
la propera jornada, el dia 30, la
Plana visitarà el Tarraco. La Rapitenca rebrà, també diumenge, a l’Escola F B Vendrell (12h).
** Lliga femenina futbol 7 Terres de l’Ebre:
Arnes-Olimpic 9-0
Perelló-S Jaume 4-0
La Cava-R Bítem 1-0
Roquetenc-Rapitenca 7-0
La Plana-Campredó 6-2
La classificació està liderada
en solitari pel Perelló amb 52
punts, amb 19 jornades disputades. Femení Alcanar és segon
amb 46 (18 partits)
** Pel que fa a la categoria juvenil femenina primera divisió,
l’equip de Futbol Formatiu Terres de l’Ebre va perdre al camp
del Fontsanta per 1-0. Les noies de Futbol Formatiu són vuitenes a la classificació, amb 37
punts en 25 partits disputats;
demà dissabte, a Camarles
(11.30 h) rebran el Pardinyes,
equip que és penúltim.

Bitlles
La zona del camp de futbol de
Tivissa serà l’escenari demà dissabte 30 d’abril de la Trobada Intercomarcal de Bitlles dels Jocs
Esportius Escolars on s’espera
la participació de 121 esportistes en representació de diverses
d’escoles i clubs de les Terres de
l’Ebre.
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HANDBOL

Centre
Esports Tortosa
Resultats dels equips del club:
el sènior masculí, en la segona
fase a la segona catalana, va
perdre a la pista del Garbí de
Palafrugell per 40-33.
L’equip va desplaçar-se molt
minvat i va acusar-ho a la segona meitat, després d’arribar
al descans amb avantatge 1619. Fou la primera derrota en la
fase de permanència.
El juvenil masculí de Primera
catalana, en la segona fase,
va perdre a la pista del Ribes
per 32-24. Continua l’evolució
d’aquest equip que s’enfrontarà
al CH Ràpid Cornellà a domicili diumenge vinent. El juvenil
femení, en la copa Federació,
no va poder jugar per casos
de Covid a l’equip del Sant Andreu.
El cadet masculí (segona fase
A-sèrie A-2) va empatar a la
pista de l’Egara (27-27).
L’infantil masculí roig fou superat per la Llagosta per 3337. I l’infantil masculí blanc va
descansar.

Breus
** FUTBOL SALA, DIVISIÓ
D’HONOR. La Sénia va perdre
contra el Baró de Maials (1-2).
L’Amposta va guanyar a la pista
de l’Alcoletge 2-3. El CFS Tortosa
va perdre, a casa, contra el Futsal Valls (3-5). La Sénia és vuitena
amb 29 punts. En descens, estan
l’Amposta, dotzè amb 23 punts, i
el CFS Tortosa, cuer amb 19.
** FUTBOL SALA. LLIGA 1A DIVISIÓ CATALANA. GRUP 6. El
Rapitenc va perdre al darrer
sospir contra el Morell 2-3. El
Roquetes va ser golejat a Riudecanyes (5-0). El Móra d’Ebre
també fou golejat, a Reus (10-3).
PB Lligallos va empatar a casa
amb l’Alforja. El Flix va golejar els
Pallaresos per 10-1 i l’Amposta
va caure amb el Torredembarra
2-4, equip que ara és líder.
** FUTBOL SALA. TERRES DE
L’EBRE. Campredó-Salvem Lo
Delta 2-0; Marisc Mediterrani-TM Tortosa 2-6; Ebre E-Dertochip 8-4; Toscà-Roquetes
4-1; Benifallet-Inter Rasquera
sus. El Toscà és líder, 49 punts.
** FUTBOL. LLIGA VETERANS.
Alcanar-Roquetenc 0-3; Camareu-Amposta 0-3; Ametlla-Delta
de l’Ebre 4-2; Rapitenca-Aldeana 5-0; Tortosa-Vinaròs 4-1.
Falta una jornada, el Roquetenc
amb un punt seria campió.
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Torneig Internacional
Terres de l’Ebre DV-7

