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El portal turístic 
EbreXperience 
estén les ales

El portal EbreXperience
 torna a agafar embranzida i ben aviat comptarà 

amb una guia en paper molt visual i atractiva. 
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L’estació intermodal 
del Camp de 

Tarragona s’ubicarà 
a Vila-seca

La reubicació de la nova estació 
intermodal del Camp de Tarragona, 

avantatges o inconvenients per a les Terres de l’Ebre?
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Hem relaxat les mesures de contenció 
prematurament?

M’ha cridat l’atenció aquesta 
setmana que dues de les 

persones contactades per a 
la realització d’una entrevista 
tenen en aquest moment covid. 
Afortunadament, prou lleu per 
atendre el telèfon i, amb la veu 
presa, mantenir una conversa 
sobre el que s’ha anomenat la 
setena onada de coronavirus a 
Espanya. El nostre país viu en la 
sensació que “tothom ho està 
enxampant”. Un altre cop. Es 
desperten els fantasmes de la 
sisena onada. Les dades del Mi-
nisteri de Sanitat acompanyen 
aquesta impressió, encara que 
no al nivell que es va registrar 
el Nadal passat. Els contagis en 
més grans de 60 anys han cres-
cut de mitjana un 3,5% en l’últi-
ma setmana. Tanmateix, la dis-

paritat entre regions és clara. I 
les preocupacions se centren en 
octogenaris i nonagenaris.
Per regla general, sembla que un 
ampli grup de comunitats autò-
nomes s’estarien acostant al pic 
d’aquesta anomenada setena 
onada. Amb previsió de creixe-
ment hi ha el País Basc, Navar-
ra, La Rioja, Madrid, les Canàries, 
Ceuta i Melilla.
Ningú sap exactament quants 
contagis reals hi ha ara entre 
població no més gran de 60. El 
virus circula confós entre al·lèr-
gies i altres virus lleus, segons 
professionals de Primària. Però 
de mitjana, hi ha pràcticament 
el doble de persones hospita-
litzades amb Covid que fa dues 
setmanes. Afortunadament, no 
hi ha un creixement a UCI, com 

EDITORIAL

solia correspondre a la seqüèn-
cia d’ones anteriors. Alguna cosa 
ha canviat, però mirem de reüll 
el que sembla una setena ona-
da d’una covid que ens agafa 
sense  mascareta... Hem relaxat 
les mesures de contenció pre-
maturament? Ningú es vol mu-
llar,  però,  no fer-ho suposa un 
desistiment de responsabilitats, 
ja que encara que en termes 

relatius mori ja molt poca gent 
amb covid, en xifres absolu-
tes seria inassumible comptar 
les més de 13.000 morts com 
en l’onada anterior. La covid ha 
matat directament uns 6,2 mi-
lions de persones. L’OMS creu 
que la xifra real supera els 15 
milions.  Continuarem  així i no 
importarà mentre no hi hagi ex-
cessos de mortalitat?

La Regió Sanitària Terres Ebre incorpora 9 referents
de benestar emocional per millorar la salut mental comunitària

Els referents de benestar 
emocional s’engloben en 

el marc del Pla d’enfortiment 
i transformació de l’Atenció 
Primària.
La pandèmia de la COVID-19 
ha impactat en la salut men-
tal de la població i, per tal de 
mitigar-ne els efectes, el De-
partament de Salut ha creat la 
figura del referent de benestar 
emocional. A la Regió Sanitària 
Terres Ebre, des del mes de no-
vembre fins a l’actualitat s’han 
incorporat els 9 primers pro-
fessionals, que desenvolupen 
les seves tasques als 11 Equips 
d’Atenció Primària (EAP) del 
territori ebrenc.
Les referents de benestar emo-
cional, que estan acabant de 
definir els circuits de treball, ac-
tuaran en xarxa amb els equips 
d’atenció primària (EAP). La 
seva integració permetrà mi-
llorar la prevenció i la promo-
ció del benestar emocional en 
la comunitat, així com l’atenció 
a les persones amb factors de 
risc psicosocial. Contribuiran 
també a evitar o minimitzar 
l’aparició de problemes de sa-
lut mental o d’addiccions i, al-
hora, reduir la medicalització 

d’aspectes relacionats amb el 
malestar emocional.
Les funcions de les referents es 
duran a terme en l’àmbit comu-
nitari i poblacional, motiu pel 
qual no tindran població assig-
nada. És a dir, no faran consultes 
clíniques individuals. La figura de 
les referents és la d’un professi-
onal que treballarà en xarxa tant 
amb els equips d’atenció primà-
ria com, per exemple, amb els 
centres educatius, els centres cí-
vics i equipaments comunitaris.
Laura Bel, coordinadora de re-
ferents de benestar emocional 
de Terres de l’Ebre, explica que 
“la idea de la figura dels referents 
de benestar emocional és actuar 
sempre des de la prevenció i la 
promoció. Quan hi ha malestar 
emocional s’ha d’intentar actuar 
abans per procurar que no aca-
bi empitjorant i cronificant. Així 
doncs, una d’aquestes actuaci-
ons consisteix en proporcionar 
eines a la població alhora de 
prendre consciència i gestionar 
de manera adequada aques-
ta situació de malestar abans 
que esdevingui en un problema 
de salut mental que requereixi 
tractament especialitzat o medi-
calització”.

Potenciar la prescripció social
El projecte té com a objectiu 
treballar de forma comunitària 
les necessitats de salut emocio-
nal de la ciutadania i aconseguir 
la no medicalització davant de 
problemes relacionats amb el 
malestar emocional. Es tracta 
de potenciar la prescripció so-
cial o la derivació a recursos de 
la comunitat per tal de propor-
cionar alternatives no sanitàri-
es. Per assolir-ho, la figura del 
referent de benestar emocional 
actua en xarxa amb els agents 
socials del territori, i a través de 
la seva tasca comunitària im-
pulsa programes i activitats de 
prevenció i promoció de la salut 
emocional.
Laura Bel destaca que “el re-
ferent de benestar emocio-
nal s’encarrega d`identificar i 
conèixer els actius i recursos 
del territori per tal que després 
es puguin vincular amb els ciu-
tadans. Reforçar les relacions 
socials, augmentar els vincles 
de l’usuari i connectar els ciuta-
dans amb la comunitat”.
Bel defensa que “tradicional-
ment la persona anava al met-
ge amb la idea que el curessin, 
sovint assumint un paper passiu 

davant el malestar o la malal-
tia. Justament els referents de 
benestar emocional el que vo-
lem és donar-li la volta a això: 
ajudar l’usuari a identificar 
què té efectes positius o ne-
gatius per la seva salut, per tal 
que s’empoderi i involucri en 
les decisions que afecten el 
seu benestar emocional”.
El Programa de benestar emo-
cional i salut comunitària se 
situa en el marc del Pla d’en-
fortiment i transformació de 
l’atenció primària i comunità-
ria, que es va iniciar el 2020. 
L’objectiu d’aquest pla és el 
de millorar l’accessibilitat i els 
processos d’una peça fona-
mental del sistema públic de 
salut com és l’atenció primà-
ria, augmentar-ne la resolució 
i atendre bé la cronicitat.
Des de la posada en marxa 
d’aquest Pla, a les Terres de 
l’Ebre s’han incorporat profes-
sionals de diferents categories, 
entre els quals auxiliars admi-
nistratius, metges, infermeres, 
tècnics en cures auxiliars d’in-
fermeria o dietistes- nutrici-
onistes, a més dels mateixos 
referents de benestar emoci-
onal.
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 MÉS NOTÍCIES
FUTURA ESTACIÓ 
INTERMODAL 
DEL CAMP DE 
TARRAGONA
La reubicació de la nova 
estació intermodal del Camp 
de Tarragona i el desmantella-
ment de la via única de la costa 
entre l’Hospitalet de l’Infant 
i Port Aventura, suposarà 
una redefinició de la xarxa 
ferroviària d’aquest territori. A 
més, afectarà les comunicaci-
ons des de les Terres de l’Ebre 
amb alguns aspectes positius i 
d’altres de negatius. Des de la 
plataforma Trens Dignes apun-
ten que encara no sé sap del 
cert si la línia r-15, que uneix la 
Ribera d’Ebre amb Barcelona, 
podrà connectar amb aquesta 
estació. L’aposta per la nova 
estació dilueix completament 
la possibilitat d’un servei de 
rodalies de la costa tarrago-
nina. D’aquesta xarxa també 
se n’haguessin pogut bene-
ficiar els municipis costaners 
ebrencs i eliminar l’opció de 
connexió directa entre el Baix 
Ebre i el Montsià amb Salou. 
No obstant això, els canvis 
permetran que des d’aquestes 
dues comarques ebrenques 
es pugui accedir a la ciutat de 
Reus. A més, la Generalitat té 
la intenció d’aprofitar la traça 
entre Port Aventura i Cambrils 
per a un futur tramvia del 
Camp de Tarragona. L’acord de 
pressupostos de la Generalitat 
per al 2022, entre els partits al 
govern i els comuns, preveia 
per primera vegada estudiar la 
possibilitat d’articular un servei 
de tramvia a les Terres de 
l’Ebre. (ebredigital.cat)

La marca Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre 
es reactiva deu anys després del 

reconeixement de la UNESCO
Les Terres de l’Ebre van esceni-
ficar a la Ràpita el rellançament 
de la marca Reserva de la Bios-
fera, un reconeixement que la 
UNESCO va atorgar l’any 2013. 
“Rellancem-la al màxim perquè 
sigui un signe d’identitat i que 
el reconeixement internacio-
nal reforci l’autoestima i el fu-
tur de les persones que han fet 
de l’Ebre un dels territoris més 
singulars i preciosos de Catalu-
nya”, va apuntar el president de 
la Generalitat, Pere Aragonès. 
El rellançament va començar 
amb la creació d’una taula amb 
tots els sectors productius, la 
modificació dels estatuts de la 
marca i els contactes iniciats 
amb les cadenes de distribució 
perquè els productes adherits a 

Reserva de la Biosfera Terres de 
l’Ebre guanyin visibilitat.
El president Pere Aragonès, va 
presidir l’acte, al Museu de la 
Mar de la Ràpita. (ACN)

Aragonès: “un lloc singular i 
únic a Catalunya”

El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, va presidir l’ac-
te en el que es va donar el tret 
de sortida al rellançament de la 
marca Reserva de la Biosfera . 
El president va dir que “tenim el 
convenciment que, respectant 
l’entorn, fem valer i assegu-
rem el progrés de les persones, 
de les que hi viuen i s’hi gua-
nyen la vida i de les que visi-
ten un lloc tan singular i únic 
a Catalunya”. També va asse-
nyalar “les potencialitats i els 
trets diferencials” que han fet 
de les Terres de l’Ebre Reserva 
de la Biosfera de la UNESCO, 

un reconeixement que només 
té l’Ebre i el Montseny, a Ca-
talunya. Aragonès va demanar 
als ebrencs i ebrenques que 
“s’autoexigeixin” enfortint l’au-
toestima i que “treguin profit” 
del que significa aquest privile-
gi per al conjunt de les quatre 
comarques ebrenques.
Per la seva banda, l’alcalde de 
la Ràpita, Josep Caparròs, ha 
assegurat que el rellançament 
ha de ser “una oportunitat es-
tratègica i històrica”.
Xavier Faura, president del CO-
PATE (Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de 

La Taula de Consens i la PDE celebren que el 
Govern concreti actuacions per protegir el delta
La Taula de Consens del Del-
ta ha rebut amb satisfacció 
l’Estratègia Delta del Govern, 
sobretot perquè “per primera 
vegada” es concreten acci-
ons a curt, mitjà i llarg ter-
mini. “Per fi tenen un horitzó 
temporal amb objectius i es-
tratègies concretes”, ha des-
tacat el portaveu Xavier Cur-
to. També la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre (PDE) con-

sidera positiu que el Govern 
concreti actuacions i inver-
sions per al Delta (63 MEUR), 
però alerta que el temps s’es-
gota. L’entitat celebra que es 
convidi les entitats ambienta-
listes a una nova comissió si 
aquesta és efectiva i àgil. 
La Taula demana al Ministeri 
que replantegi el retorcés 
costaner previst en el Pla es-
tatal de protecció del Delta i 

la PDE confia que les dues 
estratègies s’alineïn.

UltraEbre Swim Marathon 
recorrerà l’Ebre de Tivenys a 

Amposta
El 9 de juliol se celebrarà l’11a 
edició de l’UltraEbre Swim 
Marathon 2022, una pionera 
de les proves de natació d’ul-
trafons i referent de la natació 
de llarga distància (30.830 m) 
que recorrerà el riu Ebre en-
tre l’embarcador de Tivenys 
i el del Club Nàutic Ampos-
ta. El representant territori-
al de l’Esport, Joan Barberà, 

juntament amb l’alcalde de 
Tivenys, Eladi Galbe; els regi-
dors d’Amposta, Marc Fornós 
i Iris Castell; el director de 
la Cursa, Lluís Saura i la na-
dadora Cristina Vallespí, han 
presentat l’edició d’aquest 
2022, que comptarà amb la 
modalitat individual i per pa-
relles, i inclou el Premi ‘Tra-
gamilles’ Jordi Cervera.

l’Ebre), organisme que capita-
neja la promoció de la marca 
Terres de l’Ebre Reserva de la 
Biosfera, ha explicat que es fa-
ran diverses accions per difon-

dre “la qualitat i els valors dels 
productes i serveis” associats 
i per “provocar” que hi hagi la 
necessitat de consumir-los i 
gaudir-los.

El president, Pere Aragonés, amb el Més Ebre després de l’acte de divendres a la Ràpita.

SOCIETAT

Pere Aragonès defensa que el reconeixement 
internacional ha de reforçar “l’autoestima” del 

territori i els productors

La consellera Teresa 
Jordà va presentar a la 
Comissió d’Estudi del 

Parlament, 
l’Estratègia Delta 

(plana 16)



4 DIARI MÉS EBRE • divendres 20 de maig / 2022 tortosa

Demà dissabte 21 de maig tindrà lloc l’acte de presentació pública del candidat d’Es-
querra Republicana a l’alcaldia de Tortosa, Xavier Faura, a la plaça Barcelona a partir 
de les 12 del migdia. Un acte que comptarà amb la participació del president d’Es-
querra, Oriol Junqueras i que serà presentat per la coordinadora territorial d’Igualtat 
i Feminismes, Mar Lleixà.
Faura repetirà com a alcaldable, després que l’assemblea de militants hagi avalat la 
proposta de l’executiva local, amb l’objectiu d’impulsar un canvi a Tortosa i aconse-
guir que el maig de 2023 Esquerra Republicana sigui la força majoritària a la capital 
de les Terres de l’Ebre. “Som l’alternativa real de govern a l’Ajuntament, transforma-
rem Tortosa en un municipi republicà i millorarem la qualitat de vida de la gent”, ha 
manifestat Faura, que actualment presideix el Consell Comarcal del Baix Ebre i el 
COPATE i és el portaveu del grup republicà a l’Ajuntament tortosí. 

