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« Compromís amb el futur
de les Terres de l’Ebre »

L

a Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre farà demà dissabte 9 anys. Un reconeixement que atorga la UNESCO, a territoris
amb un gran valor ambiental i que desenvolupen activitats econòmiques i productives que respecten aquests actius naturals. A

hores d’ara, és l’aposta ferma de desenvolupament i que ha de ser un impuls social i de progrés econòmic perquè “ho tenim tot per
aprofitar aquesta oportunitat”. P12

Un tren
que no podem
deixar escapar

La Rapitenca i el
Catalònia
són campions

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró,
va informar que “la inversió dels fons Next Generation
a les Terres de l’Ebre pot arribar als 200 milions”.
					

La Rapitenca va véncer l’Igualada (1-0) i, a manca d’un
partit, és de Tercera divisió. El Catalònia, puja a Segona i el
Masdenverge a Tercera catalana.
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uan es parla de trens
al nostre territori,
comença lo calvari. Sí, som
reserva de la biosfera. Hi ha
poques reserves d’aquest
tipus: Massís del Montseny,
Menorca, els Columbrets a
València i natros.
Darrerament, escoltava unes declaracions d’alguns líders internacionals que apostaven pels trens
afirmant que “lo tren és el mode
de transport motoritzat més
eco-responsable i té un paper
clau en la lluita contra el canvi climàtic”. Sembla que natros, aquí,
compartim aquesta convicció,
però no entra dintre dels objectius dels nostres líders, sobretot
a curt termini. Per què? Perquè
uns culpen a Adif, altres a la Generalitat, altres al Govern Cen-
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS

les gairebé 2400 cases abandonades o deshabitades de Tortosa, un dels llocs on tenen pensat
instal·lar-se els futurs empleats
d’aquestes noves indústries i on
no hi ha pisos per llogar...
Pel que fa a les infraestructures, natros encara estem canviant
l’ample de via, tal com ho tenen
els països de la UE, mentre ells ja
han fet una inversió massiva per
finançar i modernitzar el sistema ferroviari i el transport públic
per assolir lo full de ruta global
de l’Agenda 2030. És més, molts

L’ICS Terres de l’Ebre acomiada els residents
que han acabat el seu període formatiu

Direcció:

Isabel Carrasco Pelaez
Disseny i maquetació

tral... la pilota passa d’un camp
a l’altre i natros, en ple segle XXI,
patim una precarietat ferroviària digna dels segles passats que
continua sent el nostre calvari i
una possible futura agonia. Ara
que tenim unes noves indústries
que han apostat pel territori amb
fortes inversions, que són 100%
sostenibles, és a dir, que entren
dintre del concepte reserva de
la biosfera, i que ofereixen més
d’un centenar de llocs de treball,
de fet ja estan iniciant la selecció
de personal, bé, ara queda pendent per a l’activitat d’aquestes
empreses un ramal ferroviari per
connectar la planta amb el corredor mediterrani, d’ample de via
europeu. De moment està en espera... També està en llista d’espera la “fórmula” per rehabilitar

E

l lliurament de Beques
Dr. Ferran 2022 ha
estat presidit per la Sra.
Meritxell Roigé, alcaldessa
de l’Ajuntament de Tortosa,
acompanyada del Sr. Joan
Nin, director dels Serveis
Territorials de Salut de les
Terres de l’Ebre, i del Sr.
Ramon Bosch, president
sortint de la Fundació Dr.
Ferran.
En una sessió preliminar, s’hi
han presentat els resultats dels
cinc projectes becats en les
convocatòries dels anys 2019 i
2020.
Després dels parlaments del
membres de la taula, la Dra.
María Jesús Pla Farnós, cap clínic del Servei de Ginecologia de
l’Hospital Universitari de Bellvitge i coordinadora de la Unitat
Funcional de Mama del HUB i
l’Institut Català d’Oncologia, ha
pronunciat la conferència magistral “El camí de la cirurgia del
càncer de mama: cap al tractament quirúrgic de precisió amb
valor oncològic”.
Seguidament s’han lliurat els
premis als projectes becats en
la convocatòria 2022 de la Fundació Dr. Ferran. Entre els sis

projectes que hi van concórrer
els guanyadors han estat els següents:
La Beca Dr. Ferran 2022 al millor
projecte d’investigació presentat
per un grup emergent, de 3.000
€, patrocinada per la Clínica Terres de l’Ebre i l’Hospital de la Sta.
Creu, ha estat concedida a Elisabet Castro Blanco, del grup
d’investigació GAVINA, com a
investigadora principal, i els investigadors col·laboradors Carina
Aguilar Martín, M. Rosa Dalmau
Llorca, José Fernández Sáez,
Alessandra Queiroga Gonçalves,
Zojaina Hernández Rojas, Noèlia Carrasco Querol, Clara Prats,
Daniel López Codina i Aida Perramon Malavez per l’estudi “Model
matemàtic per predir l’inici de la
grip estacional a Catalunya”.
La Beca Accèssit al segon millor
projecte d’investigació presentat
per un grup emergent, de 1.500
€,
patrocinada per l’empresa
Química Clínica Aplicada QCA,
ha estat per al treball: “Endrecem
la insuficiència cardíaca. Implementació de l’ecografia pulmonar en el seguiment dels pacients amb insuficiència cardíaca
des de l’atenció primària. Estudi
IC-REPTE” la investigadora prin-

cipal del qual és Rosa Caballol
Angelats, del grup d’investigació
SensiTEbre, i els investigadors col·
laboradors són: Anna Panisello
Tafalla, Josep Lluís Clua Espuny,
Laura Conangla Ferrin, Marta Faiges Borràs, Angels Pascual Diago,
Loubna Yassini Sibari, Maria Ferrer
Alvado, Maylin Motelongo Sol,
Marcos Haro Montoya, Yoenia
Rodríguez Carralero, Neus Escurriola Espuny i Santiago Vicente
Altava.
La Beca Accèssit al projecte d’investigació presentat per un grup
d’inici, de 1.500 €, patrocinada
per l’empresa la empresa Agrícola del Camp Santa Bàrbara i el
grup Llambric ha estat per a Cinta
Marsà Fadurdo, del grup d’investigació en Cures d’Infermeria de
Terres de l’Ebre i els investigadors
col·laboradors Estrella Martínez
Segura, Inka Cuesta Nogales, Silvia Domínguez Martínez, Àngela
Francés Motis i M. Luisa Paniagua
Asensio, pel treball: “Avaluació del
clima organitzacional en context
post COVID en el personal d’infermeria de l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta”.
L’actuació del cantautor i guitarrista ebrenc Albino Tena ha donat
pas a l’acte de comiat de resi-

països han apostat pels trens
del futur, aquells que circularan
amb hidrogen, fet que permetrà
fer circular trens amb zero emissions de carboni, sense electrificar totes les línies. Imagineu-vos
viatjar a 6.500 km/h! Un somni
boig? No, alguns enginyers hi
creuen fermament; aquest procés s’anomena “levitació magnètica”. Un projecte de tren que
promet fer oblidar els interminables viatges per creuar el país o
anar senzillament a Barcelona...
Lo tren, un tema que torna a la
vida regularment al nostre territori per una falta de coherència
i que provoca l’encallament del
territori. Que esperem? Serem
l’única Reserva de la Biosfera comunicada amb trens “borregueros”?

dents que enguany han finalitzat
el període formatiu en l’àmbit de
les Terres de l’Ebre, als quals se
n’han sumat alguns dels que van
acabar els dos anys anteriors ja
que, atesa la situació de pandèmia, no es van poder acomiadar.
Sota la presidència del Sr. Joan
Nin, els membres de la taula, Ester Gavaldà, directora del
Servei d’Atenció Primària Terres
de l’Ebre; Maria José Rallo, directora de centre de l’HTVC,
i Francesc Riba, director assistencial de l’Hospital de la Santa
Creu, han transmès unes paraules de reconeixement per
als tutors i han encoratjat els
nous especialistes a continuar
la seva tasca amb els valors de
compromís, professionalisme i
humanisme.
La Direcció General de Professionals de la Salut, en exercici de
les seves funcions, fa anualment
una enquesta als residents de
formació sanitària especialitzada dintre del Pla Marc de Gestió
de la Qualitat Docent de Catalunya, amb l’objectiu de comprovar el seu grau de satisfacció
amb el procés formatiu i l’aprenentatge assolit. Els resultats
d’aquesta enquesta engloben
l’opinió del 80,6% dels residents
de l’HTVC i conclouen que la
satisfacció global de la docència és bona o molt bona en 80%
dels casos.

en portada
MÉS NOTÍCIES
MRR A TERRES
DE L’EBRE
Des de mitjans de 2021 i fins
ara s’han assignat a Catalunya
2.610 milions d’euros del fons
europeus MRR, provinents de
convocatòries o transferències
directes del Govern espanyol
o d’assignacions de l’Estat a
la Generalitat. Aquest import
es distribueix entre els 1.900,4
milions que es van assignar
a Catalunya l’any passat i els
710 milions d’aquest exercici,
assignats fins al moment.
Pel que fa a la vegueria de
Terres de l’Ebre, fins ara ha
rebut 4,1 milions d’euros per
a projectes impulsats l’any
2021 i 0,27 milions d’euros el
2022, a través de convocatòries públiques. Concretament,
l’any passat, l’Escola Agrària
d’Amposta i l’Institut de l’Ebre
es van endur 0,05 milions
cadascun, en el marc dels ajuts
per a projectes d’innovació i recerca aplicades i transferència
de coneixement a la Formació
Professional. I els ajuntaments
d’Amposta i La Ràpita van rebre 2 milions d’euros cadascun,
en el marc del Programa de
sostenibilitat turística.

El Govern ha proposat 13
projectes agrupats en tres
grans blocs que persegueixen
la transformació del teixit
productiu català cap a les
noves tecnologies i el respecte
pel medi ambient, comptant
amb les infraestructures necessàries per fer-ho. Aquests
13 projectes són part dels 27
que es van seleccionar en el
marc del “Next Generation
Catalonia” l’any 2020.
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ECONOMIA
“La inversió dels fons Next Generation a les
Terres de l’Ebre pot arribar als 200 milions
El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va afirmar que “la inversió dels fons
Next Generation a les Terres
de l’Ebre pot arribar als 200
milions d’euros” entre els fons
gestionats directament per la
Generalitat i les convocatòries
de l’Estat, si es té en compte
el pes d’aquesta vegueria dins
l’economia catalana. En aquest
sentit, Giró va assegurar que
aquests recursos són “un tren
que no podem deixar escapar
i una oportunitat per finançar
els canvis que l’economia necessita”, en referència als reptes als quals s’enfronten tres
dels sectors d’activitat més
importants de les Terres de
l’Ebre, com són la industrialització i la innovació de l’agricultura, el redimensionament
de la indústria i la desestacionalització del turisme.
El conseller va efectuar aquestes declaracions durant l’acte
“Fons Next Generation: reptes i
oportunitats”, que va tenir lloc
a la seu de la delegació de la
Generalitat a Terres de l’Ebre.
Jaume Giró, va fer una crida a
institucions i empreses de les
TE perquè presentin projectes als Fons Next Generation.

La secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus, la tortosina Matilde Villarroya.

Per la seva banda, la secretària d’Afers Econòmics i Fons
Europeus, la tortosina Matilde
Villarroya, va posar l’accent
en la finalitat última d’aquests
recursos: “Els Next Generation han definit clarament cap
on s’ha d’anar, es tracta d’una
transformació cap a una Europa més digital, més verda, més
resilient i més justa”.

Al seu parer, les Terres de l’Ebre
“ja han començat aquesta
transformació”. I ha encoratjat
el teixit econòmic i social de la
vegueria a anar més enllà: “ara
cal que aprofitem al màxim
les oportunitats que sorgeixin
per aconseguir el model de
desenvolupament econòmic
que nosaltres volem”, va concloure.

La Generalitat ja
ha mobilitzat un
27,4% dels fons
Next Generation
EU ingressats a
Catalunya

Aquests recursos són “un tren que no podem deixar escapar i una oportunitat per finançar els
canvis que l’economia necessita”
Matilde Villarroya, secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus:
“ara cal que aprofitem al màxim les oportunitats que sorgeixin per aconseguir el model de
desenvolupament econòmic que nosaltres volem”

Els arrossaires catalans podran identificar la
falta de nitrogen als camps
amb imatges de satèl·lit
Acció Climàtica ha aprovat el
projecte de la federació Prodelta amb què l’IRTA (Institut
de Recerca i Tecnologia Agroalimentària) i el sector arrossaire del delta de l’Ebre estudiaran la millora de l’eficiència
d’ús dels fertilitzants nitrogenats al cultiu de l’arròs. Rice
FertiSAT relacionarà imatges
del satèl·lit europeu Sentinel

3

2 amb les necessitats de nitrogen de les principals varietats
de cultiu d’arròs a Catalunya.
El projecte forma part de la línia d’ajuts cofinançada amb el
fons europeus Feader de cooperació per a la innovació en
matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles de l’Associació Europea per a la Innovació
(AEI). També s’emmarca en el

Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya.

