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

DDiumenge 8 de maig, l’Ampolla repartirà 2.500 quilos d’ostres iumenge 8 de maig, l’Ampolla repartirà 2.500 quilos d’ostres ddurant la Diada de l’Ostra urant la Diada de l’Ostra 

del Delta, que aquest any arriba a la 30a edició.del Delta, que aquest any arriba a la 30a edició.  PP66

L’Ostra, la perla de les Terres de l’EbreL’Ostra, la perla de les Terres de l’Ebre

90 minuts 
per decidir un descens

a Tercera catalana
Amposta, Riudoms i Remolins Bítem es juguen una plaça de 

descens a Tercera en la darrera jornada del play-off, diumenge 
(17h).

                     P17

L’Ajuntament del Perelló 
atorga una pròrroga per 

acabar les obres del 
parc eòlic la Collada

La Junta de Govern va acordar
concedir una pròrroga de 18 mesos

a Eòlica del Perelló S.L. amb l’objectiu de
finalitzar les obres de la segona fase.

                     P14
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Edita:

PEGASUS, UN ESPIA GLOBAL
ENTRE MILITAR I CIVIL

Segons una investigació 
d’un grup de mitjans 

internacionals, el programari 
espia anomenat Pegasus, 
desenvolupat per una empresa 
israeliana, s’ha utilitzat per 
espiar milers de persones a 
tot el món, entre periodistes, 
dissidents, però també líders 
d’estat o govern.

  Són, sense cap mena de dubte, 
uns fets molt greus d’espionat-
ge telefònic dut a terme des de 
les mateixes instàncies de l’es-
tat i que permet “colonitzar” els 
telèfons de les persones a qui 
volen espiar i disposar de tota la 
informació que conté o pot ad-
quirir. En resum,  Pegasus  és un 
programari espia dissenyat per 
l’empresa israeliana NSO Group, 
que el ven exclusivament als es-
tats. Introduït en un telèfon intel-
ligent, aquest programari permet 
escoltar trucades telefòniques, 
però sobretot absorbir tot el 

contingut del telèfon -fotos, da-
des, missatges encara que siguin 
les anomenades aplicacions se-
gures- sense que res indiqui al 
seu propietari que ell ha estat 
piratejat.

Segons la firma israeliana, 
aquests programes només es 
venen a governs i instàncies 
oficials. Hi ha constància que el 

EDITORIAL
govern espanyol disposa d’ell. 
Junqueras i Puigdemont ja van 
reclamar mesures i explicacions 
en una roda de premsa al Par-
lament Europeu que ha decidit 
obrir una comissió per estudiar 
aquest escandalós afer.
Aquesta vigilància sense prece-
dents dels principals polítics és 
instructiva: perquè descobrim la 
increïble manca de fiabilitat fins i 
tot dels instruments digitals més 
segurs. A poc a poc anem pre-
nent consciència de les noves 
formes que prenen les relacions 
internacionals amb aquestes 
“guerres” digitals. Però,  Pega-
sus, és alhora antic i modern. 
És antic en el sentit que els Es-
tats sempre s’han espiat els uns 
als altres. Tanmateix, aquí estem 
parlant d’un programari espia 
que permet als estats supervisar 
persones que pertanyen a al-
tres estats... Els mitjans en si són 
nous, però el procés, no en té res 
de novador. Lo que canvia tam-

bé és el fet de tenir una empresa 
privada israeliana que està dar-
rere de la creació d’aquest pro-
gramari i, per tant, té uns conei-
xements molt específics que pot 
utilitzar de diferents maneres. El 
Grup  NSO, fabricant d’aquesta 
aplicació Pegasus, no és qualse-
vol cosa i les persones que han 
creat aquesta aplicació són pi-
rates informàtics de molt i molt 
alt nivell que tenen un historial 
força impressionant. El pirata in-
formàtic és l’informàtic que tro-
barà processos astuts en el sentit 
dels grecs, la intel·ligència astuta 
que consisteix a prendre sempre 
camins secundaris en lloc d’anar 
cara a cara, cos a cos..., és una 
altra manera, més contemporà-
nia de guerra. Per a una demo-
cràcia, dir que tot es converteix 
en una arma, que qualsevol xarxa 
social pot servir per desestabi-
litzar, és qüestionar, si es pot dir 
així, la sacrosanta distinció entre 
militar i civil.

Maria Ferré, nova gerenta territorial 
de l’ICS a Terres de l’Ebre

La Direcció Gerència 
de l’Institut Català de 

la Salut fa la proposta 
de nomenament de la  
senyora Maria Ferré com a 
gerenta territorial de Terres 
de l’Ebre, pel seu ampli 
coneixement del territori i 
amb l’encàrrec de continuar 
amb la integració entre 
l’atenció primària i l’atenció 
hospitalària, en coordinació 
amb d’altres proveïdors.

La nova gerenta ha estat vin-
culada a l’ICS des de l’inici de la 
seva residència com a MIR l’any 
1998, i en el seu exercici com a 
metgessa de família als equips 
d’atenció primària de Reus, Fal-
set i Flix. 

Des del març de 2005, fou di-
rectora de l’EAP Flix. El març de 
2010 va ser responsable de la 
formació continuada territorial 
de l’Àrea de Gestió del Conei-
xement de la Gerència Territori-
al de l’ICS a les Terres de l’Ebre i 
el novembre de 2011,  directora 

de ciutat-comarca dels EAP Flix, 
Mora la Nova-Mora d’Ebre i Ter-
ra Alta. Fou nomenada directo-
ra del  Servei d’Atenció Primà-
ria Terres de l’Ebre el febrer de 
2012 i directora de DAP Terres 
de l’Ebre, l’abril de 2019, càrrec 
que ha exercit fins a l’actualitat.

Maria Ferré substitueix a Car-
los Tobar, que ha estat el darrer 
gerent de la Gerència Territorial 
de Terres de l’Ebre des del juny 
del 2016, i vinculat a la gerèn-
cia prèviament entre el 2004 i el 
2008, fins a l’actual relleu acor-
dat i a qui la Direcció Gerència 
vol agrair el compromís i lide-
ratge en les seves funcions.

És el primer pas per a 
integrar-se en l’equip 

d’intervenció grupal 
multidisciplinària per a 
pacients amb diagnòstic de 
fibromiàlgia als diferents 
equips d’atenció primària.
La  Unitat d’Expertesa de les Sín-
dromes de Sensibilització Cen-
tral (SSC) de les Terres de l’Ebre 
(UET-TE) ha organitzat una for-
mació teoricopràctica per als 
professionals referents de ben-
estar emocional i intervenció 
comunitària (RBEC) del territori, 
amb l’objectiu d’adquirir conei-
xements sobre la fibromiàlgia 
(FM) i les SSC, i específicament 
sobre el contingut grupal de les 
sessions i els indicadors d’evolu-
ció. 
En aquesta formació, coordi-
nada per la psicòloga clínica 
de la UET-TE i de la Fundació 
Pere Mata Terres de l’Ebre, Cinta 
Sancho, també hi han intervin-
gut la resta de professionals de 

l’equip: Anna Pàmies, reumatò-
loga; Dolors Gracia, fisiotera-
peuta; Immaculada Fusté, infer-
mera gestora de casos, i Rosa 
Caballol, metgessa de família, 
amb la participació de Nerea 
Carrión, psicòloga i alumna de 
pràctiques del Màster General 
Sanitari.

La UET-TE, que ha valorat l’ex-
periència formativa com a molt 
enriquidora, també vol posar 
en valor la incorporació dels 
nous companys RBEC en els 
grups de FM, ja que representa 
un pas més en la consolidació 
d’aquests grups en els diferents 
EAP del territori.

Els professionals referents de benestar 
emocional i intervenció comunitària 

territorials reben formació per a 
l’atenció de pacients amb fibromiàlgia
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  ALTRES 
 NOTÍCIES

CAMPREDÓ
Mestràlia, la fira de lutiers de 
Campredó, se celebrarà del 8 al 
10 de juliol. La 14a edició s’ha 
presentat oficialment aquest 
dimarts.

IRTA: PRESERVAR 
LES POBLACIONS DE 
NACRES
L’IRTA participa en el projecte 
europeu Life PINNARCA per 
conservar i recuperar les pobla-
cions de nacra, el mol·lusc bival-
ve més gran del Mediterrani. 
L’any 2016, els corrents marins 
van propagar ràpidament el 
protozou Haplosporidium pin-
nae a gairebé totes les costes 
i això va provocar mortalitats 
del 99,9% d’aquestes pobla-
cions. El projecte es proposa 
revifar l’espècie amb diverses 
actuacions coordinades sobre el 
terreny i al laboratori. El delta 
és una de les últimes reser-
ves de l’espècie per les seves 
condicions de baixa salinitat. 
A la badia dels Alfacs hi havia 
90.000 individus l’any 2014.

URV
El catedràtic Josep Pallarès 
Marzal ha presentat la seva 
candidatura per a poder ser el 
rector de la Universitat Rovira i 
Virgili els propers quatre anys. 
Ahir va finalitzar el termini 
per presentar candidatures i 
el proper 11 de maig es faran 
públics els candidats definitius. 
Les eleccions es celebraran 
els dies 23, 24 i 25 de maig a 
través del vot electrònic. Josep 
Pallarès Marzal va néixer al 
Perelló el 1967.

COVID
El Departament de Salut ha 
informat aquest dimarts que 
hi ha 8 ingressats menys per 
covid-19, sumant un total de 
17 hospitalitzats a l’Ebre i cap a 
l’UCI. D’altra banda, han hagut 
236 nous casos confirmats 
per PCR o TA en referència a 
l’anterior balanç. La RT puja sis 
centèsimes, fins a 1,18, mentre 
que el risc de rebrot puja 30 
punts, i se situa a 271.

ACTUALITAT

El departament de Salut ha fet 
arribar a l’Ajuntament de Tor-
tosa la petició formal dels ter-
renys per construir un nou hos-
pital de referència a les Terres 
de l’Ebre, aquest dimarts. Com 
ha pogut saber l’ACN, les ca-
racterístiques dels terrenys que 
fixa Salut són una superfície de 
40.000 metres quadrats amb 
una edificabilitat de 50.000 
metres quadrats. 
Els terrenys han de tenir una 
bona connexió a la xarxa viària i 
accessibilitat a peu des del nu-
cli urbà i en transport públic. El 
consistori respondrà la petició 
immediatament, aquesta ma-
teixa setmana. Com va avan-
çar l’alcaldessa Meritxell Roigé, 
oferirà uns terrenys al pla par-
cial Camí de Roquetes de Tor-
tosa, que s’estén en una zona 
de 73.000 m2 i que compleixen 
amb tots aquests requisits.
Els terrenys del pla parcial Camí 
de Roquetes tenen parcialment 

la qualificació de sòl urbà resi-
dencial. L’Ajuntament de Torto-
sa iniciarà la modificació urba-
nística del POUM perquè siguin 
terrenys per a equipaments, un 
tràmit àgil i ràpid que pot estar 
llest en dos o tres mesos. Un 
cop el plenari faci l’aprovació 
inicial i provisional de la modifi-

cació, Urbanisme n’ha de donar 
el vistiplau definitiu.
La setmana passada, el con-
seller de Salut, Josep Maria 
Argimon, va assegurar que el 
projecte per fer el nou hospital 
es licitarà a partir del 2025. La 
concreció del compromís va fer 
que l’alcaldessa de Tortosa ofe-

rís aquests terrenys per cons-
truir el nou centre hospitalari 
de referència. En els mesos que 
s’ha allargat el debat sobre les 
possibilitats d’executar un nou 
hospital a Tortosa, Roigé havia 
defensat que oferiria els ter-
renys adequats si Salut feia la 
petició formalment.

El Departament demana una superfície 
d’edificabilitat de 50.000 m2 amb accés a peu i 

en transport públic 
L’Aldea també ofereix terrenys a Salut per fer un 

nou hospital. L’Ajuntament entrega al 
departament el pla funcional d’una àrea de 
320.000 m2, a tocar de l’estació ferroviària  

(plana 8)

Roigé veu “inqüestionable” que el nou hospital 
pugui situar-se fora de la capital del Baix Ebre

L’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, ha manifes-
tat que els terrenys proposats 
són idonis per tenir una bona 
connexió a la xarxa viària i ac-
cessibilitat a peu des del nucli 
urbà i en transport públic. Ara, 
l’ajuntament iniciarà la modi-
ficació urbanística del POUM 
per establir la zona com a ús 
per equipaments, mentre fi-
nalitza el procediment per a 
adquirir-los. 
Segons informa ebredigital.
cat, en la mateixa comparei-
xença, l’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, ha defensat 

que veu “inqüestionable” que 
el nou hospital pugui situ-
ar-se fora de la capital del Baix 
Ebre. A tot això, el consistori 
de l’Aldea segueix treballant 
per a poder portar l’edifici al 
seu municipi. Aquest mateix 
dilluns, l’Ajuntament de l’Aldea 
li ha presentat oficialment al 
conseller de Salut, Josep Ma-
ria Argimonm un pla funcional 
que descriu la zona on aniria 
situat el nou centre (plana 8)
D’altra banda, qui també ha 
volgut fer una valoració ha es-
tat la Plataforma per un nou 
Hospital a les Terres de l’Ebre. 

Els portaveus valoren positiva-
ment la voluntat i el compro-
mís polític, però, diuen que 
no poden esperar. Reclamen 
que s’escurcen els terminis de 
construcció del nou centre, ja 
que veuen que no es incom-
patible amb reforma i amplia-
ció del Verge de la Cinta. Des 
de la plataforma valoren que 
es plantegi desencallar la situ-
ació de la construcció del nou 
centre. 
Però, a la vegada alerten que 
no volen esperar fins al 2025 
per a iniciar els tràmits i la 
construcció.

L’ajuntament de Tortosa iniciarà la modificació 
urbanística del POUM per establir la zona com a 

ús per equipaments

L’alcaldessa, Meritxell Roigé, ha manifestat que 
els terrenys proposats són idonis per tenir una 
bona connexió a la xarxa viària i accessibilitat a 

peu des del nucli urbà i en transport públic

Salut fa la petició dels terrenys 
del nou hospital a l’Ajuntament de Tortosa

Visita del Conseller Argimon, la setmana passada

Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa.
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 BREUS
ÒMNIUM 
CULTURAL 
Òmnium Cultural Terres de 
l’Ebre cedirà una trentena de 
quadres al Museu de Tortosa.
Una selecció de les peces es 
podrà veure en una exposició 
a la sala Antoni Garcia, del 6 al 
22 de maig.  Ho farà coinci-
dint amb el 50è aniversari 
d’Òmnium.

INFOPARTICIPA 
L’Ajuntament de Tortosa re-
valida, per vuitè any, el segell 
Infoparticipa a la transpa-
rència i accés a la informació.
La facultat de Ciències de la 
Informació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona avala 
l’elevat compliment de l’Ajun-
tament en la transmissió de les 
dades al web. El lliurament del 
diploma acreditatiu tindrà lloc 
dilluns 9 de maig en un acte 
a la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

DIA EN RECORD 
ALS DEPORTATS 
Tortosa commemora el Dia en 
Record als Deportats amb una 
exposició d’il·lustracions sobre 
l’horror als camps nazis. 
La mostra es pot visitar al 
Centre Cívic de Ferreries, des 
d’ahir dia 5 fins al 23 de maig. 
Es podrà visitar els dilluns, 
dimecres i divendres, d’11 a 13 
h, i els dimarts i dijous, de 17 
a 19 h.

La inauguració va tenir lloc 
ahir dijous.

S’oficialitza la denominació del pavelló 
poliesportiu Jordi Angelats i Ballonga

El ple ordinari de maig ha fet 
oficial el canvi de nom del pa-
velló poliesportiu de Ferreries, 
situat a l’estadi, i la denomina-
ció a partir d’ara com a pavelló 
poliesportiu de Ferreries Jordi 
Angelats i Ballonga. Ho ha fet 
amb el vot favorable de tots els 
grups municipals, en una moció 
de presidència signada per l’al-
caldessa i tots els portaveus.
El ple també ha aprovat els dos 
dies festius addicionals d’ober-
tura comercial autoritzada du-
rant el 2023: seran el 2 de juliol 
i el 10 de desembre, a petició de 
la Federació de Comerç, Serveis 
i Hostaleria, Tortosa Més.
Pel que fa a les mocions polí-
tiques, s’han aprovat totes les 
propostes presentades: les dos 
de Movem, per a la creació d’ha-

bitatge públic al barri del Castell, 
i per a la creació d’una llar d’in-
fants pública al nucli de Tortosa; 
les dos d’ERC, per a l’aclariment 

Acte solemne, 
obert a la ciutadania

Moció aprovada al 
ple ordinari de maig 
de l’Ajuntament de 

Tortosa

de l’espionatge contra el mo-
viment independentista català, 
i per a instal·lar un element a la 
plaça de Sant Jaume en record 

a l’alcalde Josep Rodríguez, afu-
sellat pel franquisme, i una placa 
a la casa on vivia; la del PSC, per 
instar a la creació d’una unitat 
de transtorns de conducta ali-
mentària a les Terres de l’Ebre; i 
la de Ciutadans, per a la millo-
ra de la seguretat a la ciutat, en 
relació a les ocupacions d’ha-
bitatges. Les dos mocions pre-
sentades pel grup municipal de 
la CUP no s’han debatut, davant 
l’absència del seu portaveu per 
motius personals.