Presentació de Xavier Faura com a 
candidat a l’alcaldia de Tortosa amb la 
participació d’Oriol Junqueras

SERVEIS
Arranjament de voreres a Vora Parc amb la 
renovació del paviment i l’enllumenat al 
carrer Joan Miró

Comença la renovació 
de l’asfaltatge de 
l’avinguda Felip Pedrell, 
entre la catedral i el 
pont roig
Dilluns 23 de maig comença-
ran els treballs per a la renova-
ció de l’asfaltatge de l’avinguda 
Felip Pedrell de Tortosa. L’ac-
tuació s’estendrà en el tram 
que va des del carrer Costa de 
Capellans fins al carrer Argen-
tina i està previst que s’allargue 
durant tota la setmana. Els tre-
balls començaran dilluns pel 
tram més pròxim a la plaça de 
la Catedral i aniran avançant 
progressivament cap al centre 
de la ciutat. Això comportarà 
l’establiment d’un dispositiu de 
trànsit que donarà pas alterna-
tiu quan els treballs ho facen 
necessari. El pressupost d’esta 
actuació ascendeix a 109.900 

euros. L’asfaltatge de l’avin-
guda Felip Pedrell completarà 
els treballs fets a l’entorn de 
la nova plaça de la Catedral. 
A més de la construcció de la 
plaça, s’hi ha habilitat el nou 
equipament Tortosa Cota 0, 
s’ha restaurat la façana de la 
catedral i, a hores d’ara, es-
tan a la recta final els treballs 
d’arranjament del carrer Cos-
ta de Capellans i carrer Santa 
Anna, així com l’adequació de 
l’entorn de l’edifici modernis-
ta de l’antic escorxador, actual 
Museu de Tortosa. Actuacions 
amb les quals es reforça el ca-
ràcter patrimonial d’este punt 
de la ciutat.

* DEMÀ DISSABTE es lliuraran a l’Auditori Felip Pedrell  els XV Premis Federico Mayor Zara-
goza. L’edició d’enguany ha consistit en un concurs de creació de vídeos amb la temàtica 
“Dones i homes en igualtat”. Retransmissió en directe de l’acte a Canal Terres de l’Ebre (12 h) .
* TORTOSA dedica un espai a l’organització internacional Unesco. Avui divendres es desco-
brirà la placa d’homenatge, a la plaça dels Dolors.
* EL MUSEU implanta un servei gratuït d’audioguia per als visitants, a través dels seus dispo-
sitius mòbils. Coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, es va activar un sistema per 
tal que el públic puga escoltar les explicacions del fons amb els seus aparells. 
* SÍLVIA ESTIRADO, de Castelló, guanya el concurs de disseny de cartells de la XXIX Mostra 
Jazz. Enguany, la Mostra tindrà lloc de l’1 al 16 de juliol.
* MOVEM ELS REGUERS presenta una proposta per reivindicar el patrimoni immaterial i re-
vitalitzar el teixit social del poble. Mitjançant la creació d’un mural de la Cooperativa Obrera 
“El Porvenir”, es vol posar en valor la tradició més important dels Reguers, vinculada als ca-
bassos i el món associatiu del poble.
* L’EMD de Campredó espera que a finals d’este mes es resolguin les 200 al·legacions al 
projecte del viaducte.

DILLUNS

L’Ajuntament està duent a ter-
me una nova actuació per a la 
renovació de voreres a l’àmbit 
de Vora Parc, dins de les obres 
de millora que du a terme al 
conjunt de tot el municipi. Des-

prés que en els últims mesos ja 
s’hagués actuat als carrers Rosa 
Maria Molas, Mossèn Manyà i Se-
bastià Juan Arbó, dins de l’àmbit 
de Vora Parc, ara les obres s’es-
tenen a un tram del carrer Joan 

Miró. L’actuació permet arranjar 
algunes zones que presentaven 
desperfectes pel creixement ex-
pansiu de les arrels de l’arbrat. 
A més, es dona continuïtat a les 
actuacions anteriors.

Tortosa en 1 minut
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MEDI AMBIENT

amposta
ALCANARBREUS

** ELS CENTRES DE 
SECUNDÀRIA D’AMPOSTA 
participen en una formació 
sobre el consum de drogues. 
L’alumnat ha rebut eines de 
prevenció i s’ha realitzat un 
retrat de la situació actual per 
elaborar un protocol conjunt 
d’actuació als instituts. Aquesta 
formació ha estat una demanda 
dels mateixos centres dins del 
marc de les línies d’intervenció 
del grup de prevenció de 
drogues de la ciutat.

** MEMORIAL PEDRO 
TIRADO. XI Trofeu Ciutat 
d’Amposta. Diumenge a les 
9:30 h (Copa Catalana de 
cadets) i a les 11 d’escoles. Al 
Polígon de l’Oriola.

** TORNA LA 
TRADICIONAL TRAVESSIA 
D’AMPOSTA NEDANT 
L’EBRE. Ho farà el 4 de 
juny (10 i 11 hores), amb 
una travessia curta de 500 
metres per als nascuts entre 
els anys 2008 i 2010 i una 
travessia llarga de 2.005 
metres per als més grans. 

L’Ajuntament d’Amposta ha ce-
dit a l’associació Aula i Natura 
una finca de 4,5 hectàrees per 
recuperar-ne la biodiversitat. 
Ubicada a la partida Corral Ser-
ra, la finca havia estat un antic 
abocador, un espai que Aula i 
Natura s’ha compromès a re-
cuperar i gestionar per conver-
tir en una reserva per a insec-
tes i petits mamífers. L’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, expli-
cava que “és una prova pilot per 
mostrar com amb petites acci-
ons podem incrementar la bio-
diversitat de forma important a 
l’àrea periurbana”. 

TU FAS AMPOSTA!
Els pressupostos 
participatius posen la mirada 
en els barris

Els pressupostos participatius 
Tu fas Amposta! per al 2022-
2023 amplien la visió per cen-
trar les propostes en els barris 
de la ciutat. El procés partici-
patiu posarà especial atenció 
en les associacions veïnals 
per a la generació de propos-
tes, així com hi haurà, com a 
mínim, quatre iniciatives que 
s’acabaran materialitzant. L’al-
calde, Adam Tomàs, detallava 
que “el dels pressupostos par-
ticipatius és un model viu que 
s’ha anat adaptant a les pro-

postes que han sorgit de les 
sessions participatives amb la 
voluntat, no només de millo-
rar el model participatiu, sinó 
també que s’assembli cada 
cop més al que ens demana la 
ciutadania”. Sobre centrar les 
accions als barris, la regidora 
de Participació i Transparèn-
cia, Carla Bonfill, explicava que 
“fins ara ens centràvem en una 
mirada general de ciutat i en 
aquesta tercera edició volem 
treballar a més petita escala i 
centrar-nos en els barris”.

AVUI
Un antic 
abocador es 
convertirà 
en una 
microreserva 
de fauna

La Festa del Mercat dona el 
tret de sortida, avui divendres 
(19.30 hores), amb l’entrada de 
la pregonera, la senyora Conxi-
ta Recasens, qui presidirà l’ac-
te inaugural sobre “El comerç 
centenari”. 
La Festa del Mercat a la Plaça 
recupera la presencialitat amb 
un centenar d’activitats. Am-
posta torna a principis del segle 
XX amb una edició dedicada al 
comerç centenari, des d’avui i 
fins el diumenge.

Festa del 
Mercat
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Arriba el XVII Ironcat
DELTEBRE

L’Ampolla organitza un any 
més l’Ironcat, que enguany ar-
riba a la 17a edició. 
En aquesta fita esportiva, que 
se celebrarà demà dissabte 21 
de maig, a la localitat del Baix 
Ebre, els triatletes tornaran a 
competir en la modalitat de 
llarga distància d’aquesta pro-
va de triatló.
La competició, la més antiga 
d’aquesta distància a la penín-
sula Ibèrica, s’iniciarà a les 7 
del matí a la platja de l’Arqui-
tecte (al costat del Club Nàutic 
Ampolla) amb la prova aquàti-
ca, en la qual els participants 
han de nedar 3,8 quilòmetres. 
Un cop finalitzada, la següent 

modalitat a realitzar serà la 
bicicleta, en la qual han de 
recórrer 180 quilòmetres 
pel Parc Natural del Delta de 
l’Ebre. 
La darrera disciplina serà la 
cursa a peu, que consta de 42 
quilòmetres i que s’efectua-
rà per la façana marítima de 
l’Ampolla.

L’Ajuntament de Camarles 
ha fet aquest dimecres un 
acte de comiat, amb mo-
tiu de la seva jubilació, a 

Carme Serrano Pilar, per 
aquests anys com a mem-
bre del cos de Policia Lo-
cal.

Camarles: reconeixement a 
Carme Serrano Pilar

La competició 
és la més antiga 

d’aquesta distància 
a la península Ibèrica

Nova edició de Mescla i DeltaFira, que es 
traslladen al costat del riu

L’AMPOLLA

Avui divendres 20 de maig, 
Deltebre celebra 45 anys de 
la segregació de Tortosa, i ho 
farà amb el retorn de Mescla i 
DeltaFira després de dos anys 
sense celebrar-se a causa de 
la pandèmia. Com a novetat, 
aquesta edició es trasllada al 
Parc Fluvial del Delta i al Pas-
seig del Riu per seguir obrint el 
municipi al riu Ebre i es realit-
zarà entre els dies 20 i 22 de 
maig.  
En la roda de premsa de pre-
sentació de la programació, 
l’alcalde, Lluís Soler, ha explicat 
que “Deltebre ha viscut massa 
temps donant l’esquena al riu 
Ebre i això ha estat un error 
estratègic”. Soler ha afegit que 
“volem seguir consolidant la 
fira en un entorn idíl·lic i singu-
lar que aporti nous ingredients 
per seguir creixent i que ens 
permeti descobrir noves for-
mes de degustar els sabors de 
Deltebre i del Delta”.

Una de les grans novetats 
d’aquesta edició són els tastos 
de vins i la degustació de tapes 
en barca pel riu Ebre, el passeig 
amb barca de vela llatina, amb 
la col·laboració de l’Associació 
de Vela Llatina, o la concentra-
ció de motos d’aigua que aple-
garà al voltant de 150 embar-
cacions.
La part gastronòmica s’ubi-
carà al Parc Fluvial del Delta, 
i comptarà amb espais de de-
gustació i també de demostra-
ció de cuina amb la presència 
de restauradors i restauradores 
locals, i també la participació 
de les estrelles Michelin Eduard 
Xatruch (restaurant Disfrutar 
de Barcelona), Jeroni Castell 
(restaurant Les Moles d’Ullde-
cona) i Pep Moreno (restaurant 
Deliranto de Salou). El preu de 
les degustacions serà de 2€ per 
tapa i d’1€ per beguda.
Enguany, com a novetat, es ce-
lebra la primera Nit de les Ta-

Avui divendres 20 de 
maig, Deltebre 

celebra 45 anys de la 
segregació de Tortosa

pes de Mescla, de manera que 
la fira s’allargarà durant la nit 
i els visitants podran degustar 
tapes exclusives per a aquesta 
cita, acompanyats de músi-
ca en directe. La inauguració 
de DeltaFira i Mescla es durà 
a terme el proper divendres, a 
les 18 hores, i comptarà amb la 
presència de la presidenta del 
Parlament de Catalunya, Laura 
Borràs. En motiu del 45 anys, 
aquest any també es projec-
ta una exposició per fer repàs 
dels moments històrics més 
rellevants. 
L’exposició, sota el nom de 
“Desermant records” es va in-
augurar ahir dijous.

El Perelló: millores al camí del Mé

L’Ajuntament del Perelló ha 
informat de les dues actu-
acions que ha portat a ter-
me en les últimes setmanes. 
D’una banda, s’han canviat 

totes les finestres de la Casa 
Consistorial, anteriorment de 
fusta, per unes noves d’alu-
mini amb un acabat de color 
marró. L’actuació es va iniciar 

ara fa un any en la substitu-
ció de les finestres del pri-
mer pis i ara s’han canviat 
les de la segona planta. El 
cost total de les obres, que 
evitaran possibles filtracions 
d’aigua, ha estat de 59.332 
euros. Així mateix, des del 
consistori s’ha millorat tam-
bé el Camí del Mé, a la par-
tida del Molà. El camí, que 
es trobava en mal estat, s’ha 
formigonat amb reg asfàl-
tic. El cost total de l’obra, 
finançada per l’Ajuntament 
i el CAT (Consorci d’Aigües 
de Tarragona) ha estat de 
31.102 euros.
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L’ALDEAL’AMETLLA

Un mort en un accident 
entre dos camions a l’AP-7

El conductor d’un camió ha 
mort aquest dimarts en un ac-
cident que ha tingut lloc cap 
a un quart de sis de la tarda al 
quilòmetre 296 de l’AP-7, en 
terme municipal de l’Ametlla 
de Mar. Per causes que s’inves-
tiguen, un camió n’ha envestit 
un altre que estava aturat en 
una retenció. Com a conse-
qüència de la topada, un dels 
dos conductors ha mort. Arran 
de la incidència, que ha obli-
gat a tallar l’autopista en sentit 
Barcelona, s’han activat diver-
ses patrulles dels Mossos d’Es-
quadra, cinc dotacions dels 
Bombers i tres ambulàncies del 

Sistema d’Emergències Mèdi-
ques. Els Bombers han hagut 
d’excarcerar el cos de la vícti-
ma. (ACN)

Foto: La Cala Ràdio

Diumenge passat es tancaven 
dues setmanes on l’Ametlla 
de Mar ha estat la capital de la 
Tonyina Roja del Mediterrani. 
Tal com informa la Cala Ràdio, 
des del passat 29 d’abril, s’han 
servit prop de 6.000 tapes i 

1.500 menús als restaurants i 
bars del municipi. Unes xifres 
similars o que fins i tot, en el 
cas de les tapes, superen els 
anys de prepandèmia. Ha es-
tat l’onzena edició d’aquestes 
jornades gastronòmiques.

61 persones han 
perdut la vida en 
el que va d’any 
a la xarxa viària 
interurbana de 

Catalunya

L’Ametlla de Mar ha estat la 
capital de la Tonyina Roja del 

Mediterrani

L’Ajuntament ha iniciat la primera fase 
de les obres d’endegament 
del barranc dels Pixadors

Les obres del barranc dels Pi-
xadors per disminuir la inun-
dabilitat al seu pas pel nucli de 
la població ja són una realitat. 
Amb l’activació de la primera 
fase es demolirà el paviment de 
formigó existent del fons de la 
llera actual i dels marges aigües 
avall de l’antiga N-340, en les 
dos derivacions dels barranc. 
També es protegiran i refor-
çaran els fonaments de la nau 
contigua, mitjançant pantalla 
de micro pilots i per finalitzar 
la primera fase de les obres es 
replantejarà i col·locarà un mur 
d’escullera.
Xavier Royo, Alcalde de l’Aldea: 
“aquesta és un actuació molt 
important per al municipi, per-
què quan ja estaran executades 
les dos fases, a part que adap-
tarem físicament el pont del 

barranc a l’amplada de l’avin-
guda Catalunya, també acon-
seguirem que la zona centre 
del poble deixi de ser zona 
inundable, i també evitarem les 
inundacions que pateix aquesta 
zona, ja que el pont deixarà de 
ser un tap per a les aigües del 
barranc “.
En la segona fase de les obres 
augmentarà la complexitat i es 
demolirà l’actual pont del bar-
ranc a l’avinguda Catalunya, 
dimensionant-lo a l’amplada 
de la via , amb el soterrament  i 
alineació dels serveis.
L’obra ha esta adjudicada a la 
empresa Regimovi per un im-
port de 256.520 €, amb un 
termini d’execució de 3 me-
sos, aquesta actuació ha estat 
subvencionada en un 80% per 
l’Agencia Catalana de l’Aigua.

