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«Reserva de la Biosfera
de les Terres de l’Ebre,
un projecte de país»
país»
E

l president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, acompanyat de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural, Teresa Jordà, encapçalarà avui divendres 13 de maig (12:30 h), a la Ràpita, l’acte de presentació “Reserva de la Biosfera

de les Terres de l’Ebre, un projecte de país”. Un projecte imprescindible perquè és un motor de desenvolupament econòmic i de
sostenibilitat de les nostres comarques. P3

La Ràpita: primer
carregador de
vaixells elèctrics de
Catalunya i l’Estat

10 platges
de bandera
Catalunya compta aquest 2022 amb 94 platges
guardonades amb Bandera Blava,
10 d’elles són de les Terres de l’Ebre.
					

El port de la Ràpita fa un pas més per ser el primer “green port” de
Catalunya, ara amb la posada en marxa del primer carregador de
vaixells nàutics elèctrics de Catalunya i de l’Estat.
P3
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS

tics”, ha recordat recentment el
portaveu de les Nacions Unides
sobre el dret a l’alimentació, Michael Fakhri. La guerra d’Ucraïna
ens enfronta, una vegada més,
als nostres fracassos.

1.541 alumnes de primer curs d’Educació Primària de les quatre comarques
de les Terres de l’Ebre participen en les activitats d’higiene de mans

E

l dia 5 de maig, amb
motiu del Dia Mundial
de la Higiene de Mans, a
les quatre comarques de
l’Ebre, s’ha celebrat l’acte de
reconeixement a les escoles
per participar en les activitats
organitzades anualment
per l’ICS Terres de l’Ebre en
col·laboració amb els Serveis
Territorials d’Educació.
Les activitats han consistit en
uns tallers interactius adreçats
als alumnes de 6-7 anys de primer de primària, que inclouen
el visionament d’un vídeo sobre
la higiene de mans. En aquests
tallers els participants han mostrat els seus dots artístics creant
obres de diferents disciplines:
dibuix, escultures, poemes, etc.
actualment exposades en diversos centres sanitaris.
Una vegada més, amb la total
implicació del Centre de Recursos Pedagògics, juntament
amb els mestres de les 63 escoles participants, i dels professionals sanitaris de la major
part de centres sanitaris de l’ICS
Terres de l’Ebre, l’Hospital Comarcal d’Amposta, l’Hospital
Comarcal Móra d’Ebre i la Fun-

dació Pere Mata, enguany, s’han
portat a terme 90 tallers en els
quals han participat 1.541 alumnes.
Aquesta col·laboració va començar ara fa deu anys per iniciativa
del Grup d’Higiene de Mans de
l’Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta amb l’objectiu d’implicar la
ciutadania en les practiques d’higiene de mans, seguint les directrius del Departament de Salut.
Amb el temps ha anat agafant
embranzida i cada any són més
escoles de les Terres de l’Ebre
que hi participen.
El lliurament dels obsequis, a càr-

MONTSIÀ

Direcció de continguts:

i tot als nostres supermercats, on
omplim frenèticament els nostres carros de la compra amb oli
de gira-sol i, qui pot, oli d’oliva.
“La fam i la desnutrició són sempre el resultat de fracassos polí-

TERRA ALTA

Direcció:

Isabel Carrasco Pelaez

s’estan disparant. Els actors humanitaris ara es veuen reduïts
a suplicar als seus donants els
diners que els falten i limitar les
escasses racions per alimentar
cada cop més gent famolenca.
Durant les últimes dècades, innombrables decisions polítiques
i econòmiques ens han empès
cap a aquesta crisi alimentària
global. El despertar és brutal.
Com hi hem arribat? Com hem
pogut confiar gairebé tota l’exportació de blat a escala mundial
a set països? Per què vam elevar
Indonèsia al paper de primer productor d’oli de palma? Ara assistim, impotents, a la suspensió de
les seues exportacions per evitar
revoltes al seu propi país. Davant
la por a la manca, els vells reflexos egoistes prenen el relleu. Fins
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a guerra a Ucraïna, que,
segons l’ONU, podria
provocar “un huracà de fam”,
posa de manifest la fragilitat
del nostre sistema alimentari
mundial.
La ironia està a l’altura del drama.
Tenim prou per alimentar gairebé
8.000 milions de terrícoles, però
no podem. Això no és nou, però
ara es veu reforçat pel conflicte ucraïnès i l’extrema interdependència dels nostres mercats
alimentaris. En el nostre món
interconnectat, tot està lligat: es
necessita gas per fer adob, cal
adob per optimitzar els rendiments agrícoles; El blat es necessita per al pa dels països on és
l’àpat principal, i calen diners per
comprar aquest blat, els preus
del qual, ja alts en el passat, ara

RIBERA EBRE

Edita:

rec de l’Associació de Voluntaris
de la Caixa, ha tingut lloc a les
17.30 hores simultàniament a les
quatre comarques: al Baix Ebre,
als Serveis Territorials d’Educació
de Tortosa; al Montsià, a l’Institut
Ramon Berenguer IV d’Amposta;
a la Ribera d’Ebre, a l’Escola Lluís
Viñas i Viñoles de Móra d’Ebre, i a
Terra Alta, a la Biblioteca Municipal de Gandesa.
Durant el lliurament els xiquets
i xiquetes han explicat la importància de rentar-se les mans i
com es van inspirar per a fer les
seves obres.
El lliurament dels obsequis, a càr-

rec de l’Associació de Voluntaris
de la Caixa, ha tingut lloc a les
17.30 hores simultàniament a
les quatre comarques: al Baix
Ebre, als Serveis Territorials
d’Educació de Tortosa; al Montsià, a l’Institut Ramon Berenguer
IV d’Amposta; a la Ribera d’Ebre,
a l’Escola Lluís Viñas i Viñoles de
Móra d’Ebre, i a Terra Alta, a la
Biblioteca Municipal de Gandesa.
Durant el lliurament els xiquets
i xiquetes han explicat la importància de rentar-se les mans i
com es van inspirar per a fer les
seves obres.

en portada
BREUS
PREMI FEDERICO
MAYOR
ZARAGOZA
Un total de 81 vídeos opten
als guardons d’uns premis
que tenen l’objectiu de
sensibilitzar els joves sobre
la justícia, la pau, els drets
humans i la sostenibilitat del
planeta. Enguany la temàtica
s’allunya del medi ambient i
la sostenibilitat i gira entorn
als drets de les persones, concretament a la igualtat entre
dones i homes. L’acte de
lliurament del XV Premi Federico Mayor Zaragoza tindrà
lloc el proper 21 de maig a les
11 del matí al Teatre Auditori
Felip Pedrell de Tortosa.

RECLAMACIONS
TREBALLADORS
HOSPITAL DE
JESÚS
El tortosí Jordi Jordan, regidor
de Movem a la capital ebrenca i diputat al Parlament de
Catalunya, ha adreçat algunes preguntes al conseller de
Salut, Josep Maria Argimon,
demanant respostes a les
reivindicacions de les treballadores i els treballadors de
l’Hospital de la Santa Creu
de Jesús. Segons els professionals de l’hospital, fins ara
Salut només els hi vol pagar
28% dels incentius.

JESÚS
Del 13 al 15 de maig, XXVII
Fira de l’Oli i VI Fira de la
Garrofa, del 13 al 15 de maig.
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PROJECTE
El president Aragonès encapçala l’acte d’impuls
de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre
El president de la Generalitat,
Pere Aragonès i Garcia, acompanyat de la consellera d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural, Teresa Jordà, encapçalarà avui divendres 13 de maig, a
les 12:30 hores, l’acte de presentació “Reserva de la Biosfera
de les Terres de l’Ebre, un projecte de país”, que se celebrarà
a la plaça Agustí Vizcarro del
Museu de la Mar de l’Ebre, a la
Ràpita. Prèviament, a les 11.30
hores, el president i la consellera visitaran l’espai MónNatura Delta de l’Ebre, a Amposta,
on també estaran acompanyats
de l’alcalde del municipi, Adam
Tomàs.
Projecte
D’altra banda, la Federació de
l’Ebre d’Esquerra Republicana

va reunir la Coordinadora Institucional de càrrecs a Roquetes, aplegant més de quaranta
representants del partit amb
responsabilitats de govern a les
diferents administracions del
territori, per abordar de manera
coordinada sinergies i accions

10 platges de les Terres de
l’Ebre obtenen la distinció de
Bandera Blava 2022
Catalunya compta aquest 2022
amb 94 platges guardonades
amb Bandera Blava que reconeixen internacionalment la
qualitat i els serveis de les platges catalanes, 26 de les quals
són de la demarcació de Girona, 32 de Barcelona, 26 de
Tarragona i 10 de les Terres
de l’Ebre, una menys que l’any
passat. Aquestes són Calafató,
Sant Jordi d’Alfama, Cala Forn i
L’Alguer, a l’Ametlla de Mar; Cap
Roig i Les Avellanes, a l’Ampolla; Riumar a Deltebre; Parc de
Garbí i Les Delícies, a la Ràpita;
i Les Cases d’Alcanar-el Marjal.

Totes les platges van rebre la
distinció l’any passat, i ha estat
la Pixavaques de l’Ametlla de
Mar la que ha perdut el guardó.
Tot i això, l’Ametlla continua liderant la província.

L’Ametlla de Mar
continua liderant la
província de Tarragona
amb banderes blaves i
manté la segona posició
en tot Catalunya

de col·laboració a seguir per
potenciar el projecte de Reserva de la Biosfera de les Terres
de l’Ebre. La secretària general de la Federació de l’Ebre,
Norma Pujol, ha afirmat que
“La Reserva de la Biosfera de
les Terres de l’Ebre és un projecte imprescindible perquè és
un motor de desenvolupament
econòmic i de sostenibilitat de
les nostres comarques” .
Durant la reunió s’han compartit les accions de caràcter més
executiu que s’hauran d’anar
implementant en la nova fase
d’impuls que s’està donant al
projecte de Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre.
Xavier Faura, president del COPATE, òrgan gestor del projecte, ha explicat que “entrem en

una nova fase de concreció de
l’impuls a la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre” .
“En pocs mesos s’ha fet un
salt qualitatiu molt important,
sobretot pel que fa al finançament del projecte, fet que ens
ha de permetre l’objectiu de
donar valor afegit a la marca a
través de la promoció de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, incrementant-ne
la presencialitat”.

“Un motor de
desenvolupament
econòmic i de
sostenibilitat del
territori”

El port de la Ràpita posa en
marxa el primer carregador
de vaixells elèctrics de
Catalunya i l’Estat
El port de la Ràpita fa un pas més
per ser el primer “green port” de
Catalunya, ara amb la posada en
marxa del primer carregador de
vaixells nàutics elèctrics de Catalunya i de l’Estat. L’ha finançat
i col·locat l’empresa britànica
Aqua SuperPower. Ha costat
40.000 euros, té una potència
de 75 kW i carrega un vaixell
nàutic en una hora, aproximadament. La companyia britànica es proposa desplegar en un
any una xarxa de carregadors

per tot el litoral català, des de la
Ràpita fins a França, on se’n pugui trobar un cada 15 milles. El
president de Ports i secretari de
Territori i Mobilitat Isidre Gavín,
ha remarcat que la nàutica “ha
de ser extraordinàriament sensible amb el medi” i cada vegada
“més sostenible”.

S’ha instal·lat a Sant
Carles Marina
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BREUS
AJUDES A LA
REHABILITACIÓ
D’EDIFICIS AL
NUCLI ANTIC
Fins al 30 de setembre és
obert el període per tal que
les comunitats de propietaris
d’edificis situats al nucli antic
de Tortosa puguen acollir-se
a les ajudes per al foment de
la rehabilitació.

DONANTS DE
SANG
Tortosa acull una nova Marató de Donants de Sang per
remuntar les reserves. Tindrà
lloc avui divendres, de 10 a 21
hores, al Centre Cívic.

MOTOS RIDER
1.000
Tortosa acollirà més de 3.000
persones el 27 i 28 de maig,
amb la trobada d’amants de
les motos Rider 1.000. La
prova, no competitiva, permet els participants descobrir
el territori i suposarà un estímul per a l’activitat hotelera,
comercial i de serveis de la
ciutat.

MUSEU
Jornades de portes obertes al
Museu de Tortosa, actuacions
musicals i art, amb motiu del
Dia Internacional dels Museus. Demà dissabte 14 tindrà
lloc la Nit dels Museus, amb
diverses propostes lúdiques, i
del 14 al 22 de maig, l’accés al
Museu serà gratuït.

DESPRÉS D’UN ANY D’OBRES
S’inaugura la restauració de la façana principal
de la catedral de Santa Maria de Tortosa
La façana principal de la catedral de Santa Maria de Tortosa es va presentar en societat
aquest dissabte després d’un
any d’obres. L’objectiu de l’actuació integral ha estat millorar
l’aspecte de la façana, garantir-ne la conservació i mantenir els valors arquitectònics,
artístics, culturals i simbòlics.
La consellera de Cultura Natàlia Garriga ha posat en valor
la feina “de vegades invisible”
d’arquitectes i restauradors que
han fet possible la restauració.
L’actuació ha coincidit amb la
finalització de les obres a la plaça de davant de la catedral i de
l’espai Cota Zero. Pròximament
es faran els treballs de consolidació estructural i restauració de la resta de façanes del

temple, amb un pressupost de
mig milió d’euros. El projecte es
troba en fase de redacció i serà
finançat pel conveni entre el De-

Estrena de la plaça i
l’espai de Cota Zero

El Banc d’Aliments recull més
Mossos i Policia Local
de 17.500 quilos de menjar intensifiquen els controls per
frenar un seguit de robatoris

El Banc d’Aliments de Tortosa
ha recollit més de 17.500 quilos de menjar en un cap de setmana, que es repartiran a partir
d’aquest dilluns entre les famílies en situació de vulnerabilitat a la capital del Baix Ebre. La
novena recollida d’aliments de
primavera s’ha hagut d’avançar
un mes per culpa de la baixada de les reserves de les entitats socials. El Banc d’Aliments
apunta a l’augment dels preus,
la crisi migratòria d’Ucraïna i
les conseqüències socials de
la pandèmia com a causes
principals d’aquesta situació.
D’altra banda, l’organització
ha descartat reduir la quanti-

tat de menjar que s’entrega a
les persones vulnerables. Més
de 500 voluntaris han participat en aquesta acció, que s’ha
concentrat en supermercats i
el mercat municipal. (ACN)

La baixada de les
reserves d’aliments
a les entitats socials
obliga a avançar un
mes la recollida de
primavera

Dos detinguts a Tortosa per portar més de
200 grams de cocaïna en roca
Els Mossos d’Esquadra van
detenir dissabte passat dos
homes de 24 i 65 anys per
tràfic de drogues després
que els trobessin 212 grams
de cocaïna en roca. Els fets
van ocórrer pels volts de les
18.30 hores quan els Mossos d’Esquadra es trobaven
efectuant un control de pas
a la carretera C-42 en una de
les rotondes d’accés a la ciu-

partament de Cultura i la Fundació “La Caixa” dins del Programa
Temps de Gòtic, juntament amb
el Bisbat de Tortosa. (ACN)

tat de Tortosa. Un agent de la
Policia Local d’Amposta, que
es trobava fora de servei i passava per l’esmentat control, va
informar els mossos que un
vehicle havia disminuït la seva
velocitat de manera considerable en veure el control i els
seus dos ocupants semblava
que busquessin una sortida
immediata de la via per evitar
el dispositiu policial.