PLE

Inauguració de la nova façana 
de la Catedral, demà dissabte

El nunci del Papa, Bernardito 
Auza, amb el bisbe de Tortosa, 
Enrique Benavent, beneiran i 
faran la inauguració de la res-
taurada façana de la Catedral 
de Tortosa. Demà dissabte 7 de 
maig serà el dia de la inaugu-
ració. 
Un acte des de la nova plaça de 
la catedral i que serà obert a la 

ciutadania.
És la primera vegada que s’ha 
rehabilitat la façana de la Cate-
dral. Intacta des de la seva cons-
trucció, l’any 1621, ha recuperat 
l’aspecte que tenia al segle XVII,

Presenten el Nou Carnet 
Jove de Tortosa

La directora general de l’Agèn-
cia Catalana de la Joventut, 
Núria Ramon, i l’alcaldessa de 
Tortosa, Meritxell Roigé, han 
presentat en roda de premsa el 
projecte del nou Carnet Jove de 
Tortosa, que es posarà en marxa 
a l’octubre.
El Carnet Jove ofereix a tot Ca-
talunya prop de 8.000 avantat-
ges en formació, cultura, salut 
o mobilitat internacional dels 
quals se’n poden beneficiar uns 
530.000 nois i noies d’entre 12 i 
30 anys que tenen el carnet ar-
reu del país. A nivell local, hi ha 
2.964 joves que són titulars del 
Carnet Jove de Tortosa, on ara 
hi ha 45 avantatges.

L’objectiu del Carnet Jove d’àm-
bit local presentat aquest matí 
és oferir una bona diversitat 
d’avantatges de qualitat i proxi-
mitat per al jovent de Tortosa i 
potenciar-ne l’ús en el seu dia a 
dia. Sobretot, es pretén que els i 
les joves puguin utilitzar el car-
net en comerços i establiments 
locals i, d’aquesta manera, es-
trènyer més el seu arrelament i 
identitat amb el municipi i refor-
çar el seu vincle amb el comerç 
de proximitat.

Iniciativa per potenciar 
el comerç de proximitat

La música de piano inundarà carrers i places de 
Tortosa durant el juny amb el festival “Toca’m”
El piano serà protagonista 
a Tortosa entre el 17 i el 19 
de juny. Són les dates del 
primer festival Toca’m, que 
escamparà la música d’este 
instrument al llarg de la ciu-
tat mitjançant diversos con-
certs i propostes obertes a 
la ciutadania. 
L’origen del festival es re-
munta al 21 de juny del 
2019, quan el Cor LaBinota 
va instal·lar un piano de coa 

a la plaça de l’Àngel coinci-
dint amb el Dia Mundial de 
la Música. L’objectiu era que 
tothom que passés per aquell 
punt pogués tocar-lo lliure-
ment i demostrar les seues 
habilitats amb el teclat. Des-
prés d’una segona edició, al 
2021, ara Toca’m fa un salt 
endavant per a transfor-
mar-se en un festival que no 
té antecedents a la resta de 
Catalunya.

Una dotzena de 
pianistes de renom 

duran a terme concerts 
a l’aire lliure i amb 

entrada gratuïta, que 
es combinaran amb 

actuacions d’estudiants i 
d’amateurs
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SOCIETAT

amposta
ALCANARBREUS

** SERVEIS SOCIALS de 
l’Ajuntament d’Amposta treba-
lla en la prevenció del consum 
de marihuana entre adoles-
cents. El programa permet 
una alternativa educativa a la 
sanció per tinença o consum de 
cànnabis a la via pública.

** LO SINDICAT I L’INSTITUT 
MONTSIÀ col·laboren per 
impulsar l’emprenedoria entre 
l’alumnat. Els i les estudiants 
dels cicles formatius superiors 
ha rebut assessorament en 
emprenedoria i autoocupació 
a càrrec de l’àrea de Polítiques 
d’Ocupació de l’Ajuntament.

** 5 PERSONES del col·lec-
tiu gitano d’Amposta reben 
el diploma acreditatiu del 
Graduat d’Educació Secundà-
ria Obligatòria. Això ha estat 
possible gràcies al departament 
d’Educació i al Pla Integral del 
Poble Gitano, que ha finançat 
durant tres anys aquest projec-
te executat pel CFA Lo Pont de 
Fundació Gentis.

La tercera edició dels Food 
Trucks va tancar diumenge la 
tarda després de dos dies de 
menjar, parades d’artesania, 
ball, entre d’altres. Dos dies 
en què el parc dels Xiribecs va 
rebre unes 6.000 visites per 
gaudir de la proposta de les 11 
caravanes participants, la Fira 
de la Cervesa, el Crafty Day, els 
Recol·lectors de Vinils, l’exposi-
ció de motos i vehicles antics i 
totes les activitats al voltant del 
Dia de la Dansa (amb les esco-
les de dansa de Jacqueline Bi-
osca i de Maria Lozano i Quick-
Dance) i del Dia del Circ (amb 
l’Escola de Teatre i Circ, etcA).
“El temps ens va acompanyar i, 
tot i que competíem amb molts 
esdeveniments arreu del terri-
tori, l’afluència de gent durant 
tot el cap de setmana, sobretot 
el dissabte, va ser espectacular”, 
diu l’alcalde, Adam Tomàs.

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL
Treballs per obrir el carrer 
Itàlia a l’alçada del carrer 
Sant Cristòfol

Aquest dimecres 5 de maig han 
començat els treballs d’enderroc 
del carrer Itàlia entre els carrers 
Sant Cristòfol i Poble Nou del 
Delta, donant així compliment a 
la mesura 80 del Pla d’Acció Mu-
nicipal per al mandat 2019-2022. 
Aquests treballs d’enderroc són 
una de les actuacions per poder 
acabar d’urbanitzar el carrer Ità-
lia fins el carrer Mas de Barberans 
i el pati nou del col·legi Con-
sol Ferré. “Són actuacions com 
aquesta que acaben reconfigu-
rant i transformant la ciutat”, diu 
l’alcalde, Adam Tomàs.

Un cop acabi l’enderroc, Serveis 
Municipals urbanitzarà el tram 
de carrer entre el Sant Cristòfol 
i el Poble Nou del Delta, mentre 
que, paral·lelament, una empresa 
externa urbanitzarà el tram com-
prés entre el carrer Poble Nou del 
Delta i el carrer Mas de Barbe-
rans. Aquestes obres està previst 
que comencen entre maig i juny. 
L’actuació es complementa tam-
bé amb l’ampliació del carril bici. 
Entre l’adequació del pati nou i 
la urbanització d’aquest tram de 
carrer, l’Ajuntament haurà invertit 
un total de 200.000 euros.

INFORMACIÓ
Els Food Trucks 
atrauen unes 
6.000 persones al 
parc dels Xiribecs

L’Ajuntament d’Amposta ha po-
sat en marxa un geoportal urba-
nístic interactiu on es pot con-
sultar tota la informació sobre 
l’estat actual de l’ordenació ur-
banística de la ciutat, és a dir, un 
mapa refós del planejament vi-
gent. És una transcripció gràfica 
de les determinacions urbanís-
tiques del planejament vigent, 
amb recull de les modificacions 
puntuals del POUM (Pla d’Orde-
nació Urbanístic Municipal), les 
correccions d’errades materials 
i el planejament derivat. “És una 
eina viva que dona resposta a 
la necessitat de disposar en un 
únic document la transcripció 
del darrer expedient urbanístic 
aprovat sobre qualsevol punt de 
territori i així obtenir una lectura 
continua de la informació urba-
nística vigent amb independèn-
cia de la quantitat de figures de 
planejament derivat que es pu-
guin solapar en un mateix punt”, 
explica l’alcalde, Adam Tomàs.

Geoportal 
interactiu
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Joan Alginet escollit 
candidat d’Esquerra 

Republicana a l’alcaldia

La militància d’Esquerra Repu-
blicana de Deltebre ha esco-
llit a Joan Alginet i Aliau per 
encapçalar la candidatura del 
partit a l’alcaldia. Alginet, que 
repeteix com a cap de llista 
després d’haver liderat el pro-
jecte republicà a les eleccions 
de 2019, llavors amb la coali-
ció Esquerra Republicana–Més 
Deltebre, ha estat el portaveu 
del grup municipal durant l’ac-
tual legislatura: “un candidat 
amb experiència institucional 

i capacitat de gestió pública, 
com ha demostrat en l’exercici 
de la presidència del Consorci 
de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre (COPATE) i la 
gerència del Grup d’Acció Lo-
cal Mar de l’Ebre”. Joan Alginet 
ha manifestat que  “estem més 
preparats que fa tres anys, més 
forts i amb més responsabili-
tats de govern a tots els nivells. 
Som la força política clau per 
tots els reptes que té al davant 
el nostre municipi”.

DELTEBRE

S’inauguren les noves 
instal·lacions del centre de dia 

de L’Onada Deltebre
Avui divendres, 6 de maig, a 
les 10 del matí, s’inaugura el 
nou centre de dia de L’Onada 
Deltebre, situat a les mateixes 
instal·lacions del carrer Ma-
drid del municipi. La directora 
general de L’Onada Serveis, 
Cinta Pascual, explica que “en 
molts centres, el centre de dia 
i la residència estaven junts i a 
causa de la Covid-19 s’ha anat 
sectoritzant per garantir la se-
guretat de les persones usuà-
ries. Els centres de dia es van 
tancar durant la pandèmia i 
des de L’Onada vam aprofi-
tar per anar millorant els es-
pais i donar el màxim servei al 

100%. Per això inaugurem ara 
unes instal·lacions pioneres a 
les Terres de l’Ebre”.
A més de la direcció de L’Ona-
da Deltebre, encapçalada per 
Mònica Bertomeu, a l’acte 
també hi assistiran la Secre-
taria general de Drets Socials, 
Anna Figueras; l’alcalde de 
Deltebre, Lluís Soler, i el Di-
rector dels Serveis Territorials 
de Drets Socials a les Terres de 
l’Ebre, Felip Monclús.

L’Ametlla: èxit de participació a la 
Diada de la Tonyina

El tret de sortida a les Jornades 
Gastronòmiques fou exitós, 
assolint les xifres d’abans de la 
pandèmia amb 7.100 degusta-
cions de tonyina roja servides i 
1.700 copes de vi de vidre per 
tastar vins de la DO Terra Alta. 
L’alta afluència de públic i el 

bon temps han marcat la Di-
ada de la Tonyina que es con-
solida, un any més, al calenda-
ri gastronòmic de l’Ametlla de 
Mar. Les Jornades no s’aturen i 
continuaran fins al 15 de maig, 
a una vintena de bars i restau-
rants de la població.

Es repartiran 2.500 quilos d’ostres
durant la Diada de l’Ostra del Delta

L’Ampolla tornarà a celebrar, 
el diumenge 8 de maig, la Dia-
da de l’Ostra del Delta. Al llarg 
d’aquesta 30a edició, organit-
zada per l’Ajuntament, es re-
partiran 2.500 quilos d’ostres 
del Delta de l’Ebre entre totes 
les persones assistents a l’esde-
veniment, que tindrà lloc com 
cada any al port pesquer del 
municipi.
Els tiquets, que valdran 7 euros, 
es podran adquirir directament 
a la festa.
El tiquet inclou la degustació de 
cinc ostres crues acompanya-
des d’una copa de cava.
Durant la XXX Diada de l’Ostra 
del Delta, que s’iniciarà a les 11 
hores, es podrà gaudir de músi-
ca en viu i hi haurà un espai on 

els restaurants participants en 
les Jornades Gastronòmiques 
de l’Ostra d’aquest any exposa-
ran algun dels plats d’ostra cui-
nada dels menús que oferiran.
Així mateix, el dissabte 7 de 
maig, es donarà el tret de sortida 
a les XXXI Jornades Gastronò-
miques de l’Ostra, que tindran 
lloc fins al 22 de maig. Enguany, 
s’hi ha adherit 14 restaurants: 
Bama Restaurant - Beach Club, 
Botavara, Can Piñana, Casa Da-
vid, Casa Llambrich – Juani, 
Club Nàutic – Casa Montero, La 
Barraca, La Pesquera, La Roca 
Plana, Lo Goleró, Del Mar – Fla-
mingo, Rodamar, Sol i Taperia 
Lo Típic. Els preus dels menús 
oscil·len entre els 35 i els 45 eu-
ros. Més info: plana 9.

30a edició. 
Diumenge 8 de maig 

I demà dissabte, es 
donarà el tret de 

sortida a les XXXI 
Jornades

Gastronòmiques de 
l’Ostra, que tindran 
lloc fins al dia 22 de 

maig

L’AMPOLLA

El Consell Comarcal del Baix Ebre aprova el
conveni amb els ajuntaments per desplegar el

programa TempsxCures
El ple del Consell Comarcal del 
Baix Ebre ha aprovat el model 
de conveni de col·laboració 
amb els ajuntaments de la co-
marca per desplegar el pro-
grama TempsxCures, impulsat 
pel departament d’Igualtat i 
Feminismes de la Generalitat.
Es tracta d’un servei de cures 
per a infants i adolescents de 
0 a 14 anys fora del temps es-
colar, garantint el seu dret a la 
cura i alliberant temps per a les 
famílies i les persones que cui-
den, majoritàriament dones. 
El plenari també s’ha aprovat una 
modificació de crèdit de 595.669 
euros, que es finançarà amb 
nous ingressos i romanent de 
tresoreria. Uns recursos que es
destinaran, entre altres, a les 
obres de millora de l’eficiència 

energètica de la seu comar-
cal; l’adquisició d’un vehicle de 
transport adaptat i l’habilitació 
d’un espai per l’àrea d’infància.
Un altre dels acords del ple ha 
estat la sol·licitud de subvenció 
al Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) per la realització del 
programa Orienta. L’objectiu 
d’aquest programa és la rea-
lització d’un servei personalit-
zat d’orientació professional i 
d’acompanyament a la inserció 
per millorar l’ocupabilitat de les 
persones demandants d’ocupa-
ció i facilitar la seua inserció la-
boral.
D’altra banda, durant el ple s’ha 
donat compte de l’informe de 
l’auditoria financera de com-
pliment de la societat Baix Ebre 
Innova. 

En la sessió ha presentat la re-
núncia al càrrec de conseller co-
marcal Francesc Xavier Osorio 
(PSC), regidor de l’Ajuntament 
de Tivenys, que serà substituït 
en la pròxima sessió plenària pel 
regidor de Deltebre Aleix Ferré.

En la pròxima sessió 
plenària, el regidor de 
Deltebre Aleix Ferré 
serà nou conseller en 

substitució de 
Francesc Xavier 

Osorio (PSC)

“Instal·lacions
pioneres a les Terres 

de l’Ebre”
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L’Ajuntament ofereix uns terrenys al Conseller de Salut 
per a ubicar el futur hospital de les Terres de l’Ebre

El passat dilluns, a la Conselleria 
de Salut, es van reunir el Conse-
ller de Salut, Josep Maria Argi-
mon, l’Alcalde de l’Aldea Xavier 
Royo, la Diputada al Parlament 
i Primer Tinent d’Alcalde Irene 
Negre i el Portaveu del Grup 
Municipal d’ERC Toni Gilabert, 
acompanyats de Joan Bonet, 
tècnic redactor del Pla Funcio-
nal, per a presentar al Conseller 
el Pla Funcional dels terrenys 
oferts per L’Ajuntament per 
ubicar en un futur l’hospital de 
les TTEE, en cas que L’Aldea fos 
l’opció escollida.
Per part de l’Ajuntament, un cop 
analitzades totes les possibles 
ubicacions per a la construc-
ció del futur hospital i després 
d’haver concretat una àrea que 
s’adapta a les necessitats d’un 
equipament com aquest, van 
creure oportú per tal de donar 
credibilitat a la seua proposta, 
la realització d’un Pla Funcio-
nal on justifica les potencialitats 
d’aquesta ubicació.
Aquest pla funcional recull di-
versos àmbits i s’analitza tant 
des d’un punt de vista urba-
nístic com d’infraestructures 
de comunicació, inundabilitat, 
centralitat territorial i accessi-
bilitat tant en l’àmbit viari com 
d’aterratge d’helicòpters i el 
més important, la dimensió que 
es podria arribar a disposar.
Els terrenys proposats estan 
ubicats a la sortida de la po-
blació a la carretera de Tor-
tosa, amb una extensió de 
196.628 m2 i qualificats com a 
terrenys aptes per a urbanitzar. 