Amb aquestes obres 
els greus problemes 
de zones inundables  

disminuiran
El projecte d’actuació al bar-
ranc dels Pixadors, presentat 
per l’Ajuntament  en el seu dia, 
va ser el que va obtenir més 
puntuació de tota Catalunya, 
pel que fa a subvencions d’ac-
tuacions en conques com-
partides. Amb aquestes obres 
els greus problemes de zones 
inundables que sempre ha patit 
la població disminuiran consi-
derablement i el barranc que 
creua la nova avinguda Cata-
lunya podrà evitar els perills 
de desbordament en èpoques 
molt plujoses.

Campredó: zona infantil de Font de Quinto
Diumenge 15 de maig va tin-
dre lloc l’obertura de la zona 
lúdica de Font de Quinto, dels 
primers gronxadors infan-
tils d’aquest nucli urbà cam-
predonenc. Es va realitzar una 
caminada des de l’edifici de 
la C, que ha transcorregut a 
redós d’espais que han sigut 
renovats i dignificats durant 
els darrers mesos: la zona 
de salut al costat del camp 
de futbol, l’embarcador, els 
ponts del canal i la zona d’es-
barjo de Font de quinto. Un 
centenar de persones ha pres 
part en una celebració que ha 
tingut l’espectacle del pallas-

so Moniato com a colofó final, 
del qual han gaudit molt els 
xiquets i les xiquetes. S’ha ce-
lebrat, a la vegada, un vermut 
popular, durant el qual s’han 
anat comentant les diverses 
millores que hi ha hagut en 
les infraestructures del terme 

campredonenc. 
D’altra banda, informar també 
que l’Ajuntament de Campre-
dó ha dedicat les Jornades del 
Patrimoni a la figura del pintor 
impressionista local Francesc 
Llop i Marqués (Campredó, 
1973-Barcelona, 1970).
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Torna a la Ràpita el cicle de 
conferències de les aules 
d’extensió universitària 
per a la gent gran. Aquest 
projecte impulsat per la 
Universitat Rovira i Virgili, 
amb l’Ajuntament de la 
Ràpita, comprèn un total 
de set xerrades obertes a 
totes les persones a partir 
de 55 anys. La matrícula 
està oberta i té un cost 
de 35 euros. Per tal de 
formalitzar-la, cal adreçar 
la butlleta d’inscripció i el 
comprovant bancari del 
pagament de la matrícula al 
Col·legi Sagrada Família. 

‘BANDERA BLAVA’

La Ràpita renova, una 
temporada més, el distintiu 
‘Bandera blava’ a la platja 
del Garbí i la platja de les 
Delícies.

LA RÀPITA TORNA A LA RÀPITA EL 
CICLE DE CONFERÈNCIES 

DE LES AULES D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA PER A LA 

GENT GRAN
L’Ajuntament dona bosses 
als rapitencs i rapitenques 
per fomentar la reutilització

L’Ajuntament de la Ràpita dona 
bosses reutilitzables als rapi-
tencs i rapitenques per consci-
enciar-los sobre la necessitat de 
reutilitzar i, en conseqüència, 
prevenir i reduir el consum de 
residus del planeta. La iniciativa 
sorgeix de la necessitat d’incidir 
en la reutilització dels objectes, 
i a la vegada, per evitar l’ús des-
mesurat de bosses de plàstic. 
L’acció es durà a terme en el 
marc de la darrera campanya de 

civisme que planteja la no reu-
tilització com una problemàtica 
que afecta el planeta greument.

El consistori habilita 
la caseta exterior del 

Mercat Municipal com 
el punt de recollida 
d’aquestes bosses

Detenen un 
home que 

venia droga 
en patinet 

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir dijous de la setmana pas-
sada a la Ràpita un home de 
trenta anys acusat d’un pre-
sumpte delicte contra la salut 
pública. L’arrestat utilitzava un 
patinet elèctric per repartir la 
droga al municipi i els Mossos 
van muntar un dispositiu poli-
cial de paisà per interceptar-lo. 
Just abans de vendre un em-
bolcall de cocaïna a l’ocupant 
d’un vehicle estacionat a l’avin-
guda Catalunya de la Ràpita, els 
agents van aturar la transacció 
i van adonar-se que l’individu 
amagava catorze paperines a 
la mascareta. L’home va ser de-
tingut i va passar a disposició 
del jutjat de guàrdia d’Amposta, 
mentre que l’ocupant del cotxe 
va ser identificada.
(ACN)

Execució dels 
accessos 

de l’N-340 a 
Amposta i la 

Ràpita
Esquerra Republicana ha recla-
mat l’execució de les obres dels 
accessos de l’N-340 a Amposta 
i la Ràpita al govern espanyol. 
La diputada Norma Pujol, la 
senadora Vanessa Callau i l’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, 
s’han reunit amb el secretari 
d’Estat d’Infraestructures, Xa-
vier Flores, i el director general 
de Carreteres, Javier Herrero, 
per abordar l’execució d’aques-
tes actuacions. En la trobada, 
també han demanat l’actualit-
zació de la Declaració d’Impac-
te Ambiental de la variant de 
Gandesa, que fa deu anys que 
està pendent de resoldre’s. Els 
republicans han assegurat que 
vetllaran pel compliment dels 
terminis anunciats. (ACN)



10 DIARI MÉS EBRE • divendres 20 de maig / 2022 montsià

terres de l’ebre

Es renova la conducció 
amb el nucli de 

l’Eucaliptus

SANT JAUME

Nova campanya per al foment 
de la recollida selectiva de 
residus a Sant Jaume d’Enveja. 
Dimarts, a l’Auditori del muni-
cipi, va tenir lloc una xerrada 
informativa a càrrec de perso-
nal tècnic del COPATE (Con-
sorci Polítiques Ambientals 
Terres de l’Ebre). 
Amb esta xerrada es va donar 
el tret de sortida a la campanya 
“Tria el Sant Jaume que vols!”.  
El material que es repartirà en 
la campanya està subvencionat 
per la Diputació.
D’altra banda, l’Ajuntament de 
Sant Jaume d’Enveja ha infor-
mat que falta menys d’un mes 
per a la primera BUDA & BIKE, 
per  conèixer l’illa de Buda de 
primera mà durant 5 caps de 
setmana “a cop de pedal”. El 
primer serà els dies 4 i 5 de 
juny. 

Foment de 
la recollida 
selectiva de 

residus

LA SÉNIA

S’han completat els treballs 
d’accessibilitat de l’edifici de 
l’antiga muralla de la Sénia. 
Aquesta actuació servirà per 
accedir a l’edifici i al seu mi-
rador. 
Normalment es trobarà tancat 
i s’obrirà en dates assenyala-
des o eseveniments especí-

S’estrena un nou mirador a 
l’antiga muralla

fics. Aquesta actuació marca 
el final de la rehabilitació i ar-
ranjament de la muralla de la 
Sénia i la connexió del carrer 
Major amb el carrer Galileu.
El cost d’aquesta actuació ha 
estat de 27.000 euros finan-
çada amb recursos propis de 
l’Ajuntament de la Sénia.

La Planta Biosansa Catsud de 
la Galera es dedica a l’asse-
catge de Sansa i està situa-
da a menys d’un quilòmetre 
i mig de Santa Bàrbara. Se-
gons l’alcalde planer, Anto-
nio Ollés: “sabíem que tan 
prompte es posaria en funci-
onament aquesta assecadora, 
no cada dia ni a totes, però 
sabíem que arribarien episo-
dis d’aquesta fum i les males 
olors, que si tens la finestra 
oberta entra dins de casa o si 
estàs a la terrassa d’un bar, no 
és gens agradable”. 

L’Ajuntament emprén mesures 
per les fortes olors que genera 

la planta Biosansa Catsud

SANTA BÀRBARA

Ja es poden sol·licitar 
els ajuts per l’adquisició 
de llibres escolars i per 

l’assistència a llars 
El Consell Comarcal del Mont-
sià concedeix ajuts per l’adqui-
sició de llibres i material esco-
lar obligatori per a l’alumnat 
que estudia a escoles, instituts, 
centres privats concertats i en 
centres d’educació especial de 
la comarca del Montsià. Tam-
bé n’atorga per a l’assistència 
a llars d’infants del Montsià per 
als xiquets i xiquetes que resi-
deixen a la comarca. Les parti-
des de les subvencions són de 
71.968,43 euros en l’ajut a l’ad-
quisició de llibres escolars obli-
gatoris i de 30.000 euros en el 
de l’assistència a llars d’infants 
durant el curs 2021-2022.
Les quantitats que es concedi-
ran són les consignades en el 
pressupost general del Consell 
Comarcal i d’acord amb el que 
determina el conveni signat 
entre el Consell Comarcal del 

Montsià i la Diputació de Tarra-
gona. De manera que el màxim 
que es podrà rebre en els ajuts 
per l’adquisició de llibres es-
colars seran 120 euros, mentre 
que en els ajuts per l’assistència 
a llars d’infants seran 150 euros 
quan sigui un Servei a mitjà 
pensió i 75 euros quan sigui un 
Servei d’externat amb un perí-
ode limitat de deu mesos. Els 
imports màxims dels ajuts vari-
aran en el cas d’infants amb risc 
familiar i a criteri dels equips 
tècnics de Serveis Socials.

CONSELL COMARCAL
Nou dipòsit d’aigua  que augmenta la 

capacitat d’emmagatzematge
El nou dipòsit d’aigua de Poble 
Nou del Delta s’ha inaugurat. 
La instal·lació millora la garan-
tia de subministrament d’aigua 
del municipi i del nucli de l’Eu-
caliptus. Els treballs han con-
sistit en la construcció del nou 
dipòsit d’aigua, amb capacitat 
per emmagatzemar 600 metres 
cúbics, i la renovació de la con-
ducció d’aigua que subministra 
aigua a aquests dos nuclis ur-
bans. La inversió dels treballs, 
executats per l’ajuntament, ha 
estat de més de 252.600 eu-
ros i han comptat amb un ajut 
de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) de 81.000 euros. 
Segons dades del consistori, el 
nou dipòsit multiplica per vuit 
la capacitat d’emmagatzematge 
d’aigua, que fins ara únicament 
disposava d’un dipòsit de 70 
m³. Aquest increment perme-
trà garantir el subministrament 
durant els mesos d’estiu, quan 
es produeix un increment de la 
demanda a causa del turisme. 

Abans de l’acte, el director de 
l’ACA, Samuel Reyes, s’ha reunit 
amb l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, per abordar les infraes-
tructures per al sanejament de 
les aigües residuals necessàries 
als nuclis de Poble Nou i l’Eu-
caliptus. Samuel Reyes ha avan-
çat que abans de l’estiu ja estarà 
redactat el projecte de la de-
puradora de l’Eucaliptus i per al 
sanejament de Poble Nou ja hi 

Es podrà beneficiar 
l’alumnat que compleixi 

amb els requisits 
socioeconòmics 

determinats

POBLE NOU

ha “l’alternativa definida, gràcies 
al Consorci de Polítiques Am-
bientals de les Terres de l’Ebre 
(Copate) i al Consell Comarcal 
del Montsià”. (ACN)

L’alcalde informa que “ara 
està funcionant en un període 
de proves de sis mesos, per 
això li demano a l’alcalde de 
la Galera que faci el que con-
sideren necessari per evitar 
estes males olors que estem 
tenint al poble i que voldríem 
no haver de partir”. 
Segons informa La Plana Rà-
dio, ara caldrà esperar la res-
posta de l’ajuntament de la 
Galera abans de prendre al-
tres accions i fer arribar les 
queixes a organismes supe-
riors.
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G U I A

Directora del Projecte
Va viure a Barcelona fins als vint-i-cinc anys i passava les vacances a Benissanet, el poble dels seus 
avis. Gràcies a les seves arrels, té la visió del turista que visita el territori, però també la dels que hi 
viuen i estimem la terra. De fet, afirma que fa temps que se sent més ebrenca que «pixapins» (amb 
tota la seva estima). Fa més de deu anys que viu a la Ràpita, on sempre s’hi ha sentit acollida, i és 
una autèntica enamorada del Delta.
Pel que fa a el vessant professional, aporta a l’equip d’EbreXperience més de quinze anys de 
trajectòria en el sector de la comunicació. Posseeix el saber fer que dona la vida, combinat amb 
les ganes d’aprendre sempre coses noves i la il·lusió de continuar formant-se com a professional i 
com a persona. En constant cerca de reptes i influències en nous llenguatges, formats audiovisuals 
i màrqueting digital.! 

Blanca Garcia

2 0 2 2

El portal turístic EbreXperience 
estén les ales

L’any 2020 va engegar el projecte digital 

EbreXperience, que tenia com a objectiu 

recollir en un mateix lloc web totes les 

propostes turístiques que ofereixen les Terres 

de l’Ebre. En una primera fase, es va oferir a 

empreses proveïdores de serveis i experiències 

locals un espai gratuït on tenir visibilitat. Així 

mateix, es van produir una sèrie de continguts 

audiovisuals en format televisiu per donar-li 

un enfocament fresc i dinàmic.

EbreXperience va néixer fruit d’una necessitat 

sorgida en temps de la pandèmia de la Covid-19 

l’any 2020. Per una banda, la impossibilitat 

de publicar aquest diari durant els mesos de 

confinament més dur, fet que va obligar a 

l’equip a buscar noves línies de treball. Per una 

altra banda, s’hi afegia a més, que la mobilitat 

territorial era limitada i canviant. Així que es 

va considerar l’oportunitat de promocionar 

el turisme de quilòmetre zero, que havia 

quedat tocat per la situació, i crear el portal 

EbreXperience.

Aquest estiu del 2022, el projecte estén les 

ales i engega una nova fase. El portal digital 

es reinventa i incorporarà noves seccions de 

ressenyes pròpies, notícies i una agenda de 

tots els actes d’interès que se celebrin a les 

Terres de l’Ebre. A més, s’imprimirà una guia 

turística de caràcter anual: una publicació 

visual i atractiva on es recolliran algunes de les 

millors propostes turístiques del territori. La 

guia s’ha concebut com a material de consulta 

que es distribuirà en punts estratègics de dins i 

El portal EbreXperience torna a agafar 
embranzida i ben aviat comptarà 

amb una guia en paper molt visual i 
atractiva.
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G U I A

Directora del Projecte
Va viure a Barcelona fins als vint-i-cinc anys i passava les vacances a Benissanet, el poble dels seus 
avis. Gràcies a les seves arrels, té la visió del turista que visita el territori, però també la dels que hi 
viuen i estimem la terra. De fet, afirma que fa temps que se sent més ebrenca que «pixapins» (amb 
tota la seva estima). Fa més de deu anys que viu a la Ràpita, on sempre s’hi ha sentit acollida, i és 
una autèntica enamorada del Delta.
Pel que fa a el vessant professional, aporta a l’equip d’EbreXperience més de quinze anys de 
trajectòria en el sector de la comunicació. Posseeix el saber fer que dona la vida, combinat amb 
les ganes d’aprendre sempre coses noves i la il·lusió de continuar formant-se com a professional i 
com a persona. En constant cerca de reptes i influències en nous llenguatges, formats audiovisuals 
i màrqueting digital.! 