El projecte Rice
FertiSAT estudiarà l’ús
eficient de fertilitzants
nitrogenats al cultiu
d’arròs

Les dades sanitàries segueixen
millorant, tot i els dos ingressos a
l’UCI d’aquesta setmana
El Departament de Salut ha
informat que han hagut 10 ingressats més per covid-19, arribant a un total de 33 hospitalitzats a les Terres de l’Ebre i 2
a l’UCI, en el balanç proporcionat este dimarts 24 de maig.
El nombre de morts és de 250,
i és que en els últims dies la
regió sanitària a les Terres de
l’Ebre no ha comptabilitzat cap

víctima de covid-19, segons
comuniquen des del Departament. La RT baixa vint-i-tres
centèsimes i ara està a 0,80,
mentre que el risc de rebrot
baixa 76 punts, i se situa a 192.
D’altra banda, s’han registrat
en el darrer balanç, abans del
tancament de Més Ebre, 76
nous casos confirmats per
PCR o TA.

4
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MÉS NOTÍCIES
TORTOSA COTA 0
S’amplien les jornades de
portes obertes amb visita
lliure a tot el mes de juny: els
dissabtes (matins i tardes)
i els diumenges (matins) es
pot accedir gratuïtament per
a conèixer les restes arqueològiques situades baix de la
plaça de la Catedral.

HOSPITAL DE LA
SANTA CREU
Els treballadors de l’Hospital es van concentrar a les
portes del centre sanitari
per reclamar la totalitat
del pagament de les DOP.
Els empleats denuncien les
retallades i exigeixen un millor finançament del centre
sanitari.

MOVEM TORTOSA
Movem Tortosa proposa
convertir Santa Clara en un
districte cultural i de creació
artística, rehabilitant i convertint l’antiga església de
Sant Francesc, de propietat
municipal, en un centre de
creació artística, “onze anys
després de l’anunci per part
de l’equip de govern de la
creació d’un centre
d’adults que mai s’ha tirat
endavant”.

OBRES
S’han dut a terme les obres
de renovació de l’asfaltatge
a l’avinguda Felip Pedrell de
Tortosa, des de la Catedral
fins al pont Roig.

AVUI I DEMÀ
Tortosa acull més de 3.000 persones, amb la
trobada d’amants de les motos Rider 1.000
Les motos seran protagonistes
a Tortosa, avui i demà dissabte. La ciutat acollirà la dècima
edició de la Rider 1.000, trobada que aplega amants de les
motocicletes per tal de dur a
terme recorreguts per les carreteres de l’entorn. Esta és la
primera vegada que la ciutat
serà el punt d’inici i final de la
Rider 1.000, i ho farà amb una
edició que ha batut el rècord
de participació: l’organització
ha tancat les inscripcions en
2.850 motoristes. Això, sumat
a les persones que els acompanyaran, fa que es preveia
la presència de més de 3.000
persones durant dos dies a la
ciutat i al territori.
El tinent d’alcalde i regidor de
Promoció Econòmica, Sisco
Pepió, subratlla la importància
que suposa poder acollir este

nombre de persones, sobretot
perquè provenen d’altres indrets de Catalunya, de l’Estat
espanyol, i fins i tot, d’altres
països. “Per la configuració de
la prova, els participants han de
fer dos nits a la ciutat i al territori que els acull. Això suposa
una important injecció econòmica per al sector turístic
i de serveis, a les portes d’un
inici de temporada alta que es
preveu molt bona”. De la seua
banda, el coordinador de la Rider 1.000, Pep Requena, ha explicat que la prova s’ha disputat
en les nou edicions anteriors
amb sortida i arribada a Manresa però que, coincidint amb
el dècim aniversari, el Motoclub Manresa, organitzadors de
l’esdeveniment, van proposar
anar a conèixer altres trajectes i
per això van pensar en Tortosa.

La Rider 1.000 Tortosa tindrà
com a centre logístic el pavelló firal de Remolins. La prova
arrancarà a partir de les 6 h del

dissabte 28, amb sortides esglaonades que s’allargaran fins
a mig matí. A la foto, l’acte de
presentació a l’Ajuntament.

La prova, no competitiva, permet els
participants descobrir el territori i suposarà un
estímul per a l’activitat hotelera, comercial i de
serveis de la ciutat

Quatre escoles de Tortosa, la URV i la Federació Down de
Galícia guanyen el premi Federico Mayor Zaragoza
L’Institut-Escola El Temple, el
Col·legi Diocesà Sagrada Família, l’Institut Dertosa i l’Institut de l’Ebre són les quatre
escoles de Tortosa premiades
en la quinzena edició del premi Federico Mayor Zaragoza
juntament amb la Universitat Rovira i Virgili i la Federació Down Galicia de Santiago
de Compostel·la. La quinzena
edició del certamen, organitzat per l’Associació d’Amigues
i Amics de la UNESCO de Tortosa i la URV, s’ha centrat en la
igualtat de gènere i l’empode-

rament de les dones. 81 peces
han participat en el concurs de
vídeos. La directora executiva
de l’Institut Català de les Dones, Neus Pociello, va destacar
la importància dels premis “per
assolir la fita de l’equitat són
imprescindibles l’educació i
la sensibilització”. L’exdirector
general de la UNESCO i president de la Fundació Cultura de
Pau, Federico Mayor Zaragoza participar en l’entrega dels
premis de manera virtual amb
una videoconferència titulada
‘Nosaltres, els pobles’. (ACN)

Xavier Faura: “Esquerra és l’alternativa real de
govern a l’Ajuntament per transformar Tortosa”
El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va
acompanyar al cap de llista
d’ERC a Tortosa per les eleccions municipals de 2023,
Xavier Faura, en la seua presentació pública. Faura, que
actualment presideix el Consell Comarcal del Baix Ebre i el
COPATE i és regidor del grup
republicà, repeteix com a candidat. “Esquerra és l’alternativa

tortosa

real de govern a l’Ajuntament,
volem transformar Tortosa en
una ciutat amable per millorar
la qualitat de vida dels tortosins, tortosines i veïns i veïnes
de Campredó, Jesús, Bítem, els
Reguers i Vinallop”, va dir Faura. Per la seua banda, Junqueras ha destacat l’oportunitat de
“construir una Tortosa que mire
amb orgull el seu futur i el passat pel qual tantes vegades ha

combatut”. “Una Tortosa orgullosa de ser capital de les Terres
de l’Ebre, orgullosa de la realitat
que l’envolta que ja és majoritàriament republicana”, va dir el
president d’ERC.
Més d’un centenar de persones van assistir a la presentació
oficial del candidat, Xavier Faura. Un acte públic amb el lema
‘Escrivim la Tortosa republicana
del futur’.

amposta
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Internalització
de la plantilla
de la piscina
municipal

La militància republicana
escull Adam Tomàs per
encapçalar la candidatura a
l’alcaldia

‘Història de
vida de Mari
Chordà’

** EL FADLAB de les Terres
de l’Ebre s’obre a les escoles
amb les activitats curriculars.
L’Ajuntament i el Departament
d’Educació programen
activitats de Design Thinking
i disseny i impressió 3D per a
l’alumnat de sisè de primària.

La professora de la URV, Núria Gil, ha presentat ‘Història
de vida de Mari Chordà’ (Publicacions URV i Universitat de
Barcelona). El llibre, presentat
al Casino d’Amposta aquest
dissabte, repassa cronològicament les vivències de la pintora, escriptora i activista feminista ampostina, des de l’àmbit
personal i familiar fins a la seva
obra artística.
Gil reivindica la publicació
“com una eina de transmissió
dels valors de lluita col·lectiva”
que representa Mari Chordà,
sobretot entre el jovent que
creix en un “mon individualista”.
Chordà és un referent per a Gil,
“per la seva valentia, per marxar a París de jove, per les obres
tan atrevides que va fer quan
encara manava el franquisme
i per la seva implicació amb el
teixit cultural d’Amposta”.

** ÈXIT de participació en la
catorzena edició de la Festa
del Mercat a la Plaça. La prova
pilot dels gots reutilitzables va
comportar la venda de 15.000
unitats. “La festa ha tornat
a complir l’objectiu pel qual
va néixer: ser una festa de
la gent feta per la gent. A
més, és la primera Festa del
Mercat que podem celebrar
després de la pandèmia i
ha tornat a ser un èxit de
participació”.

L’Ajuntament d’Amposta i els
representants dels treballadors
han signat l’acord que culmina
la internalització de la plantilla
de la piscina municipal després
de tres anys de negociacions.
D’entrada, deu treballadors de
l’equipament –socorristes, monitors i administració- s’integren
a la nova empresa pública de
serveis municipals, que ja gestiona àmbits com la neteja d’edificis. El consistori està tramitant
també el concurs per incorporar-ne sis més: recepcionistes
i tres nous monitors. En l’acte
de signatura amb els representants dels treballadors, l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, ha
destacat que l’acord permetrà
millorar el servei públic i, al mateix temps, les condicions de la
plantilla. (ACN)

L’assemblea de militants d’Esquerra Republicana d’Amposta
va escollir Adam Tomàs com a
cap de llista per a les eleccions
municipals de 2023. Tomàs ha
encapçalat la candidatura republicana des de l’any 2011, assolint la victòria l’any 2015, fet que
el convertiria en el primer alcalde republicà d’Amposta, des de
la recuperació democràtica, en
aconseguir majoria absoluta
amb 11 regidors. Majoria que
revalidaria i augmentaria, fins
a 16 regidors, a les eleccions
de 2019. Adam Tomàs, després
d’agrair la confiança i el suport
de la militància, es va mostrar
“molt il·lusionat per poder continuar treballant per la transformació d’Amposta i consolidar
tots els canvis que hem anat
liderant aquestes dues legislatures”. “El nostre és un projec-

te de llarg recorregut que vol
consolidar un nou model de
ciutat i de maneres de fer, així
com encarar grans reptes, que
situen Amposta com un referent, d’aquí el creixement que
hem tingut els darrers anys en
població, serveis i ocupació”,
ha manifestat Tomàs. Esquerra
Republicana és la força política hegemònica a Amposta, on
ha guanyat totes les eleccions
que s’han celebrat al municipi
des de les eleccions europees
de 2014.

** L’EMPRESA PÚBLICA
AMSERMU (Amposta
Serveis Municipals) ha tancat
el 2021 amb més de 40.000
euros de beneficis. Durant
l’any passat va realitzar
66.420 hores de serveis al
municipi.
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L’AMPOLLA

DELTEBRE

Iniciativa solidària
‘Kilòmetres Solidaris’
Demà dissabte 28 de maig, a
les 7 hores, a la plaça González
Isla de l’Ampolla, es donarà el
tret de sortida a la iniciativa solidària Kilòmetres Solidaris, a
través de la qual es recorreran
42 quilòmetres a benefici de
l’Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona.
Concretament, l’itinerari que
se seguirà, el qual té un desnivell de 2.000 m+, serà des
de l’Ampolla fins al Mont Caro.
L’Ajuntament és una de les institucions col·laboradores en
aquesta causa.
D’altra banda, des d’avui i fins
diumenge, al Pavelló Municipal
de l’Ampolla, se celebrarà el torneig l’Ampolla Bàsquet Cup. Avui
s’ha de fer lloc el ‘check in’ dels
equips inscrits, que provenen de
diferents indrets de Catalunya i
també hi ha alguns clubs de l’Estat espanyol; demà dissabte, de
les 9 a les 21 hores, es disputarà
la fase de grups; i el diumenge,
de les 9 a les 19 hores, hi haurà
la fase eliminatòria i la final del
torneig.

baix ebre

Aquest cap de
setmana, també es
celebrarà el torneig
l’Ampolla Bàsquet Cup

La Comunitat de Regants del Canal
de l’Aldea-Camarles convoca una
reunió per informar de la situació
actual del projecte de reg

L’Ajuntament anuncia l’adquisició de
l’antic Cinema Rialto, que esdevindrà el
futur teatre auditori

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha anunciat l’adquisició de
l’antic Cinema Rialto per “conservar i patrimonialitzar un
edifici emblemàtic del nostre
municipi i projectar, en aquest
espai, el que ha de ser el futur
teatre auditori de Deltebre”. El
cinema Rialto va obrir les seves
portes l’any 1949 i va clausurar
la seva activitat 34 anys després, l’any 1983.
L’acord de compra d’aquest
equipament, de 1.712m2, es
va segellar la darrera setmana
per la Junta de Govern Local
per un import del voltant dels
185.000€, i aquest dimecres,
en sessió plenària es va aprovar la corresponent plurianualitat. En el marc de la seva
futura rehabilitació, la façana

principal es recrearà al carrer
Doctor Joan Bonet, on s’accedirà i s’habilitarà un pas de vianants i un espai d’aparcament.
En aquest sentit, l’alcalde de
Deltebre, ha explicat que “volem convertir el Cinema Rialto en un referent cultural del
territori” i ha agraït la voluntat
de la família de posar a disposició municipal, i dels veïns i
veïnes, un equipament històric i cultural. El cinema Rialto
és un dels quatre cinemes que
ha tingut Deltebre al llarg de la
seva història (Rialto, Coliseum,
Metgessa i Montecarlo) i al seu
moment era un punt de trobada per als veïns i veïnes de La
Cava i de Jesús i Maria.
En la sessió plenària d’aquest
dimecres, que es celebrà en

Mescla bat rècords d’assistència

La Comunitat de Regants del
Canal de l’Aldea - Camarles
ha convocat una reunió per
informar de la situació actual
del projecte de reg.
La reunió tindrà lloc al Casal
Camarlenc, el divendres 3 de
juny, a les 20 h.
Es convida a tots els propie-

taris de finques de secà i al
públic en general. La Generalitat de Catalunya, s’ha tornat a interessar amb el projecte de reg.
En la reunió s’exposarà l’estat que en l’actualitat té el
projecte i que es pugui tornar a activar.

