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«« Kronospan adquireix 26 hectàrees de terreny Kronospan adquireix 26 hectàrees de terreny
a l’Aldea, al Polígon Catalunya Sud a l’Aldea, al Polígon Catalunya Sud »»

La Via Verda transformarà 
turísticament les Terres de l’Ebre

La Via Verda de la Vall de Zafan s’estendrà de Tortosa a la Ràpita. S’ha  
aprovat el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de la Ràpita, 
Amposta, Tortosa, Roquetes i la Diputació per al desplegament de les 

fases d’elaboració del projecte i execució de les obres.

                    P9

LLa multinacional Kronospan, dedicada a la fabricació i distribució de panells de fusta, ha a multinacional Kronospan, dedicada a la fabricació i distribució de panells de fusta, ha 
adquirit ara 26 hectàrees més de terreny al Polígon Catalunya Sud de l’Aldea. Es preveu adquirit ara 26 hectàrees més de terreny al Polígon Catalunya Sud de l’Aldea. Es preveu 

que el creixement de la multinacional a l’Aldea comporti la creació de nous llocs de treball. que el creixement de la multinacional a l’Aldea comporti la creació de nous llocs de treball. 
Els terrenys es destinaran a serveis complementaris de producció. Entre el 80 i el 90% del sòl Els terrenys es destinaran a serveis complementaris de producció. Entre el 80 i el 90% del sòl 

industrial disponible del poble queda ara ocupat. industrial disponible del poble queda ara ocupat. P3P3
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Edita:

ELS INFLUENCERS I LES SEVES 
RESPONSABILITATS

Els influencers són aquestes 
figures mediàtiques que, 

amb milions de seguidors 
a les xarxes socials, formen 
una nova constel·lació de 
celebritats.
Es tracta d'una nova feina, una 
nova activitat econòmica molt 
potent perquè "influeix" en les 
persones, però, per altra ban-
da, no té massa control, o poc 
control pel que fa a les respon-
sabilitats que tenen estes "cele-
brities" que, amb el seguiment 
i "likes" que reben, se'ls atorga 
la capacitat d'influir, sobretot 
en  los  nostres joves. Ells i elles 
cobren per aquesta feina, està 
clar, i per cada foto promocional 
reben millers d'euros, proporci-
onats per un públic poc infor-
mat. Fa poc es podia veure un 
anunci d'un dels macro influen-
cers que deia: "Tens el 100% de 
possibilitats de guanyar diners 
amb mi. Sé que els temps són 
difícils per a tothom en aquests 
moments, per això no  em riu-
ré dels teus diners. Diners, cre-
ieu-me, estan a tot arreu i són 
molt reals, només has de confiar 
en mi". Un discurs atractiu i "per-
sonalitat", però poc legal i que 
va dirigit a un públic desinformat 
que només coneix al personat-
ge a través d'un reality TV. Poca 
broma. Alguns també, i de mo-
ment, fora del radar, han orga-
nitzat Jackpots falsos per a viat-
ges humanitaris i promocions de 
medicaments contra el càncer. 

Hi ha excessos que no tenen lí-
mit! Però ara també ha sorgit la 
figura dels  nanoinfluencers, els 
que tenen entre 1.000 i 10.000 
seguidors, i que són els que 
més diners han guanyat.  L'any 
2015 rebien uns 25 dòlars per un 
post patrocinat i ara la mitjana 
està en 900 dòlars per post, és a 
dir, 36 vegades més!
Està clar que cal una regulació 
per mantenir uns nivells de res-
ponsabilitat a tots aquells i aque-
lles que abusen de la  seua  "in-
fluencia", perquè sobretot, la 
majoria de la seua audiència són 
menors d'edat.
Algunes famílies estan trencades 
perquè el seu fill o filla ha pre-
ferit seguir els consells d'un  in-
fluencer  sobre una inversió en 
criptomoneda, una noia jove ha 
perdut els cabells a causa d'un 
xampú perillós, uns pares que 
van encarregar uns regals per 
Nadal que no arribaran mai.
Les xarxes socials són ara una 
part integral de les nostres vides, 
especialment dels joves. Com 
qualsevol altre mitjà, el seu im-
pacte pot ser tant positiu com 
negatiu, segons el contingut i 
l'estat d'ànim en què es consu-
meix, però per a les generaci-

EDITORIAL
ons més joves, de vegades pot 
ser més complicat resoldre les 
coses. La relació que mantenen 
amb els  influencers  és sovint 
més intensa i el seu compromís 
pot ser una arma de doble tall. 
Per posar fre a certs fraus, tenim 
la nova llei 13/2022 del 7 de juliol 
que interpel·la de manera directa 
a totes aquelles persones (o "ca-
nals") que a través de plataformes 
com YouTube o Twitch promo-
cionen serveis o productes de 
tercers o comparteixen informa-
ció que pot tenir un impacte a la 
societat... Impacte a la societat? 
Bé, seguim. El govern espanyol 
ho considera una clara respon-
sabilitat i, a partir de la directiva 
de la Unió Europea -la mateixa 
que regula les plataformes-, ha 
preparat aquesta nova legislació 
per regular "la influència" de tots 
els creadors, en especial amb 
públic jove. Realment aques-
ta llei contempla el frau? Com 
es mesura i preveu un impacte 
social? Què canvia de l'escenari 
actual? Això sí, la nova llei recull 
tota una sèrie de principis basats 
en l'obligatorietat de transmetre 
certs valors respectuosos: amb 
les persones amb discapacitat, 
contra la pornografia, contra els 
continguts que atempten direc-
tament contra les dones o diver-
sos col·lectius, contra els com-
portaments racistes... Segons la 
nova legislació, hauran de tenir 
en compte l'impacte i la influèn-
cia que tenen en el desenvolu-

pament físic, mental i moral dels 
menors d'edat. Però, realment 
tot això és un canvi significatiu 
per als creadors de contingut? 
Modificarà les regles totals del 
joc? Quines són les palanques 
per mesurar l'impacte dels influ-
encers en els joves?
Un exemple, al nostre país veí, 
França, el 60% dels  influen-
cers estan sota control per frau 
per incompliment de la norma-
tiva sobre publicitat i drets dels 
consumidors. Es tracta d'influ-
encers actius en la promoció de 
la cosmètica, complements ali-
mentaris, programes per aprimar 
o fins i tot en apostes esportives 
en línia. Enganyen als consumi-
dors sobre les propietats dels 
productes venuts o promoci-
onats. També s'adreça a deter-
minats professionals del 'drops-
hipping', un concepte comercial 
on el client fa una comanda a la 
pàgina web d'un venedor que 
no disposa d'estoc. En aquest 
sistema, el venedor és només un 
simple intermediari que s'apro-
visiona d'un majorista, i que pot 
augmentar el seu marge com 
vulgui.
Ha quedat ben clar que exis-
teixen una sèrie "d'influencer" 
que abusen de les persones per 
vendre'ls qualsevol cosa sense 
cap verificació, com s'han donat 
casos que ofereixen una inver-
sió que és una estafa i, per això 
molts altres casos han sortit a la 
llum.
Sí, és una nova feina, una nova 
activitat econòmica, però, quan 
s'acabarà l'hora del pati per a 
certs influencers?
Lo que  s'espera és una consci-
enciació per part dels responsa-
bles públics i una normativa més 
concreta i dura.

Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que

estem rebent a la redacció 
i a la manca d’espai per 

publicar-los al diari, podeu 
trobar-los a la nostra web 

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

Continua l’aliança de l’HTVC i el Projecte Magnet
Aquest curs 2022-23, l’Hospi-
tal de Tortosa Verge de la Cin-
ta i l’Escola Ferreries, continu-
en per segon any consecutiu, 
amb la seva aliança en el marc 
del programa Magnet, amb 
l’objectiu de fomentar l’apre-
nentatge a partir dels àmbits 
científic, social i de la salut.

Durant el passat curs els 
alumnes van col·laborar amb 
diferents àrees de l’HTVC, 
acomplint projectes sobre la 
alimentació, el càncer, la sang, 
les emocions i el funciona-
ment general de l’Hospital.

Aquest curs acadèmic els pro-
jectes previstos són:

• "Tinc un microbi, què em 
passa?” amb Mercè Cardona, 
cap del Servei Medicina Inter-
na, i Mar Olga Pérez, respon-

sable del laboratori de microbio-
logia de l’HTVC.
• "Hàbits visuals saludables" amb 
Jordi Colomé, cap del Servei 
d'Oftalmologia.
Les activitats teoricopràctiques 
que es faran d'aquest dos tallers 
van dirigides als alumnes del ci-
cle infantil, infants de 3 a 5 anys.
• "Com ens podem veure per 
dins?" amb José A. Izuel, director 
clínic, i Carlos Cervera, coordi-
nador de persones i recursos, de 
l'IDI-Terres de l'Ebre (diagnòstic 
per la imatge - radiologia). 
Les activitats constaran de xer-
rades al centre educatiu, impar-
tides per professionals de la Uni-
tat IDI-Terres de l'Ebre, una visita 
guiada al servei de Radiologia de 
l'HTVC i diferents tallers, pràctics 
i creatius, perquè els alumnes de 
primer i segon de primària (6 i 7 
anys) puguin refermar els conei-
xements adquirits.

• "Com molen els guixos!” amb 
Rita Martínez, Begoña Zorio i 
Ruben Viciana, metges residents 
del Servei de Traumatologia, i 
Sara Fleitas, infermera del Servei 
de Cirurgia. Les activitats que es 
faran van dirigides als alumnes 
del cicle de primària (8 i 9 anys).
Les accions previstes del projec-
te són tan teòriques, introducció 
a l’aparell musculoesquelètic, 
explicació de  les tipologies de 
fractures i perquè s’utilitzen els 
guixos; com pràctiques, posar 
un guix.
• “El miracle de la vida” amb Mi-
lagros Rubio, cap del Servei de 

Ginecologia i Obstetrícia, i 
Mabel Gendre, referent de 
l’Àrea Obstètrica de l’HTVC. 
Les activitats, que van dirigides 
als alumnes del cicle superior, 
tractaran temes com la fe-
cundació, l’embaràs i el part. A 
més, es farà una visita guiada 
pel servei i una gestant com-
partirà amb ells tota l’evolució 
del seu embaràs (ecografies, 
emocions, sensacions, etc.).
El programa Magnet aplega 
33 centres educatius amb un 
total de 10.168 alumnes i 1.107 
docents de 19 municipis de 
tot Catalunya.
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Kronospan continua ampliant la seua planta de 
producció amb l’adquisició de terrenys al municipi aldeà

L’ALDEA

La multinacional ha 
adquirit fins un total de 26  hectàrees  més, al 
Polígon Catalunya Sud, però ara íntegrament 

al terme municipal de l’Aldea

AMB LA COMPRA 
S’OCUPA ENTRE 
EL 80 I EL 90% DEL 
SÒL INDUSTRIAL 
DISPONIBLE
L’Aldea continua el seu camí 
ascendent amb aquesta gran 
notícia que repercuteix directa-
ment amb un retorn econòmic 
per a la població i benefici pels 
comerços i empreses aldeanes i 
del territori.