Un policia local fora
de servei va avisar els
Mossos que feien el
control de pas

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Tortosa han intensificat els controls i coordinen
una sèrie de dispositius especials que ha permès aturar un seguit de robatoris en habitatges.
Segons ha pogut saber l’ACN,
entre la segona quinzena de
març i la primera d’abril, es van
produir fins a 13 fets delictius
en residències dels barris de la
Simpàtica i de Sant Josep de la
Muntanya i del Parc Nivera. Des
del 19 d’abril no s’ha produït
nous robatoris o intents de robatoris a la zona, on la presència

policial s’ha intensificat, i també
els controls, fins i tot en els accessos de la ciutat. Els Mossos
s’encarreguen de la investigació
dels fets, que continua oberta. Divendres es va celebrar a
l’Ajuntament de Tortosa la Junta
de Seguretat Local en què es va
constatar “un increment de detencions durant l’últim any”, amb
358 persones detingudes. Amb
tot, els delictes comesos a la capital ebrenca se situen un 19%
per sota de la mitjana de Catalunya. La resolució és del 44% per sobre de la mitjana catalana.

El cranc blau neteja de
caragol maçana l’Ebre
El cranc blau ha aconseguit
posar a ratlla i netejar d’exemplars de caragol maçana el
tram de riu Ebre aigües amunt
de Tortosa. Així ho constaten
els tècnics de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) a
l’inici de la campanya anual de
vigilància i control de la plaga
al domini públic fluvial, entre
Tortosa i Miravet, on s’havia
detectat el gasteròpode anys
enrere. Després de dos anys

sense haver trobat cap exemplar, l’organisme estatal confia
enguany poder confirmar els
mateixos resultats i donar la
plaga per eradicada, de moment, en aquest tram fluvial
concret. Per contra, alerten
que la presència del cranc
blau invasor, que de moment
encara no ha pogut remuntar
l’assut de Xerta, amenaça nàiades i altres espècies autòctones.

amposta
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POBLE NOU

OCUPACIÓ

Primera
edició de
‘Lligallos’

Adhesió a
L’Ajuntament contracta
l’Aliança
12 persones a través del
programa ‘Treball i Formació’ Catalunya
2030

El cap de setmana del 10 al 12
de juny se celebrarà a Poble
Nou del Delta la primera edició
de Lligallos. Aquesta fira pretén
posar en valor la ramaderia extensiva i els beneficis que aporta al territori –manteniment de
la biodiversitat, neteja de sotabosc... –, a més de revaloritzar
el treball conjunt d’animals –
bous, cavalls, ovelles i cabres–
i persones en la construcció
de l’actual paisatge del Delta
de l’Ebre. Paco Palmer, president de l’Associació de Criadors de Brau de les Terres de
l’Ebre, ha explicat que “quan
vam començar amb l’Associació de Criadors de Brau, ara fa
sis anys, la nostra intenció era
donar visibilitat al sector. Hem
impulsat un producte cultural i
alimentari i ara, amb Lligallos,
impulsem un producte turístic
de qualitat vinculat al món del
brau”.

L’Ajuntament d’Amposta, mitjançant l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic,
contractarà 12 persones en
el marc del programa Treball
i Formació del SOC. Els contractes de treball, que seran
d’un any de durada, estan dirigits a persones aturades, en
aquest cas, que siguin majors
de 52 anys, persones aturades

AJUNTAMENT

de llarga durada o perceptores
de la Renda garantida.
Els processos de selecció es
realitzaran a partir del dia 16
de maig a les dependències
de l’Àrea de Desenvolupament
Social i Econòmic, ubicades
a l’edifici de Lo Sindicat. Està
previst que les persones seleccionades s’incorporin al lloc
de treball el 30 de maig.

L’Ajuntament va participar, el
passat 29 d’abril, en la primera reunió plenària de l’Aliança
Catalunya 2030. Va ser l’alcalde, Adam Tomàs, qui va assistir
a la reunió per signar la incorporació de l’Ajuntament com a
entitat adherida als compromisos de l’Agenda 2030. El Ple, en
data 4 de setembre de 2020, ja
va aprovar l’adhesió i incorporació de l’Ajuntament d’Amposta com a membre de ple dret
L’Acord Nacional per l’Agenda
2030 a treballar activament
a favor de l’assoliment dels
Objectius de desenvolupant
Sostenible (ODS) de l’Agenda
2030, de forma transversal i
responsable, i a construir una
coalició forta i dinàmica que
permeti generar sinergies per
fer d’Amposta, de Catalunya i el
món un lloc millor el 2030.
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ALCANAR
BREUS
** L’AJUNTAMENT
d’Amposta obté el Segell
Infoparticipa 2021 a la
qualitat i transparència en
la comunicació. En aquesta
edició, Amposta ha aconseguit
un compliment del 94,23%,
validant 49 dels 52 indicadors.
El segell el va recollir, el passat
9 de maig, l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs.

**L’AJUNTAMENT
d’Amposta treballa en 22
objectius, que es desglossen
en 55 mesures, 173 accions i
753 indicadors metodològics,
que determinaran les accions
que han de convertir la ciutat
en un espai més amable i
inclusiu per a les xiquetes i
xiquets. Així ho recull el Pla
Local d’Infància i Adolescència
(PLIA) d’Amposta 20222027, un document impulsat
per les regidories de Drets
Socials i Ciutadania i Educació
de l’Ajuntament que s’ha
elaborat mitjançant un procés
participatiu.
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baix ebre

DELTEBRE
El Centre de dia de L’Onada reobre amb una
L’Ajuntament inicia les
nova reorganització sectoritzada
obres de l’avinguda La Pau

L’Ajuntament de Deltebre ha
començat els treballs d’arranjament de l’avinguda La Pau. Una
actuació que, segons l’alcalde,
Lluís Soler, ha de permetre “solucionar un problema estructural del municipi i, a la vegada,
dignificar una avinguda que és
una de les arteries principals de
Deltebre”. Els treballs d’arranjament i pavimentació de l’avinguda La Pau s’emmarquen en
el pla de pavimentació del 80%
dels carrers del municipi que
es va presentar i aprovar en el
plenari del mes d’abril. Soler ha
explicat que “aquest Pla és possible gràcies a la gestió acurada que hem realitzat durant
aquests darrers anys i que ens
ha permès reduir l’endeutament i impulsar inversions que
són estructurals i que marquen
un punt d’inflexió com el cas de

l’avinguda La Pau”.
A més dels treballs d’arranjament de l’avinguda La Pau, que
estan previstos que finalitzin
durant el transcurs de l’estiu,
aquest dimecres s’ha donat el
tret de sortida a la pavimentació de cinc carrers més del
municipi. El primer torn afecta
als carrers Pescadors i Doctor
Lozano. en breu també es pavimentaran els carrers Trinquet,
Goya, Nostra Senyora Esperança i Ignasi.

També ha començat la
pavimentació dels
carrers Pescadors i
Doctor Lozano

Urbanització de l’entorn
del centre de Jesús i Maria

Divendres passat es va reobrir
el Centre de dia L’Onada Deltebre a les instal·lacions situades
al carrer Madrid, en una acte
en què van assistir-hi persones
usuàries, famílies professionals, i representants polítics del
municipi i del Departament de
Drets Socials.
La nova remodelació respon a
una necessitat de reorganitzar
i sectoritzar espais, després de
la pandèmia.
La directora general de L’Onada
Serveis, Cinta Pascual, va declarar que “la veritat és que fou
un dia emoció intensa, fins i tot
de llàgrimes als ulls, de poder
reinaugurar un espai de centre de dia que ja teníem, però
que li hem donat un to especial
perquè es pugui sectoritzar fàcilment de la resta de manera,
en cas que tinguem algun virus en actiu, que esperem que
no!, no volem que el servei de
centre de dia es torni a tancar!”.
Des de la família de L’Onada

Serveis “hem viscut amb molta pena cada vegada que hem
hagut de tancar un equipament
de centre de dia perquè sabem
que totes les persones residents a casa nostra necessiten
el servei per poder fer les tasques habituals. Així mateix, no
només hem renovat l’equipament, sinó que ho hem fet amb
detall i il·lusió”.
Cinta Pascual va aprofitar per
felicitar a tot l’equip de L’Onada
Serveis per la feina feta durant
els dos anys de pandèmia, “i a
totes les persones grans i famílies que ens han acompanyat,
perquè ens hem fet felices mútuament amb aquesta reobertura”.
Va agrair també la presència de
l’Ajuntament de Deltebre, a través de l’alcalde, Lluís Soler, i la
representació del Departament
de Drets Socials, amb la Secretària general, Anna Figueras, la
Directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat,

El Centre de dia
L’Onada Deltebre
està ubicat a les
instal·lacions situades
al carrer Madrid del
municipi

la senyora Montserrat Vilella i el
Director dels Serveis Territorials
de Drets Socials a les Terres de
l’Ebre, Felip Monclús.

Deltebre revalida amb un 100% de puntuació el
Segell Infoparticipa
Aquest dissabte ha estat el
dia escollit per inaugurar
els treballs d’urbanització
del centre de Jesús i Maria.
Una actuació que ha permès millorar els accessos
a les instal·lacions esportives Josep Maria Torres i al
col·legi de l’Assumpció amb
l’arranjament i pavimentació d’un pàrquing per a més
d’un centenar de vehicles i
la construcció d’una passarel·la d’accés per a vianants

per als equipaments detallats. Les obres han suposat
una inversió del voltant dels
400.000€ i han estat finançades parcialment, amb un
import de 119.000€, per la
Diputació. Segons l’alcalde, Lluís Soler, han permès
“dignificar i posar en valor la
zona central de Jesús i Maria, així com també millorar
la mobilitat i l’accés als principals equipaments que són
motor d’activitat”.

L’Ajuntament de Deltebre revalida amb un 100% de puntuació el Segell Infoparticipa,
el qual valora la transparència i la qualitat informativa
de la web. És el tercer any
que l’Ajuntament rep el Segell Infoparticipa, i que és la
segona vegada que obté una
puntuació del 100%. Durant
tots aquests anys s’ha anat
actualitzant la plana web per
facilitar una millor comuni-

cació amb la ciutadania. Prova
d’això és que, per exemple, el
maig de l’any 2015 la comuni-

cació i transparència del web
de l’Ajuntament de Deltebre
suspenia amb un 34%.

anunci
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Condol al municipi aldeà
Des de l’Ajuntament de l’Aldea
han traslladat el condol i tot el
suport “als familiars i als seus
amics i lamentem profundament la mort de l’exregidora
Montserrat Cinta Rodríguez
Benito, que va formar part de
la corporació municipal durant 12 anys de l’any 1991 fins
al 2003. L’Ajuntament de l’Aldea ha decretat dos dies més
de dol, pel seu record i en
agraïment pels anys de servei
al poble de l’Aldea. Descansi
en Pau”.
D’altra banda, el cap de setmana passat, a causa del tràgic
accident ocorregut a la població, en el que va morir un veí

del municipi, es van suspendre
els actes previstos com eren
la Presentació-Espectacle del
llibre Amore de Miquel Bort
i la cursa Running Series del
diumenge 8 de maig. A més,
també es van ajornar partits de
futbol dels equips aldeans com
va ser el cas del primer equip,
que havia de jugar contra la Canonja.

baix ebre

L’ALDEA
L’Ajuntament continua apostant per
la transformació digital i obté la seua
recompensa sent dels més transparents de
Catalunya

La 5a edició d’un dels
esdeveniments europeus més grans
en música jamaicana aterra a
l’Aldea del 12 al 14 de maig
Torna, per cinquena edició, un
dels esdeveniments europeus
més grans de música jamaicana. La Masia Pla dels Catalans
acollirà un trobada multicultural al qual acudirà públic de 26
nacionalitats diferents i situat
en un entorn natural únic, des
d’ahir dijous i fins demà dissabte 14 de maig a l’ Aldea.
Des de l’Ajuntament s’ha recolzat aquest esdeveniment
des del primer moment, i
s’han posat totes les facilitats
possibles damunt la taula per
poder fer realitat aquest festival de grans magnituds que
representarà una gran afluència de visitants tant per la
població com pels comerços
locals. L’Aldea és el centre de
la música jamaicana. Una gran
experiència també per a qui

no estiguin gaire introduïts a
la música reggae. No en va,
l’espai on se celebra el festival
és gairebé tan important com
la música. En aquesta cinquena edició Rototom Sunsplash
i Dub Academy, organitzadors
de l’esdeveniment, han triat la Masia Pla dels Catalans,
a l’Aldea, un espai de més de
45.000 metres quadrats situat
a la vora del Parc Natural Delta
de l´Ebre. Després d’haver-se
celebrat les dues darreres edicions a Alacant el festival torna al lloc d’origen, Catalunya.