2 0 2 2

El portal turístic EbreXperience 
estén les ales

de fora del territori. Va dirigida principalment a 

turistes, però serà un document igual d’atractiu 

per a ebrencs i ebrenques. La Informació 

que recull la guia es pot consultar ampliada 

i actualitzada al portal web EbreXperience, 

que està pensat per poder ser consultat 

principalment des del mòbil i, a través de la 

ubicació d’aquest, oferir primer al visitant les 

experiències que li queden més a prop.

És un projecte de territori, de suma i de 

treball en equip, que vol donar valor a tots 

els agents que fan possible que les Terres de 

l’Ebre siguin un destí turístic amb un gran 

potencial. També és un projecte que potencia 

i ajuda, de forma gratuïta, les empreses del 

territori a tenir més visibilitat. Un projecte 

amb visió de futur, compromès amb la 

sostenibilitat mediambiental i l’equilibri entre 

el desenvolupament i la cura del nostre entorn.

EbreXperience, en format digital i imprès, és un 

projecte avalat pels vint anys d’experiència del 

diari Més Ebre, amb què comparteix filosofia 

i valors. Des de l’inici del projecte i que s’ha 

marcat com a condició sine qua non per al 

futur desenvolupament del portal, consisteix 

en el fet que: EbreXperience és, i serà sempre, 

gratuït per a totes les persones, empreses, 

iniciatives i qualsevol mena d’institucions del 

territori. Es va relegar així la supervivència 

i manteniment econòmic del portal a les 

aportacions de la mateixa empresa editora 

i als futurs ingressos mitjançant eines de 

comunicació comercial.

Un projecte que potencia i ajuda, 
de forma gratuïta, les empreses 

del territori a tenir 
més visibilitat.

Si vols anunciar-te a la guia
 o contactar amb nosaltres, 

rellena el formulari a 
www.ebrexperience.cat

o truca al
682 36 43 02 
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MÓRA D’EBRE
Ebre Lumen 
L’Ebre Lumen converteix la Ri-
bera d’Ebre en un pol artístic i 
d’atracció turístic fins el 3 de 
juny.  Dissabte, a l’Illa de Saurí de 
Móra d’Ebre, es va dur a terme 
l’espectacle multimèdia. Gran 
ambient, abans de l’espectacle, 
a la zona de food-trucks, i tam-
bé durant el mateix.  

ASCÓ
El municipi va 
celebrar la festa 
major de la cultura

El Casal Municipal d’Ascó va 
ser l’escenari que va acollir la 
NIT DE LA CULTURA 2022. 
Cal agrair a totes les persones 
que fan possible els Premis Vila 
d’Ascó, que han assolit ja les 
34 edicions: participants, ju-
rats, editorials i el personal de 
la casa.
El fil conductor de l’acte va ser 

la perspectiva de gènere, en 
tant que va ser la temàtica que 
enguany es va escollir pel con-
curs de microrelats.
Ascó va celebrar la festa major 
de la cultura, que va comptar 
amb unes impressionants ac-
tuacions de la cantautora Cris-
tina Vallribera i lee ballarines 
Júlia Filella i Natàlia Zarco.

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 ve-
ïns d’altres municipis de la 
comarca i fomentar la inte-
racció i la cohesió grupal. 
Inscripció de la Jornada a 
l’Ajuntament d’Horta de Sant 
Joan 977 43 50 05

“Gaudim de la 
Terra Alta” 

a Horta, diumenge
L’Ajuntament d’Horta ha infor-
mat que dimarts es va fer una 
visita d’obra al túnel de la car-
retera T-333 direcció a Tortosa 
i “hem pogut veure que els tre-
balls avancen a bon ritme i dins 
els terminis establerts. S’ha in-
jectat formigó darrere els murs 
de contenció de l’estructura del 
túnel i s’està reforçant el sostre 
amb peces de ferro”.

Horta: 
Obres al túnel

de la carretera T-333

EL NEO FEST ES TRASLLADA ENTRE VINYES A LA 
TERRA ALTA

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 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)

Ascó: Mostra d’Arts i Oficis  i 
Tastavin’s 
Arriba la XIII Mostra d’Arts i Oficis  
i el VIII Tastavin’s. Ascó serà  l’epi-
centre de l’artesania de Catalunya 
durant aquest cap de setmana del 
21 i 22 de maig. Els i les millors 
mestres artesans del país  es reu-
niran al nucli antic. Els carrers de 
la vila s’ompliran de parades d’ar-
tesania, gastronomia i productes 
locals, a més de tallers artesanals, 
jocs infantils,  concerts i d’altres 
activitats. Més info, plana 11.
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La darrera setmana de maig, les llars infantils de L’Onada Bressol organitzen jor-
nades de portes obertes de cara al període de preinscripcions i inscripcions, que 
s’iniciarà a principis de juny. La previsió és que a finals de setmana es publiquin 
el nombre de places escolars de cada centre i curs i la setmana vinent s’obre el 
termini de presentació de sol·licituds de preinscripció. Durant la segona quin-
zena de juny, un cop publicada la llista final d’alumnat admès, es començarà el 
període de matriculació. Als centres de L’Onada Bressol, les dates de les jornades 
de portes obertes són les següents: a la llar Xip Xap a la Ràpita (c. Aragó, 15), els 
dies 23, 24 i 25 de maig; a la llar Bressol del Delta a L’Aldea (c. Independència, 1), 
els dies 24 i 25 de maig; a Lo Panilló de Gandesa (c. Teresa Borràs Domènech, 6), 
els dies 24, 25 i 26 de maig; i a L’Hortet de Deltebre (Avinguda la Pau s/n), els dies 
24, 25 i 26 de maig. En alguns dels casos, es recomana reserva prèvia.
La novetat d’enguany, com va anunciar el Departament d’Educació a mitjan abril, 
és la gratuïtat de P2 a les llars públiques. Es tracta d’una demanda històrica que 
facilita l’accés a l’educació de qualsevol infant. Per aquest motiu, enguany es fa 
molt necessària la preinscripció per tal que cap nen o nena es quedi sense plaça.

A principis de juny comença el període 
de preinscripcions a les llars d’infants 

de L’Onada Bressol

DELTEBRE ROQUETES
Ferit greu un lladre que va caure per 
un barranc quan fugia de la policia
Dijous de la setmana passada 
dos lladres van intentar escapar 
de la policia després de robar 
en domicilis de Roquetes i un 
d’ells va resultar ferit de molta 
gravetat quan va caure per un 
barranc. Està ingressat a l’UCI 
de l’Hospital Verge de la Cin-
ta de Tortosa. L’altre home va 
poder sostenir-se i va resultar il-

lès i el jutge l’ha enviat a presó. 
Havien entrat als volts de les 
deu de la nit en un xalet, a la 
zona del barranc de l’Os, i s’ha-
vien endut diners i joies, però 
en l’assalt a un segon domicili 
van saltar les alarmes de la fin-
ca i el propietari va alertar la 
policia. 
Els van localitzar amb la cà-

Premi de recerca en 
homenatge al mestre 
Salvador Fornós
Esquerra Republicana va ho-
menatjar diumenge al qui va 
ser mestre i director de l’Es-
cola l’Assumpció de Deltebre i 
membre de l’equip d’Esquerra 
Republicana - Més Deltebre, 
Salvador Fornós, que després 
d’una llarga malaltia va morir 
ara fa just un any. 
L’homenatge que es va realit-
zar al Pavelló Josep Luque, va 
ser molt sentit i emotiu, i va 
comptar amb la presència de 
la seva família  i les interven-
cions dels regidors i regidores 
republicans, del portaveu a 
l’Ajuntament Joan Alginet, de 
l’exalcalde de Deltebre Ger-
vasi Aspa i del president de la 
Federació de l’Ebre d’Esquer-
ra, Albert Salvadó.
L’acte va ser conduït per la 
presidenta de la secció local 
d’ERC i senadora Vanessa Ca-
llau, que va lloar la figura de 

Salvador “com amic, mestre i 
font d’inspiració del projecte 
republicà a Deltebre”. Els re-
gidors Carlos Bel i Laura Fa-
bra van presentar la vessant 
educativa de Salvador Fornós. 
L’exalcalde de Deltebre i ex-
company de professió Gervasi 
Aspa, va recordar Fornós com 
“un autèntic amic, lleial i com-
promès amb la justícia social i 
els drets dels treballadors. Es-
tava sempre al costat dels més 
febles”. 
El portaveu republicà, Joan 
Alginet, visiblement afectat, va 
recordar el seu vincle com a 
exregidor d’Educació en l’eta-
pa en què Salvador Fornós era 
director de l’Escola Assump-
ció: “es desvivia per l’Escola, 
el Pavelló Josep Luque n’és 
resultat de la seva insistència 
per disposar de millors instal-
lacions educatives”. 

mera tèrmica d’un dron i els 
Bombers van haver de resca-
tar el lladre que estava malferit 
després de precipitar-se al bar-
ranc. Els Mossos investiguen la 
relació d’aquests dos homes 
amb altres robatoris molt si-
milars que s’han produït a la 
mateixa zona les últimes set-
manes.

Fins a 3.000 persones, entre fu-
turs estudiants i acompanyants 
han visitat la URV durant els 
tres dies de portes obertes que 
s’han fet els dies 19 de febrer, 1 
d’abril i 14 de maig. Les dotze 
escoles i facultats han donat a 
conèixer els 59 ensenyaments 
de grau que oferiran el curs 

Prop de 3.000 persones s’interessen
pels estudis de la URV durant les Jornades
de Portes Obertes 

vinent, així com els equipaments 
on es duu a terme la docència. 
Els alumnes de secundària i les 
seves famílies també han pogut 
conèixer els serveis i les instal·la-
cions de la Universitat, i les acti-
vitats que tenen lloc als diferents 
campus de la mà d’estudiants i 
professorat. 
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Jordà: “el Delta necessita mesures urgents, 
de manera imminent”

El delegat del Govern a les Ter-
res de l’Ebre, Albert Salvadó, ha 
participat aquest dimarts en la 
Comissió d’estudi sobre la Pro-
tecció del Delta de l’Ebre al Par-
lament, on ha presentat les ex-
periències del model holandès 
de protecció de la línia de costa, 
adaptable al delta de l’Ebre.
Albert Salvadó ha destacat que 
la gestió ambiental que n’ha fet 
el govern holandès per la pro-
tecció de la seva línia de costa 
demostra que “no cal invertir 
més temps i diners en més es-
tudis, hi ha coneixement aplicat 
i testat arreu del món per definir 
actuacions efectives per prote-
gir el delta de l’Ebre”. En aquest 
sentit, el delegat del Govern ha 
presentant en seu parlamentà-
ria similituds i diferències entre 
la costa dels Països Baixos i la 
costa del delta de l’Ebre. En-
tre les similituds evidents, que 
hi ha grans àrees per baix del 
nivell del mar; també, que es 

Albert Salvadó: “no cal invertir més temps i diners en més 
estudis, hi ha coneixement aplicat i testat arreu del món per 
definir actuacions efectives per protegir el delta de l’Ebre” La consellera d’Acció Climàti-

ca, Alimentació i Agenda Rural, 
Teresa Jordà, ha manifestat 
que “el Delta  ha d’estar per 
sobre pugnes i colors polítics”.
 “Volem que la Generalitat si-
gui l’eina de consens per a la 
conservació i protecció del 
Delta per esdevenir una via 
integradora de desenvolupa-
ment i per la gestió del terri-
tori que fa compatible la con-
servació de la seva diversitat i 
les activitats productives”, ha 
remarcat.
La consellera ha aprofitat la 
seva intervenció per anunci-
ar la creació de la Comissió 
per la Protecció del Delta de 
l’Ebre com un òrgan consul-
tiu, assessor, de concertació 
i participació de les adminis-
tracions, els organismes, les 
corporacions, les entitats i 
els sectors de la societat civil. 
“Tots, per a anar a una, totes 
i tots amb un sol objectiu: 
protegir el Delta de l’Ebre”, ha 
clos Teresa Jordà.

La consellera Jordà presenta l’Estratègia 
per protegir el delta de l’Ebre

La consellera d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda Rural, 
Teresa Jordà, ha presentat a la 
Comissió d’Estudi sobre la Pro-
tecció del Delta del Parlament, 
l’Estratègia Delta.  Una estra-
tègia sòlida del Govern per tal 
de protegir el Delta de l’Ebre 
després de molts anys. “És un 
model de cohesió d’acord amb 
la sostenibilitat. Una estratègia 
que uneix coneixement i gestió 
per evitar la regressió del Del-
ta, que ens marca el camí, que 
ens diu què hem de fer, com, 
quan i amb qui”, ha explicat la 
consellera.
“El Delta necessita mesures 
urgents, de manera imminent. 
Volem executar les millors me-
sures de protecció del Delta de 
l’Ebre davant les amenaces de 
la regressió, la subsidència, la 
minva de cabal del riu i les con-
seqüències del canvi climàtic”, 
ha continuat sobre l’Estratègia 
Delta.
El diàleg amb totes les admi-
nistracions que hi tenen com-
petències, però també amb les 
entitats ambientals, és un ele-

ment imprescindible per incidir 
en una planificació estratègica. 
“L’única manera de protegir-lo 
és anant tots a una”, he eviden-
ciat la consellera.
La diputada republicana Maria 
Jesús Viña en la seva inter-
venció en la comissió, ha vol-
gut remarcar que “després de 
molts anys d’ignorància abso-
luta i bones paraules però cap 
projecte, per fi, resoldre la re-
gressió del Delta de l’Ebre és un 
objectiu prioritari per al govern 
republicà”. “És una proposta de 
lideratge del Govern de Cata-
lunya”. Al detall, la consellera 
Jordà ha explicat que aquesta 
Estratègia Delta recull una sè-
rie de projectes i actuacions 
amb calendari i pressupost, 
que s’implementaran en tres 
escales temporals: a curt, mit-
jà i llarg termini. I també, en 
tres línies de treball basades 
en la governança, la gestió i la 
comunicació. A curt termini i 
fins al 2024, es crearà una tau-
la de treball formada per uns 
12 membres amb participació 
del Departament, del Ministeri 

de Transició Ecològica i repte 
demogràfic, la Taula Consens i 
entitats ambientals. La primera 
reunió tècnica per començar a 
treballar-hi es durà a terme el 
pròxim 18 de maig.  També, s’ha 
explicat els detalls de la des-
pesa assignada al Delta i xifrada 
en 6 milions d’euros anuals, tal 
com preveu el Parlament.
Durant el període del 2025 al 
2028, a mitjà termini, és neces-
sari tenir un projecte estructu-
rat de participació coliderat per 
la Generalitat, on també es fi-
nalitzarà el Pla de Protecció del 
Medi Natural i el Paisatge.
També s’impulsarà el Pla de 
contenció de la regressió i la 
subsidència a partir de soluci-
ons basades en la natura, és a 
dir, es treballarà de la mà amb 
les comunitats de regants, amb 
experts internacionals i els ac-
tors que siguin necessaris per 
traçar el Pla de Conservació 
del sistema deltaic amb Sis-
temes Basats en la Natura i a 
més, s’executaran els projec-
tes del Fangar, el Trabucador 
i l’Illa de Buda. Finalment, en 

tracta d’una costa dinàmica, 
que pateix variacions constants 
importants i moviments predic-
tibles quan es coneix la dinà-
mica costanera. Alhora, la co-
existència de l’activitat humana, 
productiva i econòmica amb un 
gran valor ambiental i, sobretot, 
que el canvi climàtic i la puja-
da del nivell del mar obliguen a 
desenvolupar noves estratègies 
per evitar que la costa, tal com 
es coneix, desaparegui.
Amb tot, també hi ha aspectes 
que diferencien les dues zones, 
ja que Holanda té tota la seua 
costa vulnerable al risc d’inun-
dabilitat, mentre que els riscos 
del litoral ebrenc no són ge-
neralitzables, a curt termini, a 
tot el litoral català ni de l’Estat 
espanyol. De fet, el delta de 
l’Ebre esdevé una de les poques 
excepcions i, això, a la pràctica, 
dificulta que la protecció del 
Delta sigui una qüestió d’Estat, 
com ho és a Holanda.

l’horitzó 2050, es vol tenir un 
model consolidat de gover-
nança, mantenint els canals de 
comunicació amb el territori, 
adaptant els temes a tractar i el 
nombre de representants quan 
s’hagi complert com a Govern. 
“Hem d’aconseguir un model 
integrador que mantingui en 
equilibri la conservació de la 
natura i les activitats humanes”, 
ha reivindicat Jordà. A més, 
s’haurà de tindre un seguiment 

per  conèixer amb detall les 
aportacions de sediments ne-
cessaris per evitar la regressió 
del Delta i la  monitorització 
de  l’evolució de les accions 
de conservació del Delta per 
a tenir una idea precisa de la 
seva evolució. Per altra banda, 
s’haurà de negociar amb el go-
vern estatal models de gestió 
innovadors que permetin apor-
tació de sediments necessaris 
per a l’Ebre.