L’alcalde de l’Aldea, Xavier 
Royo, preveu que el creixement 
de la multinacional a l’Aldea 
comporti la creació de nous 
llocs de treball.
Royo remarcava que “amb 
aquesta compra de terrenys el 
polígon ja està quasi entre el 
80 i 90% de la seua ocupació 
al nostre municipi. I és una 
gran notícia, després de dispo-
sar durant molts anys de ter-
renys improductius al polígon”. 
Finalment, l’alcalde aclaria que 
“aquesta important notícia 
de la venda del sòl industrial, 
s’hagués hagut d’anunciar 
d’una altra forma, però no puc 
negar aquestes informacions 
aparegudes. Són certes”.

L’Ajuntament de l’Aldea con-
firma la notícia apareguda als 
mitjans de comunicació on 
s’informa de la compra de 26 
ha de Kronospan al Polígon 
Catalunya Sud. El sòl industrial 
ha estat adquirit per Kronospan 
íntegrament a l’Aldea. Els ter-
renys, compresos entre la sor-
tida de l’AP-7 fins a l’antic abo-
cador de l’Aldea, es destinaran 
a serveis complementaris de la 
multinacional. L’abril passat la 
firma ja va adquirir 3 hectàrees 
al mateix indret per emmagat-
zemar fusta. L’alcalde de l’Al-
dea, Xavier Royo, ha confirmat 
les informacions aparegudes,  
a Canal 21, amb motiu de la 
compra de nous terrenys per 
ampliar la planta de Kronospan: 
“puc confirmar, per la informa-
ció que tinc, que les notícies 
són certes. Feia molt de temps 
que s’estava treballant i fa unes 
setmanes van adquirir fins a 
un total de 26 hectàrees  més 
al Polígon Catalunya Sud, però 
íntegrament al terme municipal 

de l’Aldea. Aquestes es sumen a 
les 3 ha adquirides al passat mes 
d’abril als terrenys de l’antic 
abocador de l’Aldea. Una gran 
satisfacció que aquesta multi-
nacional  aposti d’una manera 
decidida, pel nostre territori, 
amb la compra d’aquests ter-
reny a l’Aldea”. Amb la compra 
l’empresa continuarà ampliant 
la seua planta de producció i 
adquireix aquests terrenys al-

deans al ser més àgils per poder 
desenvolupar tràmits urbanís-
tics o qualsevol actuació indus-

El Govern invertirà 56,4 milions 
d’euros a les Terres de l’Ebre 
l’any 2023, segons el Projecte 
de pressupostos de la Genera-
litat per a aquest any. Aquesta 
xifra representa una inversió 
de 309,41 euros per habitant, 
clarament per sobre de la mit-
jana del país. El delegat del 
Govern a les Terres de l’Ebre, 
Albert Salvadó Fernandez, i la 
directora dels Serveis Terri-
torials d’Economia i Hisenda, 
Montse Llambrich Margalef, 
han valorat les principals dades 
d’inversió del Projecte de pres-
supostos per a l’any 2023 a les 
Terres de l’Ebre.
“Les Terres de l’Ebre també ne-
cessiten aquests pressupostos. 
Uns comptes expansius, que 
ens han de permetre continu-
ar amb els projectes transfor-
madors que estem treballant 
per fer avançar el territori i 
iniciar-ne de nous”, explica el 
delegat del Govern a les Ter-
res de l’Ebre, Albert Salvadó 
Fernandez, que assegura que 
“els nous comptes arribaran a 
tota la ciutadania i donaran a 
la demarcació el múscul sufici-

El Govern invertirà 56,4 milions d’euros 
a les Terres de l’Ebre l’any 2023

ent per afrontar el context social 
i econòmic”.
La salut, la protecció del medi 
natural, els regadius, el cicle de 
l’aigua i la mobilitat centren bona 
part de les inversions. El 41,8% 
del total (22,2 M€) es destinarà 
a l’àmbit de Salut, que creix 17,5 
M€: obres d’ampliació i moder-
nització de l’Hospital Verge de 
la Cinta (19 M€), modernització 
de l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (2,2 M€), nova construc-
ció del consultori local de Jesús 
(727.535 €) i inversions a l’àrea de 
diagnòstic per la imatge de l’Hos-
pital Verge de la Cinta (281.500 
€). 
Tenint en compte el conjunt del 
període 2023-2026, per les obres 
d’ampliació de l’Hospital Verge 
de la Cinta es contemplen 39,2 
M€. Els pressupostos destinaran 
també 500.000 euros al Pla fun-
cional del nou Hospital de Terres 
de l’Ebre.
El 12,7% de la inversió (6,8 M€) es 
destinarà a la protecció del medi 
natural, amb 6 milions d’euros 
amb mesures de protecció del 
delta de l’Ebre. Un 8,9% de la in-
versió (4,7 M€) serà per a regadius 

i infraestructures agràries, 3,9 M€ 
més que l’any anterior, amb 4,3 
milions d’euros per a les obres 
de regadiu del Xerta-Sénia i al-
tres inversions a la xarxa de reg. 
Tenint en compte el conjunt del 
període 2023-2026, les obres a 
la xarxa de reg sumen 23 M€. 
El 13,6% de la inversió (7,2 M€) 
es destinarà al cicle de l’aigua: 
obres a l’estació depuradora de 

Tivissa (3,3 M€), remodelació 
de l’EDAR de Tivenys (910.000 
M€), obres a l’estació depu-
radora de Riba-Roja d’Ebre 
(583.064 M€) revestiment del 
canal de Xerta (1,1 M€). 
També es destinarà un 11,4% 
de la inversió en carreteres (6,1 
M€) i la inversió en Educació 
creix 1,2 M€, passant de 47.808 
euros a 1,3 milions.

Albert Salvadó: “Les Terres de l’Ebre també 
necessiten aquests pressupostos, que ens 

han de permetre continuar amb els projectes 
transformadors que estem treballant”

trial. Per aquest fet Kronospan, 
s’ha decantat per l’adquisició 
de sòl industrial a l’Aldea”.

5 DETINGUTS PER 
ROBATORIS AMB 
VIOLÈNCIA I FURTS 
DE TELÈFONS
Els Mossos han detingut cinc 
joves, entre els 21 i 23 anys, 
com a presumptes autors de 
dos robatoris amb violència i 
intimidació així com sis furts de 
telèfons mòbils a l’interior d’una 
discoteca d’Amposta. Els agents 
van ser informats que dos joves 
havien agredit un menor d’edat 
quan sortia de l’establiment i 
li havien sostret el mòbil. Poc 
després van ser i detinguts. 
Els Mossos van comprovar 
que portaven a sobre el mòbil 
sostret així com altres dos que 
havien estat furtats a l’interior 
de la discoteca Posteriorment, 
agents de la Policia Local de Tor-
tosa van intervenir set telèfons 
mòbils a una jove que intentava 
vendre’ls en un bar de la ciutat. 
I diumenge, els Mossos també 
van ser informats que s’havia 
produït un altre robatori violent 
a les rodalies de l’estació d’auto-
busos d’Amposta. Dos joves van 
amenaçar amb una arma blanca 
un altre jove i li van sostreure 
unes sabatilles esportives.
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POLÍTICA VILES FLORIDES
Tortosa forma part des d’esta 
setmana de la xarxa de les Viles 
Florides. El municipi s’integra al 
seguit de poblacions catalanes 
que destaquen per la potencia-
ció dels espais verds i la creació 
de noves zones enjardinades. 
Es tracta d’una iniciativa 
promoguda per la Confederació 
d’Horticultura Ornamental de 
Catalunya que posa en valor la 
riquesa natural i paisatgística 
del país.

MOVEM TORTOSA
Movem Tortosa ha presentat 
les dues mocions que defensarà 
al proper ple del mes de febrer. 
La primera de les propostes fa 
referència a la neteja de la ciu-
tat, demanant “una distribució 
equilibrada de les papereres i 
la implantació de la figura de 
l’agent cívic. La segona de les 
mocions que portarem a debat 
està lligada a la recent apro-
vada Llei de Barris Verds, on 
s’insta l’Ajuntament a comen-
çar a treballar en un projecte 
per atreure les inversions pre-
vistes per la nova normativa”.

ESQUERRA 
REPUBLICANA-
TORTOSA SÍ 
El grup municipal d’Esquerra 
Republicana-Tortosa Sí  pre-
sentarà una moció al pròxim 
ple de l’Ajuntament en què 
reclama al govern local la 
cessió d’un espai digne per la 
Federació d’Entitats Socials de 
les Terres de l’Ebre (FESTE). 
Actualment, FESTE està ubi-
cada a les antigues escoles del 
13 de gener, un espai cedit per 
l’Ajuntament, que presenta un 
seguit de deficiències: humi-
tats, goteres, fibrociment a la 
teulada, paviment no adaptat 
per persones amb mobilitat 
reduïda, etc. 
Així mateix, el grup d’Esquerra 
també portarà una moció al 
ple perquè s’incremente el 
nombre d’àrees canines d’es-
barjo, pipicans, i s’impulse una 
campanya de sensibilització 
perquè els responsables de les 
mascotes siguin conscients de 
la responsabilitat de tenir-ne 
cura. ERC proposa instal·lar un 
pipican a la zona de Quatre 
Camins i un altre al solar que hi 
ha al davant del número 29 del 
carrer La Salle“.

Els treballs que l’Ajuntament de 
Tortosa ha fet recentment al 
parc Teodor González continu-
en actualment amb una nova 
acció que vol seguir potenciant 
l’espai verd més important al 
centre de la ciutat. Concreta-
ment, s’hi estan efectuant tas-
ques de plantació de diverses 
espècies vegetals, que en esta 
actuació se centren a l’àmbit i 
als parterres situats a l’entrada 
nord, entre el talús de l’antic 
traçat ferroviari i l’inici del pas-
seig central. En tota esta zona 
s’estan plantant 21 exemplars 
de palmera, 15 de jacaranda així 
com un gran volum d’espècies 

El parc Teodor González reforça 
el caràcter com a pulmó verd 

amb noves palmeres i diverses 
espècies vegetals

arbustives, vivaces i de floració. 
L’actuació permetrà contrares-
tar els efectes que va compor-
tar al parc Teodor González la 
plaga de l’escarabat morrut, ja 
que les noves palmeres cor-
responen a una espècie més 
resistent a l’atac d’este insecte. 
Anteriorment, també s’han dut 
a terme altres intervencions 
per a potenciar el conjunt del 
parc Teodor González. Entre 
estes, la instal·lació de la font 
monumental a un lloc destacat 
del passeig central així com la 
renovació del sistema de bro-
lladors i la vegetació que l’en-
volta.

Este diumenge, 5 de febrer, 
el patrimoni de Tortosa serà 
protagonista d’una activitat de 
descoberta que arrancarà des 
de la plaça de la Catedral i que 
finalitzarà a la fortificació de 
Tenasses. Allà, l’Ajuntament de 
Tortosa durà a terme un acte 
que vol recordar la contribu-
ció ciutadana que va permetre 
salvaguardar esta part impor-
tant del conjunt emmurallat de 
la ciutat, i que posteriorment 
va fer possible que el consis-
tori n’assumís la titularitat i en 
pogués iniciar la recuperació. 
L’acte coincidirà amb la novena 
ruta Mossèn Sol, que organitza 
l’entitat Amics dels Josepets.