El canvi d’ubicació de la DeltaFira i de Mescla fou un clar
impuls per entendre l’èxit de
participació el cap de setmana
passat.
Van ser més de 27.000 les degustacions que es van vendre,

suposant una edició de rècord
que va permetre gairebé triplicar les degustacions venudes
en la mostra de l’any 2019, la
darrera abans de la pandèmia,
on es va arribar a les 10.500
degustacions.

El cinema Rialto va
obrir les seves portes
l’any 1949 i va clausurar
la seva activitat 34 anys
després, l’any 1983
format telemàtic, també es va
aprovar l’inici de la licitació de
les obres de la primera fase i
de la primera etapa del Passeig
del Carrilet amb l’acondicionament i millora del desaigüe
del Préstamo, així com també
la modificació i regularització
de la plantilla de personal de
l’Ajuntament de Deltebre arran de la darrera normativa de
l’Estat.

Incendi al terme
de Deltebre
Els Bombers, dimarts passat
per la tarde, van donar per
controlat l’incendi de vegetació que va cremar unes
dues hectàrees d’un canyar al
terme municipal de Deltebre,
situat entre Riumar i el mirador del Garxal.
En l’incendi hi van treballar
set dotacions.
Tot i la pluja, el vent va dificultar les tasques d’extinció per ancorar el flanc dret
d’aquest incendi, segons van
explicar fonts del cos.
(ACN)

anunci
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L’AMETLLA

CONSELL COMARCAL

S’inicia l’adequació d’un
tram del carrer Camarles

Aquest dilluns han començat les obres d’adequació del
carrer Camarles, el tram que
comprèn el carrer Hort d’Albacar fins a l’11 de setembre.
Un tram que està sense urbanitzar i a partir d’ara, s’adequarà integralment amb la creació d’un nou vial. La voluntat
és connectar la trama urbana
d’aquesta zona del municipi,
on hi ha situats els diferents
centres educatius.
Els treballs consistiran en l’habilitació d’una calçada i voreres, amb l’adequació del
terreny i la seva posterior pavimentació amb asfalt, i la instal·

lació de diversos serveis d’enllumenat, aigua i clavegueram.
L’alcalde del municipi, Jordi
Gaseni, remarca que es tracta
d’una obra important que permetrà unir aquesta trama urbana de la població.
(La Cala Ràdio)

El tram on s’actuarà
comprèn els carrers
d’Hort d’Albacar i l’11
de setembre

Homenatge a Marina Saenz Moreno,
pel seu centenari

Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha fet un
homenatge a Marina Saenz
Moreno que ha celebrat el seu
centenari. El president, Xavier Faura, li ha lliurat una placa
commemorativa, mentre que el

director dels serveis territorials
de Drets Socials, Felip Monclús, li ha entregat una medalla. També van acompanyar en
l’acte la regidora de l’EMD de
Jesús, Susanna Gomez. “Moltes
felicitats!!!”.

“Compra a Roquetes–Compra a
la Ravaleta”

Actes vandàlics a l’Aldea

L’Ajuntament de l’Aldea ha informat aquesta setmana que
lamenta profundament els
actes vandàlics ocorreguts a
la població i que han fet unes
destrosses per un valor aproximat de 6000 € al cremar una
illa de contenidors. L
’acte presumptament es va re-

alitzar al llançar uns petards
dins del contenidors originant
un incendi.
“Cada família de l’Aldea acaba
pagant aquestes bretolades
d’uns quants irresponsables,
demanem la col·laboració de
tothom per evitar aquests incidents”.

Aquest dilluns al matí l’alcalde
de Roquetes, Ivan Garcia i la
regidora de Dinamització Econòmica, Tere Moreso, han fet
l’entrega del tiquet regal d’un
sopar per a dues persones a
un dels restaurants de Roquetes, a la guanyadora del concurs de fotografia que l’àrea
de Dinamització Econòmica
de l’Ajuntament de Roquetes
va convocar a l’Instagram dintre de la campanya “Compra a
Roquetes – Compra a la Ravaleta”, amb l’objectiu, com ha
explicat Tere Moreso, d’incentivar la compra als comerços
locals.
Del 9 al 15 de maig, els clients

que van fer una compra als
comerços de Roquetes i la
Raval de Cristo es van endur
directament una bossa de
roba sostenible amb el nom
de la campanya “Compra a
Roquetes - Compra a la Ravaleta”, i a més si publicaven
la fotografia a l’Instagram participaven en el premi. La persona guanyadora del concurs
ha estat la que més m’agrades
ha aconseguit a la seva foto,
en aquest cas la guanyadora
ha estat Neus Molino, que va
fotografiar al seu nadó Eric,
amb la bossa de la campanya.
Text i foto: Ajuntament de Roquetes

Marina viu a Roquetes
amb la seua família,
tot i que és originària
de Jesús

Festa de la
Cirera, a Paüls,
4 i 5 de juny

El dissabte 4 de juny a les
22:30h actuarà el Quim
Masferrer en l’espectacle
“Bona Gent”, en motiu de la
Festa de la Cirera, a Paüls.
L’espectacle es farà a la Pista Poliesportiva (al costat de
les piscines). Ja es poden
adquirir les entrades, a les
oficines de l’ajuntament.
L’entrada general tindrà un
preu de 15€.
L’aforament és limitat.

montsià

DIARI MÉS EBRE • divendres 27 de maig / 2022

LA RÀPITA
12a Ruta del Tast amb tapes
salades, dolces i còctels

La Policia Local renova dues
motos de la seva flota de
vehicles

Torna la Ruta del Tast a la Ràpita amb tapes salades, dolces
i còctels. La dotzena edició
compta amb una suculenta participació del sector hostaler per
poder triar i gaudir del Tast de
la Tapa, del Tast dolç i del Tast
còctel més beguda a un preu
reduït. Un total de 27establiments del municipi participen

La Policia Local de la Ràpita ha
renovat, aquest mes de maig,
dues motos de la seva flota de
vehicles destinades als seus
agents. Les motos s’han adquirit mitjançant el rènting de vehicles de l’Associació Catalana
de Municipis. La regidora de
Governació, Conxi Vizcarro, assegura que “hem pres la decisió

per oferir a la ciutadania multitud de propostes fent un recorregut gastronòmic per la Ràpita.
Es podran gaudir del 2 al 5 i del
9 al 12 de juny.

Del 2 al 5
i del 9 al 12 de juny

de renovar les motos de la Policia Local per millorar la qualitat
del servei dels agents i les eines
amb què treballen”.

Es millora
la qualitat del servei
dels agents

9

NOVA EDICIÓ DE LA FIRA
D’OCUPACIÓ
La Ràpita va acollir, ahir
dijous, una nova edició presencial de la Fira
d’Ocupació, organitzada per
l’Ajuntament, la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Tortosa i el
Campus Terres de l’Ebre
de la Universitat Rovira i
Virgili. La fira es va emmarcar dins del Programa
Integral de Qualificació i
Ocupació (Programa PICE)
i va estar cofinançada pel
Fons Social Europeu i la
Iniciativa d’Ocupació Juvenil
en el Marc del Programa
Operatiu d’Ocupació Juvenil
2014-2020. La Fira d’Ocupació es va dur a terme al
Pavelló firal. Es dirigeix a
joves entre 16 i 29 anys que
actualment no estudien ni
treballen, joves inscrits i no
inscrits al Sistema Nacional
de Garantia Juvenil, visitants que no siguin joves ni
inscrits al Sistema Nacional
de Garantia Juvenil i empreses que vulguin contractar
joves qualificats.

t
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AMPOSTA

ALCANAR

Un detingut en un operatiu
policial per desmantellar
un punt de venda de droga
en una finca
Un operatiu conjunt de Mossos
d’Esquadra i policia local d’Amposta va permetre desmantellar un punt de venda de droga
en una finca de la partida Comes i detenir el seu presumpte
responsable. Els investigadors
havien detectat que en uun
magatzem prefabricat de la
propietat, situada en una zona
de disseminats del terme municipal de la capital del Montsià, es venien estupefaents al
detall.
Durant la intervenció es va trobar, amagat entre runa a la finca, un embolcall amb 45 grams
de cocaïna, 45 grams de cabdells de marihuana, una dosi
d’heroïna i dues bàscules de
precisió. Els agents van constatar també l’existència de restes al terra perquè els compradors consumirien la droga allí

mateix. El detingut, un veí de
Tortosa de 36 anys, va quedar
en llibertat amb càrrecs per un
suposat delicte contra la salut
pública després de comparèixer davant el jutjat de guàrdia
d’Amposta. Els Mossos, paral·lelament, van sancionar el
propietari de la finca per dos
infraccions contra el medi natural: acumulació de residus i
crema de plàstics. (ACN)

Els investigadors
havien
detectat que els
compradors
consumien els
estupefaents al
mateix lloc

Jornades Gastronòmiques del Llagostí,
del 27 de maig al 19 de juny
Un any més, es tornen a celebrar les Jornades Gastronòmiques del Llagostí, impulsades
per l’Ajuntament d’Alcanar i el
Col.lectiu Gastronòmic d’Alcanar i les Cases. Serà del 27 de
maig al 19 de juny quan Alcanar, les Cases d’Alcanar i Alcanar Platja es convertiran, de
nou, en la capital del llagostí.
En aquesta ocasió, nou restaurants del municipi s’uneixen
per a presentar-nos uns menús
amb el llagostí com a protagonista indiscutible.
Es tracta d’unes jornades conegudes arreu de Catalunya i que
tenen l’objectiu de posar en
valor un producte de referència a la costa ebrenca com és
el llagostí.
“Seguim treballant de la mà del
Col.lectiu Gastronòmic per tal
de promoure els productes de
quilòmetre zero i reforçar la
marca de destí gastronòmic”,
ha explicat el regidor de Turisme, Jordi Monfort.

La Biblioteca Francesc Balagué
de Sant Jaume d’Enveja ha acollit aquest dimecres 25 de maig
la segona sessió territorial per
parlar de contractació pública
local, que organitza l’ACM. Una
vintena de tècnics i responsables de contractació d’ens locals de la zona han assistit a la
jornada, que també ha comptat
amb el president de l’ACM, Lluís
Soler. L’acte ha estat una bona
ocasió de compartir sinergies i
inquietuds al voltant del dia a
dia de la contractació pública
local. Aquest tipus de jornades
pretenem potenciar la participació dels tècnics i tècniques
de contractació de les administracions locals per conèixer
les problemàtiques, inquietuds
i necessitats, que han detectat
en el seu dia a dia de la normativa estatal vigent.

Sant Jaume d’Enveja ja té el
regnat al complet per a les
Festes Majors 2022

Sant Jaume d’Enveja ja té el
regnat al complet per a les
Festes Majors 2022. L’Hereu i
la Pubilla Major, que representaran la quinta del 2004, són
Albert Casanova Pepiol, fill de
Mario i d’Alícia, i Martina Pardo
Cherta, filla de Jaume i de Cinta. Així mateix, també es co-

Enguany, es durà a terme la
desena edició d’unes jornades
que, a parer dels restauradors,
ja estan consolidades. “Després de la situació pandèmica d’aquests dos anys, estem
recuperant la normalitat. Esperem una bona afluència de
gent preparada per a gaudir
d’aquestes jornades amb un
producte tan nostre com és el

El preu dels menús
oscil·len entre els 30 i
els 42 euros
llagostí”, ha dit la presidenta del
Col.lectiu Gastronòmic, Maribel Fibla. Més info en plana 5.

SANTA BÀRBARA

SANT JAUME
Jornada de
contractació
amb tècnics
locals

montsià

neixen la Pubilla Major Infantil
i Hereu Infantil per a les Festes
Majors 2022. L’atzar ha decidit que els representants de la
quinta del 2012 siguin Genís
Abredo Casanova, fill de Juan
Pedro i de Vanesa, i Anaïs Bargans Trescents, filla de Sergi i
de Maud.