El delegat del Govern 
a les Terres de l’Ebre 

compareix a la Comissió 
d’estudi sobre la 

Protecció del Delta de 
l’Ebre al Parlament 

També, als Països Baixos, hi ha 
una primera decisió estratègi-
ca que va ser defensar i prote-
gir la línia de costa, que es va 
prendre fa anys i que emmarca 
i defineix tots els instruments, 
les polítiques i les actuacions 
que des d’aquell moment es 
duen a terme. Finalment, una 
de les diferències remarcables  
és “l’enorme dificultat que hi ha 
al delta de l’Ebre per col·laborar 
entre diferents administracions 
per resoldre problemes que són 
complexos”. Salvadó ha apel·lat 
a l’Estat espanyol “a adoptar 
ja una decisió estratègica per 
mantenir l’actual morfologia 
del Delta i a col·laborar estre-
tament Estat, Generalitat, món 
local i actors del territori per a 
salvar el delta de l’Ebre”. En la 
sessió també hi ha participar el 
director general de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural, Marc 
Vilahur, i el portaveu de la Taula 
de Consens, Xavier Curto.

“Per sobre 
de pugnes i colors 

polítics”
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PRIMERA CATALANA: 

Rapitenca-Igualada diumenge 12h

SEGONA CATALANA: 

Fase ascens: diumenge: Canon-
ja-Cambrils U (12h); Reddis-Al-
deana (17h) i Tortosa-Ampolla 
(19h).

Permanència 4: diss 18h 
Morell-Camarles. Diumenge: la 
Sénia-Montblanc (17h

TERCERA CATALANA: 

dissabte: Tortosa-S Bàrbara 
(17h); Alcanar-Roquetenc (17h); 
Catalònia- Ametlla (17.15h); 

Diumenge: J i Maria-Rapitenca 
(16h); la Cava-Flix (17h); Gan-
desa-Amposta (17h); Godall-Cor-
bera (18h) i Benissanet-Olimpic 
(18h) 

QUARTA: 

Dissabte: Tivenys-Catalònia 
(15.30h); Ametlla-J i Maria 
(17h); la Cava-Camarles (17h); 
Gandesa-Fatarella (17.30h); 
Aldeana-Perelló (18h); Masden-
verge-Ebre Escola (18h).

Diumenge: Ginestar-Pinell (17h) 
i la Galera-S Jaume (18h

AL TORTOSA LI 
VA TOCAR LA 
LOTERIA 
El Tortosa va passar de ser 
un equip clàssic de terce-
ra divisió a ser-ne en un 
procés descendent, Primera 
Catalana, preferent i segona 
Catalana. I ara es troba en 
què qualsevol equip de les 
nostres terres el pot guanyar. 
Va tocar fons el Tortosa. Sí, 
però alguna cosa ha canviat.  
Primer la fusió futura amb 
l’Ebre escola, que li donarà 
un impuls a futbol base que 
podria repercutir en 4 anys 
al primer equip per fer un 
equip al cent per gairebé 
ebrenc. Després, l’arribada de 
Jordi Fabregat, que li donarà 
estabilitat per a la propera 
campanya i segur que deixarà 
empremta si es queda 2 ó 3 
Anys. I la tercera bona notícia 
és l’arribada de Juanjo Rovira 
per donar un canvi al futbol 
base, envoltat de tres bons 
elements. Amb tot aquest 
panorama s’entreveu un 
millor horitzó. Només hi ha 
un dubte si Mariano seguirà 
com a president (crec que 
seguirà). Si no ho fa, seria bo 
que Jordi Garcia agafés tot el 
poder per liderar el projecte 
Tortosa/Ebre Escola, excepte 
si algun gurú vulgui presen-
tar-se per donar una altra 
direcció al futbol del Tortosa. 
Penso sincerament que es 
presenta interessant el nou 
Tortosa que en poc temps 
no li ha tocat la loteria, però 
gairebé es podria dir que sí. 
Han passat coses bones en 
les darreres setmanes. 

CELMA

SÓC EBRENC
M’agrada molt el meu terri-
tori. Sóc un enamorat. Estic 
orgullós d’on sóc. I sempre 
he defensat les notres Terres 
per allí on he anat. Fa més 
de 25 anys vaig començar a 
locutar partits per camps de 
Catalunya quan llavors feia 
el seguiment del Tortosa. 
També vaig anar a Cartage-
na. Eren els meus principis. 
Sempre vaig dir que no em 
posaria cap bufanda mentre 
estic narrant el partit. Però 
quan surto del nostre terri-
tori, no tinc miraments si és 
per la Rapitenca, pel Tortosa 
o per l’Amposta...o per qui 
sigui. No porto la samarreta 
però casi.... M’identifico i 
m’apassiona el que faig. Les 
meues mancances amb un 
micro les compenso amb pas-
sió i entrega. Si la Rapitenca, 
diumenge passat, va marcar 
al 92, s’havia de narrar amb 
passió. I així vaig fer-ho. 
Com calia. I espero diumenge 
vinent poder també  fer el 
mateix. I ara no és que sóc 
rapitenc ni de la Rapitenca. 
Simplement, sóc ebrenc. I 
amb molt d’orgull. 

MICHEL PRIMERA CATALANA
La Rapitenca, a un pas 
per ser campiona

LA PROPERA

   Els partits
   de Canal TE: 

Catalònia-Ametlla
Dissabte: 23 h // (Rep) diumenge 2 h 

i 15.30h.

Rapitenca-Igualada
Diumenge 23.45 h // (Rep) dilluns 2 

h i 10 h.

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores
Repors amb els gols: Rapitenca-
Igualada; Tortosa-Ampolla; 
Catalònia-Ametlla i J i Maria-
Rapitenca B. 

Diumenge vinent, 12 hores. És 
la gran cita a la Devesa de la 
Ràpita. La Rapitenca, si guanya 
contra l’Igualada, serà campio-
na del grup 3 de la primera ca-
talana i pujarà a Tercera divisió. 
Queda poc per tornar a fer his-
tòria. Però el partit s’ha de jugar 
i s’ha de guanyar.  
Els rapitencs estan a cinc punts 
del segon classificat, el Mo-
llerussa. És el rival en l’última 
jornada. Però hi ha autodepen-
dència per poder arribar a Mo-
llerussa amb els deures fets. 
Caldrà patir. La Rapitenca ja va 
haver de fer-ho diumenge pas-
sat al Catllar, quan els locals van 
empatar avançada la represa. 
Les ocasions van existir però el 
Catllar va apretar i va poder ge-
nerar el 2-1, a la contra. Al 92, 
quan la situació més és compli-
cava (el Mollerussa va guanyar), 
un gol d’or d’Oribe va fer escla-
tar a l’afició desplaçada (1-2). 
Un gol de campionat. 
21 jornades sense perdre i un 
equip que ha tret grans resultats 

a còpia d’ordre i de qualitat, amb 
un gran mestre a la banqueta. 
Teixidó va sofrir diumenge al 
Catllar: “semblava que la fei-
na de tantes jornades es podia 
esvair però a darrera hora vam 
trobar el premi. Queda encara. 
S’ha de ser prudent i conscients 
que haurem de treballar molt en 
este darrer partit a  casa”. Omar, 
sancionat, serà baixa. El Tri ki tri 
tornarà a fer-se sentir. 90 mi-
nuts per a tocar el cel. 

Una victòria diumenge 
valdria l’ascens a 

Tercera divisió

Ahir va fer-se oficial que Ge-
rard Capera, que va començar 
la temporada amb l’Ampolla, és 
el proper entrenador de l’equip 
faldut. 
Esta setmana han hagut més 
novetats en altres banquetes. 

Gerard Capera, nou mister 
de l’Ulldecona
Les podeu trobar a la plana se-
güent. N’hi ha alguna més que 
no podem informar-ne encara 
perquè així ens ho demanen els 
clubs. 
Les comunicarem la setmana 
propera. 
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2A CATALANA. PLAY OFF2A CATALANA. PLAY OFF

L’ALDEANA 
GUANYA A 
L’AMPOLLA (3-0)
L’Aldeana va guanyar l’Ampolla 
per 3-0. Jesús, jugador cadet, 
va fer l’1-0 i al final, Nacho i 
Mata van sentenciar.
L’equip aldeà va empatar dime-
cres a la Canonja, en partit de 
recuperació, que es va suspen-
dre  fa dos diumenges (1-1). 
Ferran Simó, mister de l’Al-
deana: “els dos equips estem 
minvats d’efectius i també es 
va notar que hi ha no havia res 
en joc. No obstant, natros pot-
ser vam posar-li un xic més d’il.
lusió. La primera meitat va ser 
igualada, bastant travada. A la 
represa natros vam fer un pas 
endavant i, tot i que l’Ampolla 
va haver una fase que va apre-
tar, vam contrarestar-ho i al fi-
nal vam sentenciar. La victòria 
reforça i buscarem millorar”. 
Aitor, porter ampollero, es va 
lesionar i Gito, es va posar sota 
els pals. Partit sense més histò-
ria.  
D’altra banda, a Gerard Badia, 
fins ara a l’Ascó,  l’Aldeana  va 
intentar incorporar-lo per jugar 
els partits que mancaven de la 
lligueta. 
Però té fitxa professional i per 
temes burocràtics no va poder 
formalitzar-se. 
Està entrenant amb l’Aldea i 
s’ha parlat amb ell de cara a la 
temporada vinent.  

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

19
11
8
7
2
6

6
5
14
9
11
8

equip                    GF       GC     PNTS

PLAY OFF ASCENS 8. 7 jornada

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

Ivan Martínez i 
Joel, han causat 
baixa del club

EL TORTOSA S’ALLUNYA DE L’ASCENS AMB LA 
DERROTA AL CAMP DEL CAMBRILS UNIÓ (3-1)

Els jugadors Ivan Martínez i Joel 
Marigot han causat baixa del 
Tortosa per qüestions discipli-
nàries d’ordre intern, segons va 
informar el club. Tots 2 ja no 
van entrar en la convocatòria 
del partit de dissabte a Cambrils. 
Un partit que era decisiu i en el 
que el Tortosa va estar minvat 
d’efectius. 
L’equip roigiblanc va perdre al 
camp del Cambrils Unió (3-1). 
Havia de guanyar per tenir au-
todependència per l’ascens. I 
no va poder fer-ho. Cal desta-
car que a la primera meitat el 
Tortosa va avisar aviat i va estar 
ben posat, sent dominador del 
joc i tenint alguna opció més a 
banda del gol de Konu, apro-
fitant una pilota a l’espai. A la 
represa, el Cambrils va arriscar 
amb els canvis i el Tortosa sem-
blava que podia sorprendre a la 
contra. Els locals van avisar amb 
una rematada que va traure Ro-

LA SÉNIA SE SALVA

vid Vilanova (Rapitenca juvenil) 
serà el proper entrenador.  

L’AMPOSTA IMPUGNA EL PARTIT DE LA 
DARRERA JORNADA, ENTRE EL VILASECA 
I EL REMOLINS BÍTEM 

Amb el triomf al camp del Bona-
vista, la Sénia ja té la permanèn-
cia assegurada a la categoria. La 
victòria del Morell al camp del 
Montblanc ja condemna també 
a l’equip de la Conca de Barbe-
rà que, juntament amb el Bona-
vista, a falta de 3 jornades, baixa  
a la Tercera catalana. 
La Sénia, en la temporada del 
comiat de Serrano, després 
d’una llarga etapa al club, ha fet 
els deures i cal destacar la seua 
trajectòria amb un equip molt 
jove i amb molts jugadors lo-
cals. Les gestions per contrac-
tar un nou entrenador ja estan 
perfilades i es parla de que Da-

jas. I tot va canviar arran d’una 
jugada d’atac del Tortosa en què 
Roger va quedar lesionat. Es va 
reprendre el joc, el Tortosa, amb 
10,  no va organitzar-se defensi-
vament i una simple pilota a l’es-
pai va comportar una centrada i 
el gol de Miki. A partir d’aquell 
instant, el Cambrils, amb més 
múscul, es va imposar i Miki 
va establir el 2-1, curiosament 
també en un moment en què 
el roigiblanc Yassine estava fora 
del camp lesionat. Konu, amb 
molèsties, també fou substituït. 
El Tortosa va perdre força ofen-
sivament. Tot i que els de Fabre-
gat estaven entregats, i que el 
Cambrils va tenir més opcions 
amb espais, el Tortosa va poder 
empatar amb una rematada de 
Guillem que va aturar el porter. 
I també amb una acció en què 
el cadet Pau, un xic forçat, no va 
poder rematar amb comoditat 
davant de porteria i la pilota va 

19
14
9
6
5
5

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

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

19
14
20
10
2

7
6
8
16
28

equip                    GF       GC     PNTS

PERMANÈNCIA 8.4. 7 jornada

Montblanc-Morell               0-2
Bonavista-la Sénia                0-3
Descansava Camarles 

Propera: Morell-Camarles
La Sénia-Montblanc 
(Baixen Montblanc i Bonavista)

13
12
11
4
0

L’Amposta ha impugnat el par-
tit entre el Vilaseca i el Remo-
lins Bítem de la darrera jornada 
del play-off de descens. El club 
ampostí ha presentat al.legaci-
ons perquè s’estudie el desen-
llaç d’aquella confrontació en la 
que els de Bítem van salvar-se 
remuntant a la segona meitat, 
al camp del Vilaseca. L’Ampos-
ta, amb la derrota contra el Riu-
doms, és l’equip que baixa de 
categoria. 
Ara caldrà esperar que és el que 
dictamina el comitè que d’en-

trada ha demanat altres al.lega-
cions. 
S’obre un procés que potser 
llarg. 
D’altra banda, l’Amposta ja ha 
iniciat gestions per trobar relleu 
a la banqueta. Després dels ru-
mors que deien que Camarero 
podia ser una possibilitat, sembla 
que la que s’acabarà confirmant 
és la de Juanjo Serrano, que en-
trena a la Sénia on ha estat els 
darrers anys i no continua. De 
moment, no hi ha res confirmat 
ni oficial. 

sortir per sobre del travesser. 
Amb el partit trencat i amb el 
Cambrils generant perill, va ar-
ribar la sentència en una contra 
que va definir Marc. Al final, der-
rota i el Tortosa que hauria de 
guanyar els 3 partits que man-
quen i esperar que el Cambrils 
en pergués dos. Complicat. 
Foto: Facebook CD Tortosa

Serrano no seguirà

ALBERTO LÓPEZ NO SEGUIRÀ AL 
CAMARLES, LA TEMPORADA VINENT
El Camarles ja va salvar-se la 
setmana anterior, en aquesta 
va descansar. La junta direc-
tiva, durant la temporada, ha 
donat suport al mister Alberto 
López, fins i tot quan van ha-
ver jugadors que van plantejar 
marxar si seguia el tècnic. La 
directiva va fer costat i va do-
nar les baixes als jugadors que 
van demanar-les, fent costat a 
l’entrenador. I així ha estat fins 
el final de la temporada. Però 
no continuarà en la vinent. La 
directiva va comentar-li dilluns 
al tècnic que no continuaria. 