A més, podrien arribar a incre-
mentar-se per altres dos fran-
ges de terreny situades al seu 
voltant, una amb les mateixes 
condicions urbanístiques de 
54.000 m2 i una altra extensió 
d’un Pla de millora urbana de 
70.000 m2 per a serveis com-
plementaris al de l’hospital, ho-
teler i residencial.
A més de tots els terrenys que 
podrien ser susceptibles per 
acollir el futur Hospital de les 
Terres de l’Ebre, també hi exis-
teix la possibilitat de disposar de 
sòl de reserva més que suficient 
per a possibles ampliacions o 
inclús per a rebre altres equi-
paments sanitaris en un futur. 
Aquest fet des de l’Ajuntament 
es valora molt ja que no només 
tenim una opció de present per 
a la construcció de l’Hospital, 
sinó que també es podran aco-
llir altres equipaments de ser-
veis complementàries i total-
ment necessàries per tenir un 
Hospital de les Terres de l’Ebre 
pioner a Catalunya.
Xavier Royo, Alcalde de l’Aldea: 

Reunió a la Conselleria 
de Salut 

Es va presentar 
al Conseller el Pla 

Funcional dels 
terrenys oferts per 
l’Ajuntament per 
ubicar en un futur 

l’hospital, en cas que 
l’Aldea fos l’opció 

escollida

L’ALDEA

“entenem que la proposta que 
presentem des de l’Ajuntament 
és immillorable, per centralitat 
geogràfica, per l’accessibilitat 
per les importants vies i equipa-
ments de comunicació que dis-
posem en aquesta àrea i també 
per la gran extensió que podem 
oferir al Departament de Salut. 
Si analitza la nostra proposta 
amb molta objectivitat, veurà 
que aquesta és molt potent i 
seriosa”.
Irene Negre afegia que “a l’Aldea 
sempre hem treballat en clau 
territorial, ja que trobem total-
ment necessari que les Terres 
de l’Ebre, al seu complet, hem 
de fer-nos grans i estar junts 
lluitar per resoldre totes les 
mancances que tenim. Qual-
sevol inversió que pugui im-
plantar-se, qualsevol millora en 
infraestructures, qualsevol cosa 
que ens pugui afectar, ens afec-
ta a tots i ens millora la vida a 
tots, no només al lloc on s’ubi-
ca. Sempre posem d’exemple 
que les inversions que venen al 
nostre poble són per a dinamit-

zar l’economia en clau ebren-
ca, per donar llocs de treball 
a tots els ebrencs, siguin d’on 
siguin i vinguin d’on vinguin. 
Agraïm l’aposta per les Terres 
de l’Ebre del Departament de 
Salut, amb el Conseller Argi-
mon al capdavant, per reformar 
l’actual Hospital de les Terres 
de l’Ebre, el Verge de la Cinta, 
ja que pensem què és urgent, 
necessari i inajornable millorar 
els serveis d’atenció sanitària a 
l’Ebre.  Així com ens posem a 
disposició del mateix per oferir 
una alternativa viable, possible 
i, pensem que, objectivament 
immillorable per ubicar el futur 
Hospital de les Terres de l’Ebre, 
tenint en compte aquesta àrea 
metropolitana que les Terres de 
l’Ebre hem de començar a ser. 
Junts som més forts, junts ho 
podrem tot!. Avancem amb una 
nova mentalitat del segle XXI i 
deixem enrere les del segle XX”.
Toni Gilabert acabava dient que 
“primer vull mostrar la satisfac-
ció per que finalment hi hagi 
una proposta sobre l’Hospital 

Verge de la Cinta,  la remodela-
ció urgent i la construcció d’un 
nou hospital ens satisfà.  I és per 
parlar d’aquesta construcció 
del nou hospital, com ja vam 
expressar el dilluns personal-
ment al conseller Argimon de-
manem que es tingui en comp-
te els terrenys situats a l’Aldea,  
que la localització  del nou 
hospital de les Terres de l’Ebre 
sigui una decisió que es prengui 
amb caràcter tècnic i no amb 
caràcter polític. Demanem que 
s’obri un debat públic amb clau 
ebrenca, pensant amb el millor 
per les 4 comarques, que s’obri 
un debat transparent i serè,  fu-
gint de lluites entre territoris 
i pensant amb el millor per al 
conjunt de totes les poblacions 
de les Terres de L’Ebre. Confiem 
amb el potencial de l’Aldea, te-
nim bons terrenys, tenim bones 
comunicacions i estem al mig 
de tot. El nostre grup estem 
convençuts del potencial de 
l’Aldea i per això ja vam instar 
a l’equip de govern ara fa dos 
anys a treballar conjuntament  
per reclamar que es tinguin en 
compte els terrenys de l’Aldea 
per la possible construcció d’un 
nou hospital”.

Xavier Royo, 
alcalde de l’Aldea: 
“Entenem que la 

proposta que presentem 
des de l’Ajuntament és 

immillorable”

L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA OBTÉ PER 5È ANY CONSECUTIU EL 100 % DE TRANSPARÈNCIA 
El proper 9 de maig l’Ajuntament aconseguirà per cinquè any consecutiu el Segell Infoparticipa  que atorga anualment el Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transpa-
rència de la Universitat Autònoma de Barcelona amb un 100% de compliment dels 52 indicadors establerts. Una vegada més l’Ajuntament lidera el rànquing dels consistoris més transpa-
rents de Catalunya, sent un dels 3 ebrencs en aconseguir el 100% de transparència i l’únic del territori que assoleix per 5ena vegada consecutiva el segell. D’altra banda l’Ajuntament de 
L’Aldea, també ha estat reconegut per l’Administració Oberta de Catalunya, un any més dins dels deu primers que han realitzat la transformació de municipis catalans entre 1001 a 5000 
habitants. Xavier Royo, alcalde de l’Aldea: “Mostro una gran satisfacció pels dos reconeixements assolits, destacant que un any més, hem aconseguit el 100% de la puntuació d’Infoparti-
cipa, fet a l’abast de molts pocs Ajuntaments i demostra el  treball que estem portant des de l’Ajuntament envers per la transparència i accessibilitat digital per a la ciutadania”.
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La Ràpita ha homenatjat 
l’artista i pintor Miquel Pa-
ton en el primer aniversari 
de la seua mort en un acte a 
l’Auditori Sixto Mir per com-
memorar la seva persona 
i trajectòria. En l’acte, s’ha 
fet pública l’adquisició per 
part de l’Ajuntament de dos 
dels seus quadres, els quals 
s’ubicaran al vestíbul de 
l’Auditori. Paton ha estat un 
artista amb molta presèn-
cia a la Ràpita fruit del seu 
arrelament al municipi. Tant 
és així que, al llarg de la 
seva carrera artística, hi va 
exposar obres en diverses 
ocasions.

L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, valora que “estem 
molt contents de poder afir-
mar que la primera edició 
de les jornades gastronòmi-
ques ‘del caldo’ a la Ràpita 
ha sigut un èxit, així ens ho 
han fet saber els restaura-
dors que s’han implicat per 
fer-la possible”.

LA RÀPITA
S’aprova el Pla de mesures 
antifrau en la gestió de fons 
europeus: Next Generation
El ple de l’Ajuntament de la 
Ràpita, reunit en la sessió ordi-
nària del mes d’abril, va apro-
var el Pla de mesures antifrau 
en la gestió de fons europeus: 
Next Generation. 
El pla de mesures antifrau, que 
va aprovar el consistori per 
unanimitat, defineix mesures 
preventives adequades i pro-
porcionades per a reduir el risc 
residual de frau, i mecanismes 
de seguiment per a revisar 
els processos, procediments 
i controls relacionats amb el 
frau efectiu o potencia.
L’objectiu bàsic d’aquest Pla de 
mesures antifrau en la gestió 
de fons europeus és permetre 
a l’Ajuntament garantir que els 
fons corresponents al projec-
te ‘Ròtula Delta’ s’utilitzen de 
conformitat amb les normes 
aplicables a la prevenció, la 

detecció i correcció del frau, la 
corrupció i els conflictes d’in-
teressos. 
Així mateix, a banda del Pla de 
mesures antifrau en la gestió 
de fons europeus, el consistori 
rapitenc va aprovar la decla-
ració institucional de l’Ajunta-
ment de la Ràpita per a la polí-
tica de lluita contra el frau.
En el plenari també es van 
aprovar tres mocions.
Una d’ERC sobre l’espionatge 
contra el moviment indepen-
dentista català.
Una altra del PSC per a la cre-
ació d’una unitat de trastorns 
de conducta alimentària a les 
Terres de l’Ebre.
I la darrera moció, sobre 
l’acord amb el món local per 
al foment i finançament de 
l’educació de 0 a 3 anys a Ca-
talunya.

Remodelació de la piscina 
municipal

L’Ajuntament de la Ràpita ini-
cia les obres de remodelació 
de la piscina municipal. L’equi-
pament està tancat des de di-
lluns, ja que aquesta setmana 
han començat les obres per 
reformar-lo, les quals tenen un 
pressupost d’execució que as-
cendeix a 863.793 € i un termi-
ni de set mesos. 
L’alcalde, Josep Caparrós, ex-
posa que “es tracta d’unes ac-
tuacions necessàries perquè 
milloraran un dels equipaments 
esportius de la Ràpita en què 
més afluència de gent hi ha”. 

Caparrós afegeix que “cada cop 
estem més prop de fer realitat 
un dels projectes importants 
d’aquesta legislatura i que, a 
més, és molt desitjat per la ciu-
tadania, ja que la piscina actual 
té 20 anys i necessita una re-
modelació”.

 LA RÀPITA HOMENATJA 
L’ARTISTA MIQUEL PATON

JORNADES DEL CALDO

El projecte també 
contempla la construcció 
d’una piscina annexa per 

fer noves activitats
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terres de l’ebre

SANTA BÀRBARA ALCANAR
S’aprova la 5a fase 

de la remodelació de 
l’Ajuntament

Un dels punts més destacats 
del darrer ple va ser l’aprova-
ció definitiva del projecte tèc-
nic “remodelació de l’edifici de 
l’ajuntament, Fase 5a” i també 
l’expedient de contractació de 
les obres per poder tirar en-
davant aquest projecte el més 
prompte possible. La cinquena 
fase permetrà deixar preparada 
la planta baixa on s’han d’ubi-
car les oficines municipals i que 
aquestes, que ara estan ubica-
des a l’edifici nou del mercat, 
es puguin traslladar al nou 

equipament: “Es deixarà prepa-
rada la planta baixa per poder 
donar cabuda a les oficines, 
despatxos, sala de reunió, ar-
xius... ara estem molt limitats i 
tenim l’espai molt just per fer 
el dia a dia, allí estarem més 
amples”. També es va aprovar 
el plec de condicions per fer la 
licitació de l’obra que es publi-
carà en breu perquè les empre-
ses constructores s’hi puguin 
presentar. Es preveu que al juny 
es puguin iniciar les obres. 
Notícia i Foto: La Plana Ràdio

L’art ha tornat a florir els balcons

Totes les obres
es podran gaudir

pels carrers
fins al 15 de maig

El passat dissabte, 30 d’abril a 
les 19 h, va tenir lloc l’acte que 
va donar tret de sortida a la IV 
Mostra d’Arts i Flors als Balcons 
a la plaça de l’Ajuntament d’Al-
canar. Durant l’acte, on hi va 
haver intervencions de Núria 
Prades, comissària de l’expo-
sició, i Joan Roig, alcalde d’Al-
canar, es va retre homenatge al 
pintor Narcís Galià, catedràtic a 
l’Escola Superior de Belles Arts 
Sant Jordi i director de l’Esco-
la Municipal d’Arts Plàstiques 
d’Alcanar durant més de vint-

i-cinc anys. Els professors de 
l’Escola Municipal de Música 
d’Alcanar David Llao (piano) i 
Rosa Juan (flauta) van ame-
nitzar l’acte. En finalitzar, va 
tenir lloc una visita guiada al 
llegat de Narcís Galià a la Casa 
O’Connor.
L’endemà es va fer un recorre-
gut per l’itinerari de les obres, 
comentat pels seus autors. 
D’altra banda, s’ha presentat  el 
programa de festes de maig 
2022, que es celebraran del 14 
al 22 de maig. “Els carrers d’un 

poble són vius quan els omplim 
de gent, de música, de color i 
de festa. Aquest és l’esperit que 
projecten les nostres festes de 
maig, després de dos anys d’atu-
rada a causa de la pandèmia de 
covid-19”.

** SANTA BÀRBARA: avui divendres s’inicia la festivitat en la qual la població ho-
menatja el seu patró Sant Gregori. És el cap de setmana Arrels Planeres. El mercat 
d’època, tallers monogràfics, l’hora del vermut, les jotes de rondalla, el bou capllaçat 
o la petició de pubilles a l’estil tradicional són alguns els actes més destacats. L’acte
inaugural, avui divendres 6 de maig, comptarà amb un espectacle que ha estat en-
carregat al jove planer Guillem Blanch, qui l’ha coordinat comptant amb la participa-
ció del grup de Ball Jota Planera i també Paco de Garrasses qui va recuperar els balls
tradicionals al nostre poble. L’espectacle “Entre jota i rondalla, Santa Bàrbara balla”
serà una de les novetats més destacades i es podrà veure avui divendres a les 20 h.
(La Plana Ràdio)

** AMPOSTA: més de cent cantadors dels territoris de parla catalana participaran en 
les 12 hores de cançó improvisada a la capital del Montsià. La trobada se celebrarà el 
pròxim 14 de maig i és la segona vegada que tindrà lloc a les Terres de l’Ebre. 

** LA SÉNIA: torna la Fira Gastronòmica a la Sénia, aquest cap de setmana, 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.

** GODALL: L’Ajuntament disposa de diversos solars edificables dins del nucli 
urbà, que es volen destinar a facilitar la construcció d’abitatges, per afavorir l´ar-
ribada de nova població al municipi i la consolidació de l´existent. Les persones 
interessades poden facilitar les seves dades de contacte a l’Ajuntament.

** ULLDECONA: el darrer ple ordinari va servir, entre altres qüestions, per aprovar 
una modificació de les bases reguladores de les subvencions municipals per re-
habilitació d’habitatges antics. La línia de subvencions, impulsada anualment pel 
consistori des del 2016, afecta els immobles d’una antiguitat superior als 50 anys.

EL MONTSIÀ EN 1 MINUT

Festa de 
Sant Gregori
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terres de l’ebre

ribera/terra alta

** MÓRA D’EBRE: Dimecres es va fer una roda de premsa de presentació de la 
Fira Litterarum 2022, la fira d’espectacles literaris i del llibre ebrenc, que se cele-
brarà els dies 27, 28 i 29 de maig a Móra d’Ebre. Cal recordar que Litterarum Móra 
d’Ebre va tancar  l’edició 2021 amb més de 3.000 visitants.

** GANDESA: Dema dissabte es farà l’acte d’entrega del títol de Fill Adoptiu de 
la ciutat de Gandesa a Tomàs Alcoverro Muntané, en un acte públic que tindrà 
lloc a les 12 hores. La ciutat rendeix homenatge al periodista català, i una de les 
veus més prestigioses sobre el món àrab. El programa començarà a la plaça de 
l’Ajuntament, on el consistori oferirà una recepció a Tomàs Alcoverro. A conti-
nuació, tindrà lloc una cercavila pels carrers de la ciutat acompanyats per la Lira 
Ampostina fins a arribar a la plaça del Comerç. Allí tindran lloc els parlaments 
institucionals de l’alcalde Carles Luz i del fill adoptiu, i finalment, l’acte finalitzarà 
amb una actuació de la Lira Ampostina. Tomàs Alcoverro, de família paterna de 
Gandesa, ha mantingut sempre una forta vinculació amb la capital terraltina, i a 
la seva casa pairal. Ha escrit també articles i reportatges sobre el món gandesà i 
ebrenc, i ha participat en diferents actes, festes majors i esdeveniments de Gan-
desa i la Terra Alta. 

** CORBERA: El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (Comebe) 
dedicarà un espai del Centre d’Interpretació 115 dies a recuperar la memòria 
de les dones que van patir la Guerra Civil i la postguerra. El nou box s’afegirà a 
l’exposició permanent, que actualment és el centre amb més visitants dels que 
gestiona l’ens. 

** ASCÓ: 172 persones van participar a l’enquesta sobre l’habitatge al municipi. 
22 persones a les sessions participatives per l’elaboració d’aquest pla.
Ara, la URV ja està analitzant els resultats i aviat podran presentar-nos propostes 
concretes.

** RIBERA D’EBRE: ‘Rutejant per la Palma d’Ebre” de Ruth Martí Solé guanya el 
Premi Treball de Recerca del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre.

** GANDESA: L’Ajuntament promociona els productors locals del municipi  i  els 
productes de proximitat que elaboren amb la seva participació a la Fira Àpat, que 
té lloc al Palau Firal i de Congressos de Tarragona aquest cap de setmana. 

EN 1 MINUT

Detingut un home per robar a 
l’interior d’un cotxe

Els Mossos d’Esquadra han de-
tingut un home per robar a l’in-
terior d’un vehicle a Gandesa. El 
passat 28 d’abril van rebre l’avís 
que s’havia produït un robatori 
amb força a l’interior d’un cot-
xe estacionat al carrer Mestre 
Joan Garde de Gandesa. 
El vehicle tenia una finestra 
trencada i de l’interior s’havien 
sostret una tauleta i un llibre 
electrònic, propietat d’una pa-
rella d’edat avançada que esta-
ven de visita al municipi. Gràci-
es a la col·laboració ciutadana, 
els agents van poder obtenir la 
descripció del lladre, que havia 
fugit a peu després de cometre 
el robatori. Els Mossos van lo-

calitzar l’home, que anava dins 
un cotxe conduït per un altre 
individu, pels afores de la ciutat, 
i en escorcollar el vehicle, van 
trobar els objectes robats. 
Durant l’escorcoll, els agents 
van trobar la tauleta i el llibre 
electrònic sostrets, juntament 
amb una ferramenta de les que 
s’utilitza per trencar vidres i ta-
llar cinturons de seguretat en 
casos d’emergència.
Els aparells van ser retornats als 
seus propietaris i el presumpte 
autor va quedar detingut i posat 
a disposició del jutjat de guàrdia 
de Gandesa, que en va decretar, 
l’endemà, la llibertat amb càr-
recs. (ACN) Foto: Mossos.

GANDESA
El Consell Comarcal  posa en 
marxa el servei Espai Temps

El Consell Comarcal de la Ter-
ra Alta ha creat el servei Es-
pai Temps, un servei de cura 
puntual destinat a infants de 3 
a 12 anys preferentment em-
padronats a la Terra Alta i que 
funcionarà com a prova pilot 
entre l’11 de maig i el 21 de 
juny. L’objectiu del servei Es-
pai Temps és el de facilitar la 
conciliació entre la vida laboral 
i familiar, i afavorir l’ocupació, 
la integració social i la vida co-
munitària, especialment per a 
les dones amb infants a càrrec 
i que es troben en una situació 
de risc d’exclusió social i amb 
una manca de recursos eco-
nòmics o de suport familiar o 
comunitària per la criança dels 
infants. A més, el servei també 
vol oferir un entorn de lleure 
educatiu i social que fomenti 
la coeducació i la convivèn-
cia entre diferents comunitats, 
utilitzant la llengua catalana 
com a eina vehicular i de co-
hesió social. 

La realització d’estes activitats, 
especialment dissenyades per 
un equip de professionals, per-
metrà que mares i pares pu-
guin disposar de temps lliure 
mentre els seus fills es troben 
en aquest espai. El servei es 
prestarà un dia a la setmana 
als dotze municipis de la Terra 
Alta en horari de 17h a 19h o 
de 17.30h a 19.30h de dilluns 
a divendres i serà gratuït per a 
totes les persones inscrites.