El 26 de febrer va tenir lloc
la III edició del Torneig Petits
Herois, organitzat per Aleix
Franch, director esportiu dels
Avatars Academy. Un torneig
consolidat en categoria Aleví
Futbol 7, que ja fa 3 anys que
es realitza, en una 1a edició a
l’Ametlla i estes 2 últimes a Jesús i Maria. El motiu d’aquest
projecte és recollir beneficis
per a la lluita contra el càncer infantil i fer un donatiu a
l’Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona. A més de dur
a terme un torneig de renom
en el que van participar Villarreal CF, Valencia CF, Levante
UD, CF Damm, CD Castellón,
Gavà... entre d’altres.
Aquesta setmana, s’ha pogut

conèixer la xifra total aconseguida en la 3a edició, que
supera la de la 1a i 2a, i és que
s’han aconseguit 4.000 euros. Aleix va fer entrega del
xec a l’Hospital Sant Joan de
Déu i amb esta aportació ja
són 9.330 euros en les 3 edicions. Aleix ha manifestat que
està “molt content per haver
aconseguit està aportació” i
també perquè el torneig anés
molt bé, donant les gràcies a
tots els col·laboradors i voluntaris per fer-ho possible.
I assegura que seguiran per
poder “continuar ajudant a
tots aquests petits valents i
transmetent els valors a través de l’esport que tenen als
Avatars Academy”.

CLUB VOLEI ROQUETES

Resultats dels equips del Club
Volei Roquetes, de la jornada passada. L’infantil masculí
Blau va guanyar (3-0) contra el
Volei Manresa. Derrota ajustada del cadet femení (3-2) a la
pista de l’AEE Dolors Mallafrè
i Ros. També a Vilanova, victòria del juvenil femení (0-3)
contra l’AEE Dolors Mallafrè. El
sènior femení va guanyar (3-0)
contra CV Cabrils. Gran victò-

ria del sènior masculí B contra el Castellar (3-0). L’infantil
femení Blanc va perdre (3-1) a
la pista Voleibol Joventut Les
Corts. L’infantil femení Blau
va guanyar (0-3) a la pista del
Girona B. D’altra banda, el cap
de setmana passat es va disputar la Fase Final Campionat
de Catalunya infantil masculí a
Roquetes.

Info: CV Roquetes

Última jornada del campionat escolar
de patinatge artístic, demà al Perelló
El Pavelló Poliesportiu del
Perelló serà l’escenari demà
dissabte 30 d’abril de la segona
i última jornada del campionat
comarcal de patinatge artístic
dels Jocs Esportius Escolars
del Baix Ebre que organitza el
consell esportiu. Serà a partir
de les 9.00 hores i d’acord al
programa oficial on es preveu
l’actuació de més de cent patinadors individuals, de grups
i xous. En individual competiran les categories patufets,
alevins, infantils, cadets i juvenil, d’acord els seus respectius
nivells, i en grups un quartet i
un quintet de secundària, tres

xous de primària i un de secundària. Els esportistes representaran els clubs de patinatge
de Deltebre, Perelló, Dertusa,
Jesús i l’Ametlla de Mar, en una
jornada que comptarà amb el
suport organitzatiu del Club
Patí Perelló i l’ajuntament, i on
el lliurament de premis s’anirà fent de forma escalonada
fins a les tres de la tarde, hora
prevista de la finalització del
campionat. La pròxima convocatòria portarà als millors
patinadors del Baix Ebre a la
Final Intercomarcal dels Jocs
Esportius Escolars el 15 de
maig a l’Ametlla de Mar.
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gastronomia

APPLE PIE

EL CLÀSSIC PASTÍS DE POMA AMERICÀ
INGREDIENTS PER LA MASSA:
• 310 g de farina normal
• 225 g de mantega freda (de la
nevera) tallada a daus
• 1 culleradeta de sal
• 60 ml d’aigua ben gelada.
PREPARACIÓ:
• Primer preparem la massa que
ens farà de base i cobertura del
pastís. Posar la farina i la sal en
un bol gran (per treballar-hi) i
barrejar. Afegir la mantega ben
freda i treballar ràpidament amb
les mans fins que ens quedi una
textura terrosa, afegir-hi l’aigua gelada (no s’ha de desfer la
mantega per complet així tindrem massa amb un aspecte i
un sabor “rústics”). * Si us queda
molt enganxifosa per l’aigua, poseu-hi una mica més de farina i
ja podreu treballar sense que la
massa se us quedi empegada a
les mans. Dividir la massa en dos
parts, embolicar-les amb paper
film i posar-les a la nevera durant 1 hora com a mínim. Podeu
deixar-la tota la nit. Treure de la
nevera i entendre la massa sobre
una superfície llisa enfarinada
amb l’ajuda del corró. Cobrir la
base del motlle i deixar-ho a la
nevera. Mentrestant preparem el
farcit de poma.