La sansa fermentada de la
passada campanya, és la
causant de les fortes olors
Les fortes olors que està generant l’empresa Biosansa
Catsud, s’estan produint per
la sansa no fermentada de la
passada campanya 2019-2020
i que ara s’està processant. Així
ens ho contava Antonio Ollés
l’alcalde de Santa Bàrbara que
va reunir-se la passada setmana en un representant de
l’empresa per donar-li explicacions pels darrers episodis de
males olors: ”Pel que es veu,
estan treballant processant la
sansa del 2019-2020 i encara
els queda la d’aquesta temporada”. L’empresa calcula que
si treballen sense parar, preveuen que per la temporada
vinent 2022-2023 estaran al
dia treballant amb sansa nova
que no haurà fermentat i no
produirà els episodis d’aquestes fortes olors que ara està
patint el poble de Santa Bàrbara. Biosansa Catsut també s’ha

compromès a què en períodes
puntuals, com les properes
festes majors, per tal d’evitar
molèsties als veïns i veïnes, si
se’ls ho comunica amb antelació podrien parar el procés
d’assecatge.
(Notícia de La Plana Ràdio)

terres de l’ebre

ribera/terra alta
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MÓRA D’EBRE

TERRA ALTA

Litterarum reforça la
complicitat amb el
públic infantil i jove

El Consell Comarcal amplia a tota la
comarca el servei municipal de suport a la
pagesia de l’Ajuntament de Batea

Litterarum, la fira d’espectacles
literaris de Móra d’Ebre, ha fet
una aposta en la quinzena edició d’enguany, per reforçar la
complicitat amb el públic infantil i jove.
Ho farà amb un ampli programa
de l’espai Litterarum Petits –que
compleix deu anys-, la recuperació dels passis per a instituts,
i amb un maridatge literari, la
principal novetat d’enguany,
per apropar els joves a la litera-

tura amb fórmules i propostes
atractives. Les inscripcions de
programadors ja estan obertes i
es preveu recuperar xifres prepandèmia –una vuitantena.
Litterarum i la 19a Fira del Llibre
ebrenc es faran des d’avui 27 al
diumenge 29 de maig. 32 autors
presentaran les seves obres en
una carpa llibreria amb més de
2.000 títols vinculats a les Terres
de l’Ebre.
Més info, a la plana 7.

El Consell Comarcal de la Terra
Alta i l’Ajuntament de Batea han
signat un conveni pel qual el
servei d’assessorament integral
de la pagesia que el consistori
oferia al seu municipi s’ampliarà
a la resta de poblacions terraltines gràcies a la participació de
l’ens comarcal.
El servei que oferia fins ara
l’Ajuntament de Batea consistia
en la tramitació de les sol·lici-

LA RIBERA D’EBRE VISITA EL PALLARS, EN UN
INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES AGROALIMENTÀRIES I
TURÍSTIQUES
El programa Degusta Ribera d’Ebre, que va néixer en el marc del projecte Ribera
d’Ebre VIVA del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, ha organitzat un viatge
de dos dies amb setze professionals de catorze empreses del sector turístic i
agroalimentari de la comarca—restaurants, allotjaments, agrobotigues, productors
i elaboradors— al Pallars Jussà. L’objectiu de l’activitat ha estat conèixer
l’experiència del programa Al teu gust, aliments del Pallars. Es tracta d’un projecte
de dinamització i suport al sector agroalimentari local del Pallars, que té per
objectiu la preservació de la cultura agroalimentària i gastronòmica de muntanya;
el compromís amb el territori i les persones que hi viuen: i la cooperació entre
empreses i administracions.

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
i els ajuntaments, units per fomentar la
conciliació familiar i laboral
Aquest dimecres, el ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de maig ha aprovat el conveni de col·laboració entre els ajuntaments i l’ens comarcal per a l’execució del programa Temps per Cures. Es tracta d’un
projecte impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat dirigit a famílies amb nenes i nens
dels 0 als 14 anys i amb l’objectiu d’alliberar temps per a
les famílies que cuiden dels fills i així afavorir la formació, la inserció laboral, la participació social o l’oci dels
progenitors o tutors. Es tracta d’un programa universal
adreçat a totes les famílies, però que vol donar temps
especialment a les dones que són les que més cuiden i
les que menys temps tenen per a elles mateixes.

tuds d’arrencada i plantacions
de vinya, les modificacions al
Registre Vitivinícola de Catalunya, les altes i baixes de vehicles agrícoles al Registre Oficial
de Maquinària Agrícola, les cites
de ITV i ITEAF, les inspeccions
d’atomitzadors i d’altres tipus
de maquinària agrícola, i els
permisos de crema.
A més, també assegurava la
tramitació davant del registre

general de la Generalitat de Catalunya de les instàncies corresponents dels serveis tramitats,
al mateix temps que funcionava
com a mecanisme d’assessorament en la realització de canvis
de cultius i límits al cadastre.
L’acord amb el Consell Comarcal de la Terra Alta permetrà a
partir d’ara ampliar aquest servei a la resta de municipis de la
comarca.

12
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ALBERT SALVADÓ I FERNANDEZ. DELEGAT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A L’EBRE

La Reserva de la Biosfera de les
Terres de l’Ebre, un
projecte de país
El president de la Generalitat
de Catalunya, Pere Aragonès,
i la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, van ser a les
Terres de l’Ebre el passat 13 de
maig per mostrar el seu suport,
en nom del Govern de Catalunya, a la Reserva de la Biosfera
de les Terres de l’Ebre com un
projecte de país.
La Reserva de la Biosfera de les
Terres de l’Ebre, en si mateixa,
és un reconeixement que atorga la UNESCO, dins el programa Man & Biosphere, a territoris amb un gran valor ambiental
i que desenvolupen activitats

“El president de la
Generalitat, Pere
Aragonès, i la
consellera d’Acció
Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural, Teresa
Jordà, van ser a les
Terres de l’Ebre el
passat 13 de maig per
mostrar el seu suport,
en nom del Govern de
Catalunya, a la Reserva
de la Biosfera de les
Terres de l’Ebre com un
projecte de país”

econòmiques i productives
que respecten aquests actius
naturals.
Els efectes del canvi climàtic porten a la Unió Europea a
intensificar una estratègia de
desenvolupament basada en
la sostenibilitat, en maneres de
fer que no requerisquen un excessiu consum de recursos ni
produisquen efectes nocius a
l’entorn. Amb aquest objectiu,
s’aprova l’agenda 2030 a l’ONU
i els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a marc
de les estratègies de desenvolupament.
D’altra banda, la darrera crisi
sanitària ha posat en valor la
ruralitat, els espais oberts, un
canvi en les destinacions turístiques buscades pels visitants;
també s’ha incrementat el valor del producte de proximitat i
la percepció que a casa nostra
tenim uns productes agroalimentaris de molt alta qualitat.
Totes aquestes tendències en
els hàbits i preferències van
absolutament alineades amb
el que som les Terres de l’Ebre,
amb el que sabem fer perquè
ho estem fent des de tota la
vida. Hi tenim un sector primari amb una diversitat enorme: des del vi, passant per l’oli,
cítrics, fruita dolça, verdures,
arròs, musclos, ostres, peix...
i així podríem continuar amb
una llista llarguíssima. També
hi tenim un sector de restauració i turístic molt enfocat en
la terra, on combinem ruralitat
i sostenibilitat amb modernitat,

amb la modernitat, com deia
abans, definida en les estratègies europees de futur.
Tot això és el que som i el que
sabem fer millor que ningú. Ara
cal que els mercats on volem
vendre els nostres productes

“La marca Reserva de
la Biosfera de les Terres
de l’Ebre, que demà
dissabte farà 9 anys,
ens posiciona i ens situa
baix una marca amb
prestigi, molt ben
valorada a tot el món”

agroalimentaris, o als que volem seduir perquè ens visiten,
ens coneguen i ens reconeguen, i per això necessitem
una marca. I la marca Reserva
de la Biosfera de les Terres de
l’Ebre ens posiciona en aquest
objectiu, ens posiciona i ens situa baix una marca amb prestigi, molt ben valorada a tot el
món.
La Reserva de la Biosfera de les
Terres de l’Ebre és un projecte de territori en positiu, que
posa en valor les nostres fortaleses, que és una declaració
d’intencions per quina aposta
de desenvolupament fem i que
no col·lisiona amb cap altre in-

FOTO DELEGAT

terès que puguem tindre.
El passat 13 de maig, amb el
president i la consellera, iniciàvem una nova etapa de la
Reserva de la Biosfera de les
Terres de l’Ebre, que aquest
dissabte farà 9 anys. Una nova
etapa en què el Govern de la
Generalitat ens alineem per fer
possible que aquest segell ens
aglutine a tots sota un mateix
paraigua per permetre’ns crear
sinergies, ser més ambiciosos
i, en definitiva, que els nostres
sectors socioeconòmics es
puguen guanyar millor la vida.
Quan parlem de Reserva de la
Biosfera de les Terres de l’Ebre,
parlem de biodiversitat i sostenibilitat, però també parlem
d’un patrimoni cultural, paisatgístic, material i immaterial que hem de preservar i que
pot atraure un turisme d’una
qualitat excepcional, turisme
rural, de natura, d’enologia.
Parlem de fer una transició
energètica intel·ligent, sabent
que hem d’anar-hi anant i que
tothom hi hem de contribuir,
no menys que els altres, però
tampoc més. Parlem d’educar,
de generar una consciència
col·lectiva encapçalada amb
els valors que ens són nostres.
Parlem, en definitiva, d’un model de territori.
Tenim l’oportunitat de disse-

“El compromís
representat pel
president i la consellera
està ple de contingut,
és el compromís amb el
futur de les Terres de
l’Ebre”
nyar un territori que ens sigui
atractiu. Atractiu per la gent de
les Terres de l’Ebre i atractiu
per a qui ens vulgui visitar.
I tot això ens ha de servir perquè els pagesos, mariners, artesans, la restauració, l’allotjament... es puguen guanyar més
bé la vida. Però també ha de
servir perquè els nostres joves
se’n puguin anar a estudiar on
vulguen i que, en acabar, vulguen i puguen tornar. Els necessitem, necessitem el seu talent i la seua visió, que no deixa
de ser la més verda, la més lila,
la més democràtica i la més
oberta d’ara mateix, perquè el
futur és seu i perquè el territori
també ha d’acabar sent seu.
El compromís representat pel
president i la consellera està
ple de contingut, és el compromís amb el futur de les Terres de l’Ebre.

anunci
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MONTSIÀ

Vessament d’oli de la
planta nuclear d’Ascó

La primera cantata de La Clika
a Terres de l’Ebre se celebrarà
a Santa Bàrbara

Esquerra Republicana de Catalunya ha denunciat al Senat un presumpte vessament
d’oli al riu Ebre provinent de
la planta nuclear d’Ascó, segons ha assegurat la senadora Norma Pujol. En el marc de
la primera compareixença del
nou president del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), Juan
Carlos Lentijo, a la Comissió
de Transició Ecològica, Pujol li
ha preguntat per la fuita d’un
alternador que, segons ha dit,
va tenir lloc dilluns i que ha
afectat els municipis d’Ascó,
Vinebre, Garcia, Mora la Nova,
Mora d’Ebre, Ginestà i Miravet. Segons la senadora, els
diferents ajuntaments “fa tres
dies” que pregunten a la central, que fins ara responia que
no hi tenia res a veure, “però
es confirma que sí”. Pujol ha
preguntat a Lentijo si estava
al cas de l’incident, i si, en tot
cas, sabia si causa cap perill
per al medi ambient, per al riu

i per als veïns de la zona.
El president del CSN, al càrrec
des de fa dos mesos, ha admès
que no en tenia informació,
però ha afirmat que investigaria el tema. “Si hi ha res amb
rellevància per a la protecció
de persones i medi ambient,
aixecarem la bandera”, ha assegurat.

El president del
CSN ha admès
desconèixer l’incident
a preguntes de la
senadora Norma
Pujol

A les Terres de l’Ebre la cantata arribarà a Santa Bàrbara
amb la participació de més de
350 alumnes de 9 centre educatius. Serà demà dissabte 28
de maig a les 18 hores a l’Estadi Municipal. Fins al 10 de
juny s’estan realitzant arreu de
Catalunya un total de 40 cantates de La Clika, on actuaran
prop de 10.000 alumnes de
les gairebé 300 escoles que
participen aquest curs. El professor de música de l’Escola
“Jaume Balmes” Albert Zaera
ha estat l’impulsor de la iniciativa. L’alcalde de Santa Bàrbara Antonio Ollés explicava
que tan aviat Zaera els ho va
comunicar van pensar amb les
instal·lacions esportives municipals per poder-ho acollir, a
més l’ajuntament també s’encarrega del suport econòmic
d’aquesta iniciativa facilitant

GODALL IMPULSA LA CREACIÓ D’UNA COMUNITAT
ENERGÈTICA
L’Ajuntament de Godall està posant en marxa una comunitat local d’energia, en
una de les primeres experiències d’aquest tipus a les Terres de l’Ebre. El consistori
treballa per impulsar una instal·lació comunitària de plaques solars, que estaria
subvencionada parcialment per fons europeus, dins del programa Next Generation
EU. La participació en aquesta instal·lació comunitària està oberta a tots els veïns i
veïnes. Els que s’hi sumin, rebran la part proporcional de l’electricitat generada per
les plaques instal·lades en edificis municipals, que se’ls descomptarà de la factura
de la llum.
A canvi, hauran d’aportar la part proporcional de la inversió inicial que no està
coberta per la subvenció i les despeses de manteniment anual de la instal·lació.