TERRA ALTA

L’Arxiu Comarcal de la Ribera 
d’Ebre (ACRE) acull l’exposició 
Enric Borràs Cot (1931-2018), 
el batec de Móra d’Ebre en 
imatges, que es podrà veure 
tot el mes de maig al vestíbul 
de l’ACRE (C. Antoni Gaudí, 23, 
de Móra d’Ebre). A través de set 
plafons de gran format, fa un 
recorregut per l’obra d’aquest 
fotògraf amateur morenc i, al-
hora, permet resseguir el batec 
social i humà de la capital de la 
Ribera entre finals dels anys sei-
xanta i mitjans dels anys vuitan-
ta. Enric Borràs Cot, va exercir 
professionalment com a direc-
tor de l’Oficina de l’Institut Na-
cional de Previsió (INP) de Móra 
d’Ebre durant bona part de la 
seva vida i va tenir altres afici-
ons, entre les quals ocupà un 
paper destacat la fotografia. El 
seu fons fotogràfic, format per 
3.258 fotografies, va ser cedit 
per la seva família al Departa-
ment de Cultura per tal que fos 
gestionat per l’ACRE.

‘Enric Borràs, 
el batec de 
Móra d’Ebre 
en imatges’
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L’Ajuntament atorga una pròrroga per
acabar les obres del parc eòlic la Collada

La Junta de Govern de l’Ajunta-
ment del Perelló (celebrada el 
26 d’abril) va acordar concedir 
una pròrroga de divuit mesos a 
Eòlica del Perelló S.L. amb l’ob-
jectiu de finalitzar les obres de 
la segona fase del parc eòlic la 
Collada.
L’Ajuntament del Perelló vol fer 
les següents consideracions i re-
cordar quin ha estat el desenvo-
lupament dels fets: “la decisió es 
pren després que l’empresa hagi 
demanat pròrroga en haver-se 
esgotat el termini d’execució de 
les obres que és de 3 anys en 
cas d’obres majors. La legislació 
vigent empara la sol·licitud de 
pròrrogues per al començament 
i acabament de les obres en to-
tes les llicències urbanístiques 
sempre que puguin raonar-se 
els motius i puguin justificar-se 
certs requisits, com ara demos-
trar que els treballs (encara que 
siguin menors) s’han iniciat dins 

el termini previst. D’acord amb 
aquests fonaments jurídics (Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, sen-
tències del TSJ de Catalunya 
100/2018 i 301/2013, etc), des 
de l’Ajuntament del Perelló hem 
de respectar els drets de l’em-
presa i s’estableix que la nova 

EL PERELLÓ

data d’acabament de les obres 
és el 30 de novembre de 2023”.
L’Ajuntament “reitera que està 
complint tots els tràmits admi-
nistratius que marca la legisla-
ció vigent i és, en aquest sentit, 
que el passat mes de febrer va 
dictar un decret en què es re-

queria a l’empresa que aturés 
les obres i va iniciar l’expedient 
havia iniciat o no els treballs dins 
del termini màxim que s’havia fi-
xat en la pròrroga d’inici de les 
obres. Acollint-se al dret que els 
empara, l’empresa va presentar 
al·legacions, tot aportant un se-

guit de documentació que posa 
de manifest que, des d’un punt 
de vista tècnic i legal, les obres 
sí que s’havien iniciat abans que 
s’hagués produït la caducitat de 
la llicència. Aquests documents 
evidencien fefaentment que, 
dins del termini legal, l’empresa, 
entre d’altres, havia dut a terme 
treballs de desbrossat i havia ini-
ciat l’obra de millora i adequació 
del camí per preparar-lo per al 
pas de tot tipus de vehicles amb 
condicions de seguretat”.
En conseqüència, l’Ajuntament 
va haver de dictaminar “favora-
blement la represa de les obres, 
sobre les quals ara l’empresa ha 
sol·licitat la pròrroga del termini 
que tenia per acabar-les, i que 
en complir els requisits legals 
(justificar i motivar perquè no 
s’ha acabat l’obra en el termini 
inicialment concedit) finalment 
ha estat concedida”. 
Foto: ACN)

** DELTEBRE: demà dissabte (12 h), es durà a terme la inauguració de les obres 
d’urbanització de l’entorn del centre de Jesús i Maria i de l’adequació de les 
instal·lacions esportives Josep Maria Torres. La inauguració serà a càrrec de l’al-
calde, Lluís Soler. El punt de trobada serà a l’exterior del pàrquing de l’Església 
de Jesús i Maria.

** DELTEBRE: El conductor d’un turisme va morir a causa d’un xoc frontal amb 
un altre vehicle a la carretera TV-3454, al punt quilomètric 4,9. El conductor 
mort en l’accident és M.L.B., un home de 75 anys i veí d’Amposta. L’altre con-
ductor va resultar ferit greu i els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) el van traslladar a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa. A més, també hi 
va haver dues persones més ferides menys greus que també van ser traslladades 
al mateix hospital.

** URV: la IX Fira d’Ocupació del campus Terres de l’Ebre de la URV ha batut 
rècord de participació d’empreses i d’assistents. Centenars d’estudiants i perso-
nes en recerca activa de feina d’arreu del territori i un total de 52 empreses han 
pogut trobar-se als passadissos del campus, que s’han omplert d’estands, tallers, 
xerrades i activitats. 

** CAMPREDÓ: dilluns 2 de maig, festa local, es va fer una donació de sang or-
ganitzada des de la regidoria de Salut amb la col·laboració del Banc de Sang de
Tortosa. La sala polivalent del casal Francesc Llop es va habilitar l’espai perquè 
els donants de Campredó poguessin fer aquest acte de solidaritat sense haver de 
sortir del poble. Es van realitzar 28 donacions. Des de la regidoria de Salut s’or-
ganitzen un parell de donacions a l’any al poble. La propera serà a finals d’any.

** TERRES DE L’EBRE: Acció Climàtica atorga més de mig milió d’euros en ajuts 
a 22 iniciatives adreçades al desenvolupament local dels municipis pesquers 
ebrencs. Aquests ajuts estan cofinançats al 85% pel Fons Europeu Marítim i de la 
Pesca (FEMP) i un 15% per la Generalitat de Catalunya. 

** BENIFALLET: Un grup de músics i activistes han commemorat aquest dimarts 
l’aniversari del cantautor nord-americà Pete Seeger fent una passejada musical 
pel riu Ebre a bord del llagut de Benifallet. Aquesta iniciativa va tenir una primera 
edició el 2019 pel centenari de Seeger. 

EN 1 MINUT
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FIRARRELS - TIVENYS
L’EPICENTRE MULTICULTURAL I 
GASTRONÒMIC AMB FIRARRELS 
ELADI GALBE, ALCALDE DE TIVENYS

FirArrels  és una fira temàti-
ca completament innovado-
ra on el poble de Tivenys es 
converteix en un altre país. 
Com va néixer la idea?
La idea neix fruit d’una anàlisi 
profunda i molt madurada de 
la situació de les fires a Tivenys 
en el moment de la nostra en-
trada a govern i sabent, tal com 
havíem dit en campanya, que 
teníem un projecte totalment 
innovador per renovar i donar 
un impuls vital a les fires del 
nostre poble. 

I així neix FirArrels.
Sí, perquè teníem clar que ens 
havíem de diferenciar amb dos 
objectius clars: d’una banda, 
ser únics al territori i esdevenir 
un poble obert i dinàmic i, 
d’altra banda, obrir els carrers 
del poble i, per tant, canviar el 
recorregut de la fira i potenciar 
el casc antic del poble i l’encant 
de les nostres places i carrers.

Una fira on cada edició és 
diferent.
Efectivament. Després d’una 
pluja d’idees va sorgir la 
possibilitat de projectar una 
fira  gastro-cultural de països 
del món on cada any i cada 
edició tinguem un país central 
per conèixer. Amb això i amb 
l’objectiu  també de potenciar 
i projectar el patrimoni i la 
cultura i productes ebrencs, va 
néixer FirArrels.

Per què donar a conèixer la 
cultura, gastronomia i les 
tradicions d’altres països?
Perquè entenem que és la 
manera de conèixer-nos 
millor els uns als altres, trencar 
estigmes i tòpics, fugir dels 
prejudicis i fer de Tivenys un 
poble referent culturalment 
i on la sensibilitat per la 
inclusió i les portes obertes 
siguin objectius irrenunciables.

Quin país toca enguany?
Aquesta edició toca Romania.

Que hi trobarem a la Fira?
A FirArrels hi descobrireu para-
des de menjar de tota mena de 
productes de diferents llocs de 

l’Estat, productes locals, zona 
de restauració i, evidentment, 
per conèixer millor el país con-
vidat, podrem gaudir de tallers, 
exposicions, taules rodones, 
música, ball, demostracions 
culinàries i molt més.

On estarà ubicada?
Estarà ubicada al voltant de 
tres espais diferenciats. La pla-
ça major serà l’espai de Roma-
nia. A la plaça podrem fer un 
viatge per entrar dins del país 
Romanès. L’altre espai serà el 
que farem des de la plaça fins al 
recinte firal, els carrers del po-
ble, on podrem  gaudir  de  tot 
tipus  de parades gastronòmi-
ques i artesanals. I l’últim espai 
serà el recinte firal on  troba-
rem  la zona de  food  trucks  i 
restauració i música en directe.

FirArrels, una fira amb 
una extensa programació 
que, este cap de setmana, con-
vertirà Tivenys amb l’epicen-
tre multicultural i gastronò-
mic de les Terres de l’Ebre.
Totalment.  FirArrels  vol ser el 
centre de les terres de l’Ebre 
aquest proper cap de setmana. 
Els dies 6 7 i 8 farem de Tivenys 
el centre de l’Ebre. Taules 
rodones, tallers, demostracions, 
cuina, música, història, 
dansa i moltes coses més. 
Perquè FirArrels és un viatge on 
tothom està convidat.
Animem a tothom a visitar-
nos i  gaudir  del nostre poble, 
coneixereu  els nostres 
productes, els nostres carrers, 
les nostres vides.
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“ÉS LA MANERA DE CONÈIXER-NOS MILLOR ELS UNS ALS ALTRES, TRENCAR 
ESTIGMES I TÒPICS, FUGIR DELS PREJUDICIS I FER DE TIVENYS UN POBLE 

REFERENT CULTURALMENT”
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Rapitenca-Borges diumenge 12h

SEGONA CATALANA: 

Fase ascens: dissabte: Ampo-
lla-Cambrils U (16h); diumenge: 
Canonja-Aldeana (17h) i Torto-
sa-Reddis (19h).
Permanència 1: Perelló-Ebre Esc. 
(dissabte 19h); Floresta-Pobla 
(diumenge 12.30h); 

Permanència 2:  (dium 17h) 
Vilaseca-R Bítem i Ampos-
ta-Riudoms.

Permanència 3: (dissabte 17h) 
Roda-Altafulla; (diumenge 16h)
Ulldecona-Móra Nova.

Permanència 4: Morell-Bona-
vista (diss 17h); Camarles-Mont-
blanc (diumenge 18.30h). la 
Sénia descansa.
TERCERA CATALANA: 
dissabte: Roquetenc-Olimpic 
(16.30h); Alcanar-Ametlla (17h); 
Benissanet-Corbera (17h); S 
Bàrbara-Gandesa (17.30h); 
Catalònia-Rapitenca (17.30h); 
Diumenge: la Cava-Tortosa 
(16h); J i Maria-Amposta (17h); 
Godall-Flix (17.30h); 

QUARTA: Dissabte: Tivenys-Ca-
marles (15.30h); la Cava-Xerta 
(15.30h); Gandesa-J i Maria 
(16.30h); Ametlla-Ebre Esc (17h); 
Masdenverge-S Jaume (17.30h)
Diumenge: Ginestar-Fatarella 
(17h); Pinell-Perelló (17.30h); 
Aldeana-Catalònia (dia 18)

LA RAPITENCA  
SERÀ CAMPIÓ 
Vaig dir fa uns mesos que el 
Catalònia pujaria. També vaig 
dir a la pretemporada que la 
Rapitenca no pujaria. Però ja 
veuen: el mister Teixidó m’ha 
fet un ‘jaque mate’. Sinó hi ha 
una tempesta, si Teixidó no 
té un refredat i si la parella 
titànica Oribe-Edgar continua 
ballant, la Rapitenca tornarà 
a la Tercera divisió vuit anys 
després. Teixidó va ser també 
qui la va ascendir la campanya 
2012/13. ¿Saben perquè porta 
19 jornades sense perdre? 
(ha batut el seu propi rècord). 
Perquè és seu mister més 
experimentat; cent vegades 
millor que Xavi del Barça. 
Fernando ara fa un any, abans 
de fitxar-lo, m’ho va dir: 
“Tornarà perquè és el millor”. 
Quan converso amb Teixi-
dó i em parla del seu equip 
s’emociona: “mai he tingut 
un equip així”. L’èxit d’aquest 
futur ascens passa per un gran 
Fernando, que és un venedor 
nat i una gran persona de 
futbol (ha sabut trobar i ge-
nerar recursos); la gran tasca 
de Juamna, secretari tècnic, 
i un col·lectiu de jugadors 
amb molta gent de casa i de 
la base. I al mig Hernan fent 
d’esperit sant. L’Ascó deixa la 
Tercera i el futbol ebrenc se-
gurament tindrà un nou equip 
a la nacional. Truco dilluns a 
Teixidó, em prohibeix parlar 
de la Rapitenca (no li he fet 
cas), i assegura que el dia que 
parli “hi haurà un  terratrè-
mol”, em diu. És un crac.

CELMA

90 MINUTS
S’arriba al final. En el cas 
de la Segona catalana, en el 
play-off per evitar el descens, 
3 dels quatre grups acaben la 
competició este cap de setma-
na. En dos dels 3 grups ja es 
coneix que baixa l’Altafulla, 
en un, i el Perelló, en l’altre. 
Però hi ha un grup en el que 
en 90 minuts 3 equips han de 
decidir una plaça de descens: 
Amposta, Riudoms i R Bítem.

Amposta i Riudoms s’en-
fronten. I el Remolins Bítem 
visita el Vila-seca, que ja està 
salvat. La tarde es preveu 
carregada d’emocions. I de 
nervis. L’Amposta, minvat 
per les baixes en els darrers 
partits, té una cita amb la 
seua història. En principi, 
ho té al seu abast. Però es 
troba en una situació que no 
es contemplava.  El R-Bítem 
ha de guanyar i esperar que 
passa a Amposta. Un empat 
li valdria si l’Amposta guanya. 
Però el Riudoms també s’ho 
juga tot. Tant de bo es puguin 
salvar els dos equips ebrencs. 
Les valoracions de la tempo-
rada ja les farem la setmana 
vinent. 

MICHEL TERCERA DIVISIÓ
Comiat de temporada de 
l’Ascó (2-4)

LA PROPERA

   El partit
   de Canal TE: 

Tortosa-Reddis
Diumenge: 23.30 hores // (Rep) 

dilluns 10 h

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores
Repors amb els gols: Rapitenca-
Borges; Tortosa-Reddis; 
Ampolla-Cambrils U; Amposta-
Riudoms; Vilaseca-R Bítem i 
Catalònia-Rapitenca B. 

Convidats: Jordi Fabregat 
(Tortosa), Emili (Rem Bítem); 
Ródenas (Reddis) i Pau Alegria 
(Catalònia).

L’Ascó va perdre contra la Gra-
ma (2-4) en un partit en què els 
visitants necessitaven traure un 
bon resultat per evitar compli-
cacions amb compensacions.
L’Ascó, ben posat i efectiu al 
primer temps, es va avançar 
amb un gol de Cuenca. A la re-
presa, el gandesà Marc Blanch 
va establir el 2-0 aprofitant una 
assistència de Badia. Però amb 
els minuts, els locals van acu-
sar la limitació d’efectius amb 
la que han acabat la temporada 
i la Grama va iniciar la remun-
tada amb 4 gols. Al 70 els as-
conencs guanyaven 2-1 però a 

darrera hora es va imposar qui 
més ho necessitava. Va ser el 
darrer partit. Una temporada 
amb descens i que obre una 
nova etapa, amb nou president 
i junta directiva. I també amb 
un nou mister que es preveu 
que sigui Josep Ferré ‘Coco’.
Va ser tarde de comiats davant 
de l’afició. Diversos juvenils van  
tornar a jugar amb el primer 
equip, en l’última confrontació 
de la temporada. 

La Rapitenca va guanyar al 
camp del Vista Alegre (0-1), 
fent un altre pas endavant per 
ampliar distàncies en el liderat. 
Els rapitencs van tenir més 
domini del joc i ja al primer 
temps van generar arribades, 
davant d’un rival ben replegat 
i que esperava crear les seues 
possibilitats a la contra. A la re-
presa, una centrada de Sancho 
va comportar una rematada al 
primer pal d’Edgar. Fou el 0-1. 
El davanter rapitenc va tornar 
a marcar distàncies amb un 
gol d’instint, anticipant-se als 
centrals rivals.  Esplèndit. La 
Rapitenca va gestionar l’avan-
tatge i va assolir una victòria 
molt treballada i meritòria. 

Un pas més endavant del líder, 
la Rapitenca

19 jornades seguides sense 
perdre. Els resultats dels ri-
vals acompanyen si bé ara és 
el Mollerussa el que està més 
fort, a cinc punts. En la pro-
pera jornada jugarà contra 
l’At Lleida. La Rapitenca, per 
la seua part, rebrà el Borges. 
La Devesa ha de tornar a ser 
‘la bombonera’ per fer costa 
a l’equip, en el camí per l’as-
cens. Està més a prop. Que-
den 4 finals. 
Diumenge passat ja va debutar 
el darrer fitxatge, Cristian Del 
Pozo (Perelló).  

Al final es va imposar qui 
més ho necessitava

El Tortosa rebrà diumenge el 
Reddis (19h), en el partit de la 
jornada del play off d’ascens. 
Els roigiblancs van guanyar a la 
Canonja, en la jornada passada, 
havent de remuntar un 0-1 que 
va arribar al primer minut. El Tor-
tosa va generar joc i ocasions al 
primer temps, i al segon va insis-

El Tortosa rebrà el Reddis, diumenge (19h)
tir però ja més precipitat, quan 
va tenir superioritat numèrica 
per l’expulsió de Botero al 55. Al 
final va arribar la remuntada amb 
un gol fantasma i un altre que va 
fer Konu arran d’una falta. 
El tècnic Fabregat, que debutava 
a casa, es mostrava “molt satis-
fet de l’equip per la seua acti-

tud i també pel joc. Va merèixer 
empatar abans del descans però 
els gols es van fer esperar fins 
el final. El partit i el triomf son 
un punt d’inflexió”. En acabar 
el partit van haver moments de 
tensió.
El Tortosa té 9 punts, i el Reddis 
líder de la lligueta, 13. 