www.ebrexperience.cat

INGREDIENTS PEL FARCIT:
• 1,3 kg de pomes netes i tallades
• 1 cullerada de suc de llimona
• 50 g de sucre
• 1 culleradeta de canyella en
pols
• 1 pessic de sal
• 15 g de mantega tallada a dauets petits
• sucre per decorar
• 1 rovell d’ou
• 1 cullerada de nata
PREPARACIÓ:
• Escalfar el forn a 200 °C, sense aire. Barrejar la nata i el rovell
d’ou en una tassa i reservar. Pelar i tallar les pomes, posar-les
en un bol juntament amb el suc
de llimona, la canyella en pols,
el sucre i la sal; remenar-ho tot
fins que les pomes quedin ben
impregnades de la resta d’ingre-

dients. Treure el motlle de la nevera i omplir-lo amb les pomes. Ha
de quedar com una muntanya de
pomes que sobresurt del motlle
perquè un cop al forn s’encongiran molt i si no n’hi hem posat suficients ens quedaria un pastís mig
buit. Repartir els trossets de mantega per damunt de les pomes i
cobrir amb la resta de la massa.
* En aquest punt cal fer un petit
punt i a part, podeu posar la resta de la massa sencera per cobrir
el pastís, fer-hi uns tallets perquè
respiri dins del forn i fornejar-la.
O podeu tallar la resta de la massa en tires i fer un enreixat per

damunt del pastís. Queda molt
vistós i dona un aspecte rústic
que és molt agradable a la vista. Pintar el pastís amb la mescla
de rovell i nata. Empolvorar amb
el sucre i fornejar durant 20 minuts a 200 °C i després baixar la
temperatura a 175 °C i deixar-lo
durant uns 50 minuts o fins que
quan claveu un ganivet dins el
pastís noteu que les pomes estan toves. Treure el pastís del
forn i deixar-lo refredar, encara
que us el podeu menjar tebi. A
més, aguantarà perfectament 2
o 3 a temperatura ambient tapat
amb paper d’alumini.

serveis
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IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//

SERVEIS // RELAX

IMMOBILIÀRIA
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

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

PAGO AL
COMPTAT.
656 386 037

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.

COMPRO

4x4, vehicles,
tractors,
maquinària...,
No importa any
ni estat
Màxima serietat
Pere
686979513
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AMPOSTA
Solars en venda a Pla
d’Empuries. Molt
econòmics. 674355349

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

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

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

MARINA
LA RÀPITA
ES LLOGA

Amarre
8 metres

VOLS
ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu espai
privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

674 35 53 49

comercial@mesebre.cat

(Només WhatsApp)

TREBALL

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

· GEROCULTORS/ES
· AUXILIARS D’INFERMERIA
· NETEJA · CUINA
· MANTENIMENT · JARDINERIA
Interessats, trucar al 617 702 159

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

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

bessons

cranc

21/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Una persona activa
les teves fantasies
més íntimes, però
si tens parella,
pensa-ho bé abans
de fer un pas
endavant. Un amic
pot proposar-te un
negoci plegats.

L’aspecte de Sol i
Mart et pot donar
l’empenta que
necessites en un
tema professional.
Evita prendre decisions sota l’eufòria
o la ràbia perquè
podries vessar-la.

Mercuri entra al teu
signe i passes a l’acció en un assumpte
laboral. Augmenta
la mobilitat i les
ganes d’expressar
el que penses. Més
contacte amb els
germans.

Vols parlar dels
teus problemes i
contactes amb una
persona de confiança. Cerques un
millor lloc on viure o
bé redecores la llar
que ja tens. Renoves
tecnologia.

Mercuri transita per
Casa XI i penses en
què voldries posar
energia en el futur,
no descartant una
mudança. Creixen
els contactes i
amb ells, les noves
amistats.

El sector professional i dels objectius
més ambiciosos
entren en un
període actiu. No
et conformes i vols
obtenir més poder
i que augmentin els
beneficis econòmics.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

La Lluna Nova per
Casa VII inclina a
les confidències i a
les xerrades amb
un caire emocional. Si cercaves un
soci col·laborador,
ara pots tenir més
d’una opció.