La fortificació 
de Tenasses 

serà 
protagonista 

amb una visita 
que recorrerà 
part del nucli 

antic

Les tasques de renovació del 
call de Tortosa continuen du-
rant les pròximes setmanes a 
diversos carrers de la zona. Els 
treballs ja han començat al car-
rer de la Vilanova, un dels que 
marca l’eix principal de l’antic 
barri jueu de la ciutat, i segui-
ran posteriorment al carrer de 
Jerusalem i a la travessia de Je-
rusalem. L’actuació consisteix 
en la reforma per complet del 
paviment, fet que comportarà 
la substitució del ferm actual 
per un formigonat continu, de-
limitat amb l’ús d’adoquinat. A 
la vegada, l’obra també inclou 
la renovació de part de la xarxa 
de serveis existent, com ara la 
de subministrament d’aigua.
L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, ha vinculat estos 
treballs a les tasques desenvo-
lupades durant els últims anys 
tant al call com al conjunt del 
barri de Remolins.

Reforma dels 
carrers de la 
Vilanova i de 

Jerusalem

Meritxell Roigé: “preparem un programa
ambiciós, que continuï transformant la ciutat i
gestionant el dia a dia de Tortosa i els pobles”

Junts per Tortosa ha iniciat les 
diferents trobades sectorials per 
tal d’avançar en l’elaboració del 
programa electoral que la for-
mació vol implementar durant 
el proper mandat. 
Es tracta de deu trobades d’àm-
bits que pretenen avançar en la 
confecció del programa electo-
ral per als propers quatre anys.
“Estem treballant en un progra-
ma ambiciós, amb propostes 
que continuen amb la trans-
formació de molts espais de la 
ciutat, però també d’altres de la 
gestió del dia a dia de Tortosa 
i els pobles”, ha detallat l’alcal-
dessa Meritxell Roigé, qui tam-
bé ha recordat que “Junts per 
Tortosa ja vam dur a terme un 
congrés programàtic al febrer 
del 2022, on vam elaborar una 
diagnosi del futur per a Tortosa 
i els cinc pobles actualitzant el 

projecte de ciutat i definint tam-
bé les prioritats en les que vo-
lem seguir treballant”.
El secretari general de Junts per 
Tortosa, Roger Pedret, ha des-
tacat que “es tracta d’unes tro-
bades que permeten recollir les 
idees i opinions d’experts dels 
diferents àmbits”. I és que a tra-

vés d’aquestes sessions la for-
mació municipalista elaborarà 
el programa per a les properes 

Junts per Tortosa ha previst 10 trobades 
sectorials amb militants, simpatitzants i 

experts per confeccionar el programa electoral

eleccions municipals.
Les sessions comptaran amb la 
participació de militants, simpa-
titzants i experts independents, 
que debatran sobre cadascun 
dels àmbits i elaboraran docu-
ments de treball, actualitzant la 
diagnosi de cadascun dels àm-
bits a Tortosa, marcada encara 
per la covid-19 i la voluntat de 
seguir reactivant socialment i 
econòmicament la ciutat. 
“Aquests documents recolliran 
un seguit de propostes progra-
màtiques que analitzarem per 
tal d’incorporar al nostre pro-
grama electoral”, ha afegit Pe-
dret.
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** GALA DE COMERÇ: Una 
trentena de comerços rebran 
un reconeixement a la tercera 
edició de la Gala de Comerç. 
Serà divendres 3 de febrer a les 
20.30h a l’auditori municipal. 
Es tracta d’empoderar el teixit 
comercial de la ciutat i agrair-
los l’esforç que fan cada matí 
quan aixequen la reixa”, diu la 
regidora de Comerç i Mercat 
Municipal.
** TURISME: Amposta rep 
86.000 turistes durant el 2022. 
Segons xifres de l’Agència Ca-
talana de Turisme, el nombre 
de visites que va rebre la ciutat 
van créixer un 5,7% respecte al 
2021.
** AMPOSTA declara el 2023 
any de la sostenibilitat. Sota 
l’eslògan Un present responsa-
ble per un futur sostenible, Am-
posta Ciutat Sostenible 2023 
dedicarà cada mes a difondre 
una temàtica ambiental i cons-
cienciar a la ciutadania sobre 
accions a dur a terme.
** NADAL recapta més d’11.000 
euros solidaris. Amposta amb 
cor, la festa de Cap d’Any o la 
cursa Sant Silvestre, les activi-
tats solidàries.
** PREMIS REMSA. Crear siner-
gies entre estudiants i el FabLab 
Terres de l’Ebre. Aquest és un 
dels principals objectius dels 
Premis Remsa Memorial d’In-
novació en economia circular i 
ecodisseny Terres de l’Ebre. 
** EL CANDIDAT de Junts a 
Amposta per a les municipals, 
Manel Ferré, va carregar en 
roda de premsa contra “l’em-
pitjorament alarmant” de la 
gestió de l’Hospital Comarcal. 
L’actual alcalde, el republicà 
Adam Tomàs, responia dient 
que “és l’opinió d’una persona 
que s’ho mira ara des de fora. 
Puc entendre que utilitzi polí-
ticament el descontentament 
que pugui haver-hi entre al-
guns treballadors, però m’agra-
daria que estigués a l’altura i 
s’estimés més un hospital que 
ell va ajudar a construir. La ve-
ritat és que l’actual gestió del 
centre és excel·lent. I això són 
dades constatables”, afirmava 
Tomàs en declaracions a ebre-
digital.cat. “Disposem de credi-
bilitat davant del CatSalut. Els 
tres darrers consellers han lloat 
aquesta joia d’hospital que te-
nim a Amposta”. “No deixen de 
ser singular les crítiques d’una 
persona que va portar l’hospital 
a ser judicialitzat. I a diferència 
del que ell ha dit durant la seva 
roda de premsa, a nosaltres no 
ens consta que la peça separa-
da del cas Sagessa”, que vincula 
la gestió del centre a presump-
tes irregularitats, “estigui ni tan-
cada ni arxivada”.

El ple ordinari de gener va apro-
var sol·licitar la documentació 
necessària a l’empresa que ha 
guanyat el concurs de submi-
nistrament d’una embarcació 
ecològica per fer turisme fluvial 
per l’Ebre. Aquest és el pas previ 
a la formalització de l’adjudica-
ció. Així, els grups d’Esquerra 
d’Amposta, el PSC, Indepen-
dentistes d’Amposta i la regi-
dora no adscrita van donar su-
port a aquest tràmit preceptiu, 
mentre que Som Amposta s’hi 
va abstenir. “Per la quantitat de 
l’adjudicació, tot el tràmit admi-
nistratiu ha de ser aprovat per 
ple”, recordava l’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs.
La compra d’aquesta embarca-
ció, amb una inversió de més 
de 900.000 euros i adjudicada 
provisionalment a l’empresa 
Metaltec Naval, forma part del 
projecte Pla de sostenibilitat 
turística d’Amposta pel qual 
l’Ajuntament d’Amposta va re-
bre ha rebut dos milions d’euros 

El ple sol·licita a l’empresa que ha guanyat
la licitació de l’embarcació ecològica tota

la documentació per fer l’adjudicació

Adam Tomàs: “volem continuar avançant en 
l’Amposta de futur i que no retorni al passat”

Davant un Auditori de la Unió 
Filharmònica d’Amposta ple de 
gom a gom, divendres passat 
es va fer l’acte de presentació 
d’Adam Tomàs com alcaldable 
d’Esquerra Republicana a les 
eleccions municipals de 2023, 
acompanyat del president del 
partit, Oriol Junqueras.
 “Hem transformat la ciutat i les 
maneres de governar, i ara ens 
tornem a presentar per continu-
ar la transformació i fer avançar 
en l’Amposta de futur. No volem 
tornar a l’Amposta del passat”, 
va afirmar Tomàs.
En la seva intervenció el candi-
dat va demanar tenir memòria 
per valorar el que s’ha fet en 
aquests vuit anys de govern re-
publicà, i “no donar per fet que 
totes les coses que ara passen 
a la nostra ciutat, han passat 
sempre”. Com a exemple l’al-
caldable va apuntar moltes de 
les actuacions que ha liderat 
per “fer d’Amposta la millor ciu-
tat on viure”. Entre les accions 
concretes que va recordar hi 
ha l’impuls de la transparència 

a l’Ajuntament i el foment de la 
participació ciutadana, amb la 
convocatòria d’Assemblees in-
formatives i dels pressupostos 
participatius. També, el creixe-
ment en habitatges socials, el 
naixement dels horts socials, la 
recuperació del patrimoni his-
tòric amb la rehabilitació de la 
façana fluvial, la creació de 1150 

POLÍTICA

Junqueras dona 
suport a Tomàs en
la seva presentació 

com alcaldable

dels Fons Europeus Next Gene-
ration dels Plans de Sostenibili-
tat turística en destí en la seva 
primera convocatòria. “Aquest 
projecte, que recordem que in-
clou la compra de l’embarcació, 
la restauració de les cases del 
Castell per convertir-les en un 
restaurant de restauració i altres 
actuacions vinculades amb el 
turisme sostenible a la façana 
fluvial va ser un dels més ben 
valorats de tot l’Estat espanyol”, 
recorda l’alcalde, tot posant 
èmfasi amb el fet que “els dos 
milions d’euros d’aquest projec-
te només poden ser per aquest 
projecte i si no l’haguéssim 
presentat així, aquests diners 
no haurien arribat a Amposta”.  
Segons avança l’alcalde, si tots 
els tràmits van sobre el previst, 
l'embarcació podria arribar a la 
primavera a Amposta. 
El ple també va aprovar, en 
aquest cas per unanimitat, el 
conveni entre la Diputació de 
Tarragona i els ajuntaments 

noves ocupacions, la reducció 
de l’atur local a la meitat; l’aug-
ment en un 25% del pressupost 
en atenció social, i la incorpora-
ció de vetlladores als menjadors 
escolars per atendre alumnes 
amb necessitats educatives es-
pecials.
Adam Tomàs es va comprome-
tre a continuar fent d’Amposta 
una ciutat referent;  “governant 
per a tothom i oferint un pro-
jecte pensant en les futures ge-
neracions”.
El president d’Esquerra Repu-
blicana, Oriol Junqueras, va 
mostrar la seva “admiració” cap 
Adam Tomàs. 
“És un extraordinari alcalde que 
ha contribuït amb tot el seu 
equip a transformar Amposta i 
fer-la molt millor del que era. I 
estic convençut que la ciutada-
nia sabrà triar entre el passat, al 
que no hauria de tornar, perquè 
no és bo per a ningú; i el futur 
que s’ha anat construint durant 
els darrers vuit anys, que és el 
que es mereix la gent d’aquesta 
ciutat”.