La Rapitenca rebrà 
diumenge el Borges (12h)
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L‘AMPOLLA 
AGUANTA FINS 
EL 60, CONTRA EL 
REDDIS (0-3)

2A CATALANA. PLAY OFF

L’Ampolla i Reddis van oferir un 
partit igualat a la primera meitat, 
amb poques opcions, un parell 
de trets locals que van sortir a 
prop de la porteria mentre que 
els reusencs, més dominadors 
del joc, no van generar excepte 
una acció de Nico. La pilota va 
llepar el pal. 
L’Ampolla, amb baixes, va haver 
d’incorporar un porter a darrera 
hora, Arnau. L’equip continua de 
pega en este sentit.
A la represa, el partit va seguir 
igualat si bé el Reddis va fer un 
pas avant. Una pèrdua local va 
suposar una contra ràpida dels 
visitants que va acabar amb gol. 
Les protestes de Pau, reclamant 
una falta anterior, van acabar 
amb la vermella. Amb el 0-1 i 
l’Ampolla amb deu, el Reddis va 
ser el propietari de la confronta-
ció i, tot i que no va portar presa, 
va sentenciar al final amb el 0-2 
i amb el 0-3.
L’Ampolla rebrà el Cambrils 
Unió, en la propera jornada.

2-1: L’ALDEANA 
ES QUEDA SENSE 
PREMI, A CAMBRILS
La dinàmica de l’Aldeana al play 
off es diametralment oposada 
a la de la primera fase quan va 
ser campiona. Ara l’equip està 
de pega, per les lesions, i no pot 
tenir la contundència per decidir. 
A Cambrils, Nacho va fer el 0-1 i 
els aldeanes van disposar d’opci-
ons per fer el 0-2. A la represa, el 
Cambrils va empatar, arran d’un 
lliure indirecte, però l’Aldeana va 
seguir dins del partit, quan els lo-
cals es van quedar amb deu per 
l’expulsió de Pol, que debutava. 
Però llavors als de Simó els va 
faltar frescura per poder tornar a  
posar-se per davant. El Cambrils 
va insistir i també va generar arri-
bades, sentenciant en afegit amb 
un gol de Domínguez. Ferran 
Simó, tècnic de l’Aldeana: “la ve-
ritat és que ara estem en esta di-
nàmica i les coses no surten com 
a la primera fase. Va ser una llàs-
tima perquè penso que merexí-
em un resultat diferent al que ens 
vam emportar”. Ferran afegia que 
“una vegada ens hem enfrontat a 
tots els equips del play off, pen-
so que si haguéssim pogut estar 
a nivell de la primera fase, sense 
tantes lesions, tindríem possibili-
tats en la lligueta”. 

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

14
8
6
5
2
3

4
4
8
6
8
8

equip                    GF       GC     PNTS

PLAY OFF ASCENS 8. 5 jornada

Ampolla-Reddis               0-3
Tortosa-Canonja    2 - 1
Cambrils U-Aldeana   2 - 1

DARRER PARTIT DEL 
MÓRA LA NOVA A 
CASA
El Móra la Nova va perdre en 
el darrer partit de la  tempora-
da a casa, contra el Roda (0-2). 
L’equip ja estava salvat davant 
d’un Roda que necessitava pun-
tuar per també estar-ho”.
Ambrós, tècnic del Móra la Nova: 
“es va intentar i al primer temps 
vam estar bé. Però a la represa, 
quan ens vam quedar amb 10 
amb l’expulsió de Barru, l’equip 
va baixar i el Roda va decantar el 
duel al seu favor. Va ser compli-
cat el tema motivacional en una 
jornada en què l’equip ja havia 
assolit la permanència”. El Móra 
la Nova tenia baixes, 3 per acu-
mulació de targetes. 
Sobre la renovació, el mister 
admetia que “n’hem parlat però 
encara hem d’acabar de confir-
mar-ho”. 

Pas endavant de la 
Sénia, per assolir la 

permanència, amb la 
remuntada al camp 

del Morell (1-2)

EL CAMARLES, SI GUANYA DIUMENGE 
ESTARÀ SALVAT
El Camarles va golejar el Bona-
vista (6-1) i si guanya diumenge 
al Montblanc estarà salvat, quan 
mancaran 3 jornades. 
Alberto López, mister del Ca-
marles: “va ser un partit en el que 
vam controlar el joc gairebé els 
90 minuts. Vam avançar-nos al 
primer minut, tot i que també cal 
dir que ens vam acomodar i el 
Bonavista va empatar a la sortida 
d’un córner. I va agafar confian-
ça i la primera meitat va aguantar 
bé, malgrat que natros ens vam 
tornar a avançar arran d’un cen-
tre-xut. La represa va ser nos-
tra; vam ser superiors, pujant la 
intensitat en els duels i el ritme 
del joc també amb l’aportacio 
dels canvis. Vam fer quatre gols 
creant altres opcions. Felicitar 
al Bonavista perquè en la situa-
ció que es troba va respectar en 
tot moment el fair-play, sense 
cap entrada lletja. Van jugar amb 
bona actitud. També felicitar als 
meus jugadors perquè van gesti-
onar bé el partit i van estar força 
bé en una bona segona meitat 

EL PERELLÓ CONSUMA EL DESCENS I 
L’EBRE ESCOLA SE SALVA
La derrota del Perelló, dissabte 
al camp de la Pobla, va consu-
mar el descens perellonenc. Un 
descens que ja es va assumir una 
vegada va tenir lloc l’assemblea i 
amb la decisió posterior de que 
no continués el mister Burgos 
amb la marxa de jugadors de 
fora que va comportar. 
D’aquesta forma, el partit de 
l’Ebre Escola i la Floresta, de 
diumenge la tarde, ja va ser in-
trascendent. En tot cas, els de 
l’Ebre van fer els deures i van 
guanyar el partit per 3-1. Josep 
Balart, tècnic de l’Ebre Escola, 

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS

AMPOSTA I REMOLINS BÍTEM ES JUGARAN EL DESCENS EN LA 
DARRERA JORNADA, DIUMENGE VINENT 

L’ULLDECONA, 
SALVAT: “DERROTA 
MOLT DOLÇA”
L’UIldecona va perdre al camp 
de l’Altafulla (2-1). Els tarragonins 
tenen ara 4 punts i l’Ulldecona 7. 
A l’anada, els falduts van guanyar 
3-1 i per això ja estan salvats, tot 
i la derrota. Xavi Castillejo, tècnic 
de l’Ulldecona: “mai una derro-
ta ha estat tan dolça.  Malgrat 
perdre, estem salvats i este era 
l’objectiu. Felicitar els jugadors 
perquè, com ja he dit en altres 
ocasions, sempre han donat la 
cara i sempre han cregut amb la 
feina. Estem molt satisfets. Han 
hagut moments de la temporada 
complicats, amb moltes baixes, 
però este equip s’ha refet de les 
dificultats”. Sobre si continuarà, 
el mister va dir que encara no se 
n’ha parlat amb la junta directiva.

en què van imposar-se, sumant 
una victòria que ens acosta a 
l’objectiu”. 
D’altra banda, la Sénia va fer un 
pas ferm endavant en guanyar al 
camp del Morell (1-2).
Els locals es van avançar aviat 
però la Sénia va capgirar el mar-
cador en els darrers minuts, amb 
dos gols de Nico i d’Ivan Capitan. 
Un triomf molt meritori i que 
acosta a la permanència. La Sé-
nia descansa en la propera jor-
nada. Després en faltaren 3. Ara 
està a cinc punts de l’equip que 
marca el descens. En aquest 
grup, de 5, en baixen dos. En els 
altres, que són de 4, només en 
baixa un. 

13
10
9
5
4
1

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

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

9
10
8
1

4
5
6
13

equip                    GF       GC     PNTS

PERMANÈNCIA 8.1. 5 jornada

Pobla-Perelló                   3-0
Ebre Escola-Floresta    3-1

11
10
7
0

Propera jornada:
Perelló-Ebre Escola
Floresta-Pobla 
Baixa el Perelló

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

7
8
9
6

5
5
9
11

equip                    GF       GC     PNTS

PERMANÈNCIA 8.2. 5a jornada

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

10
7
6
6

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

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

8
6
7
4

6
5
6
8

equip                    GF       GC     PNTS

PERMANÈNCIA 8.3. 5a jornada

Altafulla-Ulldecona     2-1
M Nova-Roda                    0-2

Propera jornada: Roda-Altafulla; 
Ulldecona-Móra la Nova 
(Baixa Altafulla)

9
8
7
4

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

15
11
11
8
2

5
6
8
10
18

equip                    GF       GC     PNTS

PERMANÈNCIA 8.4. 5 jornada

Camarles.Bonavista               6-1
Morell-La Sénia                1-2
Descansava Montblanc 

10
9
5
4
0

El Remolins Bítem va guanyar 
l’Amposta (1-0) i, d’aquesta for-
ma té opcions de salvar-se en la 
darrera jornada del play-off, diu-
menge vinent. L’Amposta. amb 
la derrota, encara no està salvat. 
El partit a la primera meitat va ser 
molt igualat, amb poques opci-
ons. A la represa, els locals van 
aprofitar una indecisió visitant i 
amb la lluita d’Antón, que va as-
sistir a Balada, van marcar l’1-0. 
El partit es va obrir i els de Bítem 
es va defensar amb ordre i a la 
contra van tenir 3 situacions per 

sentenciar. L’Amposta, a darre-
ra hora, també en va tenir 3 de 
clares que un defensa local va 
evitar sota els pals així com Re-
olid, intervenint a una rematada 
de Gerard, porter ampostí.
En la darrera jornada l’Ampos-
ta rebrà el Riudoms. I el R Bí-
tem visita un Vilaseca ja salvat. 
L’Amposta, si guanya el Vilaseca 
al Bitem, ja esta salvat. I si no, 
amb un empat en té prou. El R 
Bítem ha d’esperar un empat de 
l’Amposta-Riudoms i guanyar a 
Vilaseca. O que l’Amposta gua-

nye al Riudoms, llavors amb un 
empat a Vilaseca seria suficient. 
El cas negatiu per a l’Amposta és 
si l’equip perd amb el Riudoms i 
si guanya el R Bítem. Llavors bai-
xarien els ampostins. 
Per tant, 90 minuts per deci-
dir una plaça de descens. I dos 
equips ebrencs en la lluita, a més 
del Riudoms. L’Amposta, que 
juga a casa, ho té a l’abast però 
els partits s’han de disputar i, per 
tant, es viurà una tarde d’emoci-
ons, en la que tota una tempora-
da estarà en joc. 

manifestava que “el resultat va 
ser just, vam tenir més control 
del joc i de la pilota, amb fases 
molt bones i l’equip va disfru-
tar”. Dos grans gols d’Alcalà van 
obrir el marcador a la primera 
meitat. A la represa, “l’equip va 
seguir sent dominador del joc, 
tot i que es va notar que no ens 
jugàvem res i la intensitat va 
baixar. Amb un tret potent per 
l’escaire d’Eric vam fer el 3-0, 
tenint altres opcions. Ells van 
marcar el 3-1 que va ser defini-
tiu. Satisfets d’haver assolit l’ob-
jectiu marcat per la temporada”. 

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

(Baixen els dos darrers)
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FLIX, 1
CATALÒNIA, 2

3A CATALANA

El líder Catalònia va fer un altre 
pas en guanyar al camp del Flix. 
Albert Lizaso, tècnic del Flix: “el 
Catalònia va avançar-se amb un 
gol de rebot. Després vam reac-
cionar i vam empatar, tenint al-
guna opció més i estan ben po-
sats. Però abans del descans, ells 
van tornar a avançar-se. A la re-
presa, després d’una fase inicial 
en què ells van tenir més control 
del joc, vam tornar a reaccionar i 
si bé ells van fer contres per po-
der marcar el tercer gol, natros 
vam apretar fins el final i vam 
generar possibilitats per poder 
haver empatat. Penso que me-
reíxiem més. En tot, destacar la 
lluita de l’equip”. Pau Alegria, del 
Catalònia: “vam sortir ben posats 
i arran d’una acció afortunada 
per natros, vam fer el 0-1. Vam 
generar diverses ocasions però 
arran d’una indecisió nostra ells 
van empatar. El Flix va pressionar 
més amunt i el partit va igua-
lar-se. Va ser important el gol de 
John, de xilena, poc abans del 
descans. A la represa, durant els 
primers minuts vam ser domina-
dors i vam poder decidir. Però en 
el darrer tram de la confrontació 
vam haver de fer un pas enrere 
perquè el Flix va insistir, tenint 
també un parell d’opcions. Molt 
satisfet del treball i també de la 
victòria, força important”. Amb 
el Catalònia va debutar Genís 
Arrastraria.  

TORTOSA B, 0
J I MARIA, 5
El Jesús i Maria és segon, a cinc 
punts del líder. Dissabte va vèn-
cer a Tortosa per 0-5.
Òscar Rumense, mister del Tor-
tosa B: “molt aviat vam rebre el 
0-1, arran d’una indecisió nostra. 
Vam acusar el gol i poc després 
ens van fer el 0-2 a la sortida 
d’un córner. Després, amb els 
minuts, l’equip va reaccionar i 
va generar ocasions, una d’elles 
clara amb rematada al travesser. 
A la represa vam insistir, tot i no 
generar ocasions clares, vam fer 
sensació que podíem entrar en 
el partit. També és cert que vam 
deixar espais que el Jesús i Maria 
va poder aprofitar. En el darrer 
quart ja vam baixar i ells van fer 
els altres gols. La seua victòria 
fou merescuda, el resultat mas-
sa inflat. Seguirem en la lluita per 
allunyar-nos de les dues darreres 
places i si potser de la tercera”. 
Josep Maria Torres, director es-
portiu del J i Maria: “vam encarri-
lar el partit aviat amb el 0-2. Això 
ens va donar confiança, però el 

GANDESA, 1
LA CAVA, 1

Tortosa B també va tenir les se-
ues opcions. A la represa, amb 
més espais, vam poder decidir 
però el partit, tot i tenir el con-
trol, no es va sentenciar fins que 
va arribar el 0-3 i, després, els 
altres gols”. Pardo, Albert, Àlex 
Pérez, Toni Calafat i Jonatan van 
marcar.  Calafat va tenir una de-
dicatòria especial perquè ha de 
ser pare al juliol. 

OLIMPIC, 0
S BÀRBARA, 6
El Santa Bàrbara va guanyar al 
camp del cuer i és etè, arribant 
als 41 punts. El partit ja va que-
dar decidit a la primera meitat, 
amb el 0-4 al marcador. Robert 
(3), Pau i Sergi (2) van fer els 
gols. 
Chema, del Santa Bàrbara: “des-
tacar l’esforç dels dos equips en 
una tarde amb molta calor. A 
la primera meitat, l’Olímpic va 
competir, creant opcions però 
sense poder transformar-les. I 
a natros ens va costar però vam 
ser més efectius i vam decidir. 
Destacar l’Olímpic perquè està 
competint fins el final, tot i la 
situació. I per part nostra, a se-
guir. 3 punts més que refermen 
la bona trajectòria de l’equip”. 
Arnau, porter del juvenil, fill del 
mister  Chema, va debutar amb 
el primer equip, dissabte. 

RAPITENCA B, 3
BENISSANET, 1

CORBERA, 5
ALCANAR, 1
Des de Corbera, valoraven “una 
victòria contundent que pràcti-
cament ens assegura la perma-
nència a Tercera catalana. Arnau 
va fer 3 gols i David i Ayestas 

Gandesa i la Cava van oferir un 
partit molt obert, amb moltes 
ocasions a les porteries. Van ser, 
a més, ocasions clares. A la re-
presa, Albert va avançar al Gan-
desa després d’un rebuig de Figo, 
porter visitant. El partit va seguir 
obert, i la Cava va empatar amb 
una bona pilota a l’espai que va 
aprofitar Adri. Amb l’1-1, la Cava 
va tenir el millors moments i va 
generar dues ocasions clares, 
en botes d’Imanol i de Sufiane.  
A més, Adri va fallar un penal. 
Iniesta va aturar-lo amb una gran 
intervenció. Però el Gandesa 
també va poder marcar, amb una 
rematada a boca de canó que va 
traure Figo amb els peus, amb 
una gran aturada. En els darrers 
minuts, va ser el Gandesa qui va 
tornar a apretar i qui va generar 
dues ocasions per haver fet el 
2-1. 
Els gandesans segueixen gene-
rant però com en altres jornades 
no acaben de resoldre les situ-
acions de gol. La Cava, com va 
dir el seu tècnic Jordi Roca, va 
donar la cara i també va gene-
rar, podent decantar el partit al 
seu favor. Al final, empat que no 
satisfà a cap dels dos equips. El 
Gandesa es distancia de la sego-
na plaça. La Cava està ara a set 
punts del líder.  

La Rapitenca va guanyar el Be-
nissanet (3-1) i continua en la si-
sena plaça. En la jornada vinent, 
visita el líder Catalònia. Ha gua-
nyat 5 dels darrers 6 partits.
Ramon Grau, mister del Benissa-
net, comentava que “com cada 
setmana, vam estar minvats per 
les baixes. Vam començar amb 
David de porter perquè Gallego 
no va poder venir. I Miquel es 
va lesionar a l’escalfament. Es la 
tònica de cada jornada. Malgrat 
tot, a la primera meitat vam estar 
més posats, tenint ells una oca-
sió per marcar i natros en vam 
generar dos per poder fer el 0-1. 