El municipi acollirà
l’International Dub
Gathering 2022

Dilluns 9 de maig l’Ajuntament
de l’Aldea va aconseguir per
cinquè any consecutiu el Segell
Infoparticipa que atorga anualment el Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i
Transparència 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
transparents de Catalunya, és
un dels 3 Ajuntaments ebrencs
en aconseguir el 100% de transparència a les Terres de l’Ebre i
l’únic Ajuntament ebrenc que
assoleix per 5a vegada consecutiva el segell Infoparticipa
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 Ajuntaments

que han realitzat la transformació de municipis catalans entre
1001 a 5000 habitants. Aquest
any s’ha recuperat presencialment l’entrega de premis ja que
la passada edició es va realitzar
en línia a causa de la pandèmia.
Aquests reconeixements s’atorguen anualment per posar en
valor l’excel·lent feina de les
administracions locals, i l’Aldea
és un dels pobles de Catalunya
que lidera la transformació digital, completant 7 indicadors
més que l’any 2020, demostrant
d’aquesta manera el compromís
de la corporació amb la transformació digital.
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’Infoparticipa, fet a

L’Ajuntament de
l’Aldea obté per 5è any
consecutiu el 100 %
de transparència, sent
l’únic de les Terres de
l’Ebre que assoleix per
5ena vegada
consecutiva el segell
Infoparticipa
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”.

Més de 4.000 persones omplen el port pesquer de
l’Ampolla per celebrar la Diada de l’Ostra del Delta
Més de 4.000 persones van
acudir al port pesquer de
l’Ampolla, diumenge, per tornar a celebrar la Diada de l’Ostra del Delta. Al llarg d’aquesta
30a edició, organitzada per
l’Ajuntament, es van repartir
2.480 quilos d’ostres del Delta, és a dir, unes 27.280 ostres,
aproximadament. Fins al 22 de
maig, els amants d’aquest mol·
lusc, emblema gastronòmic
de l’Ampolla, podran gaudir de

les XXXI Jornades Gastronòmiques de l’Ostra. Enguany, s’hi

han adherit 14 restaurants.
Més info, plana 13.

montsià
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DELTA DE L’EBRE

LA RÀPITA

Espai idoni per al
desenvolupament del cultiu
d’algues marines del litoral
català

El Museu de la Mar programa
activitats amb motiu del Dia
Internacional dels Museus

El delta de l’Ebre és l’espai idoni i “modèlic” per implementar
la producció de microalgues i
macroalgues marines, un sector amb moltes potencialitats i
molts avantatges. Ho ha avalat
un estudi encarregat a la Universitat de la Coruña i altres experts
mundials reunits en un workshop a la Ràpita coorganitzat per
la FAO - organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i
l’Alimentació. Les avantatges del
Delta són les condicions aqüícoles de les badies, el clima i també que s’hi concentra el 90% de
les infraestructures marisqueres
i de cultiu de peixos del litoral
català, empreses que poden ser
pioneres en implantar i compaginar el cultiu d’algues, que la
FAO proposa com un dels punts
forts del nou hub ebrenc d’eco-

nomia blava. L’alcalde rapitenc
Josep Caparrós ha recordat que,
més enllà de la badia dels Alfacs,
el municipi disposa de més de
300.000 metres quadrats per a
la implantació d’indústries, més
de 90.000 dels quals primera línia del mar, “idonis” per a activitats marítimes. A la Ràpita també
s’està construint el futur centre
d’economia blava.

Les empreses
aqüícoles són les
primeres que podrien
impulsar i compaginar
la producció de
macroalgues a
les badies

El Museu de la Mar de l’Ebre
programa diverses activitats al
voltant de l’exposició temporal
‘La Sirga de la Vida’ per celebrar
el Dia Internacional dels Museus. Aquest any, la diada del 18
de maig es commemora sota el
lema ‘El poder dels museus’ i,
a la Ràpita, les activitats tindran
lloc del 18 al 23 de maig. La regidora de Cultura, Èrika Ferraté,
argumenta que “el programa
del Dia Internacional dels Museus ens permet donar a conèixer el Museu de la Mar de l’Ebre
i, enguany, tenim l’oportunitat
d’apropar a diferents públics

l’exposició de Damià Montes
basada en l’Odissea d’Homer”.
Per commemorar l’efemèride,
el 22 de maig a les 11 hores,
hi haurà una jornada de portes obertes en l’horari habitual
d’obertura.
Una altra activitat programada
és ‘Troba el cavall d’Odisseu’.
Aquesta es durà a terme del 18
al 22 de maig i s’adreça a infants
menors de 12 anys. A més, el 23
de maig a les 9 hores, el museu
acollirà la visita comentada de
l’exposició ‘La Sirga de la Vida’,
a càrrec de l’autor Damià Montes.

9

SEGELL INFOPARTICIPA
PER LA TRANSPARÈNCIA
AMB LA CIUTADANIA
L’Ajuntament de la Ràpita
revalida, per quart any consecutiu, el Segell Infoparticipa per la transparència i
la qualitat de la informació
cap a la ciutadania, atorgat
per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En
aquesta edició, la Ràpita
ha obtingut el 98,08%,
complint amb 51 dels 52
indicadors que s’avaluen.
L’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós, i la regidora
d’Administració Digital i
Transparència, Sílvia Zaragoza, van assistir a l’acte de
lliurament de guardons del
Segell Infoparticipa de 2021
a Catalunya que va tenir
lloc a l’Auditori de la UAB.

t
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montsià

ALCANAR
Únic municipi del Montsià
que aconsegueix un 100% del
Segell Infoparticipa el 2021

La Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) ha lliurat el Segell Infoparticipa a la qualitat i la
transparència de la comunicació pública local amb un 100%
de puntuació a l’Ajuntament
d’Alcanar. Al mateix temps, és
l’únic de la comarca del Montsià que ha obtingut la màxima
puntuació i un dels 43 ajuntaments del total de 947 que té
el país. Alcanar és el quart any
consecutiu que aconsegueix

un 100% de puntuació. Joan
Roig, alcalde d’Alcanar, recorda que “sense l’equip tècnic de
l’Ajuntament seria molt difícil
obtindre el Segell. És una part
poc visible però no anònima.
Un agraïment als treballadors
i treballadores dels departaments d’intervenció, Secretaria
i Comunicació per actualitzar
diàriament la informació del
web i del portal de transparència”.

Iker Garcia rep el premi al millor esportista
del 2021 en la VIII Gala Esportiva
El 6 de maig es va celebrar la
VIII Gala Esportiva al Centre Cívic d’Alcanar.
A l’acte hi va assistir l’alcalde
d’Alcanar, Joan Roig, i també
diversos regidors i regidores,
així com pubilles i pubilletes.
“Ara és el moment de posar en
valor l’esforç constant i la tasca que els nostres esportistes i
les nostres esportistes han fet
durant els últims dos anys. I
també les seues famílies, en el
sentit ampli, que són les que els
ajuden i motiven cada dia”, va
comentar l’alcalde.
El primer bloc de guardons es
va dedicar als reconeixements
que les entitats volien fer als
seus esportistes amb relació als
anys 2020 i 2021, o a tots dos
anys alhora. En el bloc de mencions es van destacar resultats
rellevants en diferents àmbits
de l’esport canareu. A l’últim,
es van donar els quatre premis

ALCANAR EN 1 MINUT

Festes de Maig
2022
** El programa de festes recull els diferents actes que tindran lloc al llarg de la setmana. Donarà tret de sortida a les festes la presentació del Pallaso Muniatto i finalitzaran
els actes amb el tradicional castell de focs d’artifici. Enmig d’aquests dos actes hi
trobareu els tradicionals correbous i la resta d’espectacles taurins, així com activitats
infantils, espectacles culturals, concerts de música i exhibicions esportives.
** Jordi Bort, regidor d’Esports, a la VIII Gala Esportiva, va explicar els objectius de
l’Àrea d’Esports per al 2022: “Els principals reptes que tenim són en l’àmbit de les
instal·lacions. D’una banda, restaurar totalment el camp de gespa artificial de la Fanecada i, de l’altra, disposar del tancament de les pistes de les Cases. En l’àmbit de
les entitats, el repte és millorar el finançament i l’acompanyament, igual que amb els
esportistes locals”.
** L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat ha atorgat una subvenció de 77.575 euros a l’Ajuntament d’Alcanar destinada al
teatre auditori José Antonio Valls, en el marc de la línia de finançament per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals,
amb càrrec als fons Next Generation UE.
** Divendres passat, l’Ajuntament d’Alcanar va fer diferents actuacions a carrers
del municipi per a millorar la seguretat i la mobilitat. D’una banda, es va asfaltar
el tram inferior de la plaça dels països Catalans d’Alcanar, davant del centre cívic
1 d’Octubre. D’altra banda, es va actuar a diferents zones d’Alcanar Platja. Es va
pavimentar una part de l’asfalt de plaça de la rotonda Sancho Panza. també es va
asfaltar el carrer Babor d’Alcanar Platja, que connecta l’avinguda del Mar amb el
camí del Mas del Sec, també malmés pels aiguats de l’1 de setembre. També es va
aprofitar l’actuació per a modificar els pendents i millorar el desguàs d’aigua de
pluja en aquesta zona. Les actuacions van estar adjudicades a l’empresa BECSA
com a obra menor i per un import de 30.616,07 euros.

grans de la nit: millor esportista, millor esdeveniment esportiu, millor trajectòria esportiva i
promesa esportiva.
El pilot de motociclisme canareu Iker Garcia va rebre premi
al millor esportista del 2021.
La Trobada dels 100 Cims, de
l’Agrupació Excursionista d’Alcanar, premi al millor esdeveniment esportiu del 2021. El jove
tenista Ian Barroeta, premi promesa esportiva del 2021. Paco
Romeu Molina, premi a la que
actualment és el director tèc-

Un acte que havia de
tenir lloc al desembre
de 2021, però que a
causa de la pandèmia
es va posposar
nic del Club Tennis Serramar va
rebre el premi a trajectòria esportiva 2021.
Així mateix, es van fer reconeixements a les entitats.

terres de l’ebre
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ASCÓ

MÓRA D’EBRE

L’equip de govern
visita la central
nuclear d’Ascó

Ebre Lumen

L’equip de govern visita la central nuclear d’Ascó per conèixer
de primera mà el funcionament
de la instal·lació.
Al trobar-se una unitat parada
per recàrrega i l’altra en funcionament, s’han pogut veure
les dues fases d’operació, podent-se fer, aquelles persones
que no ho coneixien, una idea

més acurada de com es treballa.
Van acompanyar l’equip de govern, el director general d’ANAV,
José Antonio Gago, el director
de CN Ascó, Jordi Sabartés i
la cap de Comunicació i Relacions Externes, Montse Godall
amb qui van poder intercanviar
impressions i resoldre dubtes.

EL NEO FEST ES
TRASLLADA ENTRE
VINYES A LA
TERRA ALTA

amb tallers de ioga, literatura i tastos de vins maridats
amb xocolata C.R.E.O. fins a
arribar a les actuacions per on
passarà la música comercial
de Les Figues, el recital poètic
de Mireia Ibáñez i Aura Roig,
l’espectacle de dansa de Mar
Grifoll, els grup musical És
cosa de 3, o el duet de violoncel i guitarra de Noel Luna i
Laia Reverté, la performance
de l’actriu Gemma Ginovart i
els grups de pop-rock Damas
de España i Miquel Segarra
Band. (ACN)

La segona edició del festival
NEO Fest es trasllada a la Terra Alta. Se celebrarà el 21 de
maig després d’una exitosa
edició a Xerta, l’any passat.
Enguany tindrà dues ubicacions, la cooperativa de Gandesa i el celler Herència Altés.
El ventall d’activitats s’inicia

“Gaudim de la Terra
Alta”, a Horta
El proper 22 de maig s’inicia el
“Gaudim de la Terra Alta” a Horta de Sant Joan.
Un dia ple d’activitats per poder
compartir temps amb els veïns
d’altres municipis de la comarca
i fomentar la interacció i la cohesió grupal.
Una jornada organitzada per

l’Ajuntament i l’Associació de
Jubilats amb la col.laboració
del Consell Comarcal de la Terra Alta, l’Ecomuseu dels Ports,
Centre Picasso i l’associació de
Birles d’Horta.
Inscripció de la Jornada a
l’Ajuntament d’Horta de Sant
Joan 977 43 50 05

L’Ebre Lumen torna per convertir la Ribera d’Ebre en un pol
artístic i d’atracció turístic entre el 22 d’abril i el 3 de juny.
La segona edició del certamen
s’organitzarà en dotze municipis de la comarca i vol superar
els 1.500 espectadors assolits
l’any passat.
La singularitat d’Ebre Lumen
recau en el fet que les projeccions de ‘mapping’ es fan sobre el patrimoni natural i arquitectònic fluvial lligat al riu Ebre.
Demà dissabte a l’Illa de Saurí
de Móra d’Ebre es durà a terme
l’espectacle multimèdia Ebre

Lumen complementat amb espectacles per la canalla, actuació de Miquel Rullo i diverses
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food-trucks.
Serà de 22 a 23 hores en diverses sessions.
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terres de l’ebre

CONSELL COMARCALS
La Terra Alta, el Priorat i la Ribera, ofereixen les seus a la Seguretat
Social, perquè presti servei presencial
La diputada Norma Pujol,
acompanyada de la senadora
Vanessa Callau i les presidentes dels consells comarcals de
la Terra Alta, Neus Sanromà, i la
Ribera d’Ebre, Gemma Carim,
han denunciat la decisió del
govern espanyol de no reobrir
l’oficina de la Seguretat Social
de Móra d’Ebre.
Pujol ha recordat que “el ministre Escrivà i el llavors senador socialista Manel de la Vega,
fa més d’un any, es van comprometre a reobrir l’Oficina, a
més de votar el PSOE favorablement una moció d’Esquerra
aprovada pel Senat, on s’instava el govern a la seva reobertura.”
“Ens han enganyat, no han reobert l’oficina, tal com es van
comprometre”, ha criticat la
diputada, afegint tot seguit que
“el govern de PSOE i Comuns
despobla de serveis bàsics la

Terra Alta, el Priorat i la Ribera
d’Ebre. Recentralitza oficines
sense voler reposar les places
de funcionaris que s’han jubilat. Fet que és una autèntica
vergonya”.
Pujol ha denunciat que “el govern espanyol ara vulgui traspassar als consells comarcals
la responsabilitat d’una competència que és estatal, i també que facin de gratis la feina
d’atenció presencial que hauria de fer l’oficina tancada.” La
diputada ha anunciat que Esquerra Republicana demanarà
la compareixença del ministre
Escrivà al Senat, perquè la petició de compareixença que
ella va registrar al Congrés, fa
més d’un any, encara no ha rebut resposta. Gemma Carim ha
explicat que les presidències
dels consells de la Terra Alta,
el Priorat i la Ribera d’Ebre es
van reunir amb el subdelegat

del govern espanyol a Tarragona i la directora provincial de la
Seguretat Social. “La proposta
de conveni que ens van fer és
inacceptable i es veu la desatenció dels compromisos que
té l’Estat, i la renúncia que ha
fet a l’hora d’atendre’ls a les
nostres comarques”.
Neus Sanromà ha denunciat
que “l’actuació del govern de
PSOE, Podemos i Comuns és

totalment contradictòria, perquè, per una banda, s’omplen
la boca que és necessari fer
polítiques per revertir la España vaciada i dotar d’oportunitats a territoris que patim el

despoblament; però per l’altra,
l’única decisió que prenen és
fer efectiu el tancament d’un
servei bàsic, com és aquesta
oficina d’atenció supracomarcal de Móra d’Ebre”.