És el pas previ a 
l’adjudicació definitiva 
d’aquesta embarcació 
que podria arribar a la 
primavera a Amposta

d’Amposta, Roquetes, Tortosa 
i la Ràpita per al desplegament 
d’un altre dels projectes finan-
çats amb Fons Europeus Next 
Generation que tindran impacte 
sobre Amposta. En concret, per 
a les fases de projectes i d’exe-
cució de l’extensió de la Via Ver-
da de la Vall de Zafan.
En el bloc de mocions, el ple de 
gener només en va debatre una: 
la del PSC sobre la implantació 

d’estudis de Medicina a les Ter-
res de l’Ebre. Tots els grups mu-
nicipals li van donar suport.
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mitjana de cinc larves per quilo 
de macròfit. 
Una densitat que consideren 
força reduïda però que, mal-
grat tot, no garanteix una pos-
sible explosió posterior de la 
plaga, a la primavera i a l’estiu, 
si no s’exerceix un control es-
tricte ja en ple hivern. 
De fet, si cap imprevist ho im-
pedeix, serà la quarta campa-
nya consecutiva que els trac-
taments s’inicien pels volts de 
febrer. (ACN)

ROQUETES

L’Ajuntament de Roquetes ha 
hagut d’obrir el carrer Sant 
Fermí per canviar tot el clave-
gueram, “una obra imprevis-
ta” que s’ha hagut d’assumir 
per l’embús i el col·lapse que 
provoquen a les canonades 
les tovalloletes humides que 
el veïnat llença als lavabos, de 
manera inadequada. L’alcalde 
Ivan Garcia ha fet una crida 
a la ciutadania perquè aquest 
producte es dipositi a les pa-
pereres i se’n faci un ús res-
ponsable. “Es generen molts 
embussos al clavegueram de 
la ciutat amb despeses inne-
cessàries”, ha insistit a través 
de les xarxes socials. Segons 
informa l’ACN, el consistori 
també repara el carrer Palla-
rès, on s’havia enfonsat la ca-

 L’embús de tovalloletes 
humides obliga a canviar

tot el clavegueram malmès 
d’un carrer

DELTEBRE

nonada “que era molt antiga”, 
i produïa molts problemes en 
el sistema de clavegueram i de 
distribució de l’aigua potable. 
D’altra banda, dins de l’actu-
alitat del municipi, el ple de 
l’Ajuntament aprova per una-
nimitat la delegació de com-
petències, en la Diputació de 
Tarragona, relatives al Projecte 
Extensió de la Via Verda de la 
Val de Zafan, des de Roquetes 
fins al Parc Natural del Delta, i 
el conveni corresponent.

El Copate (Consorci de Políti-
ques Ambientals de les Terres 
de l’Ebre) treballa amb la pre-
visió d’iniciar els primers trac-
taments de la campanya con-
tra la mosca negra la setmana 
vinent malgrat constatar que la 
presència de larves al tram final 
del riu Ebre és, en aquests mo-
ments, força baixa. Els tècnics 
de l’organisme van mostrejar a 
finals de la setmana passada els 
set punts de tractament entre 
Ascó i Tortosa detectant una 

Tractaments de la campanya 
contra la mosca negra

COPATE

DELTEBRE
Els portaveus d’ERC i PSC 
a l’Ajuntament de Deltebre, 
Joan Alginet i Aleix Ferré han 
denunciat aquesta setmana 
“l’asfaltada massiva de carrers 
que està duent a terme l’actual 
govern d’Enlairem Deltebre”. 
Des del carrer Sant Sebastià, 
carrer “on s’ha hagut de re-
petir dos cops l’asfaltada”, els 
dos portaveus, han denunciat 
que “l’electoralisme d’Enlai-
rem Deltebre es una autènti-
ca obsessió, i que les conse-
qüències les acabarà pagant 
com sempre la ciutadania 
del municipi”. Alginet, “ha de-
nunciat la falta de planificació 
del govern de Lluís Soler, que 
porta prop de 8 anys gover-
nant Deltebre i pretén ara, 
asfaltar el 80% dels carrers a 
pocs mesos de les eleccions 
per buscar un impacte elec-
toral”. Per la seua part, el por-
taveu socialista, ha recordat el 
que “aquestes accions sobre 
les carrers són una operació 
de màrqueting i un electora-
lisme que a Deltebre li costa-
rà més de 4M€ d’un préstec 
que s’ha fet. A part de tot el 
que paguem, sortim a 400 
euros per ciutadà i a més es 
fa ràpid i malament”. Els dos 
portaveus han coincidit “en 
denunciar les presses i la falta 
de previsió, que ha comportat 
el descontentament de molts 
veïns del municipi que ve-
uen que l’operació d’asfaltar 
es tirar els diners. Molts veïns 
ens diuen que han asfaltat els 
seus carrers sabent que hi ha 
problemes amb el clavegue-
ram i l’aigua potable però que 
volen la foto abans del mes 
de maig” ha explicat Alginet. 
Per altra banda, el portaveu 
del PSC ha explicat que “els 
propis operaris dubten de 
l’efectivitat de les asfaltades, 
ja que aquestes accions tant 
grans són millor fer-se a l’es-
tiu, quan l’asfalt condeix mes i 
evita que es desgrani”. Els dos 
grups han demanat un cop 
més una auditoria de les as-
faltades.

ROQUETES
L’alcalde, Ivan Garcia, i la regi-
dora d’Esports, Sònia Andra-
de, van estar a la presentació 
oficial de la 102a edició de 
la Volta Ciclista a Catalunya. 
En la seva 4a etapa tindrà un 
recorregut per les Terres de 
l’Ebre i passarà per Roquetes 
amb un Sprint Especial. “El 
proper 24 de març, els millors 
ciclistes del món coneixeran 
l’Ebre i el nostre Port”.

El govern municipal nega que els treballs 
d’asfaltat de carrers es facin 

sense cap control tècnic
El govern municipal de Delte-
bre ha respost a les crítiques 
dels grups de l’oposició, ERC i 
PSC, que esta setmana acusa-
ven Enlairem Deltebre de fer 
“electoralisme” amb el projec-
te d’asfaltat de carrers que està 
executant i que preveu asfaltar 
el 80% de carrers del municipi 
(noticia adjunta). Segons infor-
ma Delta.cat, el portaveu del 
govern municipal, Andreu Curto 
ha negat que sigui una operació 
electoralista i també que els tre-
balls es duguen a terme sense 
el control tècnic necessari, tal i 
com també van insinuar des de 
l’oposició.  En un vídeo gravat 
des del carrer Amposta, un dels 
carrers integrats dins del projec-
te, Curto ha afirmat que “aquest 
pla d’asfaltat és possible gràcies 
a la gestió econòmica acurada 
que hem fet des de l’arribada al 
govern d’Enlairem. Cal recordar  
que quan vam arribar a gover-
nar ens vam trobar un deute de 

pràcticament 9 milions d’euros. 
És la reducció d’aquest deute 
el que ens ha permès finançar 
aquesta actuació sense prece-
dents al nostre municipi, que 
permetrà guanyar en seguretat 
viària i en imatge”.
Curto ha lamentat que l’oposi-
ció “pràcticament desaparegu-
da en els últims tres anys” hagen 
activat la maquinària de les elec-
cions i “ho critiquen com una 

que les obres no segueixen cap 
control, Curto etzibava que “si 
es llegeixen els contractes, que 
es trauen a informació pública, 
les obres porten associat un 
sistema de control de qualitat. 
Per tant, es fa amb les majors 
garanties”. Segons Curto, com 
a mostra el carrer Amposta que 
no s’ha pogut encara asfaltar a 
causa de les baixes temperatu-
res dels darrers dies. (delta.cat)

cosa electoralista quan no deixa 
de ser una actuació més de les 
que hem dut a terme durant tot 
el mandat”. Davant la denúncia 

El govern municipal 
ha respost a les 

crítiques dels grups 
de l’oposició
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pastisseries de Catalunya, i 
que va tenir l’Institut Derto-
sa (Tortosa) com la primera 
classificada, seguida d’ESHOB 
(Barcelona) i l’Institut Martí 
Dot (Sant Feliu de Llobregat). 
Delta.cat

L’AMETLLA

El Consorci d’Aigües de Tarra-
gona (CAT) ha fet una actua-
ció esta setmana per reforçar 
un tram de la canonada prin-
cipal del minitransvasament 
de l’Ebre a l’Ametlla de Mar. 
L’obra evita que més endavant 
s’hagués de substituir el con-
ducte, una acció preventiva 
que s’ha pogut programar grà-
cies al sistema de fibra òptica 
instal·lada al conducte, que 
permet monitorar les anoma-

El sistema de monitoratge 
de la canonada del CAT 

permet detectar i reparar una 
anomalia

El ple aprova les
bases de la Targeta Solidària

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre destinarà una partida de 
57.812 euros a la Targeta So-
lidària, un ajut que garanteix 
l’accés a aliment fresc a les per-
sones que es troben en situa-
ció de pobresa o vulnerabilitat 
i que l’any passat van fer servir 
310 famílies. Per desestigmatit-
zar els beneficiaris de la targe-
ta, aquesta es podrà fer servir 
en qualsevol establiment d’ali-
mentació. La quantia de l’ajut 
serà d’entre 150 i 200 euros, 
en funció dels membres de la 
unitat familiar. L’ens comar-
cal també ha ampliat en 3.000 
euros, fins als 13.000, els ajuts 
que es destinen a alimentació, 
roba, habitatge, i altres. Aquests 
s’afegeixen als d’urgència social 
sobre pobresa energètica, amb 
una dotació pressupostària de 
33.000 euros.
El ple del Consell Comarcal del 
Baix Ebre també ha aprovat les 
bases dels ajuts per atendre si-
tuacions d’urgència puntuals 
i necessitats bàsiques de sub-
sistència, els quals van perme-

tre ajudar 25 usuaris durant el 
2022. Finalment, el ple ha apro-
vat l’adhesió a l’Aliança Educa-
ció 360, que impulsa la Diputa-
ció de Barcelona, la Federació 
de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya i la 
Fundació Jaume Bonfill i que 
es proposa el repte que tothom 

CONSELL COMARCAL

L’ens comarcal 
aprova les bases de 
la Targeta Solidària 
2023 i dels ajuts per 
atendre urgències

lies i avançar-se a rebentades 
i trencaments més greus. Els 
treballs es van fer la setmana 
passada, segons comunica el 
Consorci. S’han fet en un punt 
fora de la variant que també es 
construeix a l’Ametlla de Mar, 
unes obres “avancen a bon 
ritme” i que acabaran a l’abril, 
amb un nou tram de 375 me-
tres que s’allunya “del tram 
crític” més pròxim a la planta 
potabilitzadora. (ACN)

Dani Sabater Cabrera, propie-
tari de la Pastisseria Bahia de 
l’Ampolla, va guanyar la set-
mana passada, per quart any 
consecutiu, la ‘Fava de Cacau’, 
distinció que premia les 50 mi-
llors pastisseries de Catalunya. 
També van rebre la distinció 
la Pastisseria Larrosa de Flix i 
Peralta Pastissers de Tortosa.
La Mostra Internacional de 
Pastisseria del 2023 també va 
acollir la primera convocatò-
ria del concurs d’escoles de 

La Pastisseria Bahia revalida 
la “Fava de Cacau”

Els productors 
de musclos  

assagen 
l’ús de cria 

procedent de 
piscifactories 

tingui més i millors oportunitats 
educatives en tots els temps i 
espais de la seua vida, així com 
connectar l’educació i els apre-
nentatges entre el temps lectiu 
i el no lectiu. El Consell Comar-
cal promourà el desenvolupa-
ment de projectes d’Educació 
360 a la comarca.