Al descans es va arribar amb el 
0-0. A la represa vam sortir ador-
mits i en dos córners seguits ens 
van fer dos gols. Després vam 
reaccionar. Ells van tenir la pos-
sessió de la pilota i natros vam 
buscar la contra. Al mint 70 Igna-
si, al segon pal, va fer el 2-1 arran 
d’una falta que va traure Palomar. 
Però acte seguit ens van expul-
sar a Ximo i, juntament amb to-
tes les dificultats existents, va ser 
complicat. I ells en una contra 
ens van marcar el 3-1. Sense po-
der fer canvis, no es va poder fer 
més. Dir també que la vermella 
va ser merescuda. Esperem re-
cuperar gent i intentar sumar els 
3 punts contra el Corbera”.  

els altres. Demà dissabte, partit 
a Benissanet en el que, cas de 
puntuar, asseguraríem ja de for-
ma matemàtica la permanència 
a manca de 3 jornades”. Alejan-
dro Alonso, mister de l’Alcanar: 
“el partit va començar bé, tenint 
dues ocasions molt clares que 
no vam saber aprofitar. Però 
arran d’una jugada d’ells sense 
aparent perill, el jugador local 
va aprofitar l’espai i va marcar 
des de tres quarts de camp. El 
gol ens va afectar, i més amb  
l’estat d’ànim que té l’equip en 
la situació actual.  La tònica del 
partit va ser esta: vam aguantar 
com vam poder, érem 11 justos, 
sense poder fer canvis. I el Cor-
bera va ampliar l’avantatge amb 
el 3-0. A la represa vam fer el 
gol però en una contra ens van 
marcar el 4-1 i ja es va acabar el 
partit. El Corbera ens va supe-
rar”. La situació de l’Alcanar és 
complicada en una temporada 
que també ho està sent. Baixes 
i limitació d’efectius, dificultats 
per poder entrenar. L’equip es 
troba en la penúltima plaça, que 
a hores d’ara és de descens. 

AMETLLA, 0
ROQUETENC, 0
Xavi Subirats, tècnic de l’Ametlla: 
“va ser un partit molt intens. Dos 
equips que vam voler jugar, amb 
intensitat. Un empat a gols ha-
gués estat més just. Valoro l’em-
pat. Natros primera meitat vam 
tenir més control del joc però 
excepte un parell d’ocasions, no 
vam poder generar més. A la re-
presa ells van quedar-se amb 10 
i llavors ells van tancar-se i ens 
va costar molt, no vam saber 
interpretar la situació del partit i 
no vam poder crear oportunitats. 
Ells tampoc tampoc, tot i que van 
defensar-se amb molta intensi-
tat. Per això penso que l’empat 
és just. Valorar el treball i l’esforç 
de l’equip en un gran partit, tot i 

no haver gols”. Miquel Campos, 
cap de premsa del Roquetenc: 
“repartiment de punts en un par-
tit intens i disputat. Les primeres 
ocasions del partit foren nostres 
però a mesura que avançava la 
primera part els locals van tenir 
més domini encara que sense 
crear ocasions clares. A la se-
gona part el Roquetenc va sortir 
amb més ambició i al minut 50 
ocasió claríssima de Morales que 
amb el porter superat va xutar a 
porta buida i un defensor mira-
culosament amb el taló va evitar 
el gol. Al 55 ens vam quedar amb 
deu i fins al final bon treball de-
fensiu sense concedir Ocasions. 
Els caleros ho van provar amb 
xuts des de fora l’àrea que van 
sortir desviats o que Josué va 
aturar. A pesar de la inferioritat al 
minut 80, Ivan Arasa va disposar 
d’una clara ocasió del gol amb 
un rematada que Erik va respon-
dre amb una bona mà enviant la 
pilota a córner”.

Divendres passat, el CF Santa 
Bàrbara va fer una assemblea 
informativa. En la mateixa, el 
president Silverio Marco i el se-
cretari César Roig ja van comu-
nicar que no seguiran  al cap-
davant del club la temporada 
vinent. Ara s’obre un període per 
si es pot produir “un relleu ge-
neracional”. César i Silverio han 
manifestat que ajudaran amb el 
que faci possible, si algú els re-
clama ajuda, però no ho faran al 
capdavant del club.  

Chema no continuarà
D’altra banda, el tècnic ‘miracle’, 
que va acceptar el repte d’agafar 
un equip que estava per a fer, a 
punt d’iniciar-se la lliga, i que ha 
completat una gran temporada, 
ja ha comunicat a la junta actual 
que no seguirà la lliga propera. 

L’Amposta B es distancia de les 
places compromeses amb el tri-
omf contra el Godall. 
Oliver, mister de l’Amposta B: 
“vam sortir molt bé, i ens vam 
avançar amb el 2-0. La primera 
meitat nostra va ser molt bona, 
jugant bé, circulant amb facili-
tat i associant-nos. Al descans 
vam parlar de sortir molt forts a 
l’inici de la represa. I vam fer-ho, 
aconseguint el tercer gol, cul-
minant una bona transició. Però 
amb el 3-0 vam passar per una 
fase complicada en la que no 
vam estar en el Partit. I el Godall 
va marcar dos gols. Ells van te-
nir opcions per empatar i natros 
també per a marcar-ne algun 
més. 3 punts importants que ens 
acosten a la salvació”.
Juanjo Agustin, mister del Goda-
ll: “van haver dues parts diferen-
ciades. A la primera, l’Amposta va 
dur la iniciativa en el joc. I va do-
minar. Natros vam defensar-nos 
amb bastant ordre, però en dues 
pilotes a l’esquena dels nostres 
centrals ens van fer dos gols. 
Vam estar indecisos en estes ju-
gades. A la represa, una tercera 
errada nostra va suposar el 3-0. 
A partir d’aquí, el partit  va canviar 
totalment i natros vam tirar per 
avant i en 10 minuts van arribar 
els dos gols. Vam insistir i vam 
buscar l’empat. L’Amposta es va 
defensar ordenadament. Ho vam 
intentar però no va poder ser. 
El desavantage de tres gols va 
pesar, tot i millorar amb el 3-0”.  

AMPOSTA, B 3
GODALL, 2

ASSEMBLEA DEL 
SANTA BÀRBARA

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

81
75
67
44
56
62
54
57
53
49
51
43
38
31
31
16

equip                    GF       GC     PNTS

25
23
27
19
29
41
38
41
35
59
69
72
58
77
89
106

65
60
58
52
52
51
41
40
40
28
25
25
20
18
14
5



19esports DIARI MÉS EBRE • divendres 6 de maig / 2022

EQUIP DE LA SETMANA
CD TORTOSA
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· Remolins-Bitem ja va avisar al 
Toha que no seria la ventafocs 
per baixar i ha donat la sorpresa 
quan fa poques jornades va re-
suscitar guanyant dos partits 
contra rivals directes. Diumen-
ge va fer-ho contra l’Amposta. 
Quan les coses es fan mala-
ment (cessament de Nando) 
passa el que passa. L’Amposta 
es juga no baixar a la tercera 
Catalana. La darrera vegada que 
va jugar a Segona regional va 
ser la 67/68. Compte: no existia 
ni la quarta catalana. Veure per 
creure però jo els dic als aficio-
nats de l’Amposta que no bai-
xaran, els diria un 96 per cent. 
I si baixa Amposta, la directiva 
hauria de dimitir.
· Dos porters del Tortosa van 
demanar les baixes gairebé 
mateix temps al Tortosa, Marti 
Garcia del primer equip i Arthur 
del filial. I als dos no els hi van 
donar. Marti va tornar la roba. I li 
van donar la baixa quan a Rojas 
li van donar l’alta mèdica. Ara 
Martí juga a La Galera. Arthur, 
que és de l’Ampolla, volia fitxar 
per l’Ampolla en estar lesionat 
Aitor. Però no li han donat per 
tenir el Tortosa un porter del 
primer equip amb sis partits de 
sanció. Surrealisme al Tortosa 
amb el tema dels porters.
· Ja hi ha 4 banquetes segures 
de 2a catalana que no seguiran 
els entrenadors i ho saben. Beto 
apunta a l’Amposta.
· La setmana passada els vaig 
dir que per saber qui podia ser 
el mister de l’Ascó vaig haver de 
trucar als Estats units perquè el 

nou president no va voler dir-me 
el nom del nou mister. Vaig haver 
de recórrer a una persona que el 
coneixia molt, el gran Gombau, 
que està als Estats Units. Per a mi 
és com el gran papa del futbol 
ebrenc, ha ajudat a molta gent.
· Per al projecte del futbol base 
del Tortosa-Ebre Escola hi ha-
via un gran projecte de grans 
dimensions encapçalat per tres 
persones, el Tortosa ho va vetar. 
Seguiré informant
· Jo vull que se salvi el Remo-
lins-Bitem, per moltes coses, 
però sobre tot per tenir una gran 
directiva i dos mestres Àlvaro i 
Joaquin Roda.
· Hi ha un equip en el que hi ha 
cert embolic entre la junta i els 
jugadors els quals no se senten 
recolzats. Per això són on són.
· El 4 de juny es casa Oriol Ro-
meu i la seva parella és la filla 
d’un dels meus millors amics de 
la infància, l’empresari de Mo-
bles Benet. La vida és un moca-
dor.
· Felicitats a tots els ebrencs que 
són del Madrid i els hi diré un 
petit secret. Darrere d’un gran 
home sempre hi ha una dona 
i és espanyola. Un gran home 
potser el mister.
· Edgar Ferreres, que militava a 
la primera divisió andorrana, ha 
fitxat pel Tus Russingen de la 
cinquena divisió alemanya per 
disputar el play d’ascens a 4 .
· Pepe Balart té una oferta d’un 
equip de Segona. Si li donen el 
que demana es quedarà a l’Ebre 
Escola i no és augment de mo-
ney. Jo crec que es quedarà.

TOP SECRET

· Jo sabia que Castillejo salva-
ria l’Ulldecona. El conec des 
de fa molts anys; malgrat les 
nombroses adversitats durant 
la temporada, lesions i altres 
històries per no dormir, ha as-
solit l’objectiu.
· El Jesús i Maria és el millor 
equip equip des de la jornada 
tretze: deu victòries, tres em-
pats, 40 gols a favor i només 
sis en contra.
· A la Rapitenca li queden 4 
finals. A casa Borges i Iguala-
da i fora Catllar i Mollerussa. 
D’aquestes quatre només en 
perdrà una. Si aquest setmana 
guanya l’At Lleida al Mollerus-
sa i el Vilanova al Viladecans i 
la Rapitenca no falla, serà gai-
rebé campió virtual. Només 
necessitarà una victòria o un 
punt.
· Simulació virtual dels des-
censos que queden de 2a ca-

LA JORNADA
talana, en el grup més difícil. Tres 
variants perquè es salvin Camar-
les i La Sénia. A la segona volta, 
perdran tots els partits Camarles 
i La Sénia?. Els guanyaran tots 
Morell o Montblanc?. Apliquem 
les matemàtiques: a la primera 
fase Morell i Montblanc van fer 
una mitjana de punts 4,5. Com 
a màxim el que quedarà al lloc 4 
farà 11/10 punts. Tercera variant 
Montblanc i Morell juguen amb 
pressió. Camarles i La Sénia, al 
pitjor grup, estan donant la cara.
· L’efecte Jordi Fabregat es nota 
a Tortosa. S’entrena molt bé. És  
molt exigent i té un gran discurs 
al vestidor. Els jugadors estan 
amb ell. D’estar gairebé descar-
tat a la jornada 2, a estar ja un 
punt de la zona d’ascens. La pre-
gunta: interessa l’ascens o no?. 
Diumenge, a la primera part es 
va veure un bon futbol de l’equip 
de Jordi.

· La Cava va fer el més difícil, 
empatar el partit a Gandesa 
i després va fallar un penal. I 
els davanters van fallar dues 
ocasions de gol. També les va 
tenir el Gandesa. Tres empats 
últimes tres jornades i ja són 4 
temporades a 3a catalana.
· Un dels jugadors que el Tor-
tosa mai havia de deixar esca-
par, Antonio Domínguez. Va 
fer dissabte els dos gols del 
Cambrils U, contra l’Aldeana. 
I el seu germà Alejandro juga 
a la Canonja. El pare, que va 
ser jugador i entrenador, els 
segueix cada setmana.
· Al Catalònia li queden tres 
finals: Corbera, Ametlla i Rapi-
tenca. Crec que guanyarà les 
tres. Ho vaig dir ja fa moltes 
setmanes setmanes que seria 
campió, la seva crisi va ser no-
més un refredat de tres jorna-
des. 

EL GRAN SERIAL, FEDERACIÓ I LES ELECCIONS. VA PARLAR TALAVERA (1)

Amb aquest primer article començo un serial per opinar de la situació per les eleccions a la federació 
fent anàlisis dels candidats. Michel Viñas va entrevistar a l’Àlex Talavera el qual va dir que a la federa-
ció hi ha 180 empleats (perquè tants si cada vegada tot és més telemàtic?) i 27 milions de pressupost, 
amb un milió i escaig de superàvit.  

Fa unes setmanes em va explicar el seu projecte, vol descentralitzar la federació i acabar amb allò de 
“ja ho arreglarà Barcelona”. Les 15 delegacions prendran cada decisió i tindran pressupost. 

Vol que hi hagi dones a la federació a nivell directiu perquè no n’hi ha ni una. Vol canviar les lleis de 
futbol base perquè no es quedin petits pobles sense equips en els planters. Erradicar la violència, 
si un jugador rep una sanció forta, haurà d’anar a xiular partits de f-7 o acompanyar algun arbitre i 
pagarà la sanció de la butxaca. 

Vaig dir fa unes setmanes que Soteras i Juanjo Isern no em trucarien per explicar-me el seu projecte 
i així ha estat i estan ja fent campanya. 
Posdata, jo sé qui guanyarà les eleccions, continuaré informant.

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

ANDI
(Rapitenca)

VÍCTOR
(Camarles)

REOLID
(R Bítem)

MARC VERNET
(Móra Nova) 

IVAN 
(Ulldecona)

JOEL
(Ampolla)

EDGAR
(Rapitenca) 

DAVID ALCALÀ
(Ebre Escola) 

KONU
(Tortosa) 

POL VAZQUEZ
(Amposta) 

XAVI CALLAU
(Ametlla)

ELOI
(La Cava)

JOSUÉ
(Roquetenc)

AITOR CARDONA
(Godall)

GUMIEL
(Gandesa)

MARC BRULL
(Ametlla)

ENRIC BLANC
(Flix)

LLUIS ROVIRA
(Rapitenca B)

JOHAN
(Amposta B)

REYNOSO
(S Bàrbara)

NICO
(La Sénia)

ALEIX CABALLÉ
(Catalònia)

XAVI ANELL
(Aldeana)

CALAFAT
(J i Maria) 

ARNAU CUGAT
(Corbera)
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4A CATALANA

CAMARLES B, 3
GANDESA B, 3
Florin, del Camarles B: “vam fer 
una primera part molt bona, una 
de les millors del campionat, 
fent 3 gols. No obstant, una in-
decisió nostra va suposar el pri-
mer gol del Gandesa, que fou el 
2-1. Abans del descans va reac-
cionar amb el 3-1. A la represa, el 
Gandesa va estar millor plantat 
sobre el camp. Va acumular més 
jugadors davant. Dir també que 
a la primera meitat l’àrbitre es 
va poder equivocar arran d’unes 
mans del meu central. I tam-
bé amb un possible penal del 
meu lateral. I a la segona part va 
compensar. Fou un àrbitre que 
a la Fatarella ens va anul.lar in-
comprensiblement un gol. I ens 
va expulsar un jugador. I en este 
partit contra el Gandesa el 3-2 
va ser 2 metres en fora de joc. 
Després al 90 ens van empatar 
en una indecisió del nostre por-
ter. I al 96, un 1 contra 1 d’un ju-
gador nostre amb el porter rival, 
el porter li va pegar trompada 
al meu davanter perquè no po-
gués marcar. La jugada va seguir 
i vam aprofitar el rebuig i vam 
fer el 4-3. I quan ja celebràvem 
el gol l’àrbitre va xiular falta del 
porter, no deixant seguir el joc. I 
va xiular la falta i no va expulsar 
el porter. Va ser una jugada molt 
polèmica i injusta. I ens va privar 
de guanyar el partit. I recordar 
que 20 minuts abans, una juga-
da igual tampoc va deixar llei de 
l’avantatge, quan el nostre juga-
dor estava en situació de poder 
marcar. Este àrbitre intentarem 
que no ens xiule més. Els dos 
equips vam acabar descontents 
i al final va haver una tangana 
entre jugadors. Ja hem de pen-
sar en el proper partit. Es cert 
que hem sumat diversos empats 
en estes darreres jornades però 
en portem 13 jornades i hem de 
seguir en esta dinàmica“. Sergi 
Vidal, tècnic del Gandesa B: “va 
ser un partit que vam afrontar 
amb moltes baixes, amb 5 ju-
venils als que vull agrair que ens 
ajudessin. A la primera meitat, 
durant els primers 25 minuts, el 
Camarles va estar millor i ens va 
desbordar, amb combinacions 
per dins. Al descans es va arri-
bar amb el 3-1. Durant el primer 
temps van haver-hi decisions de 
l’àrbitre que ens van perjudicar 
com unes mans del seu por-
ter fora de l’àrea, i també unes 
que va fer un dels seus centrals 
a més d’un penal no xiulat i un 
gol en fora de joc. En tot cas, a 
la represa natros vam estar més 
posats i vam posar-nos dins del 
partit. Al final va arribar el premi 
al joc i la insistència amb el 3-2 

XERTA, 1
AMETLLA, 1

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

90
87
63
73
79
54
77
56
65
57
48
49
42
44
35
29
23

28
37
29
32
30
27
48
47
44
69
58
55
58
63
81
69
136

65
61
60
56
56
53
50
47
44
40
33
32
30
28
15
15
12

classificació 4a.  jornada 28

i el 3-3 en afegit. Per tant, una 
part per a cada equip i decisions 
arbitrals que a la primera meitat 
vam perjudicar a uns i a la re-
presa als altres”. 