Esquerra denuncia l’engany del PSOE, en imposar el
tancament de l’oficina de la Seguretat
Social de Móra d’Ebre

POLÍTICA

MONTSIÀ

CORBERA

Victòria Almuni presenta el seu
projecte per a la Sénia

Construcció de 4 depuradores
i ampliació d’una existent

Justícia recupera
les restes de set
soldats

El Centre Obrer de la Sénia va
aplegar més d’un centenar de
persones per assistir a l’acte
de presentació de la candidata
d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de la Sénia, Victòria Almuni. El diputat al Parlament,
Eugeni Villalbí, va presentar i
moderar la conversa que mantingueren la candidata Victòria
Almuni i el dirigent republicà,
Raül Romeva, sobre les principals idees que conformen el
projecte d’“aire fresc” que lidera
Almuni per a la Sénia.
El diàleg es va centrar en la ne-

cessitat d’oferir un canvi per a
la millora de la qualitat de vida
de la gent de la Sénia, a partir
d’un projecte que a mitjà i llarg
termini ajudi a créixer en tots els
aspectes el poble i la gent que
hi viu. Treballant pel bé comú,
escoltant, parlant i compartint
amb tothom l’objectiu de fer
un poble actiu, sostenible, just,
educador i modern. Romeva va
destacar que “Almuni ajunta diverses qualitats que la fan la millor candidata: sap de què parla,
sap d’on ve; i al mateix temps,
sap cap a on vol anar”.

El Consell Comarcal del
Montsià treballa amb COPATE (Consorci Polítiques Ambientals Terres de l’Ebre) en la
construcció de 4 depuradores
i l’ampliació d’una ja existent
per millorar el sanejament de
les aigües a la comarca. Santa Bàrbara, Mas de Barberans,
Freginals i Poble Nou tindran
depuradora d’aigua nova i la
de l’EMD dels Muntells s’ampliarà per tal d’absorbir les ai-

gües de l’urbanització dels Eucaliptus. «Com a comarca rica
en patrimoni natural; amb dos
parcs naturals: el del Delta i el
dels Ports, la serra de Montsià, la serra de Godall, el barranc de La Galera i els secans
del Montsià, és essencial que
tinguem un bon sanejament
de les aigües per preservar el
medi», diu la vicepresidenta
segona i consellera de Medi
Ambient, Núria Marco.

La Direcció General de Memòria Democràtica del Departament de Justícia ha recuperat
les restes òssies de set individus no identificats en un treball
arqueològic fet a les trinxeres
del mas de la Pila, a Corbera.
Els treballs han permès recuperar les restes òssies corresponents a un mínim de set
individus no identificats, probablement soldats republicans,
morts durant la Guerra Civil, en
la confluència de dues línies de
trinxeres del sector del mas de
la Pila. En els deu metres lineals de trinxeres excavats s’han
localitzat també diverses restes
materials i restes de munició i
metralla, que donen indicis de
la presència de brigadistes internacionals en aquestes posicions. Ara s’ha iniciat la fase
dels estudis amb l’objectiu de
fer possible la identificació de
les restes òssies per a poder-les
retornar a les famílies que s’han
inscrit en el Cens de persones
desaparegudes.

terres de l’ebre
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L’AMETLLA

Èxit de participació a la I Jornada de Recerca
per a Residents Terres de l’Ebre
Les unitats docents de la Gerència Territorial ICS Terres de
l’Ebre: Unitat Docent de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i Unitat Docent de Medicina
Familiar i Comunitària Tortosa Terres de l’Ebre, juntament amb
la Unitat Docent Multiprofessional Geriatria de l’Hospital de la
Santa Creu de Jesús, consideren la recerca com un dels pilars fonamentals en la formació
dels futurs especialistes que es
formen al nostre territori. Per
això, i per tal de donar valor
als coneixements en recerca
adquirits durant la residència i
acompanyar-los en l’exposició
dels seus projectes, les tres unitats docents del territori, amb el
suport i l’Àrea de Gestió del Coneixement de l’ICS, han organitzat la I Jornada de Recerca per a
Residents Terres de l’Ebre, on els
residents d’últim any han tingut
l’oportunitat d’exposar els seus

treballs de recerca als 83 assistents, entre companys, tutors i
altres professionals relacionats
amb aquest camp. La Jornada
va tenir lloc el 6 de maig, a la
sala Polvorí del Parador de Tortosa i ha comptat amb la participació de Joan Nin, director dels
Serveis Territorials de Salut a les
Terres de l’Ebre; Maria Ferré, directora d’Atenció Primària a Terres de l’Ebre; Maria José Rallo,
directora de centre de l’HTVC, i
Salvador Pallejà, director gerent
de l’Hospital de la Santa Creu. El
Comitè Científic de la Jornada,
dels 15 projectes que s’hi han
presentat, ha decidit atorgar el
primer premi a Blanca Lorman
Carbó, resident de quart any de
Medicina Familiar i comunitària,
pel projecte “Grup de morbiditat
ajustada i hemorràgia intracerebral: un estudi de cohorts retrospectiu en l’Atenció Primària”.
L’accèssit ha estat per a Maria

Mansó Borràs, resident de Pediatria de quart any a l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta, pel
projecte “Tractament frenador
en xiquetes amb pubertat precoç i el seu efecte sobre l’índex
de massa corporal”. Com a cloenda, el Dr. Jordi Guarinos Oltra
va pronunciar la conferència:
“Paraules que curen. Comunicació i pràctica clínica”. Atesa la
bona acceptació i l’alt nivell dels

Antoni Navarro tornarà a encapçalar la
candidatura d’Esquerra Republicana a
l’alcaldia de Camarles
Antoni Navarro i Serra serà el cap de llista d’Esquerra Republicana a les eleccions
a l’alcaldia de Camarles, després que la militància de la secció local l’hagi escollit
per unanimitat. Navarro va ser el candidat més votat a les anteriors eleccions
municipals de 2019, i va dirigir l’alcaldia fins al juny de 2021, fruit del pacte de legislatura amb La Veu del Poble. Segons comunicat d’ERC, “la formació, que havia
estat la força menys votada del municipi; d’acord amb l’alternança que establia
el pacte de govern signat amb Esquerra va ocupar l’alcaldia a partir del juny de
2021, però el va trencar de manera unilateral al mes de novembre d’aquell mateix
any amb el suport de la regidora trànsfuga Montse Bonet. Llavors van expulsar
Esquerra Republicana del govern per així mantenir-se a l’alcaldia fins a finals
d’aquesta legislatura; no retornant-la a Antoni Navarro, al cap d’un any d’ocupar-la, és a dir aquest mes de juny vinent, tal com establia el pacte. L’objectiu
d’Esquerra Republicana serà tornar a guanyar les eleccions municipals, foragitant
el transfuguisme polític de l’Ajuntament; dirigir l’alcaldia de Camarles oferint un
projecte sòlid de futur i liderar les polítiques d’impuls i transformació engegades
per Antoni Navarro, que s’han vist paralitzades arran de l’acció deslleial i trànsfuga de l’actual equip de govern municipal”. Navarro ha encapçalat la candidatura
d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Camarles des de l’any 2011, esdevenint la
primera força política amb regidors i vots les dues darreres eleccions municipals
de 2015 i 2019.

Navarro ha encapçalat
la candidatura
d’Esquerra Republicana
a l’alcaldia de Camarles
des de l’any 2011

treballs presentats, des de l’àrea
de coneixement de l’ICS Terres
de l’Ebre esperen poder realitzar noves edicions d’aquesta
Jornada com una eina més per
a fomentar la recerca entre els
residents, integrar-la com una
forma de treball continuat dins
de la formació sanitària especialitzada i compartir projectes
d’investigació entre les diferents
unitats docents.

Projecte
d’ampliació
del CAP

L’Ajuntament ha signat un
acord de compravenda amb
els propietaris de la parcel·la
del carrer Llibertat número 70,
que actualment s’utilitza per
la brigada, per tal d’adquirir-la
per un valor de 400.000 euros.
Amb la seva adquisició, l’Ajuntament podrà cedir l’espai a
Salut i fer efectiva l’ampliació
del CAP. En aquest espai es
comptarà amb prop de 300
m2 per planta, amb una planta
baixa i dos pisos, que ampliarà
així el centre sanitari a 819 m2
més. Amb aquesta ampliació,
el centre té l’objectiu d’adequar els recursos físics a les
necessitats assistencials de la
població de l’Àrea Bàsica de
Salut, és a dir, oferir un millor
servei d’atenció al client, tant
a recepció com a consulta i
solucionar així els problemes
històrics de manca d’espai
que afecten principalment en
aquestes dues zones.
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JUGLANS REGIA
O JUGLANS NIGRA

MIQUEL BIARNÉS
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DESCRIPCIÓ:
Arbre caducifoli corpulent, però no molt alt (20 m) que té una capçada molt ufanosa.

ÚS I PROPIETATS:
Ús: fulles, fusta, fruits tendres i secs. (recol·lectar fulles en lluna creixent o vella)
Propietats: les fulles en tisana són molt bones per rebaixar el sucre en sang, hipoglucemiants, les closques de la nou verda per a fer RATAFIA, les membranes
de la nou en tisana fan forta la musculatura cardíaca, la nou porta zinc, coure, fòsfor i vitamines A i C que cristal·litza de color taronja i té un sabor amarg. Les
cloves verdes dels fruits contenen abundants tanins que li confereixen la seva important propietat astringent. Té propietats per a dermatitis inespecífiques o
prurit i, sobretot, per guarir infeccions parasitàries intestinals.

MÈTODE DE PREPARACIÓ:
Per Infusió amb les fulles: Col·loca una cullerada de les fulles en una tassa amb aigua calenta, no fa falta que estigui bullint, tapa i deixa reposar uns
minuts, filtra i beu a poc a poc quan s’hagi refredat, pots endolcir-la (no amb sucre) estèvia, mel o regalíssia.
També de manera externa sobre la pell com bactericides i vulneràries (ferides, cops).
Caiguda del cabell: Una fricció amb la infusió sobre el cabell ajudarà a prevenir la seva caiguda.
Tractament de les infeccions vaginals: Un rentat amb aquesta infusió ajudarà a eliminar els microorganismes del fluix vaginal “flor blanca” de les dones
i, tanmateix, pels penellons (lesions a la pell produïdes pels canvis bruscos de temperatura) amb aigua molt calenta.
Afeccions en l’aparell respiratori: realitzar gargarismes per a tractar afeccions de les angines i la faringitis.
Prevenció del carrall a les dents: Fer glopeigs amb la infusió prèviament explicada.

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS:
No consumir durant l’embaràs ni lactància.

CULTIU I ON LA PUC TROBAR
En temps passats es trobaven aïlladament i en camps al costat del mas del pagès, però ara es conreen en zones amb un bon drenatge.

OBSERVACIONS I CURIOSITATS
La fusta del noguer és de les més apreciades. Els ebenistes europeus del renaixement sovint l’empraven per a les seves millors obres i mobles.

esports
CELMA

MICHEL
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PRIMERA CATALANA
La Rapitenca, líder, visita el
Catllar, diumenge 12 hores

AMPOSTA, DE
3A DIVISIÓ A 3A
CATALANA

AMPOSTA:
UNA DECEPCIÓ
ENORME

Vaig dir que no baixaria
l’Amposta. I crec que ningú
ho pensava. El descens del
primer equip arrossega al filial
a Quarta. El que comença
malament acaba malament.
Mai gairebé en la història del
futbol ebrenc s’ha cessat un
mister a la tercera jornada. Jo
mai ho he vist i amb aquesta
decisió va començar la crisi.
Des de la temporada 66/67
l’Amposta no estava en una
categoria tan baixa. El món
al revés: Jesús i Maria, La
Cava, Gandesa i Amposta a la
tercera Catalana. Gairebé de
ciència ficció. No sé si dimitirà
la junta directiva. El president
fou molt humil a la televisió
demanant disculpes a l’afició
i reconeixent l’error. És una
bona persona. Però en este
tema l’Amposta va jugar amb
foc i al final s’ha cremat.

Han passat els dies i encara
sembla mentida. Increïble.
L’Amposta ho tenia a tocar i
va acabar perdent i baixant.
Un desastre. Què ha passat
realment? Des de fora és complicat saber-ho. Però està clar
que hi ha moltes responsabilitats per l’excés de confiança
que ha existit. El tècnic Sancho
va disparar després del darrer
partit. El director esportiu
està en el punt de mira. No
obstant, el president va aclarir
que seguirà. I ell també. Qui
no seguirà és Sancho.
D’altra banda, es parla d’una
oposició i un possible relleu
directiu. Però no ho veig.