L’AMPOLLA

Els productors de musclos 
del delta de l’Ebre han posat 
en marxa una prova pilot per 
comprovar si és viable l’ús de 
cria captada en piscifactories 
a mar obert, en aquest cas de 
la costa de l’Ametlla de Mar. 
El sector busca urgentment 
una alternativa al proveïment 
de llavor davant els episodis 
de mortalitat de la captada a 
les pròpies badies per la crei-
xent temperatura de l’aigua 
del mar amb el canvi climà-
tic. També per estalviar-se els 
cada cop més elevats costos 
de la importació a l’hora de 
reposar-la. Aquests dimarts 
s’han penjat a les muscle-
res dels Alfacs les primeres 
cordes amb cria procedent 
de la piscifactoria Acuidelta, 
on l’acumulació constant de 
mol·luscos a les seves es-
tructures genera problemes 
a la seva activitat.

L’AMETLLA

El Seprona de la Guàrdia Ci-
vil ha requisats senyals falsos 
de delimitació d’àrea privada 
de caça al terme municipal de 
l’Ametlla. Durant un servei, els 
agents han descobert tauletes 
que induïen a error pel que fa a 
la condició cinegètica del vedat 
i modificaven de forma irregu-
lar aquesta activitat.
La Guàrdia Civil ha identificat 
el propietari del terreny que ha 
estat denunciat. Els senyals te-
nien imprès una matrícula falsa 
d’un altre vedat.
Es trobaven col·locats pel perí-
metre i propiciaven que els 
caçadors poguessin incidir en 
l’error en la delimitació del ve-
dat. (La Cala Ràdio)

Senyals 
falsificats de 
delimitació 

d’àrea privada 
de caça

L’Institut Dertosa 
es va emportar el 

concurs d’escoles de 
pastisseries
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TURISME BREUS
**  PAU. Aquest dimarts,  a la 
Ràpita, “vam commemorar el 
Dia Escolar de la No-Violència 
i la Pau i la Setmana de la 
Solidaritat, amb un acte a la 
plaça del Coc en què alumnes 
dels centres educatius de la 
Ràpita van cantar, van fer 
lectura de textos i van recitar 
poemes a favor de la pau.
Moltes gràcies a totes les per-
sones que van participar en la 
recollida d’aliments. Així com 
a Creu Roja, Siloé i Càritas per 
la seva repartició entre les 
famílies necessitades”.

**  NETEJA: La Brigada Muni-
cipal de la Ràpita incorpora el 
servei d’hidroneteja entre les 
seves tasques per mantenir 
les places i els col·legis en bon 
estat i garantir una major 
neteja de les àrees públiques.

**  CULTURA.  La setmana 
vinent, dissabte 11 de febrer 
(18 hores), arriba a l’Auditori 
Sixto Mir de la Ràpita, l’espec-
tacle teatral ‘Les set cabretes 
i el llop’ de la Companyia 
Simsalabim.

montsià

montsià

 La via verda transformarà turísticament les Terres de l’Ebre
El Ple de l’Ajuntament de la Rà-
pita, reunit en la primera sessió 
ordinària de l’any, va aprovar, 
per unanimitat, el conveni de 
col·laboració entre els ajunta-
ments de la Ràpita, Amposta, 
Tortosa i Roquetes i la Diputació 
per al desplegament de les fases 
d’elaboració del projecte i exe-
cució de les obres, en relació 
amb el Pla de Sostenibilitat en 
Destinació Turística (PSDT), ‘Ex-
tensió de la via verda de la Vall 
de Zafan, de Tortosa a la Ràpita’.
L’execució d’aquest projecte, el 
qual forma part del Programa 
dels plans de sostenibilitat turís-
tica en la destinació del Minco-
tur, permetrà aconseguir un in-
crement del domini pedalable, 
una millora de la potencialitat 
per accedir a mercats internaci-
onals i nous segments de mer-
cat i, en conseqüència, obtindrà 
una major capacitat de generar 
riquesa pel territori, gràcies a la 
connexió amb la Ràpita. Aquest 
compta amb un pressupost de 
6,3 M €, 5 M € dels quals seran 
finançats pels fons Next Gene-
ration que aposten per iniciati-

Extensió de la 
via verda de la Vall de 

Zafan, de Tortosa a 
la Ràpita

ves inclusives i sostenibles des 
del punt de vista ambiental, so-
cial i econòmic.
L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, destaca que “a par-
tir de la col·laboració entre les 
diferents administracions, es-
tem més prop de fer realitat un 
projecte desitjat i estratègic per 
al territori que incrementarà el 
valor afegit de la via verda de la 
Vall de Zafan, reforçant la seva 
capacitat competitiva i dinamit-
zant turísticament tot el territori 

de punta a punta, des de la ves-
sant del cicloturístic”.
A banda, el plenari de la Ràpita 
va aprovar una proposta d’al-
caldia sobre els menjadors col-
lectius i l’alimentació saludable; 
la moció d’ERC per demanar la 
garantia a dret a vot, actiu i pas-
siu, de tota la ciutadania; la mo-
ció de JxCAT sobre el compli-
ment del fons nuclear; la moció 
del PSC sobre la constitució de 
l’òrgan de govern de gestió del 
fons nuclear; i la moció del PSC 

sobre la implantació dels estu-
dis universitaris de medicina a 
les Terres de l’Ebre.
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El 2023 comença la seva eta-
pa competitiva amb el cam-
pionat de Catalunya de llarga 
distància de rem a Sant Jaume 
d’Enveja. Una prova que es va 
ajornar el dia 22 de gener i que 
tindrà lloc el proper diumenge 
dia 5 de febrer a partir de les 
9.00h al Passeig fluvial. Aquest 
campionat es celebrarà amb 
totes les categories en una 
distància de 6000 m per als 
cadets, juvenils i sènior i amb 
3000 m per a les categories 
d’infantils i cadets.
Aquesta regata també servirà 
com a preparació per aquells 
clubs i esportistes que es pre-
sentaran al Campionat d’Es-
panya de llarga distància i que 
obrirà la temporada de com-
petició en l’àmbit nacional.

Campionat 
de Catalunya 

llarga 
distància 

de rem

SANTA BÀRBARA

Amb una sala del Museu ple-
na de gom a gom, es va cele-
brar la primera gala que San-
ta Bàrbara organitza per fer 
l’entrega del “I Mèrit Esportiu 
Planer” amb la finalitat que el 
món esportiu planer tingui el 
reconeixement que es mereix. 
Per aquest motiu des de la re-
gidoria d’esports es van realit-
zar unes bases amb la volun-
tat màxima que tot esportista 
tingui el seu espai i poguessin 
optar presentant-se en les di-

S’entreguen els guardons al 
Mèrit Esportiu Planer

Les obres a l’Oficina Delegada de les 
Cases encaren la recta final

L’Oficina Delegada es troba 
en la recta final de les obres 
d’aquesta nova seu de l’Ajunta-
ment d’Alcanar a les Cases. Està 
previst que les obres acaben 
al mes d’abril, quan els veïns i 
veïnes de les Cases d’Alcanar 
ja podran fer ús de l’Oficina, 
després que s’haja substituït la 
teulada d’amiant, millorat l’efi-
ciència energètica de l’edifici i 
ordenat totes les plantes. 
L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, 
detalla que “amb aquestes 
obres el que pretenem és apro-
par l’ajuntament d’Alcanar a la 
ciutadania de les Cases. Ho fa-
rem amb un delegat del servei 
tècnic i un regidor o regidora 
per tal de poder atendre totes 
aquelles peticions, aportacions 
o suggeriments de la ciutada-
nia”. Així mateix, afegeix que 
aquest és el propòsit d’un nou 
equipament “sense precedents 
al municipi i que unirà encara 
més els nostres nuclis urbans”. 
Aquesta seu, per tant, resultarà 

de molta utilitat per a la ciutada-
nia de les Cases i Alcanar Platja. 
Des de la planta baixa es podran 
tramitar instàncies, gestions del 
padró d’habitants o altres do-
cuments que es puguin expedir 
des de l’Ajuntament. A les plan-
tes superiors s’habilitarà un es-
pai per a activitats culturals com 
exposicions o d’altres  activitats 
que es puguen requerir des del 
teixit associatiu del municipi.

ALCANAR

L’Institut Montsià d’Amposta, jun-
tament amb diferents equips de 
cinc instituts de Formació Pro-
fessional de Catalunya (Barcelo-
na, Sant Boi de Llobregat i Canet 
de Mar) i un de València (Mislata), 
són els responsables de la inno-
vadora solució que la companyia 
Aigües de Barcelona ha aplicat 
en el seu procés per millorar les 
carregues i descarregues que es 
realitzen de bidons d’hipoclorit 
en els vehicles de treball millo-
rant i garantint així la seguretat 
física dels treballadors. La solució 
va sorgir de les 24h d’Innovació 
Barcelona CaixaBank Dualitza 
2021 i que, enguany, es tornen a 
celebrar els dies 15 i 16 de març 
a l’edifici Design Hub de Barcelo-
na. (Ebredigital.cat)

Projecte 
innovador 

de l’Institut 
Montsià

AMPOSTA

ferents candidatures.
El runner Xavi Ortín en cate-
goria individual, Mireia Arasa i 
Laura Lange del Club Twirling 
Santa Bàrbara en categoria 
duet i el Club de Futbol a nivell 
de trajectòria van aconseguit 
els guardons del I Mèrit Espor-
tiu Planer.
L’acte va estar presidit per  l’al-
calde de Santa Bàrbara Antonio 
Ollés Molias i la regidora d’es-
ports Ana Ma. Panisello Arasa. 
(La Plana Ràdio)

L’Ajuntament ha adjudicat les 
obres de construcció de dos 
instal·lacions fotovoltaiques a les 
cobertes del pavelló del carrer 
Vicent Aubà i del pavelló esportiu 
de l’avinguda Terrers. L’adjudica-
ció s’ha fet per 222.987,11 euros, 
un estalvi respecte els 400.000 
euros de licitació aconseguit, en 
part, pel concurs conjunt que 
es va fer amb un tercer projec-
te del poble veí de Godall. Les 
plantes produiran 319.558 kWh 
anuals.Permetran l’autoconsum 
dels dos equipaments esportius 
i oferir electricitat a 200 ha-
bitatges i petits comerços del 

S’instal·laran plaques 
fotovoltaiques al sostre dels 

dos pavellons

ULLDECONA

municipi. Caldrà ser soci de la 
comunitat energètica que s’ha 
de constituir, la qual signarà un 
conveni amb l’Ajuntament per a 
l’aprofitament de l’energia res-
tant de les plantes.

Comença la instal·lació del 
parc de cal·listènia a la Sénia. 
Un nou equipament enfocat a 
la salut i el benestar. 
La cal·listènia o l’entrenament 
amb el propi pes corporal com 
a pràctica esportiva ha evoluci-
onat molt des dels orígens fins 
a la concepció que en tenim 
avui en dia. 
De fet, últimament ha guanyat 
molta popularitat i de cada 
vegada hi ha més parcs on 
podem practicar aquesta mo-
dalitat esportiva.És un mètode 
d’entrenament que contínua-
ment guanya adeptes i que en 
un futur podria formar part dels 
espais oberts i de les ciutats o 
dels jardins gràcies que permet 
fer-ne un ús obert i gratuït a 
qui en practica. La cal·listènia 
és una alternativa molt eficaç, 
accessible per a tothom i que 
té un gran potencial de millora 
de la condició física. La Sénia 
aviat en gaudirà.