El Camarles ja treballa en la 
planificació de la nova campa-
nya i el nou tècnic serà Carlos 
Gilabert, que ha fet una gran 
temporada amb el Roquetenc.  

EL REDDIS PUJA
El Reddis va guanyar diumenge 
a la Canonja i, d’aquesta mane-
ra, a manca de 3 jornades, ja és 
equip de Primera catalana. Ara 
l’objectiu és acabar la lligueta 
d’ascens en primera posició.

AMBRÓS RENOVA
Ambrós Segura ha decidit final-
ment renovar amb el Móra la 
Nova. 

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS

Carlos Gilabert 
(Roquetenc) 
entrenarà al 
Camarles la 

campanya vinent
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3A CATALANA

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

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

equip                    GF       GC     PNTS

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

CORBERA, 3
CATALÒNIA, 5
El líder Catalònia va fer un altre 
pas en guanyar a Corbera. Va 
ser un gran partit. El primer avís 
va ser local. Però el Cata, apro-
fitant la feblesa en defensa dels 
locals, es va posar amb el 0-2, 
gols de John i de Sergi Escoda, 
este darrer amb una espectacu-
lar rematada. Però el Corbera va 
reaccionar. David, amb un gol 
extraordinari, va fer l’1-2 i Bar-
rena va empatar. El Cata també 
va estar tou en defensa. Amb el 
partit molt obert (els locals, amb 
recursos ofensius, van ser atre-
vits amb bones associacions. I 
estaven posats en el partit. Però 
el Cata, que també generava 
ocasions, es va tornar a avançar 
amb una bona contra que John 
va assistir i Aleix va aprofitar. La 
contra s’origina arran d’una fal-
ta molt clara sobre el local Da-
vid, que no va ser xiulada.  A la 
represa, el Corbera, que només 
tenia un canvi, va seguir viu i En-
ric va empatar a 3. Però llavors el 
Cata, amb més múscul amb els 
canvis, es va imposar. Va gene-
rar, amb espais, i va decidir amb 
el gol de Cristian, arran d’una 
falta, i el d’Aleix. El Corbera va 
intentar-ho, però ja amb poques 
energies. Malgrat això, va haver 
un penal del visitant Leandro que 
no es va xiular. Al final, 3-5. El 
Corbera seguirà a la categoria. El 
president i dos directius pleguen 
però hi haurà continuïtat direc-
tiva a falta de saber qui farà de 
president. El Catalònia està més 
a prop. Li falta un punt per ser 
campió. Demà rebrà l’Ametlla i 
en la darrera jornada visitarà el 
cuer Olimpic. 

FLIX, 1
J I MARIA, 3
Albert Lizaso, del Flix: “a la pri-
mera meitat el Jesús i Maria ens 
va donar un bany, en tots els as-
pectes, molt fort físicament. Va 
tenir les ocasions, fent els gols. 
Amb el 0-3 era molt complicat 
remuntar. Al descans vam par-
lar de sortir amb convicció tot 
i l’adversitat del resultat. I a la 
represa el partit va canviar. Vam 
fer l’1-3 i vam tenir ocasions per 
marcar el 2-3, amb més domini. 
Ells a la contra van fer perill del 
joc a la represa. A la segona mei-
tat vam donar la cara i, potser si 
marquem abans el 2-3, hagués-
sim pogut fer alguna cosa més”. 
Des del del J i Maria es comen-
tava que “vam sortir molt inten-
sos, tenint opcions i el domini. Al 
15 Toni va fer el 0-1. I tot seguit 
fruit de les nostres arribades, 

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. Godall
12. Corbera
13. Benissanet
14. Tortosa
15. Alcanar
16. Olimpic

89
81
73
52
60
66
67
55
55
49
46
56
35
39
32
19

equip                    GF       GC     PNTS

29
24
27
20
31
47
42
38
43
64
76
77
85
64
95
112

71
66
64
58
58
52
46
43
41
28
26
25
21
20
14
8

TORTOSA B, 1
GANDESA, 2

vam marcar el 0-2 i el 0-3.  A 
la represa la dinàmica del partit 
va canviar. No vam tenir control 
del joc i el Flix va pressionar més 
amunt, marcant el gol a darrera 
hora. El resum és que vam fer 
una primera meitat molt bona, 
podent fer més gols. A la represa 
el partit no va estar tan dominat, 
tot i que tampoc es va patir”. 

ROQUETENC, 3
S BÀRBARA, 0

RAPITENCA, 3
GODALL, 3

AMPOSTA B, 0
LA CAVA, 2
Oliver, de l’Amposta: “penso 
que vam ser millors que la Cava. 
A la primera meitat vam tenir 3 
ocasions molt clares, ells una. 
El que havíem parlat de tapar 
la seua sortida de pilota apre-
tant dalt vam Aconseguir-ho. 
Tot i que vam començar un xic 
nerviosos, amb els minuts ens 
vam posar dins del partit. A la 
represa vam sortir un xic més 
replegats però molt intensos, 
jugant amb molt de ritme amb 
sortides de pilota i vam generar 
un partit d’ocasions. Una pèr-
dua en l’elaboració va suposar 
el 0-1 i després ens van fer el 
0-2. Molt content de la imat-
ge que es va donar amb molt 
d’ambient al camp”. 
Jordi Roca, de la Cava: “l’Am-
posta, amb més efectius, és un 
bon equipo. I ens va posar amb 
dificultats, sobre tot en el pri-
mer tram del partit quan arran 
d’errors nostres en la sortida de 
la pilota ens va crear dus ocasi-
ons clares de gol. Amb els mi-
nuts, el partit es va equilibrar i 
ja vam tenir més control, creant 
possibilitats abans del descans. 
A la represa, vam tenir algo més 
de domini i vam intentar pro-
gressar davant un rival intens 
que buscava les seues opcions 
al contraatac. Ja en el darrer 
tram del duel, va ser important 
el gol d’Adri i, amb el 0-1 i amb 
espais, Gerard acabaria decidint 
amb el 0-2. Victòria molt treba-
llada davant d’un molt bon rival 
i que sobre tot a l’inici del partit 
va tenir les ocasions més clares 
per avançar-se en el marcador. 
Seguirem lluitant en l’intent de 
poder acabar el millor possible”. 
La Cava és tercera a la taula. 
Diumenge rebrà el Flix mentre 
que l’Amposta B visitarà, també 
diumenge, el Gandesa. Serà la 
penúltima jornada del campio-
nat. 

Òscar Rumense, tècnic del Tor-
tosa B; “va ser un partit molt igua-
lat, amb alternatives en el domi-
ni. Natros vam sortir molt posats, 
este dia amb molts efectius amb 
jugadors del juvenil i cadets als 
que agraeixo l’aportació que es-
tan fent. Els primers 20 minuts 
van ser dominats per natros. Vam 
sorprendre al Gandesa. Però un 
parell d’errades defensives ens 
van penalitzar i el Gandesa, en 
cinc minuts, ens va marcar dos 
gols. Fins el descans, ells van ser 
els amos del partit. Al descans 
vam fer reajustos que ens van 
anar bé. L’equip va sortir agressiu 
i es va posar dins del partit, cre-
ant altres arribades i fent un pal. 
Molt content de la segona meitat 
i de part de la primera. Penso que 
vam merèixer més. Així hagués-
sim hagut de jugar en moltes jor-
nades, sent intensos, ben posats 
i sabent sofrir quan calia. Felicitar 
a l’equip. Hem assolit la perma-
nència. Hem patit durant la lliga 
per les circumstàncies que hem 
anat tenint, en forma de baixes i 
dificultats per entrenar. Hem de 
seguir, ja preparant la temporada 
vinent”. Ivan Romeu, del Gan-
desa: “va ser un partit molt obert. 
A la primera meitat ens va costar 
agafar el domini que sí que vam 
tenir al final del primer temps. Al 
primer tram del partit el Tortosa 
es va sentir més còmode i va fer 
diverses arribades, amb un tret 
llunyà al pal. La clau per natros 
va ser fer dos gols en pocs mi-
nuts i després vam tenir diverses 
possibilitats per marcar el 0-3. A 
la segona meitat el Tortosa ens 
va superar durant els primers 20 
minuts i ens va marcar el gol ar-
ran d’una errada nostra. Poste-
riorment, ells van tenir opcions 
per a poder empatar, una molt 
clara. En el darrer tram del partit, 
es va igualar i el Tortosa ja no va 
tenir domini del joc, i natros vam 
tenir opcions de tancar el partit. 
Al final, 1-2.  Potser un empat no 
hagués estat injust per l’inici de 
la segona meitat. Però en global 
natros vam tenir les nostres fa-
ses, amb moments que vam po-
der decidir amb el tercer gol. En 
general, bon partit, interessant 
per a l’espectador”.  

La Rapitenca B va salvar un punt 
en afegit en un partit amb mol-
tes alternatives. Juanjo Agustin, 
mister del Godall: “va ser un 
partit en què des del principi els 
dos equips van proposar un joc 
d’atac. Ens vam avançar al pri-
mer minut i ràpidament la Rapi-
tenca va empatar. A la primera 
meitat, van haver alternatives, 
joc vistós. Cap dels dos equips 
va tenir un control del joc supe-
rior a l’altre. Es van crear ocasi-
ons. A la represa, ells van sortir 
més intensos. Vam acusar que 
no teníem gent per fer canvis. A 
darrera hora el porter que estava 
a la banqueta va sortir de davan-
ter. Ens vam defensar amb ordre 
i vam aguantar el 2-3 fins el fi-
nal. La Rapitenca va empatar i va 
buscar el gol de la victòria però 
vam poder contrarestar-ho i 
vam sumar un punt meritori, tot 
i rebre el gol al final”. El Godall 
està matemàticament salvat. 
La Rapitenca B en la propera 
jornada visita el Jesús i Maria, 
equip que lluita per la segona 
plaça mentre que el Godall re-
brà al seu camp al Corbera en 
el darrer partit de la temporada 
davant de la seia afició.

Xavi Subirats, tècnic de l’Ametlla: 
“el partit va tenir poca història, 
tot i que aviat ells van tenir una 
ocasió. Però amb els minuts vam 
dominar davant d’un Benissanet 
que va tancar-se sense poder 
sortir a la contra. Vam generar 3 
o 4 ocasions clares i a més vam 
fer dos gols abans del descans. A 
la represa ells van acusar el tema 
físic i ja aviat vam fer dos gols. 
Amb el 4-0 vam seguir i Héc-
tor amb un gran gol va marcar 
el 5-0. Ens van fer el 5-1 i des-
prés Rullo va ampliar l’avantat-
ge”. L’Ametlla suma 3 victòries i 
un empat en les darreres 4 jor-
nades. Ramon Grau, del Benis-
sanet: “una vegada més, vam 
anar amb 13 efectius i sense el 
porter Gallego. David es va po-
sar sota els pals. Tot i així, vam 
sortir bé i vam tenir dues ocasi-
ons clares. Però amb els minuts, 
ells van generar ocasions i van 
marcar el 2-0. Ells van dominar i 
fou un atac i gol. A la represa es 
van lesionar dos jugadors i vam 
fer els dos canvis. I al minut 70 
es va lesionar un altre jugador i 
vam jugar amb deu i llavors van 
arribar més gols. Ells van crear 
moltes més ocasions i res a dir. 
Complicat competir quan vas 
així”. El Benissanet ja ha salvat la 
categoria. 

AMETLLA, 6
BENISSANET, 1

Miquel Campos, tècnic del Ro-
quetenc: “el partit ben aviat es 
va posar de cara quan al minut 
8 en una bona pressió de Daiz, 
va forçar l’errada del porter i de 
retruc va fer l’1-0. Fins al des-
cans domini local però sense 
ocasions clares de gol. A la se-
gona part va seguir el domini 
del Roquetenc en un partit de 
ritme lent, possiblement degut 
a la calor. Al tram final de par-
tit el Roquetenc va arribar més 
sencer físicament disposant de 
vàries ocasions de gol, de les 
quals va aprofitar dos per ar-
rodonir la victòria”. El Roque-
tenc segueix quart a la lliga. El 
tècnic Carlos Gilabert no con-
tinuarà la temporada vinent. 
Chema, del Santa Bàrbara: “el 
partit no va tenir història. Per 
part nostra, dels pitjors que 
hem fet.  Es va notar que ja es-
tem al final de temporada, amb 
els deures fets davant d’un Ro-
quetenc que està  lluitant per 
la quarta plaça, mirant la taula 
per amunt. I té este al.licient i 
va fer-ho milor que natros en 
tots els sentits. Va jugar millor, 
va córrer més i natros no vam 
estar ben posats”.