La Rapitenca prop de tercera
divisió; l’Ascó va baixar; el
Tortosa 15 anys somiant amb
la tercera divisió i l’Amposta a
tercera catalana quan estava
a Tercera divisió (2011/2012)
amb Tarrazona com a president i el gran Sinto de delegat.
L’Amposta necessita un
projecte amb només jugadors
de la casa, recuperar els que
juguen fora i fitxar d’assessor
a Gombau. Top Secret: la
crisi de l’Amposta no és d’esta
temporada, ve de lluny.
El mister Sancho no segueix.
Ahir dijous a les 19 hores ja es
va saber.

Hi haurà temps per parlar-ne
d’este daltabaix.
La darrera jornada del playoff
d’este grup va començar amb
sospites, com també en va
poder deixar l’anterior. Jo no
sé res però hi ha especulacions
diverses. I es parla de que el
tema potser llarg per analitzar
al.legacions. Tot és complicat.
Ja es veurà amb el temps.

La Rapitenca, líder, va guanyar
diumenge passat al Borges per
2-0, amb gols d’Omar, a la primera meitat, i d’Oribe avançada la segona.
El triomf era molt important
una vegada es coneixia que el
Mollerussa, que porta 8 victòries i un empat en 9 partits, havia
guanyat contra l’At Lleida.
D’esta forma, els lleidatans segueixen a cinc punts del líder
la Rapitenca. Queden 3 jornades. I en la darrera s’ha d’anar
a Mollerussa. Per això el partit
de diumenge al Catllar és també força important, per poder

fer un altre pas endavant en el
camí a l’ascens.
L’equip, que porta 20 jornades
sense perdre, no estarà sol.
Es preveu una bona presència
d’aficionats rapitencs fins el
camp del Catllar.
Minut 91, programa de Canal
Terres de l’Ebre, també donarà
suport gravant el partit i emetent-lo per la nit de diumenge
(22.45h). Queda menys per tornar a fer història. El Tri ki tri tornarà a fer-se sentir.

Falten 3 jornades

El Tortosa disputa una final,
demà dissabte a Cambrils
El Tortosa va perdre diumenge passat contra el líder Reddis
(1-3). Els roigiblancs van avançar-se al primer temps amb un
gol de Konu. Els reusencs van
reaccionar i van empatar abans
del descans, fent un altre gol
que va ser invalidat per l’assistent. A la represa, el Tortosa va
començar sent intens, jugant a
camp contrari. Però arran d’una
jugada estranya en què el local
De la Torre estava a terra, amb
molèsties, el Reddis va acabar
iniciant una contra que fou ben
culminada per Jaime. El gol va
pesar a l’equip de Fabregat que ja
va perdre pistonada, tot i fer un
parell de trets que va evitar Ródenas. Ja en els darrers minuts, i

amb el Reddis ben posat, els visitants van sentenciar amb un gol
d’Estivill. Amb el triomf, el Reddis ja gairebé assegura una plaça
d’ascens. L’altra plaça estarà encara oberta, entre Cambrils Unió,
Tortosa i Canonja, que té un partit menys. Per al Tortosa, les seues possibilitats passen per una
victòria demà a Cambrils. Una
derrota ja el deixaria sense opció. D’altra banda, Juanjo Rovira
s’incorpora al projecte UE Tortosa Ebre, com a assessor. Cantó,
que tenia una proposat de Futbol
Formatiu, seguirà a Tortosa.

El partit serà transmès
en directe per l’FCF TV

Cap candidatura per formar part del Centre
d’Esports El Perelló
La Comissó Gestora del Centre
d’Esports El Perelló informa que
ha passat el termini el termini legal establert i no s’ha presentat
cap candidatura per formar part
de la junta directiva de l’entitat.
Així mateix, es convoca als socis

a una Assemblea General Extraordinària el 27 de maig a les 20
hores en primer convocatòria i a
les 20.30 en segona, al Cinema
Auditori victòria. “Es prega màxima assistència atenent la situació”.
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LA PROPERA
PRIMERA CATALANA:
Catllar-Rapitenca diumenge 12h
SEGONA CATALANA:
Fase ascens: dissabte: Cambrils
U-Tortosa (17h); diumenge:
Aldeana-Ampolla (12h) i Reddis-Canonja (17h).
Permanència 4: diss 17h Bonavista-la Sénia i Montblanc-Morell. Camarles descansa.
TERCERA CATALANA:
Dissabte: Roquetenc-S Bàrbara
(16.30h); Rapitenca-Godall
(17.30h); Ametlla-Benissanet
(17.30h); Flix-J i Maria (19h);
Diumenge:
Corbera-Catalònia (16.30h);
Olimpic-Alcanar; Amposta-la
Cava (17h) i Tortosa-Gandesa
(18h)
QUARTA:
Dissabte: Catalònia-Gandesa
(16.30h); Camarles-Ametlla
(18h); Perelló-Ginestar (18h); J i
Maria-Tivenys (18.30h);
Diumenge:
Ebre Escola-la Cava (15.30h);
Fatarella-Aldeana (16h); Xerta-Masdenverge (17h) i Pinell-La
Galera (18 h).

El partit
de Canal TE:

Catllar-Rapitenca

Diumenge: 22.45 hores // (Rep)
dilluns 10 h

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores

Repors amb els gols: CatllarRapitenca; Cambrils U-Tortosa;
Corbera-Catalònia, XertaMasdenverge i RoquetencFemení Alcanar.
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2A CATALANA. PLAY OFF

AITOR SALVA
A L’AMPOLLA,
CONTRA EL
CAMBRILS U (0-0)
L’Ampolla va empatar sense gols
a casa contra el Cambrils Unió,
equip que lluita per l’ascens. Els
locals van tornar a estar minvats
per les baixes i Arnau, porter de
camp, va haver de fer de jugadors de camp durant una bona
estona a la represa. Malgrat això,
els ampolleros es van defensar
amb ordre i van treballar moltíssim per contrarestar els intents
d’un Cambrils que va perdonar
moltes ocasions. Aitor, porter
local que tornava, va fer la resta. Impressionant el seu partit.
A la represa, el gol visitant, tot
i les opcions, no va arribar i els
cambrilencs ja va atacar de forma més precipitada. Era complicat en una àrea, la local, amb
molts jugadors dins d’ella. Malgrat generar molt, i fer-ho amb
claredat, la defensa numantina
ampollero i Aitor van evitar el
0-1. El Cambrils U, que va tenir
la lesió d’Antonio Dominguez a
la primera meitat, rebrà demà el
Tortosa. Una autèntica final per
la segona plaça d’ascens.

XAVI CASTILLEJO
NO CONTINUARÀ A
L’ULLDECONA
L’Ulldecona va guanyar el Móra
la Nova en la darrera jornada de
la lligueta (4-2). Tots dos equips
estaven salvats i, per tant, el partit va ser un tramit.
Xavi Castillejo, tècnic de l’Ulldecona, deia que “victòria per
acabar la temporada amb bones
sensacions. Content perquè ja fa
dues jornades vam assolir l’objectiu. Este va ser el meu darrer
partit. El meu cicle ha acabat.
Marxo força satisfet de l’estada a
Ulldecona. Dstacar el gran grup
humà al vestidor. Un any bonic,
però també de molt desgast.
Crec que el cicle nostre ha acabat, amb l’objectiu aconseguit.
Agrair a la junta la confiança i
el fet que m’han deixat treballar
en tot moment. Una experiència
molt bona a les a les Terres de
l’Ebre. M’ha agradat molt com
es viu el futbol, amb molta passió. Em plantejaria tornar. Ara a
descansar i recuperar forces i ja
veurem si hi ha un nou projecte
per al futur. Comiat dolç i només
paraules d’agraïment per a tots.
Hem estat força bé i li desitjo el
millor a l’Ulldecona”.

L’AMPOSTA PERD CONTRA EL RIUDOMS I CONSUMA EL
DESCENS DE CATEGORIA, A TERCERA CATALANA (1-2)
L’Amposta va perdre contra el
Riudoms (1-2). Només necessitava un punt. Però no va poder aconseguir-lo. Els visitants
es van avançar amb el 0-2 a la
primera meitat. Becerra va marcar l’1-2 abans del descans. A la
represa, els ampostins van abocar-se davant d’un rival molt ben
tancat. Amb els minuts, la precipitació local va condemnar. Van
haver-hi ocasions i dos penals,
sobre tot un molt clar del porter
rival, que no foren xiulats.
El R Bítem estava guanyant a Vilaseca i, per tant, en consumava
el drama deportiu al municipal
d’Amposta. Al final del partit es
van viure escenes carregades
de sentiment, amb afectació pel
resultat i pel descens contra tot
pronòstic. Moments dolorosos.
Ramon Sancho, tècnic de l’Amposta, en acabar el partit assumia “la meua part de responsabilitat com a entrenador. I
cadascú ha d’agafar la seua. De-

manar perdó. És un dia molt trist.
Però també cal fer una anàlisi
profund de com ha anat tot, de
les carències que teníem i que
s’havien traslladat al club, avisant de que això podia passar. I
algú haurà d’explicar-ho. De totes formes, això no trau la meua
part de responsabilitat, com he
dit, i que estic molt dolgut. Des
que vaig començar a jugar al
futbol base i ara com a entrenador, no he viscut un descens. I
costarà temps assimilar-ho”. El
president Carlos Gilabert, a Minut 91, també demanava disculpes al soci i l’aficionat per un
final totalment inesperat. En el
punt de mira està principalment
el director esportiu, Agustí Zaera
a qui se’l fa responsable directe.
Gilabert informava que no hi ha
dimissions, i que tampoc hi hauria destitució respecte la direcció esportiva. “Ara més que mai
hem de seguir i així ho farem,
començant a planificar la tem-

porada propera. No abandonarem el barco, sent conscients
que hi ha responsabilitats compartides”. En els darrers dies han
hagut rumors de que un grup de
socis, amb exdirectius, podria
presentar-se per agafar les rendes del club, “si hi ha un projecte per millorar i sumar, per part
nostra en parlaríem. Però la idea,
a hores d’ara, és de no abandonar”. De moment, només són
rumors. De retruc, el filial baixa a
Quarta. La realitat del sistema de
competició s’ha viscut amb este
descens. L’Amposta va ser quart
a la primera fase, a la lligueta, i
ha acabat baixant. No obstant,
era un sistema que ja es coneixia
de com seria.

L’equip ampostí en
tenia prou amb un
empat, però no va
poder assolir-lo

RESULTATS I
CLASSIFICACIONS
PLAY OFF ASCENS 8. 6 jornada

Ampolla-Cambrils U
Canonja-Ampolla		
Tortosa-Reddis
equip

GF

0-0
sus
1-3
GC PNTS

1. Reddis
17
5
2. Cambrils U
8
4
3. Tortosa
7
11
4. Canonja
5
6
5. Ampolla
2
8
6. Aldeana
3
8
Propera jornada:
Cambrils U-Tortosa
Aldeana-Ampolla
Reddis-Canonja
(pugen els dos primers)

16
11
9
5
5
1

PERMANÈNCIA 8.1. 6 jornada

Perelló-Ebre Escola
Floresta-P Mafumet
equip

GF

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

13
14
16
2

1-8
4-4
GC PNTS

8
9
7
21

12
11
10
0

Baixa: el Perelló

EL REMOLINS BÍTEM SE SALVA, EN GUANYAR A VILASECA (1-3)
El Remolins Bítem ho tenia
complicat. Havia de guanyar a
Vilaseca, equip que no es jugava res. I va fer-ho. D’esta forma
queda salvat. El partit, a la primera meitat, quan ja se sabia
que el Riudoms havia marcat
a Amposta, va ser dominat pel
Vilaseca que, a més del gol, va
tenir opcions per decidir. El Remolins Bitem va estar fora de
partit. Però a la represa, tot va
canviar. Anton, del Remolins
Bítem, va empatar aviat. El Vilaseca va perdre pistonada. I el
Remolins Bítem va confirmar la
remuntada amb un penal. Fou
l’1-2. Finalment, una jugada

d’Emili va propiciar una centrada i una rematada de Marc. Un
gran gol que rubricava la victòria. I la permanència.
Durant la segona meitat van haver especulacions diverses de
com va anar el partit.
Emili, jugador del Remolins-Bítem, de la confrontació, explicava que “al primer temps el Vilaseca ens va superar. Natros no
vam estar ben posats. Possiblement ens va afectar el gol rebut
i saber el resultat d’Amposta.
A la represa va ser clau marcar
aviat i llavors penso que es va
notar que natros ens jugàvem
molt i que ells ja estaven sal-

vats. No se li ha de traure mèrit
a la progressió que hem tingut,
guanyant els 3 darrers partits.
Som un dels equips modestos
de la categoria i cal destacar
l’esforç que s’ha fet. La junta directiva ja ens va informar que,
per les dificultats de no tenir
ingressos per la pandèmia, ens
pagarien fins on podrien. I fins
ara ho hem cobrat tot. Hem patit però a darrera hora hem pogut aconseguir l’objectiu”.

Remuntada a la
segona meitat

EL CAMARLES OBTÉ LA PERMANÈNCIA, A MANCA DE 3
JORNADES (4-2)
El Camarles va golejar el Montblanc i, d’esta forma, a manca
de 3 jornades, ja ha obtingut la
permanència.
Alberto López, del Camarles: “va
ser un partit que vam afrontar
amb moltes ganes per la recompensa que hi havia si es guanyava, confirmant la salvació. A
l’inici vam sortir amb intensitat
i amb la confiança de portar el
pes del partit, però ells es van
avançar aviat amb el 0-1. El gol
va refermar al Montblanc que va
tancar-se i va buscar ser més directe i jugar a la contra. Natros
vam anar progressant. La prime-

ra mitja hora va tenir alternatives,
amb ocasions per als dos equips.
Vam empatar al minut 30 i el
partit va canviar. Vam tenir més
tranquil.litat, gestionant molt
millor la possessió de pilota, arribant a tenir 4/5 ocasions clares,
mentre que ells també van fer alguna opció a la contra. Per la segona part vam comentar de modificar vàries coses per frenar els
contraatacs del rival. Vam aconseguir-ho i vam avançar-nos
amb el 2-1 amb una bona acció
d’Eric que va culminar Pedro.
Després Eric va marcar un gol
per l’escare que va ser el 3-1.