Parc de 
cal·listènia 

S JAUME LA SÉNIA

Un nou 
equipament sense 

precedents al 
municipi i que 

unirà encara més 
els nuclis urbans

Part de l’energia 
s’usarà per als 
equipaments 

esportius i la resta 
podrà abastir fins

 a 200 cases o 
comerços
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TERRA ALTA FLIX

                                                                                         Exp. electrònic: 3694/2022

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 26/01/2023, va aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU per deixar sense efectes el Pla de Millora Urbana “Los 
Codonyers”, d’Alcanar.

Se sotmet aquest acord a informació pública per un termini d’un mes, d’acord amb el que preveu l’article 85.4, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un diari de més circulació de la província, en l’e-tauler, i en el 
portal de transparència de la web municipal.

Durant el referit termini, l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar, i hi vulgui presentar al·legacions, en les dependències del departament 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, i en el portal de transparència de la pàgina web municipal. Així mateix, per donar compliment al que preveu el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’ Urbanisme de Catalunya, es donarà publicitat en la pàgina web municipal (www.alcanar.cat ), als efectes de la seva consulta 
per via telemàtica.

La qual cosa es fa pública als efectes escaients. 

Alcanar, 31 de gener de 2023
L’ALCALDE,

Joan Roig Castell

Anunci d’aprovació inicial modificació puntual PGOU per deixar sense efectes PMU Los Codonyers, del t.m. d’Alcanar

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) i l’Ajuntament de Flix des-
tinaran dos milions d’euros fi-
nançats per l’Estat a actuacions 
de restauració mediambiental 
del meandre en els pròxims tres 
anys. L’objectiu és millorar l’es-
tat ecològic de la massa de l’ai-
gua i la conservació d’hàbitats i 
espècies d’aquest ecosistema. 
Segons el director de l’ACA, 
Samuel Reyes, enguany es farà 
una caracterització del riu en un 
tram de cinc quilòmetres. S’es-
peren els resultats l’any vinent 
per començar les actuacions de 
restauració hidromorfològica. 
L’alcalde de Flix, Francesc Bar-
bero, ha celebrat que la partida 
econòmica vingui acompanya-
da d’un acord de cabal ecològic 
de 10 m3/s, si bé ha lamentat 
que el Ministeri hagi aturat el pla 
de restitució territorial.
Per la seua part, la diputada Nor-
ma Pujol s’ha mostrat molt satis-
feta “perquè la feina feta des del 

2 MEUR per restaurar 
mediambientalment el 

meandre de l’Ebre

Congrés de Diputats, amb l’es-
mena que Esquerra Republicana 
vàrem introduir en la negociació 
dels Pressupostos Generals de 
l’Estat de l’any 2022, obtenint 
2 milions d’euros per la restau-
ració de l’embassament de Flix, 
s’ha pogut concretar en  diverses 
accions que executarà l’ACA”.

Festival 
Cruïlla 

DO Terra Alta
La Denominació d’Origen Ter-
ra Alta i Cruïlla han presentat la 
que serà la primera edició del 
festival Cruïlla DO Terra Alta, 
que se celebrarà el cap de set-
mana del 22 i 23 d’abril a Batea, 
i que omplirà la comarca de 
música i cultura per a tots els 
públics, amb un cartell de luxe 
que inclou les actuacions de 
MClan, Els Amics de les Arts, La 
Fúmiga, Dàmaris Gelabert per 
als més petits, i la música del 
Dj Miqui Puig. L’altre gran pro-
tagonista del Cruïlla DO Terra 
Alta, junt amb la música, serà el 
vi de la DO Terra Alta.
Amb Cruïlla DO Terra Alta, la 
marca Cruïlla desembarca per 
primer cop fora de la província 
de Barcelona, i la comarca de la 
Terra Alta, en les Terres de l’Ebre, 
ha estat l’escollida per a aquesta 
primera immersió. S’emmarcarà 
en la celebració de la Primavera 

DO Terra Alta, que concentrarà 
en una setmana diferents activi-
tats enoculturals al territori. Així, 
coincidint amb la celebració del 
festival, dissabte 22, a Batea, tin-
drà lloc també una mostra de 
vins al llarg de tot el dia.  Aques-
ta celebració de la Primavera 
arrencarà dijous 20 d’abril amb 
un sopar de gala a l’Església del 
Poble Vell de Corbera, on la DO 

Terra Alta celebrarà el seu 40è 
aniversari.

Se celebrarà el cap 
de setmana del 22 i 
23 d’abril a Batea i 
omplirà la comarca
de música i cultura

L’Ajuntament d’Ascó ha infor-
mat aquesta setmana de l’inici 
de les obres al carrer del Reg, 
Unió i Av. Països Catalans.  
L’actuació vol continuar arran-
jant la zona de la part baixa per 
substituir instal.lacions antigues 
i perquè es pugui fer la  instal.
lació d’un col.lector de pluvials 
principal, unificant criteris.  El 
cost previst és de 322.163,15 € 
amb IVA amb una durada de 5 
mesos.

Obres a diversos 
carrers d’Ascó

La junta directiva del CF Gan-
des, a través del seu president, 
Marc Fornós, ha informat de 
les millores que estan previstes 
a les instal.lacions esportives 
municipals de la capital de la 
Terra Alta. La graderia actual 
del camp de futbol serà ender-
rocada i es construirà una altra 
més amplia, i que suposarà la 
creació de nous vestidors que 
s’afegiran als que es van fer 

Millores a les instal·lacions 
esportives de Gandesa El Consell Comarcal de la Ri-

bera d’Ebre va presentar el 
nou servei per a les petites i 
mitjanes empreses, autònoms 
i emprenedors de la comarca: 
l’Oficina Accelera Pime Rural 
(OAPR) de la Ribera, amb la 
qual es vol impulsar la trans-
formació digital del teixit eco-
nòmic riberenc. Es un servei 
sense cost que ofereix asses-
soraments tecnològics perquè 
autònoms i empresaris puguin 
analitzar la seva situació.

Transformació 
digital a la Ribera 

anys enrere. Entre altres mi-
llores, hi haurà un nou servei 
de bar. Fornós va valorar que 
“l’Ajuntament ja ens ha anun-
ciat que les obres començaran 
en acabar la temporada i per 
això estem molt satisfets. Estes 
millores s’uneixen a l’estrena 
de la nova gespa artificial de 
l’estiu passat”. Aquesta setma-
na també s’ha estrenat un nou 
marcador electrònic al camp. 

L’empresa Greencells Produc-
ción Fotovoltaica 4 ha sol·lici-
tat l’autorització administrativa 
prèvia, la de construcció i la 
del projecte d’actuació especí-
fica d’interès públic per fer una 
planta solar a Tivissa, Rasquera 
i Ginestar. El parc Greentarraco 
1 tindrà 40,51 MW de potència 
i línies d’evacuació soterrades 
i costarà 20 MEUR. Es projecta 
en terrenys de sòl no urbanitza-
ble dels tres termes. (ACN)

Construcció d’una 
planta solar

El consistori celebra 
que es fixi el cabal 

ecològic en 10 m3/s, 
però critica l’aturada 
del pla de restitució 

territorial
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terres de l’ebre

terres de l’ebre

L’AMETLLA KALAKATÀ

Un dels actes més esperats 
de la Festa Major de la Can-
delera és l’actuació de la Ba-
tucada Kalakatà de la SCER 
de l’Ametlla de Mar, que avui 
divendres dia 3 de febrer 
protagonitzarà una cercavila 
musical.
Està previst que comenci el 
recorregut a les 11.45 h a 
l’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar i posteriorment, després 
de recórrer els carrers més 
cèntrics del poble, finalitzarà 
a la plaça Joan Miró, on s’es-
tarà realitzant la degustació 
de Tonyina Roja gentilesa del 
Grup Balfegó.
Els components d’aques-
ta formació musical tenen 
moltes ganes de fer aquesta 
actuació, després de la para-
da per la Covid.
Actualment, la Batucada Ka-
lakatà està formada per una 
trentena d’integrants.

L’strongman de Deltebre, Joan Ferrer es va proclamar el cap de setmana pas-
sat campió de la Lliga Nacional de Força 2002. Ho va fer, a més, a casa, davant 
del seu públic, ja que la final de la lliga es va disputar dissabte a la tarda a 
Deltebre, al Centre Esportiu del Delta. Amb este títol, Ferrer s’ha coronat com 
l’home més fort de l’estat espanyol i ho ha fet per segona vegada, després de 
guanyar el títol l’any 2020.
Ferrer, es va acabar imposant en tres de les cinc proves, malgrat es va lesi-
onar a la tercera ronda, a la de roda de Conan, en la que va quedar segon. 
Ferrer es va imposar a les proves d’aixecament de cilindre- va arribar a aixecar 
147,5kg-, a la de transport de jou i a la de volteig de pneumàtics.  En l’última 
prova, l’aixecament de boles LNF, ja lesionat i amb els punts necessaris per a 
proclamar-se campió, va ocupar la sexta posició. Al final Joan Ferrer va sumar 
un total de 51 punts, imposant-se amb solvència sobre la resta de participants. 
(Delta.cat)

Joan Ferrer es proclama campió de la 
Lliga Nacional de Força, 

en l’última prova

Cercavila 
musical, avui 

divendres
La Cala viu la Festa Major de la Candelera 2023

Després del pletòric preludi del 
passat cap de setmana, dime-
cres es va iniciar la Festa Ma-
jor de la Candelera a l’Ametlla 
de Mar. Les representacions 
teatrals del Grup Escènic, el 
Correbars, els concerts de The 
Baldats, Nautilus i DLocos o el 
concert ballador de la Banda de 
la Cala, amb assistències mul-
titudinàries, han estat la prèvia 
del que es viu aquests dies a la 
població.
Els capgrossos i la Xaranga Su-
quet Calero van donar el tret 
de sortida dimecres a una fes-
ta amb tota mena d’actes per 
a tots els públics. Avançada 
la tarde, a l’Ajuntament, es va 
llençar el coet d’inici de festes, 
a càrrec del pregoner Igna-
si Cañagueral Labòria, el qual, 
també va protagonitzar el pre-
gó de la Candelera al polies-
portiu. Durant l’acte es van pro-
clamar les pubilles, damisel·les, 
hereus, quintos i quintes de les 
Festes de 2023. Ahir dijous, dia 

de la patrona, pel matí va tenir 
lloc l’Ofrena Floral a la patrona 
amb la participació d’autoritats, 
entitats i tot el seguici festiu i 
la missa major. Posteriorment, 
Ball de la Candela i Festa del 
Vermut. De cara a la tarda, es 
va disputar el partit de futbol de 
Festa Major entre els equips de 
l’Ametlla de Mar i la Rapitenca i 

La Festa Major de 
l’Ametlla de Mar 
s’allargarà fins al

5 de febrer.

va fer-se la processó en honor 
a la Patrona. La festa continua-
rà fins al diumenge 5 de febrer 
amb actuacions musicals de 
renom com Di-versiones, que 
actuarà demà dia 4 de febrer a 
les 18.30 h, Miquel del Roig, el 
mateix 4 a les 20 h o el grup lo-
cal Cràneos, el dia 5 de febrer, 
a les 17 h. (La Cala Radio)

DELTEBRE
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IRENE PORTA
FINALISTA DEL TALENT SHOW MUSICAL

"OBJECTIU PAKI"
La morenca Irene Porta ha 

estat seleccionada i s'ha 
convertit en una de les 10 
concursants del programa 
'Objectiu Paki'.