OLIMPIC, 2
ALCANAR, 1
En el duel de cuers, l’Olimpic va 
sumar la segona victòria de la 
temporada, guanyant a un Al-
canar que, d’aquesta forma, ja 
consuma de forma matemàtica 
el descens de categoria. A fal-
ta de dues jornades. Un histò-
ric del nostre territori que cau 
a la Quarta catalana. Tots dos 
equips, Olimpic i Alcanar, són 
els que baixen.
Alejandro Alonso, tècnic de l’Al-
canar: “l’equip ha tingut moltes 
dificultats des de l’inici de tem-
porada, sense camp per poder 
entrenar i jugar. I per això s’ha 
anat al camp del Vinaròs, a qui 
li estem agraïts. Però la veritat 
és que tot s’ha fet coll amunt. 
Ha estat molt complicat l’any 
per jugadors i directiva. Malgrat 
això s’ha fet un gran esforç. Ara 
hem d’acabar la lliga i ho farem 
com en les darreres jornades, 
amb els que estem. L’Alcanar 
és un club històric i s’ha de re-
cuperar la il.lusió per tornar on 
mereix”.
En la propera jornada, l’Alcanar 
rebrà al Roquetenc.
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EQUIP DE LA SETMANA
CF LA SÉNIA
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· David Vilanova és el nou entre-
nador de La Sénia, equip en el 
que ja va militar una temporada 
com a jugador. Des dels 20 anys 
entrena equips de futbol base i 
ha estat tres anys als Estats Units 
amb Gombau a les escoles de 
David Villa. A més ha entrenat 
el Roquetenc una temporada i 
ara estava al juvenil de la Rapi-
tenca. Treballador, exigent, res-
ponsable, humil, metòdic i bona 
persona. Substitueix Serrano. 
Tots dos tenen pendent prendre 
unes cerveses. Dos il·lustres se-
niencs el coneixen bé:  Plàcid va 
ser el seu entrenador i a Torto-
sa va jugar amb Gerard Estrella. 
Quatre seran les altes, dues es-
tan tancades. Jo ja sabia fa tres 
mesos que Serrano no seguiria. 
Es va contactar amb Nando 
Garcia, Camarero i Xavi Cid. 
Finalment s’ha fitxat un mister 
per a un projecte de 3 anys i 
del perfil de Serrano. Curiós les 
tres persones que van moure el 
fitxatge de Vilanova no són a la 
directiva.
· Carlos Gilabert s’està conver-
tint en l’entrenador de moda, va 
fer bona feina a Ulldecona, des-
prés a La Cava i ha fet una gran 
campanya al Roquetenc, equip 
revelació. No seguirà. Fitxarà 
amb el Camarles.
· Ramon Sancho va ascendir al 
filial de la Rapitenca de quarta 
a tercera, i el va consolidar; va 
agafar el primer equip i el va 
pujar i la següent campanya va 
quedar tercer. Va arribar a l’Am-
posta com un bomber, per apa-
gar focs. 11 victòries, 5 empats 

7 derrotes (tres d’elles en els 
últims partits). Amb una planti-
lla curta ha fet el que ha pogut. 
Com a responsable de l’equip 
podria ser un dels culpables del 
descens. Per mi no en té ni una 
culpa. Va plorar com un ampostí 
més; una setmana després se-
gueix tocat. El dijous dia 12 a les 
19 hores li van donar la liquida-
ció, la reunió va durar 30 minuts 
i fins allí van arribar.
· Al Perelló no hi ha novetats. Va 
haver molt soroll, hi va haver un 
terratrèmol, i ara hi ha calma. 
Però no es presenta ningú. Pot-
ser comencen des de 4 Catala-
na. Van haver socis que no esta-
ven d’acord amb la gestió però 
ara no es presenten.
· A Amposta van arribar a ha-
ver-hi tres equips amateurs. 
L’Ampostí At, que va estar 17 
temporades, l’Amposta B, en 
dues estaves diferents (el 1999 
va desaparèixer i el 2006 va tor-
nar a competir) i el primer equip. 
Ara s’ha comentat que el filial no 
competirà la temporada vinent. 
Sembla ser que no és així i que 
l’objectiu, si no hi ha res de nou, 
és que el filial continue compe-
tint. 
· El futbol de vegades per a al-
gunes persones no és apte per 
aguantar tantes emocions. El 
que fou delegat molts anys de 
l’Amposta Sinto, és del Madrid 
i va veure la remuntada contra 
el City. Aquella nit no va poder 
dormir. I pel descens del club 
dels seus amors, aquella nit 
tampoc va poder dormir.
· L’Ulldecona va parlar amb Al-

TOP SECRET

· S’acabà el somni, el Tortosa 
seguirà a la 2a catalana, serà 
la vuitena en les últimes 9 
campanyes (en una va estar a 
1a catalana). Tres entrenadors 
esta temporada; mala plani-
ficació esportiva i al final es 
podrà dir que el cessament de 
Camarero va ser un error. Jo 
vaig avisar a la pretemporada 
que l’equip no era per pujar. 
Compte a la dada, a Camare-
ro estava a un punt del líder i 
amb dos partits seguits gua-
nyant. Amores va aconseguir 
posar a l’equip al play off. 
També el van fer fora. I Jordi 
Fabregat s’ha trobat amb el 
pastís d’una temporada on la 
directiva ha donat un màster 
de com no s’ha de gestionar 
un club en l’aspecte espor-
tiu. També dir que el vestidor 
tindrà la seua part de respon-
sabilitat. A més, han hagut ju-
gadors que s’han borrat en el 
moment decisiu. 
· Era el grup més difícil per 

LA JORNADA
haver dos descensos i Camarles 
i La Sénia van fer els seus deures 
i s’han salvat.
· El 25 de febrer vaig dir que el 
Catalònia seria campió: només 
dos empats, tres derrotes; 22 
victòries i 89 dianes i d’aquestes 
31 d’Aleix.
· Els campions també tenen sort 
però cal buscar-la. L’equip de 
Teixidó guanyava 0-1 i al 79 va 
empatar el Catllar. I al 92, exta-
si. Va marcar el nen d’or, Oribe 
(17 gols). Diumenge la Devesa 
estarà a rebentar. Si la Rapitenca 
guanya serà campiona, ascens a 
Tercera i al podium dels millors 
de Catalunya. Resultat del diu-
menge 3-0 o 2-1. Compte que 
l’Igualada fora de casa, els par-
tits que ha perdut són tots per la 
mínima. L’altre dia em va dir un 
soci: “a la Ràpita ja tenim un Dalí: 
Teixidó, un geni”.
· Com jo vaig informar, no pu-
jaria cap equip ebrenc a Primera 
i ho vaig dir molt clar i ull que 
era una aposta molt arriscada. 

També vaig dir que Reddis i 
Cambrils eren màxims favo-
rits; vaig encertar un any més 
al cent per cent.
· A la segona catalana, les lli-
guetes per evitar el descens 
les haguessin hagut de dis-
putar només els tres últims 
de cada grup i els dos primers 
de cada grup un play-off d’as-
cens. A mi no m’ha agradat el 
sistema. El grup que sembla-
va de la mort, mancant tres 
jornades ja estan decidits els 
descensos. I la temporada 
vinent es preveu el mateix 
format. S’ha d’estudiar millor.
· Jack Cid, a l’Ametlla, en 11 
partits  ha fet 10 gols. Una 
garantia este noi, per allí on 
passa. 
· Un dels millors jugadors de 
tercera catalana i només té 
44 anys, màxim golejador del 
filial de la Rapitenca (14 gols). 
Extraordinari. M’ha dit que ho 
deixarà quan tingui núvia o 
faci 50 anys.

bert Arnau i Serrano va estar en 
el punt de mira. Serrano ha fitxat 
amb l’Amposta. I Gerard Capera 
amb l’Ulldecona.
· Cinc equips de la tercera catala-
na actual potser no competiran, 
continuaré informant.
· L’Amposta ha impugnat el partit 
Vilaseca-Remolins Bitem. Tarda-
rem 25 anys o mai s’aclarirà res. Jo 
penso que no se li han de traure 
mèrits al Remolins Bítem.
· Jo no sóc mal pensat, però hi ha 
coses que....el proper any el fili-
al de l’Amposta no podrà jugar a 
Tercera catalana pel descens del 

primer equip. Ebre Escola i Torto-
sa juvenils estan al grup de l’ as-
cens per a la preferent quan tots 
dos els clubs esta d’acord amb la 
fusió.
· Tinc el contracte que van signar 
els dos presidents de la fusió Ebre 
Escola i Tortosa amb Juanjo Ro-
vira. Quant cobrarà? Res. Ell no 
vol rmoney però si a final de tem-
porada li donen un pernil ibèric, 
dotze ampolles de vi de la Terra 
Alta i alguna cosa més, Juanjo no 
dirà que no.
· I el gran Emili Descarrega va 
parlar al programa de Michel del 

gran sentiment que hi ha al R 
Bítem. És molt gran. Un capità 
Etern. Gairebé plora i ens fa plo-
rar a tots. Impressionant.
· Cinc entrenadors nous a la se-
gona catalana?. Tot és possible.
· A Amposta el van cessar a la 
tercera jornada i ara és l’entre-
nador més cotitzat del futbol 
ebrenc; ja ha tingut tres ofer-
tes Nando Garcia. Però ara està 
pels seus projectes i potser es 
prendrà un any sabàtic.
· L’Amposta va parlar amb Gui-
llermo Camarero i Subi. Com he 
dit, l’escollit és Serrano. 

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

GARCIN
(La Sénia)

ROGER
(Tortosa)

AURÉ
(Aldeana)

PACHU
(Rapitenca) 

JESÚS
(Aldeana)

MATA
(Aldeana)

YASSINE
(Tortosa) 

ROBERTO
(La Sénia) 

IVAN VIDAL
(Rapitenca) 

ÀLEX FORÉS
(Rapitenca) 

ÀLEX ALMESTOY
(Corbera)

FRAN
(Amposta B)

MARTÍ
(Masdenverge)

PAU RIPOLL
(Gandesa)

ENRIC BLANC
(Flix)

SERGI ESCODA
(Catalònia)

DAIZ
(Roquetenc)

LLUIS ROVIRA
(Rapitenca B)

PALLARÉS
(Rapitenca B)

ROGER
(J i Maria)

PANADERO
(Ampolla)

ALEIX ROYO
(Godall)

ANDI
(Rapitenca)

JACK CID
(Ametlla) 
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HANDBOL
Pas endavant del líder 

Masdenverge, a Xerta (2-3)

QUARTA CATALANA

Resultats dels equips del 
club: el sènior masculí va te-
nir jornada doble. 
Tot i les derrotes, a Sant Boi 
(27-20) i a Gavà per 28-27, els 
tortosins segellen la
permanència un any més a 
segona catalana.  
El partit del juvenil masculí de 
Primera catalana, en la sego-
na fase, es va ajornar. 
El juvenil femení, en la copa 
Federació,  final Top4 del 5è 
al 6è lloc, va perdre per la mí-
nima a la pista de l’Empordà 
(22-21), superant tots els en-
trebancs. 
El cadet masculí (segona fase 
A-sèrie A-2) va vèncer al Bor-
dils Verd per 39 a 29. 
L’equip local no va poder da-
vant de l’allau de joc que va 
mostrar l’equip tortosí.
L’infantil masculí roig va gua-
nyar a la pista de la UE Sarrià 
per 28-34. 
I l’infantil masculí blanc, en la 
copa federació, va jugar a la 
pista del Barberà del Vallés.

El Masdenverge, líder del grup 20 
de Quarta, va endur-se la victòria 
al camp del Xerta, segon classi-
ficat (2-3). El Xerta va començar 
molt posat i es va avançar amb 
els gols de Josep i de Toni. La re-
acció del Masdenverge va arribar 
amb els gols d’Eric, arran d’una 
segona jugada i la posterior com-
binació, i el de Xavi que va arri-
bar després d’un desplaçament 
en llarg del porter visitant, Martí, 
va suposar una segona jugada i 
Xavi va fer un tret espectacular.  
Un golàs. A la primera meitat, per 
una topada entre el porter visi-
tant i el seu company Joel, este 
darrer va quedar a terra. Va ser 
l’ensurt de la tarde. El partit va 
estar aturat uns 20 minuts. L’am-
bulància va arribar i es va empor-
tar al jugador a un centre clínic. 
Joel es recupera favorablement. 
A la represa, el partit va ser molt 
disputat. El Xerta va fer un pas 
avant i va pressionar molt amunt. 
I el Masdenverge va tenir fusta 
de líder, defensant-se amb molta 

actitud. Els locals van tenir opci-
ons. Els visitants la van crear arran 
d’un llançament de banda. Garxo 
va pentinar la pilota i aquesta va 
anar a la xarxa. Al final, 2-3.
Toni, jugador del Xerta: “vam fer 
uns primers 20 minuts molt bons, 
marcant dos gols. Amb el 2-0, ells 
van passar a ser més directes i en 
cinc minuts ens van empatar. La 
segona part els dos equips vam 
intentar no cometre errors, van 
haver ocasions pels dos equips. 
D’un llançament de banda ens 
van fer el 2-3. Vam intentar-ho 
i vam crear diverses situacions, 
fent Jota un pal arran d’una fal-
ta. Però no vam poder empatar”. 
Cristian, del Masdenverge: “va 
ser important reaccionar al 2-0 i 
empatar abans del descans. A la 
represa vam portar el partit com 
més ens convenia i vam saber 
fer-ho, treballant molt en defen-
sa i fent el gol que fou el d’una 
victòria molt valuosa”. Es va fer 
un minut de silenci per la pèrdua 
d’una persona propera al club. 

Centre Esports 
Tortosa

Èxit d’organització del 12è 
Km Vertical de Roquetes

La 12a edició del Quilòmetre 
Vertical de Roquetes que s’ha 
celebrat aquest diumenge al 
Parc Natural dels Ports ha tin-
gut accent andalús després 
de la victòria de Silvia Lara i 
Manuel Jiménez. Aquests dos 
corredors han estat els més 
ràpids en completar el recor-
regut de 5,5 quiòmetres i 1.100 
metres de desnivell positiu en 
una cursa que ha tornat a ser 
tot un èxit. Hi van participar 127 
corredors/es d’alt nivell des de 
categoria cadet fins a sènior. 
Una vegada més, l’organització 
ha estat del tot professional. 
Roquetes va estar a l’altura i 

cal destacar-ho en una jornada 
en què va ser la capital de les 
curses de muntanya. Un gran 
èxit en tots els sentits. I gran 
satisfacció per tirar endavant 
amb molta professionalitat un 
esdeveniment esportiu que, a 
nivell de tot l’Estat, fa desta-
car a Roquetes i a les Terres de 
l’Ebre en el marc d’estes proves 
de muntanya.

** FUTBOL SALA, DIVISIÓ 
D’HONOR. En la darrera jor-
nada, en el derbi, l’AES la Sénia 
va sortir golejat de la pista de 
l’Amposta (8-1). El Tortosa es va 
acomiadar amb un triomf con-
tra l’Alcoletge (6-4). L’AES la Sé-
nia, salvat, ha acabat novè amb 
32 punts. En descens, l’Ampos-
ta, ha estat dotzè amb 27 punts, 
i el CFS Tortosa, cuer amb 22.
** FUTBOL SALA. LLIGA 1A DI-
VISIÓ CATALANA. GRUP 6. El 
Rapitenc va perdre per golejada 
a la pista de la Pobla. El Flix va 
perdre contra l’Alforja (3-6). La 
PB Lligallos va golejar a l’Am-
posta 8-0. El Móra d’Ebre va 
caure golejat a Torredembarra 
10-0 i el CFS Roquetes va go-
lejar els Pallaresos (7-0).  
** FUTBOL SALA. 2A DIVISIÓ. 
Tivissa-Amposta 3-0; Capça-
nes-Flix B 13-2; Tortosa B-M 
Nova 2-12; Ascó-Ampolla 3-0; 
Batea-Guiamets 3-3; Mas-
roig-Riba Roja 7-6. Batea cam-
pió, amb els mateixos punts 
que Els Guiamets, darrer rival.
** FUTBOL. VETERANS. Copa. 
Roquetenc i Amposta van em-
patar (2-2). Als penals va gua-
nyar el Roquetenc (5-4). El Tor-
tosa va vèncer el Canareu (4-2). 
Tortosa i Roquetenc jugaran la 
fina el dia 28.