No obstant, en una acció a pilota aturada, amb una gran volea,
ens van fer el 3-2, que ajustava
el marcador. La clau fou que a
la jugada següent vam marcar
el 4-2 amb una pilota a l’espai
que va guanyar Marcel. A partir
l’equip va estar molt bé defensivament. Victòria molt important
i ja tenim la salvació matemàtica
en la segona fase. Era l’objectiu i
l’hem assolit, en un grup que, al
baixar-ne dos, es deia que seria
el més complicat. Ara lluitarem
per intentar acabar els primers
del grup i este és l’al.licient per
les jornades que manquen”.

PERMANÈNCIA 8.2. 6a jornada

Amposta-Riudoms
Vilaseca-R Bítem
equip

1-2
1-3

GF

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

8
11
9
9

GC PNTS

8
10
12
7

10
9
9
7

Propera jornada:
Baixa: Amposta

PERMANÈNCIA 8.3. 6a jornada

Roda Berà-Altafulla
Ulldecona-M Nova
equip

1. Roda Berà
2. Ulldecona
3. Móra Nova
4. Altafulla

GF

9
11
10
4

3-0
4-2
GC PNTS

5
8
10
11

11
10
9
4

Baixa Altafulla

PERMANÈNCIA 8.4. 6 jornada

Camarles-Montblanc
Morell-Bonavista
Descansava la Sénia
equip

GF

4-2
7-0
GC PNTS

13
1. Camarles
19 7
9
2. La Sénia
11 6
8
3. Morell
18 8
4
4. Montblanc
10 14
0
5. Bonavista
2 25
Propera: Montblanc-Morell i
Bonavista-la Sénia. Descansa:
Camarles
(Baixen els dos darrers)
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CATALÒNIA, 3
RAPITENCA B, 1

DESCENS DE
L’AMPOSTA B

ALCANAR, 0
AMETLLA, 4

SANTA BÀRBARA, 1
GANDESA, 2

El líder Catalònia va fer un altre
pas en guanyar a la Rapitenca B
(3-1). Els locals van dominar al
primer temps, sent protagonistes, controlant el joc i la pilota.
Així va crear diverses situacions
fins que Lluís Espinach va fer
l’1-0. Els defenses visitants van
demanar fora de joc de Lluís.
El Cata, més dominador encara
amb el 2-1, va tenir opcions per
ampliar el marcador, sobre tot
una de Sergi.
A la represa, la dinàmica del partit va canviar. La Rapitenca va
estar més posada i més intensa.
Així es va emportar els duels i va
comportar dubtes al líder, que va
fer un pas enrere. Amb els minuts, el partit es va anar equilibrant i el Cata, que va fer canvis,
va tenir arribada amb una acció
de Cristian. Però la Rapitenca,
amb Amado, va tenir més profunditat i així va empatar. Va ser
arran d’una gran acció d’Àngel,
que ell va culminar. La clau per al
líder va ser que acte seguit, arran
d’un llançament de banda, Aleix
va marcar el 2-1. La Rapitenca va
estar poc contundent en l’acció.
El partit es va fracturar i estava
incert. Va haver-hi un penal a
l’àrea local, en una infracció sobre la línia. L’àrbitre va xiular falta
fora de l’àrea. El tret de Chimeno
el va traure Estorach, porter local. I així es va originar una contra molt ben conduïda per John
i Aleix que va assistir a Gordo
que va sentenciar. El Cata, més
a pop. Li queden 3 finals. La propera serà diumenge a Corbera.

El descens del primer equip de
l’Amposta comporta que el filial
hagi de baixar a la Quarta catalana. La banqueta de l’Amposta, a
la segona meitat jugada a Jesús
i Maria, ja va estar més pendent
del que passava al municipal ampostí, on es primer equip es jugava la permanència. Al final, es
va confirmar la notícia. Oliver, el
mister del filial, deia que “és un
cop dur i que ens ha afectat a
tots en l’aspecte emocional. I, a
més, comporta descens del filial a Quarta. Una situació que no
és justa però que ha vingut així.
Haurem de refer-nos tots plegats
i seguir”.

Alejandro Alonso, mister de l’Alcanar: “va aguantar força bé la
primera meitat, quan el partit
a ser igualat. Però a la represa,
amb els minuts, i una vegada
vam rebre el 0-1, vam baixar
com en altres jornades. I l’Ametlla va ser superior a la segona
meitat. Malgrat que estem molt
limitats de jugadors, destacar
l’esforç que estan fent els que
estan jugant i dir que els darrers
gols els vam rebre ja al final, per
tant valoro el treball de l’equip,
que segueix minvat d’efectius”.
Xavi, de l’Ametlla: “el partit el
vam tenir controlat contra un
Alcanar, un rival que cal destacar perquè està competint
molt bé, tot i estar en la situació
que està. Natros vam tenir més
domini de pilota i vam generar
un parell on tres de situacions,
però no vam poder marcar. Per
domini i ritme de joc, mereixiem
haver-nos avançat. No obstant,
es va arribar amb el 0-0 al descans. A la represa vam fer un
parell de retocs, vam sortir amb
una marxa més i la clau va ser fer
el 0-1, amb una centrada de Salas que va rematar-la Luis. Amb
el 0-1 ja vam estar més còmodes. Amador, en un córner, va
fer el 0-2. I al final dos juvenils
Roger i Salas van marcar. Content perquè portem 3 setmanes
seguides sense perdre i també
perquè pugen jugadors joves i
de casa que era també un dels
objectius”.

Chema, mister del Santa Bàrbara: “va ser un partit molt intens,
pels dos. Natros vam sortir molt
posats, creant diverses ocasions i vam aconseguir l’1-0. Els
darrers 15 minuts de la primera
meitat ells van agafar el control i
van tenir les seues opcions i van
empatar. A la represa vam tornar a sortir enxufats, defensant
força bé. Vam tenir un penal a
favor que no vam materialitzar.
Ells, també intensos, van aconseguir l’1-2. Vam insistir i vam
tenir alguna ocasió més però
no vam poder obtenir cap punt.
L’equip es va buidar i va fer un
bon partit. Llàstima que no va
haver premi però s’ha de seguir”.
Ivan Romeu, del Gandesa: “partit molt intens, que ja imaginàvem que seria així per les virtuts
del Santa Bàrbara, que està fent
una gran segona volta. Ells van
generar diverses situacions i es
van avançar amb l’1-0. A partir
d’aquí el partit va canviar, natros
més còmodes amb més presència. Vam fer l’empat i vam tenir
situacions ja més clares per
avançar-nos La segona meitat
va ser diferent. Als primers 15
minuts a natros ens va costar.
I el Santa Bàrbara va insistir i
va disposar d’un penal per una
subjecció d’aquelles que n’hi
ha moltes en un partit dins de
l’àrea. El penal el va aturar Iniesta. Això ens va donar força per
tirar endavant, tot i que ells van
apretar molt. Natros vam estar
molt contundents en defensa
i amb els minuts vam millorar
l’associació i en les segones jugades, i en una acció d‘Albert
vam fer l’1-2. Després vam dis-

J I MARIA, 3
AMPOSTA B, 0
El Jesús i Maria allarga la seua
ratxa de victòries, en superar
l’Amposta B. Josep Maria Torres,
director esportiu del J i Maria:
“partit dominat de principi a fi.
Vam sortir molt ben posats tot i
que ens va costar perquè ells estaven tancats darrera, amb una
línia de 5. Només va, poder generar en accions a pilota aturada.
Jonatan va fer l’1-0. Amb el gol,
vam tenir més confiança i Ferreres va establir el 2-0. Ens vam
acomodar una mica fins el descans. Però al descans el tècnic
va tornar a motivar els jugadors
i la segona meitat va ser un atac i
gol, fent el 3-0 que ja va ser definitiu, tenint altres opcions en el
darrer tram de la confrontació”.
Oliver, de l’Amposta: “el Jesús
i Maria segon classificat, idees
molt clares, jugadors amb expe-

EL DESCENS DE
L’AMPOSTA B
COMPORTARIA UN
ASCENS MÉS DE
QUARTA

De Tercera catalana baixen dos
equips, pel pla de competició. De Segona, falta confirmar
la permanència de la Sénia.
Comptant amb que la Sénia es
pugui salvar (ho té a prop), i tenint en compte la situació del
descens forçat de l’Amposta B,
això suposaria que el segon de
Quarta acabaria pujant per omplir la vacant que deixa de forma
inesperada l’Amposta.
rioència. Natros vam sortir bé, i
vam posar-li difucltats al Jes´´ús
i Maria. Vam estar intenso i els va
costar entrar en el partit. Però
en dues accions ens van marcar
els dols gols. A la represa vam
buscar tenir algo més de pilota i
equilibrar la confrontació però va
ser el Jesús i Maria qui va marcar el 3-0. Posteriorment, amb
els minuts, el joc es va igualar i
vam recuperar més pilotes en
els dues i vam tenir més control
però ja sense poder crear opcions tot i fer alguna aproximació”.

LA CAVA, 4
TORTOSA B, 0
La Cava, després de 3 empats
que l’han distanciat del liderat, va
tornar a guanyar, ho va fer contra
un Tortosa B que no reacciona.
Els de Roca són tercers i demà
visiten l’Amposta B. La distància
respecte el liderat és important
(7 punts i queden 3 jornades).
L’equip lluitarà en la pugna per la
segona, que ocupa el J i Maria.

ROQUETENC, 5
OLÍMPIC, 1

El Roquetenc va fer un pas més
en la seua gran temporada, guanyant a l’Olímpic. Els de Gilabert
es van avançar aviat, amb gol
de Xavi. Martí va empatar per
a l’Olímpic. Abans del descans,
Roda va marcar el 2-1. I a l’inici
de la represa Xavi i Loan van decidir amb dos gols. Joel va marcar el 5.1 definitiu. El Roquetenc
és quart. Lamentar la lesió al
menisc de Mikel, jugador local.

GODALL, 0
FLIX, 1
Juanjo Agustin, tècnic del Godall: “partit que es va decidir per
una errada de l’àrbitre, un fora
de joc clar al 25 que va propiciar
el gol del Flix. A partir d’aquí, els
dos equips vam ser massa directes i van haver alternatives i això
va fer interessant el partit. Penso

que el resultat just hagués estat
un empat perquè ells, a banda
del gol, ja no van tenir arribades clares i natros vam crear
un parell o tres d’ocasions per
a poder empatar, a la segona
meitat, i que va evitar el seu
porter. Hem de seguir treballant per sumar 3 punts més per
estar materialment salvats i així
podem confirmar la permanència”. Lizaso, del Flix: “va ser un
partit complicat, ens vam haver
d’adaptar al camp. I vam ferho. Vam plantejar de ser molt
directes, estant molt tancats
al darrera i buscant la contra.
Ens vam posar 0-1 i vam tenir
alguna ocasió més. La segona
meitat també va ser molt física i
l’equip va donar-ho tot i va estar
molt ferm en defensa, amb molt
bona actitud i cal destacar-ho
perquè va sumar una victòria
molt treballada”.

19

posar de dos o tres contres per
marcar. Però admetre que fins el
final vam haver de treballar molt
perquè el Santa Bàrbara ens va
exigir, fent un bon partit. Victòria de mèrit al camp d’un equip
molt fort i competitiu. Bona feina de l’equip”.

BENISSANET, 3
CORBERA, 2
Ramon Grau, del Benissanet:
“ens jugàvem molt en el partit.
Era com una final. Vam sortir
un xic nerviosos i aviat Gallego
va fer un penal que va aturar.
Poc després, amb un bon gol,
el Corbera es va avançar. Vam
anar reaccionant i vam tenir
algunes possibilitats, ells també. Poc abans del descans, arran d’un lliure indirecte dins de
l’àrea visitant, Carlos va empatar. A la represa vam sortir més
enxufats i als 5 minuts, gran
jugada de Gerard i Carlos amb
el cap va marcar el 2-1 que va
donar tranquil.litat. Arran d’un
córner, Jacob va fer el 3-1. Gallego, que va fer un gran partit,
va evitar opcions del Corbera. Ja al final, ens van xiular un
penal i vam haver de treballar
molt durant el 7 minuts d’afegit.
Punts vitals per la permanència,
no matemàticament, però ja
estem salvats”.
Des del CF Corbera informaven
que “va ser una derrota agredolça a Benissanet perquè gràcies
a altres resultats, hem assegurat ja matemàticanent la permanència a la 3ra catalana una
temporada més. Els dos gols
foren de David”. D’altra banda,
el club ha informat que el mister Rubén Viudez “continuarà
una temporada més al nostre
club. Després d’una temporada
que ha estat difícil per la falta
d’efectius durant moments, ha
salvat l’equip en relativa facilitat. El míster ja està treballant
en la planificació de la pròxima
temporada”.

equip

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

GF

GC PNTS

84
78
71
49
58
63
61
54
55
49
53
43
34
38
31
17

26
23
27
20
30
44
41
35
40
62
72
73
79
62
93
111

68
63
61
55
55
51
43
43
41
28
25
25
21
20
14
5
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UE R-BÍTEM

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA

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

ESTORACH

(Ampolla)

MARC

DECO

(R Bítem)

ROGER

(Ampolla)

(Catalònia)

(Ulldecona)

BENAIGES

LLUC

RAMON

(Rapitenca)

DIDAC

(Gandesa)

MARC CUGAT

(Perelló)

(Tortosa B)

ÀLEX LÓPEZ

JORDI TOMÀS

PAU RODA

FRANKLIN

ANTON PONS

OMAR

SALVA

JOHAN

BECERRA

YASSINE

JOEL CRESPO

DIDAC

(Ebre Escola)

(Ampolla)

(R Bítem)