L’Ajuntament de Godall ofereix
solars per construir habitatges
L’Ajuntament de Godall disposa de diversos solars edificables dins del nucli urbà
que vol destinar a facilitar la construcció d’habitatges per consolidar la població
actual i afavorir, també, l’arribada de nous habitants. «Com a equip de govern, una
de les nostres prioritats és generar oportunitats de present i futur als nostres veïns i
veïnes i contribuir a revertir el despoblament», explica l’alcalde, Alexis Albiol Roda.
Per això, des del consistori s’han posat a la venda solars de propietat municipal
a preus bonificats a totes les persones interessades, siguin o no veïns i veïnes de
Godall. Des de l’Ajuntament també s’ofereix un servei d’assessorament i acompanyament a tothom qui vulgui edificar als solars per ubicar-hi la seua residència habitual, amb qüestions com les llicències i permisos, la recerca de finançament, etc.
L’Ajuntament fa una crida a les persones interessades a facilitar les dades de contacte, de forma presencial o telefònicament, per convocar una reunió informativa. «Impulsant el desenvolupament de polítiques d’habitatge al nucli urbà també
treballem per la igualtat d’oportunitats i fixar i atreure població», conclou l’alcalde.

un escenari per poder albergar uns 350 alumnes i facilitarà
l’equip de so. Aquesta serà la
primera vegada que La Clika
es porta a terme en un municipi petit, a l’aire lliure i obert
al públic.
(La Plana Ràdio)

Participació de més de
350 alumnes de
9 centre educatius,
demà dissabte

EN 1 MINUT
** L’AMETLLA: salpa la flota de Balfegó per capturar la quota de tonyines roges
d’enguany. La principal companyia tonyinaire incorpora dues embarcacions italianes i parteix amb 300 tripulants.
** COSTES de l’Estat comença la reposició de sorra a les platges a la demarcació
de Tarragona. S’actuarà a quasi tots els municipis entre Calafell i l’Ametlla de Mar.
** L’AJUNTAMENT de l’Ametlla de Mar ofereix com a adob les restes de posidònia
de les platges. La reutilització als camps és una pràctica antiga que permet estalviar i “donar una segona vida” a la planta marina.
** JORDI JORDAN, diputat d’En Comú Podem, ha registrat una sèrie de preguntes dirigides al Conseller d’Educació encarades a esclarir les raons del trasllat del
Centre de Formació d’Adults de Tortosa i conèixer si el Departament d’Educació
i l’Ajuntament s’han plantejat cap espai alternatiu. Educació preveu el trasllat del
CFA de l’Institut de l’Ebre a l’edifici de l’antic Betània, situat a la part alta de Tortosa. Els alumnes del CFA rebutgen el trasllat.
** ALCANAR: El menjador de l’Escola Joan Baptista Serra, gestionat per l’empresa
canareva LISAN, ha estat guardonat amb el certificat “BO, SA I D’AQUÍ” pel seu
compromís amb productes de proximitat, kilòmetre 0 i sostenibilitat en els menús
que preparen per als xiquets i xiquetes del municipi. Per aquest motiu, el projecte
“MENGEM BO, FEM MÚSICA, FEM ESCOLA” proposa per al dia 30 de maig la visita
d’un artista català a l’hora del menjador que també farà una xerrada sobre la seua
experiència en el món de la música.
** URV: La comunitat universitària escollirà Josep Pallarès o María José Figueras
en la segona volta de les eleccions a rector o rectora de la URV. La segona volta
començarà el divendres 27 de maig a les 9 h i s’estendrà fins a la mitjanit del dia
1 de juny.
** BENIFALLET: La Delegació de la Lliga contra el Càncer a Benifallet va organitzar
una jornada intensa dissabte passat amb Relleu Solidari, la Parada Solidària, i la
Caminada de la tarda.

terres de l’ebre
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Bel veu “absolutament
decebedora” la
compareixença de
Sánchez

Igualtats posa en marxa a l’Ebre
l’organisme de protecció i promoció de la
Igualtat de Tracte i la No-Discriminació

El portaveu del PDeCAT al
Congrés, Ferran Bel, ha afirmat que el partit està “absolutament decebut” amb la compareixença del president del
govern espanyol, Pedro Sánchez, per donar explicacions
sobre el ‘Catalangate’. “No ha
millorat la situació, l’ha empitjorat”, ha advertit Bel aquest
dijous des de la tribuna de la
cambra baixa. Bel ha retret a
Sánchez que tingui “molt poca
empatia” amb els espiats. “Què
pensa fer a banda de dir-nos
que anem als jutjats?”, ha dit
el portaveu del PDeCAT, que
ha recordat que no s’ha aclarit
l’espionatge als independentistes que no tenia autorització judicial. “L’única responsabilitat que assumirà el govern
espanyol és el cessament de

la directora del CNI?”. Bel ha
afirmat que l’anunci de les
dues reformes legislatives que
ha fet Sánchez no és suficient i ha demanat una comissió d’investigació al Congrés.
També ha preguntat si algú
més assumirà responsabilitats
polítiques i ha apuntat a la ministra de Defensa. Margarita
Robles. “Pot garantir que cap
institució de l’Estat ens ha espiat?”, ha qüestionat.

En un 1 minut

Igualtat i Feminismes ha posat
en marxa a les Terres de l’Ebre
l’organisme de protecció i promoció de la Igualtat de Tracte
i la No-Discriminació amb el
qual es desplega la llei 19/2020,
amb el mateix nom. L’Ebre és el
primer territori on es presenta
l’ens. La secretària d’Igualtats,
Mireia Mata Solsona, ha apuntat
que des d’aquest dimarts ja es
poden presentar denúncies i es
pot comptar l’acompanyament
en el procés del personal que
s’ha format a l’oficina d’atenció
ciutadana de la delegació del
Govern. Les denúncies per una
situació de discriminació s’han
de comunicar amb un formulari en línia i des de l’1 de març
se n’han rebut 31, de moment
sense cap expedient sancionador. La llei tindrà el seu propi
règim de sancions a l’estiu. A
les Terres de l’Ebre ja s’han co-

mençat a formar personal dels
equips dels serveis integrals
d’atenció a les dones i també
equips d’acollida i continuarà
amb altres equips dels ens locals i altres col·lectius.

L’organisme ha rebut
una trentena de
denúncies en línia en
tres mesos
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CELMA

MICHEL

DOS GENIS I UN
ASCENS

ENHORABONA
CAMPIONS

Quan dos genis s’ajunten
una cosa bona ha de sortir.
Fernando, el president de la
Rapitenca, fa 20 anys que
radia cada partit en directe i
Teixido és l’únic entrenador
d’Espanya que amb equips de
segona divisió B ha eliminat
a la Copa al Barça i València
amb el Novelda i Guadix.
Era un 1956 quan a la 3a divisió estaven Nàstic, La Cava,
Amposta i Tortosa i en un
altre grup el Reus i Rapitense. El primer partit a Tercera
fou contra l’Igualada. 66
anys després els dos equips
van ser una altra vegada
protagonistes, però ara per
confirmar l’ascens rapitenc.
Des que la Rapitenca el
2001 va sortir del pou de
2a catalana no ha parat
d’estar a l’elit: tres ascensos
a tercera 2006, 2013 i 2022 i
dos d’ells de la mà de Teixidó.
És el segon millor equip de la
província des de l’any 2002:
1 temporada a 2 catalana, 3
a Preferent, 10 a la primera
catalana i 7 a tercera divisió.
Només el supera el Nàstic
i està al pódium dels 30
millors equips de Catalunya
per a la propera temporada.
Últimes dues campanyes
han descendit de Tercera
Valls i Ascó. Esperem que la
Rapitenca trenqui el malefici.
Es faran 6 fitxatges de campanetes, tres ja estan tancats
i falta que Teixidó doni el sí.
Des de Madrid, m’agenollo
davant d’ell. És molt gran.
Únic.

La temporada va arribant al
seu final. És el moment de les
notes. La Rapitenca, després d’un inici dubtós, s’ha
proclamat campió. Excel.lent
la feina. És un just campió,
a còpia de treball i també
de qualitat. A les xarxes
rapitenques del club es diu
que a la Rapitenca es respira
futbol. És cert. Molt cert. Hi
ha futbol. I es nota. I els resultats aquí han estat. També
felicitar el Catalònia. Gran
gestió de Pau Alegria, i de la
junta que va apostar per ell.
L’afició, com la de la Ràpita,
també és de 10. Sempre fidel.
Clubs patriòtics.
No voldria oblidar-me
d’equips base com el juvenil
de l’Ulldecona o el Tortosa
Ebre aleví de Preferent.
Queda poc. Temporada
esgotadora. Aprofito, en nom
de l’equip de Minut 91, per
agrair l’audiència del programa del dilluns. Ens vam
tornar a superar. Amb molt
de carinyo, gràcies per estar
tan a prop.
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TORNA A TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca és un equip campió

La Rapitenca va guanyar contra
l’Igualada i ja es equip de Tercera divisió (1-0). Un gran gol de
Vidal, al minut 15, després d’una
jugada d’escola, va acabar sent
determinant. La Rapitenca va
poder sentenciar però no va ferho i va acabar patint per l’ajustat
del marcador.
Al final, celebracions a l’altura
de les circumstàncies. Per quart
cop en la seua història, la Rapitenca puja a la Tercera divisió,
sent la temporada vinent l’equip
més representatiu del futbol
ebrenc.
Antoni Teixidó, el mister, valorava a l’equip: “ells són els protagonistes i els responsables
d’esta temporada en la que fa
22 partits que no s’ha perdut.
Molt satisfet perquè la Rapitenca torna a estar on estava
quan vaig arribar”. Sobre la renovació, l’entrenador es manté
en què “s’ha d’acabar de parlar.
Es una decisió que tinc pensada però més endavant ja se
sabrà. He de tenir una trobada
amb el president i veurem que
acaba passant. Però la veritat
és que arribo al final de temporada molt cansat i cal analitzar
bé moltes circumstàncies”. El
president Fernando Garcia no
ocultava la “gran satisfacció per
haver assolit l’ascens. Una gran
temporada, amb un final amb
el camp ple de gent i amb molta il·lusió per tornar a estar a la
Tercera divisió”. Sobre la renovació del tècnic, Fernando deia

que “la té sobre la taula i ell ho
sap. En parlarem i per part del
club l’objectiu és que continue.
Ell decidirà”. Jordi Oribe, jugador de la Rapitenca, destacava
“la unió que ha hagut al vestidor.
Això ha estat clau. Tots hem anat
a una. Destacar també a l’afició
que ens ha fet costat en tot moment. I per la meua part, molt
content de poder tornar on este
club ha d’estar, a la Tercera divisió”. De la continuïtat a l’equip,
Oribe aclaria que “estic força bé
a la Rapitenca, on em tracten
de forma excel.lent. Però ara és
moment de celebrar-ho amb els
companys i la família. Ja hi haurà temps per parlar-ne”.
Michel o Teixidó, qui pagarà el
dinar?

Dilluns, a Minut 91, el programa va estar dedicat als campions. Es va fer repàs a la temporada i es va veure un vídeo
homenatge per a la Rapitenca,
per l’ascens. Fernando Garcia,
president, el mister Teixidó i Joanma, director esportiu, van ser
protagonistes. Entre les qüestions tractades, una d’elles fou si
el tècnic renovava. Per les intervencions del mister, semblaria
que no està a prop de renovar.
Però llavors Michel, presentador
de Minut 91, va donar la seua
opinió i va dir que l’entrenador sí que renovarà. Teixidó va
plantejar una aposta i Michel va
acceptar-la. Si renova, el mister
pagarà el dinar. Si no, el pagarà
el presentador.

El pròxim dilluns ‘La Frontal’ tanca la segona temporada de programa visitant el Futbol
Formatiu Terres de l’Ebre, amb Oriol Romeu i Edu Albacar com a protagonistes.
A partir de les 18.00h disponible a FCF TV i a les 21.00h emissió a Esport 3

Soteras pren possessió com a president de l’FCF
Joan Soteras, amb els membres de la seva nova junta, ha
pres possessió, aquesta setmana, del càrrec de president de
la Federació Catalana de Futbol
en un acte que s’ha fet a la sala
d’actes de la seu de la federació, després que diumenge va
guanyar les eleccions amb 396
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vots a favor. S’imposava per
ben poc a la candidatura d’Àlex
Talavera, que en va rebre 370.
El president de l’FCF, de 74
anys, vol implantar un nou sistema de competició per al futbol amateur i el futbol base, i
iniciar el diàleg amb l’RFEF per
a la creació d’una ciutat espor-

tiva per a l’FCF. D’altra banda,
ahir es publicava a ‘El Mundo
Deportivo’ que Àlex Talavera
impugnava les eleccions, presentant un nou recurs al.legant
“greus irregularitats” i demanant “la nul.litat absoluta de
l’acte de votació”. Veurem si es
confirma tot plegat.