Des del FC Xerta: “als primers 15 

minuts ens va costar. No ens vam 

trobar còmodes. Però poc a poc 

vam anar entrant en el partit i vam 

tenir més la pilota, iniciant millor el 

joc i fent més circulacions. A més, 

vam generar dos o tres ocasions 

clares. Però no vam marcar i vam 

pagar-ho. Ells, a la sortida d’un cór-

ner, van fer el 0-1. Així es va arribar 

al descans. Marcador advers però 

sensacions de que havíem acabat 

el primer temps sent superiors. A la 

represa, la dinàmica va ser la matei-

xa. Més domini nostre davant d’una 

Ametlla ben posada i que va fer un 

bon treball però que ja no va crear 

ocasions. Natros penso que vam 

ser superiors, generant moltes arri-

bades i també ocasions. Al 80 vam 

tenir el premi amb el gol de Gaspar. 

Vam insistir i se’ns va anul.lar un gol 

per un fora de joc molt dubtós. Va 

poder ser el 2-1 que mereixiem. 

La decisió va ser protestada. Vam 

apretar fins el final però no vam 

poder assolir el segon gol. Hem de 

passar plana i seguir en la bona línia 

que portem”. El Xerta portava 7 vic-

tòries seguides. Segueix tercer.

To, mister de l’Ametlla B: “en línies 

generals el Xerta va ser superior. 

Es un equip que aprofita les acci-

ons a pilota aturada. Natros poc a 

poc vam anar creixent, tenint més 

profunditat. En un córner, vam fer 

el 0-1. Fins el descans, més domi-

ni del Xerta dins de la igualtat. A la 

segona meitat, Àlex el porter no es 

trobava bé i va haver de posar-se 

Genís, jugador de camp. El Xerta va 

pressionar però vam aguantar for-

ça bé, amb bona actitud. I Genís va 

estar molt bé. Avançada la represa 

ens van empatar en una jugada 

embolicada. Més tard ells van fer 

el 2-1 en una jugada en què va xu-

tar un jugador i una altre a prop de 

la ratlla va empènyer la pilota. Els 

meus jugadors em diuen que era 

fora de joc. Jo des de la banqueta 

la veig molt justa. Penso que si el 

darrer jugador no toca la pilota i la 

deixa passar no hagués comportat 

confusió. És error del jugador de 

tocar-la. Als darrers minuts, natros 

vam tenir 3 ocasions clares i ells 

també, a més de faltes de Jota que 

van poder suposar el 2-1. Per oca-

sions i domini ells en van tenir més. 

I natros cal dir que durant 35 mi-

nuts vam jugar amb 5 juvenils i amb 

un jugador de camp sota els pals. 

Per tant, valorar la feina de l’equip”. 

Ahir s’havia de jugar l’Ametlla-Mas-

denverge.

PINELL, 4
LA FATARELLA, 2

EBRE ESCOLA B, 3
TIVENYS, 4
Pepe Altadill, de l’Ebre Escola: 
“veníem d’una bona dinàmica i 
volíem mantenir-la, teníem clar 
les consignes i com podíem fer 
mal, però a la primera part ens 
vam trobar amb dos gols a pilota 
aturada que ens van fer anar a re-
molc tot el partit. Amb una bona 
jugada per banda vam fer l’1-2. 
I, quan millor estàvem, amb un 
altra pilota aturada ens van mar-
car l’1-3. A la segona part vam 
seguir igual, intentant combinar 
per dins per acabar aprofitant els 
espais que el Tivenys ens deixava 
degut que no estan acostumats 
al camp. Vam fer el 2-3. Però 
ens va passar el mateix que a la 
primera meitat: quan estàvem 
perfectes. Arran d’un error nos-
tre ens van tornar a marcar. Vam 
fer el 3-4 i vam intentar de totes 
les formes empatar el partit però 
aquest cop no vam tenir premi”. 
David Montardit, president del Ti-
venys: “l’equip va sortir ben posat 
al quart d’hora ja guanyava per 
0-2. Els locals van reduir distàn-
cies, però poc abans del descans 
vam fer l’1-3 que ens va donar 
momentàniament la tranquil.litat. 
Al segon temps vam seguir igual, 
amb l’equip junt, contrarrestant 
el joc rival fins que als 60 minuts 
ells van fer el 2-3 que va fer pe-
rillara la victòria. Clau fou que 5 
minuts desprès vam fer el quart 
gol que vam saber mantenir fins 
a un temps de descompte llar-
guíssim en què ells van establir 
el 3-4 definitiu  sense temps per 
a res més. Grandíssim partit on 
vam tenir la sort de cara porteria 
que en altres partits no hem tin-
gut i que en defensa vam jugar 
amb una contundència que no 
vam tenir l’anterior jornada”.

El Pinell va guanyar la Fatarella 
en el derbi que va coincidir amb 
la Festa de Santa Magdalena. A 
la Fatarella també era un cap de 
setmana de romeria. El conjunt 
fatarellenc va acceptar el canvi 
en l’ordre del partit.

CATALÒNIA, 2
GINESTAR, 3
Dani Fernandez, del Catalònia: 
“la primera part nostra va ser 
decepcionant sent superats per 
un bon Ginestar que va inter-
pretar molt bé el joc i va apr-
foitar la qualitat individual dels 
seus jugadors ofensius. No ens 
va deixar entrar en el partit en 
cap moment. Ells van tenir un 
penal que el va aturar Velasco 
però dos minuts després, arran 
d’un malentès nostre, va ha-
ver-hi un altre penal clar que 
va significar el 0-1. I abans del 
descans ens van fer el 0-2. A la 
represa, natros vam sortir amb 
una altra idea però arran d’un 
altre error individual ens van 
marcar el 0-3. Durant el partit 
vam tornar a donar moltes fa-
cilitats i vam tenir dubtes i això 
feia jornades que no passava. 
Vam deixar defensar de 3 i vam 
anar més amunt, podent fer 
més circulacions amb un juga-
dor més al centre del camp i a 
la davantera, buscant amplitud 
amb els extrems oberts. Vam te-
nir més arribada i vam fer l’1-3. I 
a falta de 15 minuts vam dispo-
sar de dues opcions molt clares 
que ens haguéssim posat dins 
del partit. No vam marcar fins 
al final quan arran d’una falta 
lateral vam establir el 2-3. Bona 
reacció de l’equip a la segona 
meitat després d’una primera 
calamitosa que ens va condem-
nar. Defensivament, vam ser un 
equip fràgil també degut a la si-
tuació actual quan no disposem 
de tota la plantilla en general i 
ara ens està costant”. 
Antonio Morales, tècnic del 
Ginestar: “va ser un partit molt 
disputat en el que sobre tot a la 
primera meitat vam estar força 
bé. El seu porter va aturar un 
penal i el rebuig però l’equip es 
va refer i en va haver un altre 
que va transformar-lo Pinxo. El 
gol ens va donar més confiança 
i abans del descans vam ampli-
ar l’avantatge amb una acció de 
Manu per banda que va rematar 
Gimeno. A l’inici de la represa, 
arran d’una bona jugada, Manu 
va establir el 0-3. Llavors ells 
van apretar i van marcar l’1-3. 
Ells van generar ocasions per 
ajustar el partit però no van 
aprofitar-les . I al final va arribar 
el 2-3 que fou definitiu. Crec 
que va ser un bon partit, jugat 
amb bona actitud i que ens va 
anar bé per recuperar sensaci-
ons després dels darrers resul-
tats. Vam competir fins el final 
davant d’un Catalònia que a la 
represa va jugar ben posat so-
bre el camp i ens va obligar a 
ser intensos en defensa. Penso 

que un 3-5 o un 4-6 hagués 
reflectit també com va anar la 
confrontació”. Des del conjunt 
visitant es va lamentar l’expul-
sió de Magi. “la primera targeta 
fou per una acció d’Enric i li va 
mostrar  a Magí. I la segona va 
ser per dir-li ‘ojo’ a un company. 
A sobre a l’acta no va expresar 
que era per este comentari”. 
Magi estava bastant indignat per 
esta situació”. 

Tots dos equips van presentar 
baixes. Destacar que van haver 
més de 300 persones al camp. 
Gran ambient. El Pinell es va 
avançar aviat amb els gols, de 
Salva i de Pintilié. I va tenir altres 
possibilitats. La Fatarella va anar 
de menys a més i Khalid va po-
der empatar però Aaron, porter 
local, va evitar-ho amb una do-
ble intervenció. Els visitants van 
reclamar un penal del local Biel 
per una estirada de la samarreta.
A la represa, el Pinell va perdo-
nar el 3-0. La Fata també va per-
donar el 2-1. Del possible 2-1, es 
va passar al 3-0, obra del Bicho. 
Posteriorment, el pinellà Marc 
amb una centrada xut va acon-
seguir el 4-0. Però el Pinell, amb 
només dos canvis, va anar per-
dent pistonada i la Fatarella va 
créixer marcant dos gols i tenint 
altres ocasions que van ser inva-
lidades. I una darrera molt clara 
davant de porteria. Al final, 4-2 
i gran derbi, amb un ambient 
espectacular que va demostrar 
que el futbol a la Terra Alta està 
molt viu.
Xavi Solé, de la Fatarella: “vam 
fer un plantejament que no ens 
va funcionar perquè aviat vam 
rebre dos gols. Vam haver de 
canviar-lo. L’equip va millorar 
i a la represa va tornar a tenir 
opcions. Però no vam marcar i 
el Pinell sí que va fer-ho. Anà-
vem 4-0 però estic orgullós de 
l’equip per com va lluitar fins el 
final, ajustant el partit amb el 4-2 
i tenint altres opcions. No li trac 
cap mèrit a la victòria del Pinell, 
que és un molt bon equip, tot i 
que va estar minvat amb només 
dos canvis. Però van haver deci-
sions de l’àrbitre que quan po-
díem entrar en el partit ens van 
penalitzar i no vam poder fer-
ho”. Josep Maria Borrull, directiu 
del Pinell, destacava que “a ban-
da del partit i de la victòria, va-
lorem l’ambient que va haver-hi 
al partit i la recuperació del fut-
bol al Pinell. Este era l’objectiu 
i s’està aconseguint i estem sa-
tisfets. Agrair també el canvi en 
l’ordre del partit de la Fatarella”.  
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HANDBOL
Del Pino, president de la 

Comissió Gestora

FCF

Resultats dels equips del 
club: el sènior masculí, en la 
segona fase a la segona cata-
lana, va guanyar el Sant Cu-
gat C per 41-34. La perma-
nència és cada vegada més 
propera. Amb 4 punts en els 
4 partits que resten s’assolirà 
matemàticament. 
El juvenil masculí de Primera 
catalana, en la segona fase, 
va perdre contra el Ràpid 
Cornellà (17-37). El juvenil fe-
mení, en la copa Federació, 
va superar el CH Sant Andreu 
(24-16) Sant Andreu. Demà es 
disputarà la tornada. 
El cadet masculí (segona fase 
A-sèrie A-2) va perdre contra 
l’OAR Gràcia Sabadell per 30-
37. 
L’infantil masculí roig va gua-
nyar el Claret per 29-28. Partit 
emocionant en què qualsevol 
dels dos equips hagués pogut 
guanyar. I l’infantil masculí de 
segona catalana va descansar 
en esta jornada.

La seu central de la Federació 
Catalana de Futbol, a Barcelona, 
va acollir divendres passat l’acte 
de constitució de la Comissió 
Gestora, a conseqüència de la 
dimissió de més de la meitat de 
membres de la Junta Directiva 
de l’FCF, un cop iniciat el procés 
electoral.
Les competències de la Comis-
sió Gestora es limitaran a l’ad-
ministració i manteniment de 

l’activitat diària de l’FCF, a més 
de qüestions de tràmit, durant 
aquest període.
En la reunió, es va definir l’es-
tructura de la Comissió Gestora, 
i es va informar que el  president 
de la Comissió Gestora és Joa-
quin del Pino.
Del Pino va ser delegat de l’Fe-
deració Catalana i ha estat els 
darrers anys vicepresident res-
ponsable de l’Àrea Econòmica.

Centre 
Esports
Tortosa

Victòria de l’Aldeana B, contra el 
Jesús i Maria B (2-1)

Rafel, tècnic de l’Aldeana B: “el 
partit va començar igualat però 
a mesura que passaven els mi-
nuts el Jesús i Maria va aug-
mentar la pressió, dificultant la 
nostra creació del joc, i va  ser 
dominador de la pilota total-
ment, gaudint d’ocasions, fins 
a cinc o sis de clares. El nostre 
porter juvenil César va estar a 
un bon nivell, evitant-les. Natros 
al final de la primera meitat vam 
tenir una triple ocasió, fent dos 
pals i una que van traure sota 
porteria. Vam arribar al descans 
amb el 0-0 que va ser un molt 
bon resultat per natros, tal com 
havia anat el primer temps. A 
la segona meitat, vam rectifi-
car coses buscant no cometre 
errors i, amb gent fresca, vam 
estar a l’altura i vam gestionar 
millor el joc, no concedint oca-
sions i jugant més còmodes. 
Marc va tenir una ocasió clara 
però de l’1-0 es va passar al 
0-1 arran d’un malentès nostre. 
L’equip va reaccionar i va apre-
tar dalt. Arran d’un córner vam 
fer l’empat. El J i Maria va tenir 
més la pilota però no va generar 
ocasions a la represa. Als darrers 
minuts, una contra ràpida, Òs-
car va culminar-la amb el 2-1. 

L’equip va defensar amb ordre i 
va contrarrestar els intents el J i 
Maria. A la represa vam treballar 
molt bé; victòria molt important. 
Ens fa veure que podem com-
petir bé contra equips capda-
vanters com el Camarles i el Je-
sús i Maria”. David Torres, mister 
del J i Maria B: “vam anar amb 
baixes importants, sobre tot a 
la part ofensiva, de jugadors re-
ferents com són Mihai i Jironi.  
A la primera meitat vam crear 
cinc o sis ocasions molt clares 
que no vam poder materialit-
zar. Ells van xutar una vegada a 
porteria i van fer un pal. Penso 
que si arribem amb un 0-3 al 
descans no hagués passat res. A 
la represa vam fer el més com-
plicat que fou aconseguir el 0-1, 
d’Eric. Amb els minuts, potser 
vam acusar les 3 setmanes que 
hem estat sense competir. I en 
la recta final del duel, arran d’un 
córner, amb indecisió del por-
ter, ens van fer l’empat. I quan 
estàvem abocats per buscar la 
victòria ens van marcar en una 
contra ràpida ens van marcar el 
2-1 definitiu. Per ocasions i per 
joc mereixiem molt millor re-
sultat. Però qui perdona, acaba 
pagant-ho”.

** FUTBOL SALA, DIVISIÓ 
D’HONOR. L’AES la Sénia va 
guanyar a la pista de la Sentiu 
(2-6). L’Amposta va perdre con-
tra el BOdegas Somos Fraga 
(3-6). El CFS Tortosa també va 
perdre,  a la pista del Futsal Pax 
Tarragona (9-2). La Sénia és se-
tena amb 32 punts. En descens, 
estan l’Amposta, dotzè amb 23 
punts, i el CFS Tortosa, cuer 
amb 19 i que l’ha consumat.
** FUTBOL SALA. LLIGA 1A DI-
VISIÓ CATALANA. GRUP 6. El 
Rapitenc va perdre contra el 
Flix (4-8). Móra d’Ebre va gole-
jar els Pallaresos (10-3). El Ro-
quetes va superar l’Amposta B 
(7-2). La PB Lligallos va vèncer a 
la Pobla Mafumet (0-4). 
** FUTBOL SALA. TERRES DE 
L’EBRE. Campredó-Salvem Lo 
Delta 2-0; Marisc Mediterra-
ni-TM Tortosa 2-6; Ebre E-Der-
tochip 8-4; Toscà-Roquetes 
4-1;  Benifallet-Inter Rasquera 
sus. El Toscà és campió.
** FUTBOL. LLIGA VETERANS.  
Alcanar-Vinaròs 0-3
Canareu-Delta de l’Ebre 4-3 
Aldeana-Tortosa 3-3
Roquetenc-Ametlla 3-1
Amposta-Rapitenca 2-0   
Ara al maig es disputarà la Copa 
Terres de l’Ebre. I al juny la Copa 
Catalunya.

CLUB VOLEI ROQUETES
Resultats dels equips del Club 
Volei Roquetes, de la jornada 
passada.  L’infantil masculí Blau 
va guanyar (0-3) a la pista del 
Taradell. Victòria del cadet fe-
mení (3-2) contra CV Gavà. El 
sènior femení va perdre a la 
pista del Gelida (3-1). Victòria 
de l’infantil masculí blanc (3-
0) contra el Terrassa. L’infantil 
femení Blau va guanyar (3-1) 

contra  el Vallbona. L’infantil 
femení Blanc va vèncer (3-2) 
contra l’Escola Elisabeth. Victò-
ria del juvenil femení (3-0) con-
tra el Gavà. Derrota del cadet 
masculí (0-3) contra el SP i SP.
D’altra banda, informar que 
Agustín Rodríguez  torna a casa 
per encapçalar el projecte del 
sènior a Superlliga 2.  
Info: CV Roquetes

BreusHandbol
** GRUP A DE LA LLIGA CATA-
LANA D’HANDBOL FEMENÍ. 
L’Handbol Ascó jugarà del 13 al 
15 de maig, a Canàries, la fase 
d’ascens per pujar a DH Plata. 
S’enfrontarà al Rocasa, Alcoben-
das i l’Asmubal Meaño. 
** 1a LLIGA CATALANA SÈNIOR 
FEMENÍ. L’Handbol Club Perelló 
va perdre a Banyoles per 27-22. 
A falta de 5 jornades, i malgrat la 
derrota, l’HC Perelló ja té asse-
gurada la permanència.

Futbol femení

** 2a. LLIGA CATALANA SÈNIOR 
FEMENÍ. Victòria de l’Handbol 
Ampolla contra el Vilanova del 
Camí B. Amb el triomf, l’equip 
ampollero ja ha arribat a 12 
punts, i ja és equip de 1a Cata-
lana. En la temporada de al seua 
formació, els resultats han estat 
extraordinaris i cal destacar la 
feina de tot el club per a assolir el 
repte de l’ascens.  