(Rapitenca)

(Amposta)

(Móra Nova)

ORIBE

(Rapitenca)

(Roquetenc)

(Jesús i Maria)

(La Cava)

JACOB

(Benissanet)

(Santa Bàrbara)

(Godall)

(Amposta B)

CANALDA
(Godall)

TOP SECRET
· S’ha acabat el culebró: Juanjo
Rovira serà l’assessor del projecte de la fusió Ebre EscolaTortosa per al futbol base. Com
havia de ser, és de sentit comú.
Coordinadors: Pepe Altadill i
Cantó amb el suport al projecte Sergi Domenech que ha
estat 7 anys al Barça, 1 a València, 3 en Eupen de primera belga, 1 a l’Aspire, 3 a l’acadèmia
de Gobem, 1 a la Federació de
kazajistan. Amb German no va
haver-hi acord. Entrenadors la
següent temporada es compra
amb Paco Chavarria i Capera i
d’altres que vindran. S’intentarà
que Pere Balart i Jordi Fabregat
s’involucrin al futbol base d’alguna manera, entrenant algun
dia algun equip. Em diu Juanjo
Rovira: “Jo vinc a sumar i el dia
que no em vulguin me’n vaig a
casa”. Des d’ara Robert Canto i
Pere Altadill estaran de dilluns
a divendres a l’estadi de 4 a 8
a picar pedra. Si Juanjo Rovira
no hagués desembarcat, potser hagués hagut desbandada
d’entrenadors. L’acord es va
signar en un restaurant a pit
descobert. “No tenim res que
amagar”, em va dir un un els
convidats. Propera setmana
ampliaré aquesta informació.
· Seguirà Teixidó? Només ho
sabem la seva dona i jo. Ell ja
ha pres la seva decisió, jo la sé
de fa molts mesos. Atenció: no
penseu que deixarà la Rapitenca. Si us plau, amb Teixidó hi ha
corda per a estona.
· Ramon Sancho ja va avisar
que l’Amposta podria tenir pro-

blemes i s’havia de reforçar. No
ha fitxat i aquí estan els problemes.
· Viurem molts canvis a les
banquetes de 2a catalana dels
equips actuals. Jo ja en sé tres
entrenadors nous. Per discreció
i respecte no diré noms.
· L’Ascó comença una nova etapa i vol fer un equip de jugadors
més de la zona.
· L’Hotel Corona hauria d’habilitar una habitació per a futurs
fitxatges d’entrenadors i així les
contractacions serien més discretes. La setmana passada dos
entrenadors es van reunir amb
dos equips. I Michel viu a prop
del Corona...
· Com vaig dir la setmana passada, Pepe Balart seguirà a l’Ebre
Escola. Va rebutjar una important oferta i li pagaven gairebé
el doble. Vol molt al seu club.
· Un jugador va fer un partidàs
amb el Reddis, quan militava en
un altre equip no corria tant.
En el seu nou conjunt, vola. ¿És
qüestió de ‘filiing’ amb el seu
nou entrenador? Crec que sí.
· Poden pujar el Xerta o el Pinell?
Si. Esteu atents perquè a l’estiu
podem veure alguna sorpresa i
compte poden pujar tots dos si
un equip més es retira.
· Com jo vaig dir, ascendiria el
Reddis. El Tortosa té un últim
cartutx però ha de guanyar a
Cambrils U. L’ampolla li va fer un
favor aquesta setmana.
· Jornada d’infart i emocions en
els descensos de Segona, amb
un final inesperat que ningú
comptava.

El Camarles, a manca de 3 jornades, ja està salvat.

LA JORNADA
· El Catalònia serà campió al
99 per cent; a priori, només
li queden dos partits complicats, a Corbera i l’Ametlla
a casa. Es pot permetre perdre’n un i el guió previst pot
ser campió al seu camp, millor impossible. Aquesta setmana un penal em contra no
xiulat, i és que la sort també
compta.
· Compte a la dada: 16 jugadors han marcat aquesta temporada a Ametlla i gran aposta
a llarg termini pel planter que
ja està donant els seus fruits.
El seu mister ja està renovat.
S’ho mereix. Propera temporada volen ascendir.
· Sis equip de vacances. Fins
avançat el setembre no Jugaran. Massa descans. Això
de fer grups de 16 equips no

em convenç: Ulldecona, Mora la
Nova, R-Bitem, Amposta, Perelló i Ebre Escola tindran un estiu
llarg.
· En baixar a l’Amposta a la tercera catalana, arrossega el filial que
passa a quarta, amb la qual cosa
el Masdenverge és nou equip de
3a catalana (virtualment) i una
altra plaça seriosa per a Xerta o
Pinell
· El Camarles excepte jugarà a
Segona la temporada vinent,
serà la vuitena seguida. És el més
veterà i això que només pensaven estar dues campanyes. Els
secrets són el president, Bertomeu, la junta i la cantina.
· Un 10 al treball de Pepe Balart,
que va pujar contra tot pronòstic
a l’Ebre Escola i el que era més
difícil: l’ha mantingut. Les claus:
els jugadors que corren, disci-

plina i un vestidor que és una
pinya.
· La Rapitenca guanyant el
Catllar i Igualada serà nou
equip de Tercera Divisió. Es
va guanyar al cuer Borges. Els
rapitencs, ja són 20 partits invictes.
· El miracle del Remolins-Bitem és aquest: només 8 jugadors han marcat gols, el que
més Balada (7), i això que ha
estat lesionat gran part de la
temporada i el segon golejador és Antoni Pons (fitxat a la
segona fase) amb 4. Aquesta
setmana, amb 10 jugadors, va
posar ganes. Gran actitud.
· J. i Maria i la Cava són els
millors equips a les últimes 16
jornades. I des d’aquesta jornada entre els dos porten 32
partits sense perdre.

esports
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QUARTA CATALANA

HANDBOL

Xerta-Masdenverge, el
partit de la jornada

Centre
Esports Tortosa

El Xerta puja a la segona plaça
després de guanyar a la Cava.
Un pas endavant en la històrica
temporada dels xertolins. I diumenge (17 hores), el Xerta rebrà
el líder Masdenverge. Serà el
partit de la jornada. El Masdenverge té sis punts d’avantatge.
Per tant, un partit amb doble
valor. Els arlequinats podrien deixar la lliga decidida cas
de guanyar. Però si guanya el
Xerta, la situació a la part alta
s’ajustarà. Cal tenir en compte al Jesús i Maria B, que va
guanyar a un Gandesa que ha
perdut pistonada en els darrers
partits. Malgrat això, és tercer.
Triomf molt treballat i meritori dels de Torres que tenen un
partit menys, a Ginestar.
Si se salva la Sénia (va ben encaminada) i amb el descens de
l’Amposta B a Quarta, el segon classificat de Quarta tindria premi amb l’ascens. Per
tant, més al.licients per a més
equips.

D’altra banda, també caldria
mirar si la segona plaça de Tercera, ara ocupada pel Jesús i
Maria, acaba tenint premi. POt
dependre de si puja el Tortosa o
si hi ha una renuncia d’un club
de Segona (és tot una hipòtesi).
Llavors, si la segona plaça de
Tercera tingués premi amb ascens i pugés el J i Maria, el filial
també tindria les seues opcions.
En tot cas, són conjectures.
De la jornada passada, dir que
el líder Masdenverge va golejar
el Sant Jaume i que el Ginestar
es va imposar a la Fatarella (20). Tivenys i Camarles van empatar i el filial de l’Ametlla, que
està reaccionant en els darrers
partits, va guanyar el de l’Ebre
(4-2).
El partit Pinell-Perelló es va
ajornar perquè el Perelló va avisar que no disposava d’efectius.
Per últim, Aldeana B-Catalònia
B també es va ajornar amb antelació i es va acordar jugar el
dimecres dia 18 de maig.

Handbol

Futbol femení

** GRUP A DE LA LLIGA CATALANA D’HANDBOL FEMENÍ.
L’Handbol Ascó jugarà des de
demà dia 13 fins el diumenge al
15 de maig, a Canàries, la fase
d’ascens per pujar a DH Plata.
S’enfrontarà al Rocasa, Alcobendas i l’Asmubal Meaño.
** 1a LLIGA CATALANA SÈNIOR
FEMENÍ.
L’Handbol Club Perelló, amb
la permanència assegurada, va
guanyar amb solvència al Laietà
Argentona per 32-19.

** A la segona divisió, en la
jornada passada, la Plana va
perdre contra la Fundació
Base Reus (1-3). I la Rapitenca va sortir golejada del camp
del Nàstic (6-1). Les planeres
han acabat cinquenes amb 43
punts. Les rapitenques sisenes
amb 36 punts.
** Lliga femenina futbol 7 Terres de l’Ebre:
Perelló-Gandesa 1-4
Arnes-Roquetenc 1-2
F Alcanar-Rapitenca 10-0
S Jaume-la Cava 2-0
R Bítem-Campredó 3-2
La classificació està liderada
ara pel Femení Alcanar amb
55 punts, els mateixos que el
Perelló que va perdre a casa.
Queda una jornada. El Perelló
rep avui divendres al Roquetenc (21 h) -recuperació-. I
diumenge descansa. El Femení
Alcanar jugarà al camp del Roquetenc (12 h). El campionat
estarà en joc.
** Juvenil femení 1a divisió,
Futbol Formatiu Terres de
l’Ebre va perdre al camp del
líder, l’Espanyol, per 5-0. Formatiu és vuité, amb 40 punts;
demà dissabte rebran el Sants,
equip que és tercer a la classificació.

L’Handbol Club
Ampolla celebra
l’ascens
** 2a. LLIGA CATALANA SÈNIOR FEMENÍ. Victòria de l’Handbol Ampolla contra el Martorell
B per 36-24. L’equip ampollero
ja va assolir l’ascens i en aquesta jornada va poder celebrar-ho
davant de l’afició. Amb l’Ampolla ja ascendit, des de la setmana
passada, en aquesta jornada s’hi
han afegit La Garriga i Les Franqueses B.

Resultats dels equips del
club: el sènior masculí, en la
segona fase a la segona catalana, va perdre contra el
CH Vilamajor B (44-22). Es
va presentar amb 10 jugadors
dels quals 6 del sènior i 4 dels
juvenils, incloent el porter del
sènior com a jugador. El partit va durar 10 minuts fins que
el físic va aguantar.
El juvenil masculí de Primera
catalana, en la segona fase,
va guanyar a la pista del Sant
Llorenç (25-28). El juvenil femení, en la copa Federació,
també va superar en la tornara al CH Sant Andreu (21-29).
Ara jugaran eliminatòria de
Copa pel 5è-6è lloc.
El cadet masculí (segona fase
A-sèrie A-2) va perdre contra
el S Martí per 31-29.
L’infantil masculí roig va guanyar a la pista de l’handbol
Esplugues B per 27-34.
I l’infantil masculí blanc, en
la copa federació, va visitar la
pista del CH Sant Boi B.

Breus
** FUTBOL SALA, DIVISIÓ
D’HONOR. L’AES la Sénia va
perdre contra el Lleida Esportiu (4-5). L’Amposta va empatar a la pista del Sicoris (5-5).
El CFS Tortosa va sortir golejat de la pista de l’Huracans la
Selva (9-1). L’AES la Sénia, salvat, és vuitè amb 32 punts. En
descens, l’Amposta, dotzè amb
24 punts, i el CFS Tortosa, cuer
amb 19. Falta una jornada.
** FUTBOL SALA. LLIGA 1A
DIVISIÓ CATALANA. GRUP 6.
La PB Lligallos va perdre 6-2
a Riudecanyes. En el derbi, el
Móra d’Ebre va guanyar el Flix
(5-3). L’Amposta B va superar
el Priorat (5-2). El CFS Roquetes va guanyar a la pista del CFS
Reus. I el Rapitenca va caure a
l’Alforja (4-2). Falta una jornada.
** FUTBOL SALA. TERRES DE
L’EBRE. Campredó-Salvem Lo
Delta 2-0; Marisc Mediterrani-TM Tortosa 2-6; Ebre E-Dertochip 8-4; Toscà-Roquetes
4-1; Benifallet-Inter Rasquera
sus. El Toscà és campió.
** FUTBOL. VETERANS. Copa
Terres de l’Ebre. Demà dissabte, a Roquetes, (19h), Roquetenc-Amposta. I a Bítem (18h),
Tortosa-Canareu. Els dos guanyadors jugaran la final el dia
28. Al juny la Copa Catalunya.
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Diumenge tindrà lloc
el KV Roquetes

El Kilòmetre Vertical Roquetes
tindrà lloc el proper diumenge 15 de Maig. Dotzena edició
d’una prova que torna a formar
part de la Copa d’Espanya Verticals FEDME 2022.
Serà la tercera prova de la
Copa d’Espanya de Carreres
per Muntanya vertical i que
dimecres fou presentada a
l’Ajuntament de Roquetes.
La prova, organitzada per Trail
Roquetes juntament amb la
Federació Espanyola d’Esports
de Muntanya i Escalada (FEDME), tindrà com a centre neu-

ràlgic el Pavelló Esportiu de
Roquetes i situarà la línia d’arribada al Cim de Caro (1.442
metres), punt més alt del Parc
Natural del Ports.
A l’acte de presentació van assistir Joan Barberà, representant Territorial d’Esport a les
Terres de l’Ebre, Ivan Garcia
Maigí, alcalde de Roquetes i
Director de la prova a les primeres 10 edicions, Sònia Andrade Ruiz, regidora d’Esports i
Albert Segura Ferrer, President
del Trail Roquetes.
Foto: Trail Roquetes

CLUB VOLEI ROQUETES

Volei Roquetes, de la jornada passada. El juvenil femení
va perdre (3-1) a la pista del
Volei Martorell. Derrota del
cadet femení (3-0) també a
la pista del Martorell. Victòria
del sènior masculí B contra el
CV Ametlla (3-0). Triomf de
l’infantil masculí blanc (1-3) a
la pista del Sant Pere i Sant
Pau.