"Objectiu Paki' és un talent show 
musical per a joves d'entre tret-
ze i vint anys. Un projecte que va 
néixer el 2020, enmig de la pan-
dèmia, de l'aliança entre el Casal 
de Joves la  Paki, d'on prové el 
nom, i els col·laboradors de Te-
levisió Cardedeu, amb el suport 
de desenes de comerços i enti-
tats del municipi.
En la tercera temporada del pro-
grama, la Xarxa, amb més de 
trenta-cinc televisions locals de 
tot Catalunya, s'han afegit per di-
fondre aquest "talent show".
Una de les grans novetats d'en-
guany és que cadascuna de les 
televisions participants ha pre-
sentat el seu candidat. Aquests 
candidats s'han enfrontat al càs-
ting final, on només n'han que-
dat deu. I una de les elegides ha 
estat l'ebrenca Irene Porta, pro-
posada per Canal TE.

Qui és Irene Porta?
Tinc divuit anys i soc de Móra 
d'Ebre. Vaig començar a fer mú-
sica i moviment  als tres anys  i 
dansa fins als onze. Soc fanàtica 
dels musicals i de Harry Potter. 
Em definiria com una perso-
na curiosa, empàtica, artística, 
lluitadora i afectuosa. Soc molt 
sensible, de vegades massa, i 
quan una cosa se'm posa entre 
cella i cella és difícil que pari fins 
que no ho aconsegueixi. Però 
en general crec que la gent em 
definiria com una bona persona 
que està una mica boja, però en 
el bon sentit de la paraula.  
Uns inicis  als tres anys? 
Explica'ns que et va influir per 
començar tan jove?
Doncs tot va començar perquè 
el meu germà gran anava a fer 
classes de violí a l'escola de 
música quan jo tenia dos anyets. 
I jo veia a la "senyo Tere", la 
Teresa Martínez (profe de música 
i moviment) fent classe i em 
quedava allà asseguda durant 
hores veient als nens ballant. 
La meva mare sempre  me 
conta que deia: "la tere a ballar", 

volen dir: "jo, a la tele a ballar". 
Així que vaig començar classes 
de música i moviment i després, 
ballet clàssic i contemporani. 
Malauradament, per un tema de 
salut vaig haver de deixar el ball 
i vaig començar cant  als onze 
anys. 
Llavors, vas començar a fer 
cant amb la Isabel  Cañas, 
com la reconeguda soprano 
Sara Blanch. Tan jove i aquest 
interès per la lírica? 
Jo volia cantar, però com que 
era massa petita per fer classes 
em vaig apuntar a un curs de 
cant a l'estiu. Vaig cantar "boig 
per tu" i la Isabel em va dir que ja 
estava preparada per fer classes. 
Jo no sabia si volia fer líric o mo-
dern, amb la Isabel sempre hem 
fet les dues coses. A mi m'inte-
ressa tota mena de música, no-
més volia cantar (riu). La Isabel és 
la millor, si estic aquí és gràcies a 
ella, això és indiscutible.
Vas seguir a l'escola de música 
de  Móra  d'Ebre i  als quinze 
anys vas començar a fer teatre 
musical a Buenafuente's Actors 
a Reus, on vas descobrir el 
teatre musical.
Aquest curs va arribar en un 
moment molt dur de la meva 
vida; el meu millor amic des dels 
tres anys, feia dos anys que estava 
en tractament per la leucèmia, i 
una setmana abans de la seva 

mort vaig veure un anunci per 
Instagram d'aquesta escola. 
Ho vaig parlar amb ell, i li vaig 
prometre que m'hi apuntaria. 
El dia del seu enterrament vaig 
trucar a l'escola on he trobat tot 
allò a  lo que  em vull dedicar la 
resta de la meva vida!
Per què el teatre musical? 
El teatre musical per a mi ho és 
tot! Barreja les tres coses que 
més m'agraden en aquest món: 
cantar, ballar i actuar. A més és 
una escola meravellosa, amb 
vertaders professionals als quals 
es nota que els hi encanta la seva 
feina: Sonia, Maite, Cèsar, Erika, 
Jordi, Elena... i més gent que em 
deixo. A més, els meus com-
panys de teatre musical van ser 
els millors i conservo l'amistat 
amb la majoria d'ells.
Actualment, compagines un 
curs de cine, amb màsters de 
cant i teatre, conjuntament 
amb la carrera psicologia a la 
Universitat Rovira i Virgili a 
Tarragona. 
Vaig fent el que puc (sospira), 
no et diré que no és dur perquè 
ho és, i molt. Però al final estic 
fent dues coses que m'apassio-
nen i dono tot lo que puc de mi 
per trobar un bon equilibri, en-
cara que no sempre sigui fàcil. La 
meua vida social va disminuint a 
mesura que vaig fent coses, però 
els meus amics ho entenen i a 
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més intenten adaptar-se i això 
em fa molt feliç.
I la família? 
Sempre intento tenir una mique-
ta de temps per a la meua famí-
lia i per a la meua parella, ells ho 
són tot. Al final el que més trobo 
a faltar és temps per a mi, per 
descansar... Però qui necessita 
descansar? (riu)
Parlem del concurs. El 4 de fe-
brer a les 22 h i en directe des 
dels estudis de Radiotelevisió 
de Cardedeu tindrà lloc la pri-
mera gala que tractarà sobre 
bandes sonores del cinema. 
Vist el teu currículum estaràs 
encantada, no? 
Si, estic molt contenta perquè a 
més han triat una cançó de te-
atre musical que sempre havia 
volgut fer, la posada en escena 
serà brutal i el vestuari està pen-
sat per brillar; si voleu saber més 
haureu de veure la gala demà!
Ens pots avançar la cançó que 
interpretaràs? 
Es va descobrir al programa 
Sense Filtres del dissabte, can-
to la cançó Cabaret del musical 
Cabaret. Adoro aquesta cançó i 
crec que juntament amb la po-
sada en escena serà una actua-
ció brutal.
Que en penses del suport de 
l'ajuntament del teu munici-
pi,  Móra  d'Ebre, que està fent 
el màxim ressò per les votaci-
ons populars? 
S'estan portant molt bé. L'alcal-
de, el Sr. Rubes Biarnés, em va 
citar fa uns dies per saber què 
estava fent al programa i com 
estava anant. Em va insistir que 
tot el que pogués necessitar, no 
dubtes a demanar-ho. He anat 
a la ràdio de  Móra, on em van 
tractar genial.
També, a l'Estret de Magalla-
nes, dels companys de Canal 
TE, es va estrenar, el passat 23 
de gener, una minisèrie a tra-
vés de la qual et podem conèi-
xer millor. 
Sí. Canal  TE és  lo millor  que 
m'ha passat aquest any. S'estan 
portant com ningú, en especial 
Roger Font que s'ha convertit 
en un amic d'aquests que vols 
mantenir tota la vida. La minisè-
rie ha estat molt guai, a la gent 
li ha agradat molt, i han pogut 

conèixer una mica més de la 
meua vida. Ha tingut molt bona 
acollida.
Què et suposa representar les 
Terres de l'Ebre? 
La veritat és que és molta pres-
sió. Intento portar-ho de la mi-
llor manera perquè,  per mi és 
un orgull poder representar una 
zona tan bonica, i a la vegada, 
tan infravalorada i desconeguda 
per la resta de Catalunya.
En què consisteix el premi fi-
nal?
La persona guanyadora rebrà 
com a Premi l'enregistrament de 
tres singles en estudi de so pro-
fessional designat per Crea Mu-
sic, així com la difusió i promoció 
per part de Crea Music d'aquest 
primer single a través de Xarxes 
Socials, plataformes digitals i 
l'enviament a emissores de rà-
dio. A més tindrà l'opció d'actu-
ar en un concert a l'escenari del 
Polvorí a la Festa Major 2023.
Quin serà el jurat? 
No ho sabem
Què faràs si guanyes el con-
curs?
Disfrutar  d'aquest premi i por-
tar la nostra variant dialectal per 
tota Catalunya. Seria una gran il-
lusió perquè porto tota la meua 
vida treballant per una cosa així, 
i seria un gran orgull veure les 
Terres de l'Ebre com a guanya-
dora d'un programa català.

FOTO / OBJECTIUPAKI

“NO US PERDEU 
LA PRIMERA 
GALA EL 
4 DE FEBRER A 
LES 22 H 
EN DIRECTE 
PER CANAL TE.”
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L’acte de presentació de 
Joan Alginet com a candi-
dat a l’alcaldia de Deltebre 
tindrà lloc demà dissabte, 4 
de febrer, a les 12 hores, al 
gimnàs de l’Escola Riumar 
(Carrer Ignasi, 26 Deltebre).
Informar també que la pre-
sentació de la candidatura 
de Joan Alginet compta-
rà amb la participació de 
la secretària general de la 
Federació de l’Ebre d’Es-
querra, Norma Pujol i  del 
conseller d’Interior, Joan 
Ignasi Elena. Conduirà l’ac-
te la periodista Lluïsa Ber-
tomeu.

Presentació 
de Joan 

Alginet, com 
a candidat a 
l’alcaldia de 

Deltebre

EL PERELLÓ

El Seprona de la Guàrdia Civil 
de Tarragona ha localitzat un 
abocador il·legal amb més de 
dos tones d’uralita amb amiant 
en un paratge natural al costat 
d’una de les centrals eòliques 
del Perelló. Mentre patrulla-
ven per la zona, els agents van 
observar una gran quantitat de 
plaques d’uralita, abandona-
des i sense cap senyalització. 
Les primeres investigacions 
han determinat que els ma-
terials podrien haver-se usat 
en alguna construcció recent, 
pròxima al lloc de la troballa. 
La Guàrdia Civil ja ha donat 
compte dels fets a l’Agència de 
Residus de Catalunya, així com 
al Jutjat d’Instrucció de guàr-
dia de Tortosa, ja que es podria 
haver incorregut en infracció 
penal. 
L’amiant és un producte can-
cerigen prohibit a Espanya des 
del 2002.

Localitzen un abocador 
il·legal amb més de dos tones 

de restes d’uralita

Albert Salvadó: “estem avançant amb l’Estratègia 
Delta, seguint el calendari previst per protegir el 

delta de l’Ebre”
El delegat del Govern a les 
Terres de l’Ebre, Albert Sal-
vadó Fernandez, i el director 
dels Serveis Territorials d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agen-
da Rural a les Terres de l’Ebre, 
Jesús Gómez Fernandez, van 
explicar divendres passat que 
l’adjudicació de l’estudi de 
sorres disponibles al delta de 
l’Ebre, pas previ a l’ampliació i 
consolidació de les platges del 
frontal deltaic. “Estem avan-
çant amb l’Estratègia Delta, 
seguint el calendari previst per 
protegir el delta de l’Ebre”, va 
assegurar Salvadó. 
En els darrers mesos s’han re-
alitzat dues batimetries, d’una 
banda, per analitzar la situa-
ció dels fons marí de la costa 
ebrenca, amb mesures entre 
10 i 40 metres de fondària i, 
d’altra banda, de tot el con-

torn del delta des dels 0 als 10 
metres de fondària. Després 
d’aquests treballs, l’estudi de 
sorres disponible, adjudicat a 
l’empresa Tecnoambiente per 
360.000 euros i amb un ter-
mini d’execució de 4 mesos, 
permetrà conèixer els volums 
i disponibilitats de les sorres 
submergides entorn del delta i 

Adjudicat l’estudi de 
sorres disponibles, pas previ a 

l’ampliació i consolidació de les platges
del frontal deltaic

POLÍTICA

DELTEBRE

Des de l’1 de febrer ja torna a 
estar en funcionament el servei 
del Pas de Barca de Flix després 
d’haver estat més d’un any fora 
de servei i sis mesos en repa-
ració. Va ser el dia 31 de gener 
que els llaguts Democràcia i 
Assumpció es van traslladar des 
del Varadero de Vinaròs, lloc on 
s’ha fet la reparació. Una actua-
ció amb molta més profunditat i 
molt més exhaustiva que les an-
teriors, ja que tot i que cada deu 
anys aproximadament la bar-
ca necessita reparacions més a 
fons, aquest cop es pot dir que 
s’estrenen uns llaguts totalment 
renovats i posats al dia. “Estem 
molt contents de la professio-
nalitat de Varadero Vinaròs que 
s’ha pres la feina gairebé com 
un projecte personal, ja que es 
tracta dels pocs llaguts de fusta 
tradicional que queden a l’Ebre” 
ha assegurat molt satisfeta la re-
gidora, Lara Bertran.