El partit
de Canal TE:

Camarles B
-Masdenverge

Diumenge 12.30 h (Rep) 21.30 h//
Dilluns 10 h

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores

www.mesebre.cat
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2A CATALANA. PLAY OFF

EL TORTOSA VA GUANYAR L’AMPOLLA
AMB UN GOL DEL CADET FERRAN ALS DARRERS MINUTS (1-0)

RESULTATS I
CLASSIFICACIONS
PLAY OFF ASCENS. 8 jornada

El Tortosa va guanyar a l’Ampolla (1-0) amb un gol del jugador
cadet, Ferran, en els darrers minuts. L’equip roigiblanc, a falta
de dues jornades pel final de
la lligueta, manté opcions però
aquestes són molt remotes. Necessitaria guanyar els dos partits
i que, a la vegada, el Cambrils no
puntués en cap d’estes dues. Per
tant, molt complicat.
De fet, al partit de diumenge
passat ja es va notar que tots
dos equips ja pensen més en la
popera temporada. Per això el
ritme va ser lent.
El Tortosa, durant la primera
mitja hora, va tenir diverses ocasions clares, però Aitor va tornar
a estar genial, evitant-les. En
els darrers minuts de la primera meitat, el partit va igualar-se i
l’Ampolla ja va tenir més posses-

sió i va disposar d’una situació
en una acció de Gito.
A la represa, d’entrada, el Tortosa va baixar: no va tenir pilota i
anava darrera d’ella.
L’Ampolla va jugar més camp
contrari i va crear ocasions
clares per avançar-se en el marcador.
En el darrer tram del duel, amb
un Guillem fent forat per la dreta de l’atac local, el Tortosa va
generar dues situacions, i en
la segona, amb assistència de
Xavi Margalef, el cadet Ferran
va afusellar l’1-0 al segon pal.
Partit clàssic de final de temporada. Sense més història, amb
dos equips amb baixes, com les
darreres jornades. Al Tortosa cal
afegir la de Ñoño, a més de les
ja comentades els darrers dies.
Abans del partit, es va fer un mi-

Reddis-Aldeana
Canonja-Cambrils U
To r to s a -A m p o l l a
equip

Pasquale Cassà, tècnic de
l’Ampolla, va arribar a l’equip ja
començada la temporada, i va
classificar-lo pel play-off d’ascens.
No obstant, no seguirà i hi haurà una altra aposta, amb un nou
entrenador. I este seria Mario
Javaloyes, que actualment forma part del cos tècnic del primer equip del Tortosa.
Diumenge vinent serà el comiat de temporada al municipal
de l’Ampolla, amb el partit contra la Canonja.

nut de silenci en record a Vicent
Querol, exjugador del Tortosa,
que ens va deixar fa dos caps de
setmana, als 62 anys.
El Tortosa tancarà la temporada
a casa diumenge, contra l’Aldeana. Foto: Facebook CD Tortosa

Diumenge
rebrà a l’Aldeana
(19 hores)

22
17
12
6
5
5

PERMANÈNCIA 8.4. 9 jornada

Montblanc-Morell
Bonavista-la Sénia
Descansava Camarles
equip

GF

0-2
0-3
GC PNTS

13
1. Camarles
19 7
12
2. La Sénia
14 6
11
3. Morell
20 8
4
4. Montblanc
10 16
0
5. Bonavista
2 28
Propera: Montblanc-Bonavista;
Camarles-la Sénia. Descansa el
Morell
(Baixen Montblanc i Bonavista)

tenir les nostres ocasions amb
el 2-1, per haver empatat. La
veritat és que ens està costant
molt en estos últims partits, ens
falten forces per la situació que
estem vivint des de l’inici de la
lligueta”. L’Aldeana treballa de
fa setmanes per la temporada
vinent, amb renovacions i fent

propostes per fitxar. Renovacions confirmades: Anell, Puig,
Paez, Nacho, Villa, Sergio, Tena,
Beranuy i Barry. Foto: Facebook
UE Aldeana.

Es confirmen les
primeres renovacions

EL REDDIS, A
UN PAS DE SER
CAMPIÓ

El Reddis està a punt de ser
matemàticament campió de la
lligueta. L’ascens ja el té assegurat. La propera jornada s’enfronta al Cambrils Unió, equip
que, a la vegada, li falta un punt
per assolir la segona plaça i pujar també a Primera catalana.

EL COMITÈ DESESTIMA
LES AL·LEGACIONS DE L’AMPOSTA

EL MORELL REMUNTA, CONTRA EL
CAMARLES

El comitè va desestimar dimecres les al·legacions del
CF Amposta, per la impugnació del partit Vilaseca-R Bítem, de la darrera jornada del
play off per evitar el descens.
La directiva de l’Amposta està
estudiant recórrer a Apel·lació.
L’Amposta, entre les al.legacions que ja va aportar, va
presentar una conversa telefònica gravada i va anunciar
que hi hauria testimonis per
a declarar.
Des de Bítem es va aclarir
que la conversa va estar gravada sense consentiment. En
tot cas, el club bitemero va

Partit intranscendent el que
van disputar el Morell i el Camarles, tots dos equips ja salvats.
Alberto López, tècnic del Camarles; “va ser un partit en
què els dos equips vam jugar
amb la tranquil.litat d’haver
assolit l’objectiu. Nosaltres al
primer minut vam fer un pal i
al 4 ens vam avançar. A partir
d’aquí, a mesura que avançava el partit, el Morell va fer
bones transicions i amb jugadors ràpids per fora va remuntar, aprofitant les seves
opcions. A la segona meitat
vam ser dominadors totals,
però ens va costar culmi-

contrarestar les al·legacions
de l’Amposta, presentant les
seues.
D’altra banda, pel que fa a
qüestions esportives, Jordi
Vallés seguirà entrenant el Remolins Bítem. Hi ha acord per
la renovació.
Per part de l’Amposta, comentar que bona part de l’equip té
altres propostes d’altres clubs
ebrencs i que les estan estudiant.
El nou tècnic segueix sense
confirmar-se però, tal com
vam dir la setmana passada,
els rumors apunten a que serà
Juanjo Serrano, mister els darrers anys de la Sénia.

GC PNTS

1. Reddis
23 7
2. Cambrils U
14 5
3. Tortosa
9 14
4. Canonja
7
12
5. Aldeana
8 13
6. Ampolla
2
12
Propera jornada:
Tortosa-Aldeana
Cambrils U-Reddis
Ampolla-Canonja
(pugen els dos primers)

MARIO JAVALOYES, L’ALDEANA JA TREBALLA PER LA PROPERA TEMPORADA
A PROP DE
L’AMPOLLA
L’Aldeana va perdre al camp
del Reddis (4-1). Ferran Simó,
mister de l’Aldeana: “en la línia
de les darreres jornades, vam
afrontar la confrontació molt
justos de jugadors. I els que estan disponibles estan forçant
molt. Anem amb un canvi i repetint alineacions, afegint, com
va passar diumenge, lesions
com les de Mata i Xavi Anell durant la primera meitat del partit.
Tot i això, penso que vam estar
bé. El resultat va ser abultat. És
cert que en els darrers 10 minuts ens vam deixar anar i ens
van poder marcar més gols.
Però fins llavors content de
l’esforç i destacant que vam

GF

4-1
0-3
1-0

L’Amposta
està estudiant
recórrer a
Apel·lació per
presentar noves
al·legacions

nar, va faltar més encert en
les darreres passades. Ja en
els darrers minuts, quan més
abocats estàvem, arran d’una
errada nostra, el seu davanter va aprofitar-la, fent el 3-1.
Felicitar als jugadors. Anàvem
amb moltes baixes, La veritat
és que van donar la cara però,
tot i la calor i que ja està assolit l’objectiu, vam estar ben
posats. El partit va ser més
igualat del que el resultat indica. Felicitar al porter Marc
Castilla que va venir a fer-nos
un cop de mà i va estar bé”.
En l’altre partit del grup, també intrascendent, la Sénia va
guanyar el Montblanc.

esports
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3A CATALANA

EL CATALÒNIA ÉS CAMPIÓ I PUJA A LA SEGONA CATALANA (1-0)
El Catalònia va guanyar l’Ametlla i, a manca d’una jornada, és
campió de lliga (4-0). L’equip de
Pau Alegria confirma així un ascens merescut a Segona perquè
ha estat l’equip més regular, líder
des de la segona jornada, només
havent cedit 3 derrotes.
El conjunt jesusenc va tenir un
moment de dubtes amb les derrotes contra el J i Maria (única a
casa) i a la Cava. Però el gol de
Gordo contra el Gandesa, en
afegit, quan els terraltins havien
perdonat el 0-1, va ser un impuls per un equip que va posar
la directa. També va ser important recuperar de la lesió a un
dels puntals, Escoda, i els fitxatges que van apuntalar una
plantilla curta i que ha tingut un
equip bàsic molt definit i amb
poques variants. Una gestió del
mister que li ha anat força bé
amb els resultats obtinguts. Pau
va ser una aposta valenta de la
directiva, sent un tècnic jove i
de casa. I no ha decebut. Ha sabut portar-ho. No era l’objectiu
pujar però el Cata es va fer fort
amb les jornades i ha aguantat la
pressió dels dos equips deltaics,
Jesús i Maria, i la Cava. Una pressió ferotge que encara dona més
mèrit al títol de campió del conjunt de la Santa Creu.
Del partit de dissabte, dir que
d’entrada va ser igualat. Però el
Cata, ben posat, va ser letal en
accions a pilota aturada. El mestre Aleix va convertir una falta
directa amb l’1-0. De l’empat
dels visitants, amb una ocasió de

DAVID GARCIA,
NOU MISTER DEL
ROQUETENC
David Garcia, que va ser mister
del R Bítem i del Jesús i Maria,
és el nou entrenador del Roquetenc, equip que ha fet una gran
temporada, sent quart a la taula, a manca d’una jornada. David
gafa el relleu de Carlos Gilabert,
que ha fitxat amb el Camarles
a qui entrenarà la temporada
vinent. D’altra banda, el Roquetenc havia de jugar dissabte contra l’Alcanar, a Vinaròs. El
partit no es va poder disputar per
manca d’efectius del conjunt canareu. La temporada ha estat un
malson per a l’Alcanar, ja des de
l’inici amb els desperfectes pels
aiguats que va sofrir la Fanecada. Això ha estat un inconvenient
que ha pesat i ha hagut gent que
s’ha anat borrant. L’Alcanar ja ha
consumat el descens.

Jack, es va passar al 2-0, arran
d’una acció d’estratègia que va
culminar Cosido amb una xilena.
El capi, que penja les botes, es va
acomiadar amb un gol que encarrilava el triomf. A la represa,
el Catalònia va imposar-se, amb
molta contundència per les bandes i amb una pressió alta que
va comportar recuperacions de
pilota. Es van generar ocasions
i Aleix (el referent amb 33 gols)
i Caballé van sentenciar. El Cata
és campió i les celebracions van
ser a l’altura de les circumstàncies.
Foto: Ximo Barberà

COMIAT DE COSIDO
David Cosido va jugar el darrer
partit a la Santa Creu. Als 43
anys penja les botes. En porta
13 al Catalònia on va arribar la
temporada 09/10.
Dissabte, el capità estava emocionat. Era lògic. Va viure una
tarde plena de sentiment,
coincidint, a més, amb l’ascens. A Minut 91, a Canal TE,
va ser dels protagonistes al
programa on se li va fer un homenatge. A partir d’ara té una

JESÚS I MARIA I LA
CAVA PUGNARAN
PER LA SEGONA
PLAÇA

IVAN ROMEU
CONTINUARÀ
ENTRENANT EL
GANDESA

El Jesús i Maria va guanyar la Rapitenca i manté la segona plaça.
Chimeno va avançar aviat als
rapitenc. A la represa, els locals
van apretar amb més insistència
i Toni, a centrada de Ferreres, va
empatar. Els de Lluís van insistir
però la Rapitenca es va defensar. No obstant, a falta de pocs
minuts, una acció desafortunada pels visitants, amb rebut,
va comportar un gol en pròpia
porteria que va ser el 2-1. El Jesús i Maria depèn d’ell per acaba
segon. La Cava és tercera i per
acabar segona necessitaria un
empat o una derrota del Jesús
i Maria i guanyar a la Ràpita. Els
de Roca van golejar el Flix amb 5
gols de Crespo i 2 d’Adri.