Mercuri a Casa VII
facilita el diàleg
amb la parella i els
altres en general.
Serà bo asseure’s
a xerrar per evitar
malentesos. Escriure pot ser una bona
teràpia.

Si estàs començant
una relació sentimental, no vols
córrer. Prefereixes
saber on poses els
peus. A la feina,
caldrà ser més
prudent i no parlar
sense pensar.

L’aspecte de Mart
amb Urà, facilita
que els assumptes
laborals es moguin.
També activa la
teva necessitat de
llibertat. Vols trencar amb tot allò
que et limiti.

Tens idees de com
vols que sigui el
futur professional i
comences a moure
fils. Si cerques parella, pots conèixer
algú d’interès en
una App, però
sigues prudent.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Temps de més
desplaçaments/
viatges i tendència
a caminar més del
que és habitual.
T’agradaria deixar
el teu testimoni i
penses a escriure un
diari o un llibre.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112

a l’última
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10È ANIVERSARI
TUNA TOUR BALFEGÓ
JOAN GRAU CASAJUST, RESPONSABLE DE
MÀRQUETING I COMUNICACIÓ DEL GRUP BALFEGÓ

ISABEL CARRASCO
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N

edar entre tonyines és una
de les experiències més
impressionant, màgica i única
que he viscut, i Tuna Tour,
amb el suport d’un equip
especialitzat, és l’única
empresa de la mediterrània
amb un model sostenible i
responsable que ens ofereix
conèixer la tonyina vermella
salvatge al seu hàbitat, a
més de mostrar la història,
pesca, cura, investigació i
valor gastronòmic d’aquesta
espècie.
Parlem amb Joan Grau Casajust,
responsable de màrqueting i comunicació del Grup Balfegó.
Enguany celebreu el vostre 10è
aniversari. Què us va inspirar a
crear Tuna Tour?
Tuna Tour naix sota dos premisses molt clares: la divulgació i la
transparència. Des dels nostres
inicis, hem tingut la voluntat decidida de divulgar la cultura de la
tonyina roja. Ho fem a nivell gastronòmic, amb esdeveniments
i formacions arreu del món i ho
fem a través dels nostres dos
centres de divulgació: Tuna Tour
i Tunateca.
Unes instal·lacions on s’observa la vostra determinació per
difondre la transparència, la
sostenibilitat i la traçabilitat
dels vostres productes. Això és
poc comú en el sector de l’alimentació.
Des de sempre ens hem
posicionat com una empresa
responsable
i
transparent,
obrint les portes de les nostres
instal·lacions
i
apropant-la
a diferents grups d’interès,
com clients, administracions,
periodistes i públic en general,
i sí, és un fet poc habitual en el
sector de l’alimentació.
Deu anys, on ha passat de tot:
crisis, pandèmia..., però a la fi,
els resultats han estat positius,
no?
Evidentment, com a activitat
turística la pandèmia ens va afectar
moltíssim, amb la reducció de la
temporada, que es va acurçar, i
amb la reducció de l’aforament.
També als inicis van ser difícils,
amb
diferents
grups
que

s’oposaven a la nostra obertura,
però estàvem convençuts que
el nostre savoir faire, el nostre
compromís amb l’excel·lència i
en fer les coses bé, d’una forma
honrada, honesta i transparent
i sempre amb la voluntat de
contribuir a crear destí a l’Ametlla
de Mar i les Terres de l’Ebre,
acabarien tenint un bon resultat.
I així s’ha demostrat
Sí, avui dia milers de turistes
venen a l’Ametlla de Mar a nadar
amb tonyines roges, milers
d’escolars volen conèixer el
nostre projecte, referent a nivell
mundial, i xefs de tot el món ens
visiten cada setmana per veure
què fem i com ho fem. I això
té una gran aportació, tant a
l’Ametlla de Mar com al territori,
i això ens omple d’orgull. Som
d’aquí i volem generar riquesa
aquí, per moltes dificultats que
de vegades ens podem trobar.
La nostra història és una història
de superació constant, en la que
som capaços de convertir les
dificultats en noves oportunitats.
I som inconformistes i lluitadors,
i per sort avui, podem parlar
que després de totes aquestes
dificultats, ens presentem molt
optimistes i amb moltes idees
per seguir fent gran aquesta
activitat.
Uns ambaixadors del territori
per la vostra contribució a la
promoció i el desenvolupament de l’activitat turística,
com per l’economia de les Terres de l’Ebre. Quin seria el balanç?
En total, durant aquests anys han
passat més de 120.000 persones
per l’activitat. Això ha suposat