CLUB VOLEI ROQUETES
El sènior masculí B del Club 
Volei Roquetes es juga l’as-
cens a 1a catalana en el dar-
rer partit de la temporada, a 
Martorell, diumenge. El club 
ha obert places a l’autocar per 
acompanyar a l’equip en esta 
jornada tan important.
D’altra banda, resultats dels 
equips del Club Volei Roque-

tes:
Victòria del cadet masculí (1-
3) a la pista del Club volei Ca-
net. Triomf de l’infantil masculí 
blanc (3-1) contra l’Arenys.
Es van disputar estos dos par-
tits. La resta no va jugar per-
què hi havia jornada de des-
cans a la competició federada 
catalana.

BreusHandbol
** 1a LLIGA CATALANA SÈNIOR 
FEMENÍ. 
L’Handbol Club Perelló, amb 
la permanència assegurada, va 
guanyar a la pista del Cerdanyola 
per 21-27.

** 2a LLIGA CATALANA SÈNIOR 
FEMENÍ. Gavà B i l’Ampolla dis-
putaran el títol com a primers 
dels dos grups. Les ampolleres 
van guanyar a les Franqueses B 
per 26-33 i d’aquesta manera 
disputaran el títol de 2a Catalana 
contra el filial gavanenc. 

L’Ascó es 
queda en 

portes

El juvenil femení de Forma-
tiu Terres de l’Ebre va golejar 
el Sants, tercer classificat (5-
0). Formatiu és vuité, amb 43 
punts.  
Demà, darrer partit a casa, con-
tra el Martorell (11.30h). En la 
darrera jornada es desplaçaran 
al camp del Pontenc.

Des del divendres i fins al diu-
menge es van disputar les fa-
ses d’ascens a Plata Femenina, 
amb la participació dels dos 
primers classificats de la Lliga 
Catalana, l’Associació Lleida-
tana i l’Handbol Ascó, que no 
van poder aconseguir el seu 
objectiu.
L’equip asconenc començava 
contra l’equip amfitrió, el filial 
del Rocasa de Divisió d’Honor, 
perdent per 29-24. Va guanyar 
el segon partit contra el con-
junt gallec del Meaño, guanyant  
30–35. I va guanyar també el 
tercer partit contra l’Alcobendas 
per 37-29. L’Ascó va tancar la 
fase amb una gran triomf, però 
la carambola no va arribar i fou 
el Rocasa qui va acabar assolint 
l’ascens a Plata. Una llàstima 
perquè la derrota del primer dia 
va penalitzar molt en un partit 
igualat i que es va escapar als 
darrers minuts. Les de la Ribera 
van millorar en el segon i el ter-
cer partit, però no va ser sufici-
ent. En tot cas, la temporada ha 
estat esplèndida. 

El Centre d’Esports El Perelló 
femení és campió de la lliga 
futbol-7 Terres de l’Ebre. 
L’equip que entrena Amador 
Cebolla descansava en la dar-
rera jornada del campionat. 
Però divendres passat va re-
cuperar un partit contra el Ro-
quetenc. I el va guanyar, 4-3. 
Les visitants es van avançar 
amb el 0-3 i les perellonen-
ques van remuntar a la re-
presa, aconseguint el gol del 
triomf en temps afegit. Amb 
estos 3 punts, el Perelló es po-
sava per davant a la taula com 
a líder, 3 punts per davant del 
Femení Alcanar, que diumen-
ge matí havia d’anar a jugar a 
Roquetes la darrera jornada. 

El Centre d’Esports el Perelló Femení, 
campió de lliga

El golaverage particular era 
favorable a l’Alcanar. Per tant, 
una victòria a Roquetes les 
feia campiones. I es van avan-
çar, amb gol de Mieria. Mari 
Pau va empatar per les locals. 
A la represa, Mireia va fer l’1-
2 després d’una acció indivi-
dual. Però el Roquetenc, tot 
i les baixes, va estar molt ben 
posat en defensa i va fer mal 
a la contra. Marta va marcar 
el 2-2. L’Alcanar, més domi-
nador, va tenir opcions però 
no va culminar i el Roquetenc 
a la contra va acabar gole-
jant. Al final, 5-2. El Perelló té 
previst avui celebrar esta fita 
històrica per al municipi. Són 
campiones.

El juvenil femení 
de Futbol 
Formatiu 

goleja el Sants

El Xou Petit L’Aldea ha defensat 
la coreografia ‘VULL DESAPA-
RÈIXER’ al Campionat d’Espanya 
aconseguint la tercera plaça. 
Després d’una competició de 
grandíssim nivell el grup del 
club aldeà aconsegueix el bitllet 

Club Patí L’Aldea: tercer 
d’Espanya i bitllet per al Mundial

cap al mundial que se celebra a 
Argentina. Des del club s’agraïa 
“a l’afició que sempre ens se-
gueix i ens dona suport. Només 
podem dir que “No som un club 
GRAN, però som un gran CLUB. 
Sense vatros, res seria possible”.
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PASTÍS 
SINDRIA

PREPARACIÓ:
Tallarem els extrems de la sìndria 

per a que es pugui quedar dreta 

fent la forma d’un pastís. La pe-

larem deixan-la d’una sola peça. 

Posarem la nata montada en un 

bol i hi posarem el sucre moreno 

al nostre gust. Ho barrejarem fent 

que quedi cremós. Tallarem la frui-

ta a rodanxes i guarnirem el pastís. 

Per acabar escamparem les amet-

lles pel damunt. Bon profit!!

INGREDIENTS:  
• 1 Sindria.
• 500 ml de nata de soja o nata 
de llet
• Sucre moreno.
• Fruita: (si no tenim aquesta 
podem posar la que tinguem 
per casa)
- Maduixes.
- Nabius.
- Kiwi.
- Ametlles triturades.

Mai t’ho havies plantejat? Si ets un amant de la síndria ara pots gaudir del seu sabor 
en un sorprenent pastís. Es tracta d’unes postres molt fàcils de preparar i que tenen uns 

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

S’activa el sector 
de la salut i de la 
feina amb visites al 
metge i reunions 
laborals per reajus-
tar el lloc de treball. 
Si ho necessites, 
demana augment 
de sou.

aquari
21/01 al 19/02

El Sol activa la Casa 
V i pots començar 
una relació. Et mos-
tres més compe-
titiu i enèrgic del 
que és habitual. Si 
tens fills, és hora 
d’atendre assump-
tes pendents.

sagitari
23/11 al 21/12

És temps de col·la-
borar més i d’escol-
tar el parer dels 
altres. Una persona 
del signe Lleó o 
de característiques 
solars, s’interessa 
per tu i t’ho farà 
saber.

escorpí
24/10 al 22/11

Bon moment per 
abordar assumptes 
delicats. Estàs pre-
disposat a acceptar 
algunes experièn-
cies del passat. Una 
persona d’edat 
avançada demana la 
teva companyia.

balança
24/09 al 23/10

Si fins ara no viatja-
ves gaire, voldries 
conèixer món. Pot 
ser que la parella 
es mostri una mica 
altiva i no escolti 
les teves necessi-
tats. Si cal, posa 
límits.

àries
21/03 al 20/04

Etapa menys seden-
tària. Et sents més 
inquiet. Has entès 
que cal dialogar i 
mostres una millor 
predisposició al 
diàleg, sobretot 
amb aquelles perso-
nes que estimes.

cranc
22/06 al 23/07

Tens motivacions 
ocultes per dur en-
davant un projecte 
professional/per-
sonal i estableixes 
la teva estratègia. 
Moment de plenitud 
i certa tranquil·litat 
interior.

verge
24/08 al 23/09

El Sol activa el 
sector professional 
i les teves aspira-
cions més ambicio-
ses. No vols perdre 
més el temps i si 
la teva relació no 
et satisfà, prens 
distància.

taure
21/04 al 21/05

El Sol transita per 
Casa II i poses més 
atenció a les des-
peses. Et reafirmes 
amb més seguretat. 
Dies per gaudir de 
celebracions, com 
ara aniversaris o 
casaments.

peixos
20/02 al 20/03

Desitges indepen-
dència. Si encara 
vius amb els pares o 
en un pis compar-
tit, vols establir-te 
pel teu compte i 
viure sol. Algú de 
la família reclama la 
teva ajuda.

lleó
24/07 al 23/08

Oportunitat de 
feina mitjançant una 
amistat. Cerca a 
l’agenda o entre els 
contactes virtuals. 
Et preocupes pel 
futur dels fills i fas 
plans divertits amb 
ells.

bessons
21/05 al 21/06

FELICITATS! El Sol 
entra al teu signe i 
comences un nou 
cicle. En l’àmbit 
professional, trobes 
a les persones 
adequades. Molta 
activitat mental 
amb noves idees.

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

COMPRO
4x4, vehicles, 

tractors, 
maquinària..., 

No importa any
 ni estat

Màxima serietat
Pere

686979513

I M M O B I L I À R I A
AMPOSTA 

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

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

610203325.
ULLDECONA

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

977 25 27 27

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

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

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

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99.

AMPOSTA 
Solars en venda a Pla 

d’Empuries. Molt 
econòmics. 674355349

LA SÉNIA 
 Plaça Catalunya. 

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

independent equipada, 
lavabo amb dutxa reformat, 

hab. doble i hab ind.
661707383

SANT JAUME D’ENVEJA
Venda 

solar urbà cantoner.
674 35 53 49

(Només WhatsApp)

MARINA
LA RÀPITA

ES LLOGA
Amarre 

8 metres

674 35 53 49
(Només WhatsApp)

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

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

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

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

Tel. 636 840 488
PRECIO 8000 EUROSPRECIO 8000 EUROS

680 239 519

AMPOSTA
RUBIAZA

120  
DE PECHOS

MUY COMPLACIENTE

AMPOSTA

C R I S
CHICA LATINA 

DE 40 AÑOS 
FOGOSA Y 

JUGUETONA

VEN A PASAR 
UN RATO 

DIFERENTE

641 53 03 88

TREBALL
Empresa de serveis en constant creixement busca 

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

· TREBALLADORS/ES SOCIALS
· PSICÒLEGS/ES

· TERAPEUTES OCUPACIONALS
· METGES    · INFERMERS/ES

· CONDUCTORS/ES
Interessats, trucar al  617 702 159
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INSTITUT DE DELTEBRE
NOUS MÒDULS PROFESSIONALS 
ÚNICS AL TERRITORI 
CFGM CONSTRUCCIÓ / CFB INFORMÀTICA D’OFICINA
ANNA M. BERTOMEU SABATÉ, DIRECTORA DEL CENTRE

En un moment en què 
gairebé molts dels nostres 

joves està a l’atur o buscant 
feina, ens arriba una bona 
notícia per part de l’Institut 
de Deltebre: una formació 
innovadora que ajudarà als 
joves a orientar-se millor i 
trobar el seu camí.

Parlem amb Anna M. Bertomeu 
Sabaté, directora del centre.

Al vostre centre teniu una àm-
plia oferta, tant pels alumnes 
que no tenen l’ESO, com pels 
que sí que tenen aquest títol. 
Que poden fer els alumnes 
sense ESO?
 Al nostre centre, l’alumnat que 
no gradua en ESO, pot optar pel 
cicle de formació professional 
Bàsica “Informàtica d’Oficina”. 
Són dos cursos, amb pràctiques 
a empreses i, quan l’acaben, ob-
tenen el graduat d’ESO i un títol 
de tècnic professional bàsic. 

I amb ESO?
L’alumnat que gradua amb ESO 
pot optar per fer un batxillerat, o 
algun dels dos CFGM que oferim: 
el de Gestió Administrativa o el 
de Construcció, que oferim el 
curs vinent 2022/23.

Un curs de cicle formatiu de 
grau mitjà de construcció, que 
és nou al territori.
Si, aquest cicle formatiu de la 
família professional d’edificació 
i obra civil, el CFGM de 
Construcció, s’implementarà al 
territori, el curs vinent. Des del 
Departament d’Educació, s’ha 
valorat l’oferta d’empreses de 
construcció que hi ha a les Terres 
de l’Ebre, i s’ha vist la necessitat 
de millorar la professionalització 
d’aquest sector, cosa que aquest 
cicle formatiu pot aportar.

En el sector de la construcció 
estan sorgint noves necessitats 
sovint lligades a preocupacions 
mediambientals, renovació 
d’edificis,... Quina és la vostra 
oferta formativa?
Dins el CFGM de Construcció hi 
ha programats mòduls i unitats 
formatives relacionades amb 
aquestes noves necessitats, 

que segueixen els Objectius de 
desenvolupament sostenible 
(ods) marcats per l’Assemblea 
de Nacions Unides. Mòduls 
professionals com aïllaments 
i impermeabilitzacions per 
minimitzar el consum energètic, 
estructures d’edificis per 
optimitzar la despesa en la 
construcció...

I també oferiu un curs d’FP 
Bàsica Informàtica d’oficina, 
que és únic al territori.
Aquest cicle formatiu de grau 
bàsic, l’estem oferint al cen-
tre des d’aquest mateix curs. 
És una bona sortida per aquell 
alumnat desmotivat i que ne-
cessita una formació més 
pràctica. Està estructurat amb 
mòduls professionals com ins-
tal·lacions i manteniment de 
xarxes informàtiques, i de tele-
comunicacions entre d’altres i 
amb 250 hores de pràctiques a 
empreses.

Uns plans d’estudis que repro-
dueixen les condicions que 
posteriorment trobaran els 
estudiants a les obres o em-
preses?
El CFGM de construcció està 
pensat per fer en la modalitat 
FP dual, que consisteix amb la 
realització 1000 h de pràctiques 
remunerades a empreses, i on 
l’empresa formarà de manera 
contínua aquests estudiants du-
rant el seu període de pràctiques. 
Ja s’ha contactat amb empreses 
del sector per fer convenis de 
pràctiques i, per tant, l’alumnat 
rebrà una formació totalment 
adaptada a la realitat del treball.

Llavors, els graduats d’aquests 
graus, tindran més experiència 
i coneixement al seu abast per 
accedir al món laboral.
Sí, així ho pensem. El Cicle for-
matiu està pensat per formar 
amb coneixements teòrics i amb 
moltes hores de pràctiques a 

empreses, per poder posar en 
pràctica aquests coneixements 
adquirits.

Quina és la percepció dels jo-
ves sobre el món del treball?
El nostre alumnat té la percep-
ció  de que  el món laboral és 
molt competitiu i que d’entrada 
als i les joves els és difícil optar 
per una feina, sense experiència 
laboral prèvia. Per això creiem 
en la importància de la forma-
ció professional, ja que l’alumnat 
mentre s’està formant, realitza 
pràctiques a empreses i així va 
adquirint experiència laboral.

En general, la percepció que 
es rep per part del món em-
presarial és la manca d’una 
bona formació pràctica per als 
diferents sectors que tenim al 
territori.
En aquest sentit, crec que des de 
la Direcció general de l’FP, s’està 
fent molt bona feina per treballar 

amb les empreses i escoltar la 
seva demanda laboral. S’estan 
fent convenis de col·laboració i 
cursos d’especialització sempre a 
demanda del sector empresarial 
del territori. 
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DADES DE MATRICULACIÓ: 
CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA/ 

CFGM CONSTRUCCIÓ:
-PREINSCRIPCIÓ
 FINS AL 23 MAIG

-MATRÍCULA DE L’11-15 JULIOL

CFGB INFORMÀTICA D’OFICINA:
-PREINSCRIPCIÓ 

FINS AL 25 DE MAIG
-MATRÍCULA DEL 15-21 DE JUNY