Ivan Romeu seguirà entrenant el
Gandesa. El tècnic calero explicava que “ho vaig estar parlant
amb la junta, principalment per
si s’havia de començar a planificar la temporada, en el cas que la
idea fos que havia de seguir. Ho
vam estar comentant i la directiva, tot i no assolir l’objectiu, ha
valorat la trajectòria de la segona volta, un cop hem anat recuperant efectius. Ens ha mancat
més contundència i una mica
d’encert en partits determinats
que es van perdre per la mínima
i que s’havien pogut guanyar. Per
tant, seguiré. Es preveu alguna
baixa important que intentarem
substituir i l’objectiu és mantenir
l’equip bàsic”.

proposta per, d’alguna manera,
seguir vinculat al club jesusenc

L’EBRE ESCOLA
NO VA PODER
PRESENTAR
EFECTIUS
SUFICIENTS, A
MASDENVERGE
El partit Masdenverge-Ebre Escola B no va disputar-se perquè
els visitants no van poder presentar efectius suficients. Des de
l’Ebre s’aclaria que “ens sap molt
greu perquè haguessin volgut
competir, però per motius diversos, alguns de darrera hora, no
vam tenir suficients jugadors. I
ja no fou possible plantejar suspensió perquè no hi havia marge
per a fer-ho. El juvenil es jugava
l’ascens també dissabte i no vam
poder agafar jugadors. Sap greu
però no es va poder”. El Masdenverge suma 3 punts i ja acarona
el títol.

on pel seu carisma, és molt estimat. Foto: Ximo Barberà
RESULTATS. 3a. 29 jornada

Tortosa-s Bàrbara
Alcanar-Roquetenc
Catalònia-Ametlla
J i Maria-Rapitenca
La Cava-Flix
Gandesa-Amposta
Godall-Corbera
Benissanet-Olimpic

equip

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

GF

93
83
80
55
63
67
67
55
55
59
49
48
40
40
32
20

1-0
0-3
4-0
2-1
7-0
3-0
2-3
5-1

GC PNTS

29
25
27
20
31
49
46
45
44
79
67
79
86
64
98
116

74
69
67
61
61
52
46
43
41
28
28
26
24
23
14
8
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UE RAPITENCA I ULLDECONA JUVENIL

TOP SECRET
· La banqueta de l’Amposta
té rampes. Des del 2008, cap
míster està dues temporades
seguides: Nando Garcia, Ramon Sancho, Albert Bel, Xavi
Cid, Jordi Font, Beto, Teixidó,
Nacho, Gerard Zaragoza, Angel Garcia i Fran Artiga ha estat els últims. Estic segur que
Serrano triomfarà si el deixen
treballar.
· A Ascó només seguiran 5
0 6 jugadors de la passada
campanya. Baixada important
de pressupost. Gerard Roigé
(Móra Nova) torna i és el primer
fitxatge. Es barregen 4 fitxatges
més. A l’òrbita, del Mora, Vernet, Barrufet, Cervelló i dos del
Gandesa.
· La Rapitenca hauria de fitxar
a Ramon Sancho per al filial.
Quatre temporades al club,
dos ascensos i les altres dues
grans temporades.
· Ja se saben tots els entrenadors de 2a Catalana. Segueixen
Ambrós a Móra Nova, Vallés
al R-Bítem, Fabregat a Tortosa
i Alegria al Catalònia. Debut a
Camarles de Carlos Gilabert,
a La Sénia David Vilanova i a
Ulldecona Gerard Capera. A
Amposta anirà Serrano. A l’Ampolla, hi haurà canvis. Van cessar a Gerard Capera, que va fer
l’equip campió en el torneig
que es va disputar a l’època del
covid. I Pascuale va classificar
a l’equip al play off. Ara prescindiran d’ell. Mereixia la renovació. En futbol, dos i dos no
fan quatre. Amb tot, Pascuale
va dimitir ahir dijous. Per la lliga
propera, arribarà Mario Javaloyes que va ser segon mister a
Amposta i ara a Tortosa i tindrà
la seva oportunitat i segur que
li anirà bé. Sabia ja fa moltes
setmanes que fitxarien Mario.
Dimarts va dir si.
· Jo sabia que guanyaria Sote-

ras però Talavera va estar molt
a prop. Va ser guanyador moral
i Juanjo Isern, el gran perdedor.
Tindrem Soteras per a quatre
anys més, jo esperava una revolució a la Federació. Ja ho
va dir Michel a la televisió: haver-hi tants candidats afavoria
a Soteras. Compte a la dada,
631 clubs no han votat el guanyador. A l’Ebre som els millors.
El nostre territori va ser qui va
tenir més participació, un 96.4.
L’ideal seria que Soteras li digui
a Tavalera que s’uneixi al projecte, però no ho farà.
· Ho he dit moltes vegades,
dos entrenadors que haurien
d’entrenar el Nàstic però no els
volen, tot el que toquen ho fan
d’or. Pallarés va portar el Morell de 2a catalana a 3a divisió
en dues Temporades. Aquesta
proesa, la va repetir també a
Valls i ara Teixidó ha aconseguit
el seu segon ascens amb la Rapitenca a Tercera divisió.
· El dinar de la plantilla de l’ascens de la Rapitenca: Carpaccio de llagostins, musclos, bons
de bacallà, paella i sorbet de llimona, la gent del restaurant va
haver d’escoltar el partit per la
ràdio per si feien el dinar. I van
haver de fer-lo. El mister va ballar estil bràsiler (tinc vídeo).
· Fa dues setmanes vaig dir que
només Teixidó, la seva dona i jo
sabiem el seu futur. Dimecres,
El Mundo Deportivo publicava
una entrevista en la que es deia
que el mister es plantejava no
seguiria. Ja vaig dir que ell i jo
sabem el seu futur. La propera
setmana ampliaré esta informació. Michel es va apostar un
dinar amb Teixidó, a la televisió,
que seguiria. Jo ja em vaig pronunciar fa dues setmanes. La
resposta final la desvetllaré la
següent setmana.
· Com cada any, i en van uns

quants, les Terres de l’Ebre sempre perden i Tarragona sempre
guanya. Si mirem les històries,
dels segons classificats de Tercera catalana, Tarragona guanya
per golejada en tenir dos grups.
Per què els tres segons no fan un
play off com es feia abans?. Jesus i Maria no podrà pujar i si Torredembarra per ser l’equip amb
més punts.
· El Catllar, any passat, va fer tres
punts. Aquesta temporada era
l’equip que tenia menys pressupost, al voltant de 25.000 euros,
i l’única persona que va dir que
podria ser l’equip revelació vaig
ser jo i així ha estat.
· L’1 de juliol es presentarà el llibre de la història de l’Ulldecona,
escrit per Paco Callarisa. Ha estat
vuit anys de recerca, 900 fotos
i 400 pàgines. I també sortirà el
del Camarles.
· Jo sabia que no seguiran diversos entrenadors, fins i tot abans

que ells, en algun cas. Però per
respecte, el millor que podia
fer era estar callat i no comentar-ho amb ningú. De vegades,
mantenir un secret és bo per al
futbol i les persones. Alberto a
Camarles, Serrano a La Sénia ,
Castillejo a Ulldecona, Amores a
Tortosa i Ramon a Amposta. Sabia també que l’Amposta aniria a
buscar Serrano .
· Situació crítica de l’Alcanar que
no té suports. Dos partits que
no han jugat per falta d’efectius,
inconvenients en no disposar de
camp...han hagut moltes adversitats. L’entrenador no segueix,
la junta potser tampoc. De moment, no hi ha alternatives, potser Alcanar no tingui futbol excepte miracle.
· El primer fitxatge del Catalònia
és Albert Castells, del Gandesa
· Es prepara a Tortosa el dia de
la Cinta un acte commemoratiu
per a l’equip que va estar a prop

de pujar a la Segona B. Va ser
fa 25 anys.
· Per a la temporada vinent
es preveuen 6/7 ascensos de
tercera a segona per la reestructuració. Estan molt definits
els que pujaran, La Cava, Gandesa, Jesús i Maria, Amposta,
Rapitenca B i les altres places
podrien ser per Ametlla, Roquetenc i el dubte és el Perelló,
segons el nou projecte. Amb la
qual cosa quedarà descafeïnada la futura tercera catalana en
marxar tants gallets.
· Com a director esportiu del
Tortosa, Nacho aquest any no
ha estat gens fi. Ningú és perfecte però també cal dir que
quan va arribar al futbol base
no hi havia ni un equip a preferent i en mig de la pandèmia
ara estan equips a la preferent
per categoria menys el juvenil.
I l’aleví de Cantó i Sergi que ha
estat campió.

LA JORNADA
· Tortosa i Rapitenca aparentment tenen el poder del
futbol base. Però la propera
temporada només l’Ulldecona militarà a la preferent de
juvenil. Gran treball de Manu
que té jugadors amb molt de
futur: Raul, Xavi, Oriol, Lluc,
Gallimo, Alan, Marcel, Joanet,
Pucho, Eric Serrano, Biel...
D’aquests jugadors n’han jugat cinc a Rapitenca i dos al
Villareal (Raül i serrano). Hi ha
opinions que diuen que “alguna cosa malament fan els
grans de per aquí, fitxen jugadors amb 7 anys i quan arriben
a edats entre cadet o juvenil,
estan farts de tanta preferent
i tant autocar, per això tornen
al seu poble, s’ajunten i fan un
bon equip”.
· Lligues liquidades. Canvi de
terç: baixa l’Ascó, puja la Rapitenca. A 2a catalana vaig dir

que no pujaria cap ebrenc i així
ha estat. I s’haurien pogut salvar
Perelló i Amposta però cada club
ha tingut històries per no dormir.
Tercera catalana vaig dir que Catalònia pujaria i així ha estat. I La
Cava i el Jesús i Maria han donat
vida a aquesta lliga fins el final.
Els dos invictes des de Gener.
Equips històrics com Olímpic i
Alcanar estan sota mínims i descendeixen. El Xerta, com a premi als cent anys, podria militar
a Tercera catalana per primera
vegada en la seva història. Una
bona notícia és que cap equip
de Tarragona baixa de 1a catalana i qui tenia menys pressupost,
el Catllar, ha fet una campanya
de cinema, amb un mister, Àlex,
que arribarà lluny.
· No hi haurà molta revolució a
les banquetes de 3a Catalana.
No segueix Lizaso, que ha estat
dues temporades al Flix, i tam-

poc segueix Parra a la Rapitenca, agafarà el filial Xavi
Marqués. Al Roquetenc arriba
David Garcia (Jesus i Maria i
R-Bítem). Falta saber el futur
del Santa Bàrbara i si Juanjo
seguirà a Godall, on està fent
una bona feina.
· El Catalònia torna a 2a catalana després de 4 campanyes
a la tercera amb els llocs, 6,
11 i 3. I esta campió. Té l’entrenador més jove del futbol
ebrenc a tercera i el filial és el
veterà en participacions. I una
afició de deu, és la gran família. Cosido, 13 temporades al
Catalònia. 300 partits i penja
les botes. Deixa empremta
en aquest club. Aleix, amb 41
anys, màxim golejador de Tercera catalana i novè de tota
la categoria. Marcos deixarà
una mica la parcel·la esportiva
però seguirà vinculat.
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El Perelló acull la 4a prova del circuit
Running Series
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament del Perelló i Running
Series, amb la col·laboració de
la Secretaria General de l’Esport, el Consell Comarcal del
Baix Ebre, el Trail Running Cabra Feixet i empreses locals,
organitzen aquest diumenge
vint-i-nou de maig una nova
edició de la Cursa del Perelló.
La prova és la 4a del calendari
de 12a edició del circuit Running Series Terres de l’Ebre
2022. La cursa torna al Perelló després de dos anys i ho
fa en les dues modalitats tradicionals del circuit ebrenc de
10.000 i 5.000 metres per un
recorregut totalment urbà i per
asfalt. La sortida es farà a les
09:30 del matí de diumenge
des del davant del
Pavelló Poliesportiu Municipal,
a la zona esportiva del Perelló, i
els participants, depenent de la
cursa que facin, hauran de fer
una volta o dues al circuit.
El lliurament de dorsals començarà just una hora abans
de l’inici de la cursa i s’haurà de
presentar una còpia de la inscripció i el DNI per poder reco-

llir el dorsal.
Després de la suspensió de la
prova de l’Aldea per forces de
causa major, Mustapha Bassiyd i
Cèlia Callarissa arriben al Perelló

com a líders de la classificació
general dels 10 quilòmetres.
Per la seva banda, David Roda i
Ruth Martí lideren la dels 5.000
metres.

El Masdenverge ja és equip de Tercera
El Masdenverge ja és equip de
Tercera Catalana una vegada
el comitè li ha donat els punts
del partit de dissabte passat
que no va disputar-se (vegeu
plana 19). A falta de 3 jornades, l’equip de Cristian ja ha
assegurat l’ascens perquè el
Gandesa B no pot pujar. Ara
buscarà el títol de campió del
grup 20 de Quarta. El podria
assolir si guanya en la propera
jornada, a Camarles.
Foto: CF Masdenverge

L’aleví preferent de la UE Tortosa Ebre, campió
L’equip aleví Preferent que entrenen
Cantó i Sergi ha fet història quedant
campió de la categoria. El partit a casa
de fa dos dissabte contra el Reus va
ser clau. I l’equip, fent un molt bon
partit, va guanyar 3-1. Llavors iniciava
un Tourmalet de jornades, amb duels
de recuperació, contra el Cambrils i
Nàstic. I, després de 3 partits en 5 dies,
dissabte va arribar a la Canonja, amb
autodependència. Havia de guanyar.
I va patir fins el final perquè va haver
de remuntar (3-4). La victòria fa campió a un equip de futur que ara jugarà
la Copa Catalunya contra el Quart de
Girona.
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L’Ulldecona juvenil és campió i
puja a la Preferent (3-1)

El juvenil de l’Ulldecona va
guanyar a l’Ebre Escola (3-1) i
és campió de la categoria a les
Terres de l’Ebre i, per tant, puja
a la Preferent. L’equip de Manu
necessitava un empat, però va
assolir els 3 punts, havent de
remuntar.
Els falduts no van començar
bé el partit. Van estar, en el seu
primer tram, un xic precipitats i van cometre indecisions
com la que va suposar el 0-1,
obra de Margalef. La clau, per
a l’Ulldecona, va ser empatar
acte seguit, amb un gran tret
de Joan des de fora de l’àrea.
Amb l’1-1 es va produir la suspensió momentània del partit
quan per una emergència sanitària al municipi, un veí de
la localitat havia de ser traslladat a un centre clínic amb
un helicòpter que va aterrar i

enlaira-se al camp de futbol.
El partit va estar aturat uns
45 minuts. Una vegada es va
reprendre, l’Ulldecona, es va
anar imposant i arran d’una
gran centrada des de l’esquerra, Eric Serrano, de cap,
va fer el 2-1. A la represa, amb
espais, l’Ulldecona va generar
més possibilitats. Però l’Ebre
encara estava viu i va tenir
una doble ocasions amb una
rematada que va anar de pal
a pal. I va disposar d’un penal
que Aleix no va transformar.
L’Ebre ja no va poder reaccionar, a més es va quedar amb
deu, i l’Ulldecona va sentenciar amb el 3-1, de Joel. Gran
ambient al camp (a vessar de
gent) i grans celebracions, a
l’altura de la fita històrica perquè Ulldecona és campió i
puja a Preferent.