una facturació de més de 3 milions d’euros i un impacte al territori de més de 2 milions d’euros.
Com t’indicava abans, per nosaltres és un orgull portar el nom de
l’Ametlla de Mar i de les Terres
de l’Ebre arreu del món. Pensem
que entre totes les empreses
hem de continuar aportant valor
al territori.
Uns premis i reconeixements
que certifiquen una bona feina
Estem molt satisfets de com estan sortint les coses. Són reconeixements a tota la feina que
s’ha realitzat i s’està realitzant. El
premi de ‘Health & Nutrition’ de
Global Seafood, la fira més important de productes del mar
del món, és una gran distinció.
Només hi havia dos premis a la
categoria HORECA i Balfegó ha
estat una d’elles, en una fira on hi
ha més de 2.000 empreses de tot
el món.
I als BestInFoods Awards?
També vam rebre recentment el
premi a la campanya de màrqueting en la categoria de sostenibilitat, que era la primera edició,
dins del BestInFoods Awards, els
premis més rellevants de màrqueting gastronòmic d’Espanya i que s’entreguen durant la
fira Alimentària. Per nosaltres és
un orgull i ens dona més forces
per seguir treballant. Tot és molt
més fàcil quan formes part d’un
projecte unit, on compartim una
mateixa visió i filosofia i ens sentim realment una família.
Per celebrar aquests deu
anys Tuna Tour Balfegó ha
preparat un cap de setmana
de portes obertes per a tots els
públics.

Sí, hem organitzat tot un cap de
setmana basat en els diferents
valors del Tuna Tour. L’aventurer, el divulgatiu, el gastronòmic
i l’educatiu. I ara li sumem el
festiu. Hem preparat tot un cap
de setmana per apropar l’activitat, per gaudir amb els clients
i veïns i buscar atraure encara més públic, tant a l’activitat
com al territori. Per això, portem
a dj’s i músics molt coneguts,
com Miqui Puig, Sonido Tupinamba, Sophie & The Swing Cats
i Enric Font. Farem tallers de
conservació i educació marina
per als grans i petits, donarem a
degustar la nostra tonyina amb
elaboracions que ha preparat
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar
per donar el tret de sortida a les
jornades, i obrirem les portes de
forma gratuïta a l’activitat.
I la Tuna Race?
Sí, a més, ho hem fet coincidir
amb la Tuna Race, que també
compleix deu anys. I això arranca
el divendres, amb l’emissió en
directe de Rac105 en directe
des del catamarà de l’Ametlla de
Mar. Tot un cap de setmana que
segur que ho passem molt bé.
Tunateca també està d’aniversari. Compleix cinc anys.
Tunateca ja s’ha convertit
en un espai gastronòmic de
referència a nivell mundial.
Ens visiten xefs de tot el món
per veure com treballem la
tonyina roja. A diferència d’altres
restaurants, innovem i creem
per compartir tot el nostre
coneixement amb la resta de
xefs. Ens ha aportat molt per
conèixer encara millor el nostre
producte i per seguir apropant

aquest magnífic producte i el
projecte Balfegó al consumidor.
Crec que després de tota la
feina que estem fent a nivell
de divulgació tant a nivell
nacional com internacional, la
tonyina ja està present a moltes
més cuines i de formes molt
més diverses.
Quines són les expectatives de
cara al 2022?
Estem immersos en diversos
projectes estratègics, com la
construcció de la nova planta,
una indústria automatitzada,
intel·ligent i sostenible que ens
permetrà afrontar els reptes de
futur. També estem immersos
en una transformació profunda
per seguir apostant per un model de negoci sostenible, amb
un gran compromís social i ambiental, basat en el respecte, el
tracte igualitari i assegurant un
impacte positiu a la comunitat
i el medi ambient. Ja no només
volem ser la millor tonyina roja
del món, sinó que també volem
ser la millor tonyina roja per al
món.

“JA NO NOMÉS
VOLEM SER LA
MILLOR TONYINA
ROJA DEL MÓN, SINÓ
QUE TAMBÉ VOLEM
SER LA MILLOR
TONYINA ROJA
PER AL MÓN”