L’infantil femení Blanc va
caure (3-1) a la pista del Torredembarra. L’infantil masculí
Blau va guanyar (3-1) contra
l’Ametlla. Derrota ajustada
del cadet masculí (2-3) contra l’Arenys. L’infantil femení
Blau va vèncer (2-3) a la pista
de l’AE Carles Vallbona.
Info: CV Roquetes

8a Diada Poliesportiva dels centres
escolars del Montsià
El representant territorial de
l’Esport, Joan Barberà, i l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs,
juntament amb l’inspector
dels Serveis Territorials d’Educació, Jordi Capdevila, i el regidor d’Esports d’Amposta,
Marc Fornós, van participar en
l’acte inaugural ahir dijous, de
la 8a Diada Poliesportiva dels
centres escolars del Montsià.
L’obertura de la Jornada va
tenir lloc ahir al Parc dels Xiribecs d’Amposta. En aquesta
8a Diada hi participen un total de 8 centres educatius de
la comarca del Montsià amb
més de 400 alumnes. Aquesta

jornada està organitzada pel
Consell Esportiu, compta amb
el suport i l’impuls dels Serveis
Territorials d’Educació i de la
Representació Territorial de
l’Esport, i la col·laboració de
l’Ajuntament d’Amposta, CAFE
EUSES del Campus Terres de
l’Ebre-URV, el CFGS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva i el CFGM Guia en el
medi natural i de temps de
lleure de l’Institut de Tecnificació d’Amposta, els voluntaris
de l’Associació Esportiva Escolar de l’Institut Manuel Sales
i Ferré d’Ulldecona i el Club de
Bitlles d’Amposta.
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gastronomia

ARRÒS
DEL SENYORET

INGREDIENTS:
• 360 g d’arròs
• 150 g de carn de pollastre tallada a daus
• 150 g de carn magra tallada
a daus
• 150 g de salsitxes
• 1 calamar tallat
• 1 sípia neta i tallada
• 8 gambes
• 12 musclos
• 100 g de pèsols
• 1 ceba
• 1 pebrot vermell
• 1 pebrot verd
• 2 tomàquets madurs
• 1 l d’aigua
• Sal
Per fer la picada:
• Brins de safrà
• 1 gra d’all
• Julivert

www.ebrexperience.cat

PREPARACIÓ:
En una paella salteu tota la carn
fins que quedi ben rossa i reserveu-la.
En el mateix oli feu un sofregit
amb la ceba, els alls, els pebrots
i els tomàquets.
Un cop el sofregit ben cuit, afe-

giu-hi el calamar i la sípia. A banda, netegeu i obriu els musclos
al vapor i traieu-ne les cloves.
Quan s’hagi evaporat l’aigua del
calamar i la sèpia, afegiu la carn,
l’arròs i els pèsols, i remeneu-ho.
Afegiu-hi l’aigua bullent i la picada; saleu-ho. Deixeu-ho coure un
quart d’hora i repartiu-hi per sobre les gambes pelades i els musclos sense closca, i deixeu-ho 3
minuts més.
Variacions:
En comptes de pèsols s’hi pot posar carxofa o mongeta tendra.
En lloc d’aigua s’hi pot posar brou
de carn o de peix.
Bon profit!

serveis
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IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//

SERVEIS // RELAX

IMMOBILIÀRIA
AMPOSTA
Local a l’avinguda La Ràpita
en lloguer. Superfície 220
m2. Ideal qualsevol tipus de
negoci. Dona a dos carrers.
610203325.
ULLDECONA
Local en lloguer o venda de
35m, al carrer major.
977 25 27 27

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

PAGO AL
COMPTAT.
656 386 037

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament
amb traster en lloguer.
A l’edifici El Mariner,
a primera linea de mar,
al davant del Club Nàutic.
Zona molt difícil d’aparcar
a l’estiu.
977 74 33 99.

COMPRO

AMPOSTA
Solars en venda a Pla
d’Empuries. Molt
econòmics. 674355349

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

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

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

MARINA
LA RÀPITA

AMPOSTA

RUBIAZA

120

ES LLOGA

Amarre
8 metres

DE PECHOS

674 35 53 49
(Només WhatsApp)

MUY COMPLACIENTE

680 239 519

TREBALL

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

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

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

Pere
686979513

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.

PRECIO 8000 EUROS
Tel. 636 840 488
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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

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.

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

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

bessons

cranc

21/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Amb Júpiter al teu
signe comença un
període de millores
personals. S’obren
algunes portes i les
coses comencen
a fluir. Tornes a
interessar-te per
l’esport.

Si tens parella aprofundeixes en els
possibles problemes
entre ambdós per
trobar solucions.
Cerques un raconet
per la meditació o
per desconnectar
dels altres.

Les coses es van
presentant una
mica millor del que
esperaves i ja no et
sents tan estancat.
Augmenten els contactes. Si tens un
negoci, ja comença
a créixer.

Júpiter transita el
sector professional
i les possibilitats
d’avançar en
aquest terreny es
multipliquen. Reps
el reconeixement
dels altres i això et
reconforta.

Sents que el teu
món es va quedant
petit i necessites
ampliar horitzons.
Fas una escapada
en bona companyia.
Apropes posicions
amb un familiar o
un bon amic.

Si esperaves una
resolució judicial,
l’aprovació d’un ajut
o una subvenció,
pots tenir bones notícies. Augmenta el
teu sex-appeal i no
manquen opcions
de lligar.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Júpiter beneeix el
teu sector laboral
durant un any
aproximadament. Si
estàs cercant feina
lluny d’on vius, poden sorgir interessants ocasions per
progressar.

Júpiter a Àries cau
a la teva Casa V i és
d’esperar que durant un bon temps
trenquis alguns
cors. Oportunitats
de viatjar. La sort
pot acompanyar-te
en general.

Si no estàs a gust
al lloc on vius, no
dubtes en moure
fitxa i pots fer mudança en el termini
d’un any. També cal
esperar que arribi
un nou membre a la
família.

La Lluna Plena té
lloc per la Casa X
i inclina a assolir
objectius professionals, tancant un
cicle. Estàs de més
bon humor. T’apuntes a una activitat
grupal.

Júpiter transitant
per Casa II afavoreix
l’expansió econòmica. En aquest temps
es poden presentar
diverses oportunitats de negoci amb
un augment dels
ingressos.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Amb Júpiter per
Casa VII podries
rebre una proposició de matrimoni o
que la relació que
tens es torni més
formal. També serà
un temps de més
trobades socials.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112

a l’última
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16A EDICIÓ DEL TRADIJOC
MÓRA D’EBRE
BIEL PUBILL SOLER, PROFESSOR D’EDUCACIÓ FÍSICA
DE L’INSTITUT DE FLIX I COORDINADOR DEL TRADIJOC

ISABEL CARRASCO
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L

a setzena trobada de Jocs
Populars i Tradicionals –
Tradijoc- tindrà lloc lo dijous
19 de maig a la població
de Móra d’Ebre. Els jocs
tradicionals són activitats
lúdiques que han marcat una
època i/o una regió concreta
i representen un patrimoni
molt ric que permet descobrir
una cultura i la manera de
ser d’una població en un
moment determinat. A més
els jocs tradicionals aglutinen
importants qualitats entre
les quals destacaríem que
potencien el diàleg, la relació
i la sociabilitat i, per tant, són
importants per a l’educació
de cadascú.
Parlem amb Biel Pubill Soler,
professor d’educació física de
l’Institut de Flix i coordinador
del Tradijoc.
El proper dijous 19 de maig la
població de Móra d’Ebre acollirà la setzena edició del Tradijoc, una trobada de jocs
populars i tradicionals de la
Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
Com va néixer Tradijoc?
Aquest projecte neix el 2005 a
partir d’un grup de professors
i professores d’educació física
de la Ribera d’Ebre que teníem
clares quines eren les potencialitats dels jocs tradicionals tant
pel que fa a l’activitat física, el
coneixement del patrimoni intangible local, l’arrelament al
territori, la sensibilització per la
cultura pròpia... com pel que fa
a la gran diversitat de valors intrínsecs que potencia: respecte, compromís, companyonia,
empatia...
Quins són els instituts i
l’alumnat participants?
Tradijoc està destinat a tot
l’alumnat de 1r d’ESO dels
centres educatius de la Ribera
d’Ebre i la Terra Alta. Enguany
reunirem 270 participants dels
instituts de Flix, Julio Antonio
de Móra d’Ebre, Terra Alta de
Gandesa, els instituts escola
3 d’Abril de Móra la Nova
i Mare de Déu del Portal
de Batea, el col·legi Santa
Teresa de Móra d’Ebre i el

CEE Jeroni de Moragas també
de Móra d’Ebre. A més,
comptarà amb 50 alumnes de
1r de BAT. que dinamitzaran els
jocs.
Un dels principals objectius
de Tradijoc és educar a
través del joc tradicional
i popular. Per què no hi
participen altres instituts de
les Terres de l’Ebre? Seria una
magnífica ocasió per a que
els joves adquireixen gust
per les activitats col·lectives
i per aprendre a cooperar per
fer terreno?
Avui que en educació es parla
tant de bones pràctiques creiem
que, el nostre, és un projecte
que té totes les característiques:
cohesió d’un grup de treball
recolzat
pel
Departament
d’Educació, participació de
l’alumnat, reflexió i aplicació
didàctica, adreçat a un ampli
col·lectiu d’estudiants... El que
no podem fer és “morir d’èxit”.
Ampliar el Tradijoc afegint
més participants suposaria un
problema quant a materials i
elements de joc i, més important
encara, que es dificultés un
dels objectius que tenim com
és que l’alumnat participant
es conegui, es relacioni i
estableixi uns mínims lligams
afectius. Ara bé, sí que creiem
que Tradijoc és un producte
exportable i extrapolable arreu, i
sols cal copiar-lo tenint sempre
en compte, és clar, el context
on es vulgui dur a terme.
Podem dir que la classe és
una microsocietat que inicia
el procés de socialització i de
les normes que desenvolupen

la responsabilitat i ajuden a
construir valors. Per què no
posar en pràctica aquests
jocs, durant el curs escolar, a
l’hora del pati?
Em consta que a les escoles de
primària ja hi ha aquesta llarga
tradició de deixar materials o
espais per al joc tradicional.
La realitat a secundària és
molt diferent. Les dinàmiques
de l’esbarjo són diferents. És
un alumnat que quan passa
a l’institut s’identifica amb
aquells
companys/es
més
grans i el joc, a menys que
es tracti d’anar darrera d’una
pilota, es veu com una cosa
infantil. El mòbil substitueix el
joc tradicional i, si no anem en
compte, aviat també substituirà
la pilota!
Una bona manera per a què
els joves adquireixen gust
per les activitats col·lectives
i aprenen a cooperar amb els
companys per enfrontar-se
col·lectivament als oponents,
respectar les normes, assumir
diferents rols... Els jocs tradicionals inclouen jocs d’habilitat i jocs de reflexió?
El joc tradicional és innat a la
persona. Hi ha qui diu que és a
través del joc que ens fem persones, que ens relacionem, que
entrem en societat. Sigui com
sigui el cert és que la gran diversitat de jocs tradicionals inclouen tota mena de destreses,
amb ells podem treballar l’habilitat, la força, la velocitat, l’equilibri però també l’estratègia, la
reflexió, la comunicació...
Posteriorment, es publicarà
un llibret que recollirà tots

els jocs que s’han practicat?
Sí. Des de la primera edició el
Grup de Treball hem redactat els jocs que es proposaven
i gràcies al suport econòmic
del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i de l’associació
cultural Lo Llaüt hem pogut
editar-los. Aquests es poden
trobar i consultar a les biblioteques del CERE i dels municipis
dels centres que hi participen.
La riquesa d’interaccions dels
jocs tradicionals permet interioritzar valors que sovint seran de solidaritat o almenys
de compartir. Una educació
centrada només en l’esport
transmet massa sovint valors d’exclusió o almenys una
competició exacerbada, no
creu?
Qualsevol afició o hobby, portat a l’extrem, condueix a insatisfaccions, desenganys, capficament, a voltes violència,
insolidaritat... El joc tradicional, en un marc distès com és
el de Tradijoc, comporta valors
contraris: empatia, afinitat, reconeixement de les mancances
i virtuts pròpies i dels contraris.
El joc tradicional és una escola
de valors.
Els jocs tradicionals són subtils, tenen l’encant de la convivència a l’aire lliure i el sabor dels records d’infantesa,
no requereixen equipament
car i són fàcils d’aprendre.
Millor encara, contribueixen
al desenvolupament psicomotor dels infants de totes
les edats i a la construcció de
relacions. Per què estan desapareixent?

Els jocs tradicionals desapareixen perquè hem perdut els espais de joc i el temps de joc. Els
carrers i places són de ciment,
plenes de cotxes. Als pobles
no tant, però a les ciutats es fa
impossible jugar-hi. A més omplim d’activitats extraescolars
als nostres fills/es, unes activitats que potser ni volen fer,
però és la manera de tenir-los
ocupats. Les criatures pugen
sense la llibertat que suposava el joc tradicional, en espais
oberts on l’aventura era diària.
Els carrers ahir eren el seu camp
de joc, a voltes sot la supervisió
dissimulada de familiars o veïns, però aquesta llibertat permetia als xiquets/es ajuntar-se,
discutir, valorar les relacions
amb els altres... I encara hi ha
un altre motiu de pes, la utilització dels mòbils que acaparen
tota la seva atenció.
A diferència dels jocs d’ordinador i altres jocs electrònics, els jocs tradicionals animen als nostres fills a jugar
amb els altres i a ser actius
físicament. Tradijoc és una
bona ocasió per transmetre
la saviesa popular promocionant els jocs tradicionals que
formen part del nostre patrimoni.
Indiscutiblement. Hi ha una
sentència que diu que s’aprèn
més d’una persona en una
hora de joc que en un any
de convivència. O aquesta
altra: Dis-me a què jugues i et
diré com ets. Ambdues ens fan
reflexionar sobre com juguem,
amb què, amb quins materials,
amb quines persones, en quins
espais. Tot això ens parla de
context,
d’entorn
natural,
d’història, d’economia i, en
definitiva, de patrimoni lúdic.