Club Volei Roquetes

El Sènior B del Club Volei Roquetes va guanyar a Martorell

(0-3) i, d’aquesta forma, assoleix l’ascens a 1a Catalana.

Club Patí l’Aldea: el Grup Xou
Júnior campió d’Espanya

Després d’aconseguir el subcampionat de Catalunya el
passat mes d’Abril el grup
Xou Júnior del CP l’Aldea va
assolir el Campionat d’Espanya, celebrat a Alcoi. Les

aldeanes han revalidat el títol de campiones d’Espanya
un any més. “Imparables!!.
Enhorabona. Continueu sent
l’orgull de l’Aldea i de les Terres de l’Ebre. Sempre”.
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gastronomia

CONILL
AMB SALSA ROMESCO

www.ebrexperience.cat

INGREDIENTS 8 PORCIONS:
• 1 conill de 1,2 kg tallat a trossos
• 1 ceba
• 3 grans d’all
• 1 tomàquet gran
• 2 naps negres
• 1 nap blanc
• 1 pastanaga
• 1 cullerada polpa de nyora
• 20 g d’ametlles torrades
• 1 gotet de vermut
• 1 got de caldo de pollastre
4 patates
Romaní
Sal i pebre

PREPARACIÓ:
En una cassola gran, sofregim la
ceba, i quan sigui rossa afegirem
l’all tallat ben menut. Deixem enrossir. Afegim el conill salpebrat i
el passem fins que sigui una mica
cuit. Afegim el nap negre i blanc,
pastanaga tallada ben petita i al
cap d’uns minuts el tomàquet. A
banda fem una picada amb l’ametlla o avellana i la polpa de nyora. La
mullem amb una mica de caldo de
pollastre. Quan el nap sigui a mig
coure, afegim el raig de vermut i
deixem evaporar l’alcohol. Tallem
les patates a dauets i les fregim en

oli verge extra d’oliva. Afegim les
patates al conill. Reguem amb la
picada i la barregem bé. Deixem
coure 5 minuts bé a foc baix.
Si cal, afegim caldo. Bon profit!

serveis
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IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//

SERVEIS // RELAX

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

COMPRO COMPREM

4x4, vehicles,
tractors,
maquinària...,
No importa any
ni estat
Màxima serietat
Pere
686979513

LES CASES D’ALCANAR
Carrer Trafalgar. Local
comercial a l’avinguda
principal. Façana
acristalada. Totalment
condicionat. Ideal per a
qualsevol activitat de
cara al públic.
977 25 27 27

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.
661 70 73 83

TREBALL

CAMPS
I FINQUES
RÚSTIQUES
610 395 327
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DE PECHOS

674 35 53 49
(Només WhatsApp)

MUY COMPLACIENTE

680 239 519

CRIS

CHICA LATINA
DE 40 AÑOS
FOGOSA Y
JUGUETONA

PUBLICITAT
977 279 290

VEN A PASAR
UN RATO
DIFERENTE

comercial@mesebre.cat

Interessats, trucar al 617 702 159

RUBIAZA

Amarre
8 metres

Aquest és el teu espai
privilegiat de

· GEROCULTORS/ES
· AUXILIARS D’INFERMERIA
· NETEJA · CUINA
· MANTENIMENT · JARDINERIA

AMPOSTA

ES LLOGA

ANUNCIAR-TE?

641 53 03 88

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

PRECIO 8000 EUROS
Tel. 636 840 488

MARINA
LA RÀPITA

AMPOSTA

VOLS

Empresa de serveis en constant creixement
busca personal per a treballar a la zona de
Terres de L’Ebre:
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Características técnicas:
Nombre de embarcación:
Trident Nigean Mara 214.
Tipo de embarcación: Velero de crucero
Diseñador: Alan Colina
Constructor: Macron
Fabricante: Trident
Modelo: No.24
Año: 1972
Literas: 4
Cabinas: 2
Aseos: 1
No. de motores: 1

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

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

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

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

bessons

cranc

21/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Et dones plaers
com anar a la perruqueria o sortir de
shopping. Cerques
feines esporàdiques
que complementin
el teu sou. Dies de
fer gestions administratives.

Venus entra al teu
signe i desprens
serenor i afabilitat.
En aquest moment
pots resultar més
atractiu als altres.
Temps favorable
a l’amor i a la vida
social.

Mercuri a Bessons
redobla la teva
capacitat comunicativa. Portes la veu
cantant en un tema
familiar. Fas introspecció per veure
com solucionar
alguns problemes.

Si no tens parella,
una bona amistat
pot presentar-te
algú amb qui hi
haurà força connexió. Havies fet
plans per l’estiu,
però sembla que hi
haurà alguns canvis.

Desitges un
canvi de look. Vols
envellir millor i et
proposes fer esport
i cuidar-te més. Sorgeix una possible
oportunitat laboral
a un altre país i ho
valores.

Si vens de temps
difícils, mires
endavant sense
por i confies en les
teves capacitats.
Poses més atenció
al teu costat místic
i connectes amb el
teu nen interior.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Venus a Casa VII
afavoreix la interacció amb els altres.
Gaudeixes del
temps lliure amb la
parella. Si tens una
empresa, és hora
d’escoltar als teus
empleats.

Si últimament
parlaves poc,
t’obres als altres i
gaudeixes de les
converses. El sector laboral ofereix
algun respir i milloren les relacions
amb els companys.

Venus transita per la
Casa de l’amor i algú
pot veure en tu el que
la majoria no és capaç
de percebre. Moments
entranyables amb els
fills. Descobreixes un
nou hobby o activitat
de lleure.

Fas alguna compra
per decorar la llar. Si
normalment ets poc
donat a les demostracions afectuoses,
ara tens més necessitat de transmetre
emocions als que
estimes.

Ja no vols enverinar més les teves
emocions i poses
distància amb aquelles persones que
consideres tòxiques.
Pots rebre missatges d’amor per les
xarxes socials.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Algú pot confiar-te
un secret que
hauràs de guardar
amb lleialtat. Dies
de molts missatges
a les aplicacions i
les xarxes. T’apuntes a una activitat
lúdica.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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a l’última

“LA NOSTRA OBSESSIÓ DIÀRIA ÉS QUE
UNA TOMATA TINGUI GUST A TOMATA”
JOSEP AMETLLER, CONSELLER DELEGAT I COFUNDADOR D’AMETLLER ORIGEN

ISABEL CARRASCO

GRUP AMETLLER ORIGEN
L

a família Ametller s’ha
dedicat tota la vida a
conrear les seues terres. Una
filosofia que forma part del
seu ADN i que es basa en el
respecte pel medi ambient,
passant per una minuciosa
elaboració dels seus productes
fins a arribar a les nostres
mans el sabor i qualitat des de
l’origen.
Parlem amb Josep Ametller,
conseller delegat i cofundador
d’Ametller Origen.

Vam obrir la primera parada de
fruita i verdura al mercat municipal de Vilafranca i desprès van
venir altres parades fins que vam
obrir la nostra primera botiga a
Mataró i, fins ara, que ja tenim
més de 120 botigues a tot Catalunya.
Uns productes basats en el
respecte per les propietats
naturals per beneficiar la salut
de les persones.
Aquest ha estat el nostre propòsit
des dels nostres inicis: facilitar
l’accés a una alimentació més
saludable, plaent i neta amb un
ferm compromís amb la societat
i el medi ambient. Volem oferir
productes de qualitat, amb el
màxim sabor i nutrients. La
nostra obsessió diària és oferir
a la nostra comunitat la millor
fruita i verdura, que una tomata
tingui gust a tomata.
Uns productes amb traçabilitat.
Conèixer el seu origen i tot
l’historial del producte que
consumirem.

Vam començar amb 20 hectàrees
de camps i, actualment, tenim
més de 1.200 hectàrees, una
bona part aquí a l’Ebre a través
de l’empresa Agrícola HortEbre,
dels quals som propietaris al 50%
amb el nostre soci local Joaquim
Gas. A més a més, justament la
setmana passada vam inaugurar
un magatzem de venda al major
a la carretera N-340, al terme
municipal de Camarles, on
venem a diari fruita i verdura a
l’engròs i, els dissabtes, també a
particulars.
A les Terres de l’Ebre produïm
moltes de les fruites i verdures
que desprès fem arribar a tots
els nostres clients d’arreu de
Catalunya com, per exemple,
carxofes, coliflor, bròquil verd,
síndria, carabassa, fonoll, api, col
de Brussel·les...
Hem consolidat un model de
negoci
d’integració
vertical
basat en el fresc, que ens permet
controlar els productes des del
camp fins a la botiga. També
vam obrir l’any 2006 un obrador
central de productes elaborats
a Olèrdola, des d’on cada dia
cuinem plats per emportar,
truites, làctics... com ho faries a
la cuina de casa teva.

Sou
una
empresa
que
reinverteix els seus beneficis
per ampliar mercat i crear
noves botigues, com ara a
Amposta.
Sí, cada any obrim entre deu i
quinze botigues i en reformem
una quinzena més, aquelles
que amb el temps van quedant
obsoletes, perquè volem oferir
la millor experiència de compra
als nostres clients i un gran
assortiment de productes.
Teníem moltes ganes d’obrir la
nostra primera botiga a les Terres
de l’Ebre, ja que per nosaltres el
sud de Catalunya sempre ha estat
una aposta i creiem que té un
gran potencial agrícola. De fet,
a més de tenir camps i treballar
amb pagesos associats, també
hem fet alguns projectes com la
recuperació de l’Illa del Blanquet,
juntament amb Joaquim Gas, on
vam recuperar uns terrenys erms
i ara cultivem fruites i verdures.
Hem invertit molt a les Terres de
l’Ebre i volem seguint invertinthi per crear valor al territori. Fa
uns mesos vam materialitzar la
compra de les naus d’Agrofruit
i ara estem estudiant quin és el
projecte ideal per desenvoluparhi.

Avui s’inaugura Ametller
Origen a Amposta amb un
nou format. On està ubicat el
nou establiment?
Estem al costat de l’estació
d’autobusos, a la Plaça de la
Castellania. A més a més de
fruita i verdura fresca, plats
cuinats, productes refrigerats
i de rebost, carn, formatges...
tenim també una aposta diferenciadora amb socis locals.
Hem tancat un acord amb
el forner Carlos Ripollès per
posar allí una cafeteria i poder gaudir del seu pa artesà i
pastisseria. També comptarem
amb un espai amb peix i marisc
de La Sirena i sushi fet al moment per l’equip del xef Hideki
Matsuhisa, el millor japonès de
l’estat amb estrella michelín, i
elaborat amb la tonyina vermella Bluefin de Balfegó. De
fet, som l’única botiga d’alimentació que utilitzem la seva
tonyina vermella per elaborar
sushi.
Com definiria els seus clients?
Tenim la sort que el projecte
d’Ametller Origen és un somni
compartit amb totes aquelles
persones que com nosaltres
creuen en el producte fresc i de
qualitat, fet amb amor i estima

per la terra. Ens preocupa el què
mengem i com mengem, alimentar-nos amb fruita i verdura
amb sabor i nutrients, i també
fer-ho amb el mínim impacte
ambiental. Estem compromesos amb el planeta i volem que
els nostres fills puguin gaudir-lo,
per això, hem impulsat el moviment #FemCamí (www.femcami.org), un moviment compartit
amb tota la nostra comunitat per
avançar cap a un món més saludable i sostenible i estem fent
camí per ser una empresa neutra
en emissions de CO2 l’any 2027.

“

EL GRUP
AMETLLER ORIGEN
OBRI AVUI
A AMPOSTA

“

Com neix Ametller Origen?
Som la vuitena generació d’una
família de pagesos de tota la
vida. Quan era petit, anava amb
el meu pare i el meu germà a
vendre els productes d’horta i
els ous de les gallines al mercat
de Vilafranca del Penedès. Va
ser llavors quan se’m va inocular
a l’ADN aquesta vocació i anys
desprès, al 2001, vam decidir
amb el meu germà Jordi arrancar el projecte d’Ametller Origen. Volíem dignificar l’ofici de
pagès i de fruiter.