** A la segona divisió, en la jor-
nada passada, la Plana va em-
patar al camp del Tarraco (1-1). 
I la Rapitenca va empatar a casa 
amb l’Escola F Base Vendrell (2-
2). Les planeres són cinquenes 
amb 40 punts. Les rapitenques 
són sisenes amb 36 punts. En 
la propera jornada, darrera de 
lliga, la Plana rebrà la Fundació 
Base Reus. I la Rapitenca visita-
rà el Nàstic.  
** Lliga femenina futbol 7 Ter-
res de l’Ebre:
Gandesa-la Plana sus
Roquetenc-la Cava 2-2
Campredó-Perelló 0-8
Rapitenca-Arnes 0-1
Olimpic-Femeni Alcanar 1-7
S Jaume-R Bítem 1-2
La classificació està liderada  
en solitari pel Perelló amb 55 
punts, amb 20 jornades dispu-
tades. Femení Alcanar és segon 
amb 49 (19 partits)
** Pel que fa a la categoria ju-
venil femenina primera divisió, 
l’equip de Futbol Formatiu Ter-
res de l’Ebre va guanyar per 4-2 
al Pardinyes, amb gols d’Alba, 
Anna Gisbert (2) i Kira. Les no-
ies de Futbol Formatiu són vui-
tenes, amb 40 punts en 26 par-
tits;  diumenge visitaran el líder 
l’Espanyol B (12.15 h).

Darrera jornada del campi-
onat de veterans i el Roque-
tenc necessitava un punt per 
ser campió, contra l’Ametlla. 

Veterans: el Roquetenc, 
campió de lliga

Va guanyar 3-1 i va celebrar 
el campionat. Ara, este mes 
de mai, comença la Copa i al 
juny la Copa Catalunya.

L’Handbol Club 
Ampolla puja a 

1a catalana
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MUSCLOS 
ESCABETXATS

ho podeu fer només amb ceba, el 

porro és per donar-li més aroma. 

Talleu la ceba en juliana i el por-

ro també. Poseu l’oli en una cas-

sola a foc fluix, afogueu la ceba i 

el porro. No es tracta de fregir-la 

sinó que es cogui fins que estigui 

cuita i que no agafi color, uns 10 

o 15 minuts. Mentre s’estova la 

ceba i el porro, talleu l’all a là-

mines. Quan la ceba estigui mig 

cuita hi afegim l’all i deixeu que 

es continuï ofegant tot plegat, 

sempre a foc fluix.

Un cop estigui tot ben cuit afe-

giu a la cassoleta el pebre i el ra-

met d’herbes. Si hi poseu pebre 

vermell mireu que no es cremi, 

tan sols ho remeneu en uns se-

gons i tot seguit hi poseu les her-

bes lligades amb un cordill per 

poder treure-les un cop acabat 

i per evitar que els branquillons 

ens molestin al menjar els mus-

clos. Aboqueu també el vinagre i 

el vi. Ho deixeu coure tot plegat 

uns 10 minuts.

Mentre es cou l’escabetx prepa-

rarem els musclos. Poseu un dit 

d’aigua en una olla amb tapa-

dora i quan bulli hi aboqueu els 

INGREDIENTS:  
• 1 Kg de musclos grossos (35-
45 unitats)
• 100 ml de vinagre blanc de 
qualitat
• 100 ml de vi blanc sec o in-
clús xerès sec
• 1 ceba i 1 porro (o només una 
ceba)
• 1 o 2 dents d’all
• Pebre negre i/o Pebre vermell
• Herbes aromàtiques: Una fu-
lla de llorer, farigola, romaní, 
sajolida..., feu-ne un ramet lli-
gat amb un cordill
• 150 o 200 ml Oli d’oliva verge 
extra
• Sal
• Una part del suc dels mus-
clos.

(Les quantitats de vinagre, 
herbes i espècies podeu adap-

tar-les al vostre gust)

PREPARACIÓ:
Netegeu els musclos, grateu-ne 

una mica la clova i poliu-los 

retirant les barbes o pèls. Asse-

gureu-vos que no n’hi ha cap 

de mort, han d’estar tancats. 

Peleu la ceba i el porro. També 

musclos i tapeu-la. Un cop el 

vapor fa obrir els musclos tan-

queu el foc i coleu-los. Els mus-

clos no s’han de coure gaire, ja 

que quedarien eixarreïts. Reser-

veu part de l’aigua que han dei-

xat els musclos i n’incorporareu 

un raig a l’escabetx. Aquesta 

aigua dels musclos ens subs-

titueix la sal i aporta gust més 

intens de mar a l’escabetx final.

Traieu els musclos un per un 

de la seva clova i arranqueu els 

pèls o barbes que poguessin 

quedar. Reserveu els musclos 

nets en un plat. Tasteu l’esca-

betx que esteu fent i rectifiqueu 

de sal i pebre si calgués. Un cop 

l’escabetx estigui fet, aboqueu 

els musclos dins la cassola i tan 

bon punt torni a arrencar el bull 

tanqueu el foc.

Mireu que els musclos esti-

guin ben posats a la cassola 

de manera que quedin ben co-

berts pel líquid. Si cal hi afegiu 

més oli per acabar de cobrir-los. 

Cal deixar-ho reposar unes ho-

res i molt millor si són un parell 

de dies, doncs l’escabetx millo-

ra.
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Si hi havia distància 
o tibantor amb la 
família, ara podeu 
apropar-vos de nou. 
Abandones la teva 
prudència habitual i 
deixes a més d’una 
persona bocaba-
dada.

aquari
21/01 al 19/02

El connectes amb 
els teus propòsits 
vitals i t’enfoques 
en el que realment 
vols fer amb la teva 
vida, en lloc de 
seguir els camins 
que els altres t’han 
marcat.

sagitari
23/11 al 21/12

Venus per Casa V 
convida a relacio-
nar-se i a iniciar 
relacions. Si tens 
problemes finan-
cers, poses energia 
en aconseguir la 
millor solució per 
viure més tranquil.

escorpí
24/10 al 22/11

Venus per la Casa 
de la salut, inclina a 
viure una millora o 
a trobar la teràpia 
adequada. En 
l’amor es donen 
oportunitats, però 
has de donar tu el 
primer pas.

balança
24/09 al 23/10

Tens ganes de fer 
coses i si tenies un 
projecte aparcat, 
poses fil a l’agulla. 
Si et preocupa el 
teu món emocional, 
cerques especia-
lista per deixar de 
patir.

àries
21/03 al 20/04

Cerques la llibertat 
financera. Si has de 
signar un docu-
ment, llegeix bé 
la lletra petita. La 
dieta passa per un 
moment de canvis 
per tal de millorar 
la salut.

cranc
22/06 al 23/07

Llences el que 
consideres obsolet. 
Vols que entrin 
coses noves a la 
teva vida. El con-
tacte amb l’element 
aigua col·labora en 
la recerca de més 
tranquil·litat.

verge
24/08 al 23/09

Si en aquest mo-
ment no tens gaires 
amics, et mous 
per augmentar el 
teu cercle social. Si 
viatges procura tenir 
cura de les teves 
coses i porta la do-
cumentació al dia.

taure
21/04 al 21/05

Tot i que normal-
ment prefereixes les 
relacions estables, 
ara vius una etapa 
en la qual neces-
sites més llibertat 
d’acció. Si tens 
parella, voldràs més 
espai per tu.

peixos
20/02 al 20/03

La conjunció Sol/
Urà a la teva Casa 
III facilita que 
puguis abordar un 
afer que et feia 
perdre la son. Idees 
brillants. Bons mo-
ments en compan-
yia de la família.

lleó
24/07 al 23/08

En el sector pro-
fessional potser 
toca actualitzar-se 
en tecnologia i 
adaptar-se als 
temps actuals. T’has 
proposat ser més 
autèntic i dir les co-
ses sense embuts.

bessons
21/05 al 21/06

Si havies perdut una 
mica l’esperança 
en l’amor, hi ha 
algú que t’atrau i 
recuperes la il·lusió. 
La teva intuïció està 
molt activa i reps 
molta informació 
subtil.

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

COMPRO
Finques 

rústiques 
amb casa

per Terres de 
l’Ebre.

PAGO AL 
COMPTAT.

656 386 037

COMPRO
4x4, vehicles, 

tractors, 
maquinària..., 

No importa any
 ni estat

Màxima serietat
Pere

686979513

I M M O B I L I À R I A
AMPOSTA 

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

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

610203325.
ULLDECONA

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

977 25 27 27

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

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

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

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99.

AMPOSTA 
Solars en venda a Pla 

d’Empuries. Molt 
econòmics. 674355349

LA SÉNIA 
 Plaça Catalunya. 

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

independent equipada, 
lavabo amb dutxa reformat, 

hab. doble i hab ind.
661707383

SANT JAUME D’ENVEJA
Venda 

solar urbà cantoner.
674 35 53 49

(Només WhatsApp)

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai 

privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

MARINA
LA RÀPITA

ES LLOGA
Amarre 

8 metres

674 35 53 49
(Només WhatsApp)

TREBALL
Empresa de serveis en constant creixement busca 

personal per a treballar a la zona de 
Terres de L’Ebre:

· TREBALLADORS/ES SOCIALS
· PSICÒLEGS/ES

· TERAPEUTES OCUPACIONALS
· METGES    · INFERMERS/ES

· CONDUCTORS/ES
Interessats, trucar al  617 702 159

TRIDENT 214 NIGEAN
El Trident 24, define un poco el diseño y la historia naval Británica. 
Este pequeño crucero tiene un historial notable como barco de 
travesía a Las indias Occidentales y España.
También muchos viajes a través de los canales Europeos hasta 
el mediterráneo y un sin número de pasos por el Canal de la 
Mancha a Francia y a los Países Bajos.
Es un velero pequeño, sólidamente construido por Marcon; con 
tres quillas que permiten una rápida puesta en muelle seco y la 
facilidad de mantenerse estable en amarres de constante marea. 
También es apropiado para navegar en aguas poco profundas 
hasta de 1 m de profundidad.

El casco fue moldeado según las especificaciones de Lloyds, y se construyeron alrededor de 250 versiones de PRFV en total. Con un techo de carrocería tradicionalmente escalonado, el Trident es un 
“verdadero yate”. Los Trident tienen una buena reputación de navegabilidad, y uno de ellos ha cruzado el Atlántico en travesía solitaria.
El motor está ubicado convencionalmente debajo de la escalera de acceso.
Esta imagen muestra un Trident equipado con un motor diesel Yanmar de 10 hp.

Características técnicas:
Nombre de embarcación:
Trident Nigean Mara 214.
Tipo de embarcación: Velero de crucero
Diseñador: Alan Colina
Constructor: Macron
Fabricante: Trident
Modelo: No.24
Año: 1972
Literas: 4
Cabinas: 2
Aseos: 1
No. de motores: 1

Modelo del motor: Yanmar 1GM10
Potencia del motor: 10 hp
Tipo de combustible: Gasóleo
Velocidad de crucero: 5 nudos
Velocidad máxima: 6 nudos
Longitud total: 7,3 mts
Longitud en la línea de flotación: 6 mts
Manga: 2,2 mts
Calado: 0,76 mts
Material del casco: PRFV
Tipo de casco: monocasco
Desplazamiento: 1800 kg
Capacidad de combustible: 25 litros

Tel. 636 840 488
PRECIO 8000 EUROSPRECIO 8000 EUROS
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Si visiteu Flix, podeu trobar 
esculpida en pedra, l’escut 

de la ciutat de Barcelona, 
però què fa aquest escut 
allí? El tràfic mercantil de 
l’Ebre i la seva importància 
fan que el Consell de Cent 
de la ciutat de Barcelona fes 
una gran inversió de 15.000 
lliures amb la compra l’11 de 
gener de 1401, de la baronia 
de Flix, la Palma i el Mas de 
Flix. La història ens n’explica 
el motiu i també el paper 
principal de la ciutat de 
Tortosa i els seus privilegis 
en el transport fluvial.

L’any 1149 a la Carta de po-
blació de Tortosa, Ramon Be-
renguer IV establia que el mar 
era propietat dels ciutadans 
de Tortosa i els donava la ju-
risdicció i l’administració sobre 
les aigües del riu i del mar, tant 
per pescar com per navegar. La 
jurisdicció portuària i mercantil 
es regiria per usos comuns a la 
Mediterrània com així queda 
manifestat en el llibre de les 
Costums de Tortosa.
El 4 d’octubre de 1154, un cop 
acabada la conquesta cristi-
ana del que ara són les Terres 
de l’Ebre, Ramon Berenguer 
IV cedí dues terceres parts del 
castell i terme de Flix al cava-
ller genovès Bonifaci de Volta.
El 1157, aquesta donació s’am-
plià a la totalitat, i així es man-
tingué en mans de la família 
Volta fins el 1257, que retornà 
a la Corona. Després, i fins la 
darreria del segle XIV, en foren 
posseïdors altres senyors laics, 
mitjançant successius actes 
regis. Com a conseqüència de 
la guerra contra Joan II, Bar-
celona va perdre la baronia el 
1466 i no serà recuperada fins 
el 1481 quan Ferran el Catòlic 
retornà el seu domini a la ciu-
tat.
Al llarg dels segles XVI i XVII, la 
baronia experimentà una forta 
expansió econòmica, amb el 
desenvolupament de vells ser-

veis i altres de nous (molins de 
sansa, hostals, llotja per a l’ex-
portació pesquera, teuleries, 
etcètera) i nous cultius com el 
de panses. Arran de la guerra 
dels Segadors a mitjans del se-
gle XVII, la baronia de Flix tornà 
a ser confiscada pel rei.

Retrocedim en la història… la 
ciutat de Tortosa i la de Barce-
lona han mantingut múltiples 
discòrdies per diferents mo-
tius, amb un rerefons econò-
mic en moltes ocasions.
A les acaballes del segle XIV, 
Barcelona tenia un problema 
amb l’abastiment del blat a la 
ciutat, ja que el seu principal 
proveïdor era el blat de Sarde-
nya i a causa de la guerra no 
els podien proveir, degut a la 
destrucció de les collites i les 
revoltes nobiliàries a Sicília que 
impedien el conreu del blat. Al 
desembre de 1398, el rei Mar-
tí “qui volia enviar blat a Sicília 
des de Tortosa, havia dema-
nat deu barques per carregar 
i portar-lo a Tortosa, des d’on 
devia tenir pensat fer la tra-
mesa.1 Ningú podia treure blat 
del Principat, excepte les tretes 
reials per abastar les tropes a 
Sicília.
Aquests esdeveniments van 
obligar el Consell de Cent de 
la ciutat de Barcelona a es-

tablir mesures perquè el blat 
procedent d’Aragó, Navarra i 
Castella, que seguia el camí 
de l’Ebre, arribés a la ciutat de 
Barcelona, però aquesta via de 
proveïment estava mediatitza-
da per Tortosa, que controlava 
el comerç del blat en arribar al 
final del trajecte amb un intent 
monopolitzador del control 
portuari.
Des del punt de vista barce-
loní, Tortosa s’aprofitava de la 
seva situació per imposar les 
seves conveniències, cosa que 
provocava que el preu final del 
producte es veiés incremen-
tat considerablement per les 
imposicions dels tortosins i al 
damunt fer-se càrrec de les as-
segurances en previsió a possi-
bles confiscacions de blat per 
part de la ciutat de Tortosa.2

Una vegada comprades la ba-
ronia de Flix i la Palma, la ne-
gociació entre Barcelona-pro-
pietària de Flix, i Tortosa en 
relació al transport fluvial, va 
tenir una posició molt més fa-
vorable, capgirant la situació 
anterior. Esdevingué un con-
trapunt que provocà un com-
promís mutu per respectar el 
trànsit dels blats, però Torto-
sa va saltar-se’n el compro-
mís, i va seguir retenint blats. 
L’any 1401, Barcelona, cansada 

d’aquesta situació, va decidir 
transportar el seu blat per terra 
des de Flix fins a Salou, evitant 
el trànsit per Tortosa i el paga-
ment de lleudes i tributs. Els 
consellers barcelonins concer-
taren amb el comte de Prades 
i baró d’Entença la construcció 
d’un camí pels seus dominis 
veïns, en direcció a Miramar, 
prop d’Hospitalet de l’Infant.
Així van aconseguir no haver 
de passar per la ciutat de Tor-
tosa ni pagar i arribar amb la 
mercaderia a la ciutat de Bar-
celona. Però va haver-hi un fet 
que no havien pensat els mag-
nífics consellers… estaven en 
temps de bandolers, i segons 
conten alguns historiadors, en 
aquella ruta terrestre de Flix a 
Barcelona, més d’un dia van 
acabar perdent la càrrega en 
detriment dels bandolers.
I ara ja sabeu per què l’escut de 
Barcelona el podeu gaudir a la 
ciutat de Flix!

L’escut de Barcelona de l’Ajun-
tament estava situat a la por-
ta de la muralla anomenada 
portal dels d’Arenys o d’Ascó, i 
va ser traslladat on és ara, a la 
façana de l’Ajuntament Vell de 
Flix, per l’alcalde Damià Forca-
des amb data de 1629 com ho 
testimonia la data inscrita que 
es pot apreciar sota l’escut.

Si visiteu Flix, gaudiu de l’escut 
i recordeu aquesta preciosa 
història sobre discòrdia, i com 
la ciutat comtal va ser propie-
tària durant un temps històric 
d’un trosset del que ara és Flix 
i la Palma d’Ebre de les nostres 
Terres de l’Ebre. 
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FOTO: Restes de l’Antic monestir de la Ràpita. Ubicació: la Ràpita.

Plànols de Flix Medieval, obra de Sébastien de Pontault de Beauleu.
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CINTA ACCENSI MARTÍNEZ
PROFESSORA D’ECONOMIA

INSTITUT DESPUIG DE TORTOSA
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Plànols de Flix Medieval, obra de Sébastien de Pontault de Beauleu.