Els llaguts del 
Pas de Barca ja 
tornen a flotar 

les granulometries adequades 
amb les sorres de les platges 
deltaiques, pas previ per pre-

parar els projectes executius 
d’ampliació i consolidació de 
les platges.

FLIX

El projecte del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural con-
templa l’ampliació i creació 
de dunes de protecció a la 
zona de la Marquesa i l’Illa 
de Buda i la consolidació de 
la zona del Trabucador a tra-
vés de l’aportació d’11 milions 
de metres cúbics de sorra en 
tots aquests espais. Una pri-
mera actuació es definirà a 
través del projecte del Fan-
gar-Marquesa, on es preveu 
projectar l’extracció de sorres 
amb dragues de la bocana de 
la badia del Fangar per ubi-
car-les al frontal de l’hemi-
delta nord, als voltants de la 
platja de la Marquesa, seguint 
el model holandès de solu-
cions basades en la natura. 
Posteriorment, es preveu co-
mençar la redacció del pro-
jecte per reforçar la barra del 
Trabucador i l’illa de Buda.

11 milions de 
metres cúbics 

de sorra

Joan Ibáñez Fort és un jove 
planer que actualment s’està 
formant a Dinamarca cursant 
un màster en biotecnologia a 
la Universitat Tècnica d’aquell 
país. A mitjan octubre la far-
macèutica Novo Nordisk, 
una de les més grans de Di-
namarca i també del món, va 
convocar per tercer any con-
secutiu, unes beques adreça-
des a sis joves estudiants per 
tal de poder participar en un 
programa d’investigació amb 
alguns dels projectes que 
s’estan desenvolupant a Si-
licon Valley. La principal ca-
racterística d’aquest progra-
ma és que el 100% del mateix 
és finançat, una oportunitat 
que el jove planer valorava 
molt positivament Vol aprofi-
tar aquesta beca per a fer-la 
en empreses d’investigació 
de diagnòstic.
(La Plana Ràdio)

Joan Ibáñez 
Fort, beca a 

Silicon Valley

S BÀRBARA
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Irene Negre: “hi ha mecanismes per 
donar celeritat a la distribució del Fons 

de Transició Nuclear”
La diputada de Junts per Cata-
lunya, Irene Negre, va reunir-se 
dimarts amb el delegat del Go-
vern de la Generalitat, Albert 
Salvadó, per analitzar l’evolu-
ció de la tramitació del Fons de 
Transició Nuclear. La diputada 
celebra haver arrencat el com-
promís de Salvadó per activar 
l’òrgan de governança del Fons 
de Transició Nuclear el més rà-
pid possible per tal de desen-
callar la reversió dels diners al 
territori. Segons Negre, és “una 
mesura imprescindible per do-
nar celeritat al repartiment del 
Fons als municipis de l’àrea 
d’influència de les nuclears”.
“Des de Junts per Catalunya 
considerem que no es pot tri-
gar més en la reversió d’aquests 
recursos al territori perquè la 
gent els pugui treballar”, ha as-
segurat Negre. “Esperem que 

amb la constitució de l’òrgan 
de governança de caràcter ter-
ritorial i vetllat pel Departament 
d’Empresa, que n’ha de tenir la 
presidència, la posada en mar-
xa dels fons sigui immediata”, 

“Junts per Catalunya 
vetllarà per al bon 

ús dels recursos 
recaptats”

El diputat del PSC al Parla-
ment, Joaquim Paladella, i el 
delegat del Govern a les Ter-
res de l’Ebre, Albert Salvadó, 
divendres passat, es van con-
jurar a apressar l’activació del 
Fons de Transició Nuclear tan 
aviat com es pugui. Els ser-
veis jurídics d’Empresa revisen 
l’adaptació del reglament a la 
nova Llei 10/2022, ara pendent 
d’una darrera modificació per 
incloure els municipis de Po-
nent que també formen part 
de la zona Penta II de la cen-

Un Fons pendent de la 
modificació per incloure 
els pobles de Lleida i de 

l’adaptació del reglament
ha recalcat.
Durant la reunió, la diputa-
da ebrenca va evidenciar que 
Junts per Catalunya vetllarà per 
al bon ús dels recursos recap-
tats. Així mateix, va valorar po-
sitivament la reunió i la predis-
posició del delegat del govern 
per buscar vies de solució per 
a un correcte repartiment del 
fons.

tral d’Ascó i que se’n podran 
beneficiar. El diputat socialista 
va reclamar celeritat per fer ar-
ribar els diners als ajuntaments 
de la zona II. L’executiu ento-
ma la petició de convocar l’òr-
gan de govern del Fons Nucle-
ar imminentment. 
“Des del Govern portem més 
pressa que ningú, i ho vam de-
mostrar en la configuració del 
reglament perquè els Fons de 
Transició Nuclear s’aprovessin 
tan aviat com sigui possible”, 
va defensar el delegat. (ACN)

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Fer-
ran Bel, ha assegurat aquest dimarts que 
un cop feta la lectura completa de la sen-
tència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (TJUE) “segurament veurem que 
ni es dona la raó al cent per cent al jutge 
Llarena ni són flors i violes” per a l’inde-
pendentisme. En roda de premsa al Con-
grés ha recordat que aquesta resolució 
és sobre la situació de l’exconseller Lluis 
Puig, i si Llarena vol l’extradició haurà de 
fer una nova euroordre que, d'acord a la
reforma del Codi Penal, “només podria 
sustentar-se en un delicte de desobedi-
ència”. En aquest sentit, ha reivindicat el 
vot del PDeCAT a favor de la reforma, i ha 
criticat –sense citar-los- que Junts optés per oposar-se a la reforma. Segons 
Bel, si Llarena només disposa de l’acusació de desobediència contra Puig “és 
perquè alguns vam votar la reforma del Codi Penal, i els que no la van votar 
han de saber que avui es podria tramitar una euroordre per sedició”. “Això no 
passarà perquè alguns vam assumir una responsabilitat votant el que vam vo-
tar sabent que no era exactament el que volíem”.
‘Només sí és sí’ 
D’altra banda, Ferran Bel, ha assegurat aquest dimarts que la seva formació 
està disposada a “debatre i facilitar l’aprovació” de la reforma de la llei del 
‘només sí és sí’, malgrat que ha criticat el “vodevil no exempt de frivolitat” del 
govern espanyol amb filtracions a la premsa que denoten una “manca de res-
ponsabilitat cap a les víctimes i la ciutadania”. En roda de premsa al Congrés, 
Bel ha demanat al govern espanyol que “deixi de debatre les propostes a través 
dels mitjans” i porti una proposta al Congrés. “Una cosa és equivocar-se en 
l’elaboració d’una llei”, ha dit, “i una altra demorar una hipotètica rectificació 
generant una debat per discernir les diferències”.

Bel creu que la resolució del TJUE no 
atorga una victòria a cap de les parts
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ENTRENADORS EN 
FASE D’EXTINCIÓ? 

El que està passant al futbol 
ebrenc no és normal. La 
temporada passada vam 
veure com a la tercera jornada 
l’Amposta va cessar a Nando. 
Aquesta temporada seguim 
amb la ciència ficció de les ban-
quetes. Però el que succeeix 
ara, mai no ha passat en la his-
tòria. Abans un entrenador se 
n’anava i al cap de pocs dies o 
hores ja n’hi havia un altre po-
sat. A la Sénia es va sondejar el 
mercat, no es va trobar ningú i 
es va quedar el segon, Adrian, 
que ho està fent de meravella. 
A Ulldecona s’ha sentit dir que 
si interessava Camarero però 
finalment és Moha, el coordi-
nador, qui agafa l’equip. Ni es 
va trucar a Teixidó. A Ascó van 
estar uns quants dies buscant 
entrenador i no trobaven. A la 
Rapitenca, amb els bons entre-
nadors que hi ha a la província, 
es va fitxar a un d’Andalusia. 
Surrealisme total. A l’Ampo-
lla, en poques hores, es va 
contactar amb sis entrenadors 
i el primer que va dir sí, es va 
fitxar. No entenc. Entrenadors 
n’hi ha: Camarero, Enric Alai-
xandri, Nando Crespo, Nando 
Garcia, Cuquet, Cotaina, Sergio 
Navarro, Chema, Xavi Cid o 
Vallés. Per què no entrenen? 
Si seguim este pas igual d’aquí 
a 5 anys no hi haurà entrena-
dors per al futbol ebrenc. Jo fa 
mesos que reflexiono sobre el 
tema. Alguna cosa passa. I a 
sobre els directius posen més 
llenya al foc cessant entrena-
dors perquè hi ha jugadors que 
fan llits.

CELMA

EL CULEBRÓ DE LA 
FEDERACIÓ
Tinc poc temps lliure, em 
passo moltes hores treballant. 
Però quan en disposo acostu-
mo a veure alguna sèrie. Esta 
setmana estic mirant ‘La Chica 
de  Nieve’. Us la recomano. 

Entre les sèries que he vist els 
darrers anys, n’hi va haver una 
llatina que va ser eterna: ‘La 
Casa de al Lado’. Tenia més de 
100 capítols. Una barbaritat.  
Un autèntic culebró. 

I ara estareu pensant: què 
ens explica Michel avui? Pues 
el que us explico és que les 
votacions de la Federació són 
un tema que ja comença a 
ser pitjor que el de la famosa 
telenovel.la llatina. Un culebró 
en el que cada dia hi ha nous 
capítols. I que comença a can-
sar. No us enganyo que jo ho 
estic. El joc de cadires o, millor 
dit, de poltrones no agrada a 
un bon nombre de directius 
de clubs que, sense cobrar res, 
treballen tots els dies i, sobre 
tot els caps de setmana, pels 
seus equips. 
Estic en diversos grups de 
whats i els missatges de 
malestar de directius són 
habituals els darrers dies. I 
tot això mentre la informació, 
que també arriba per what, 
és constant sobre els nous 
projectes federatius d’uns o 
d’uns altres. Un circ que als 
aficionats ja no els fa gràcia. 
I això crec que és preocupant 
perquè ja noto certa indiferèn-
cia sobre el tema. Molta. Res, 
seguiré veient ‘La Chica de Ni-
eve’, és molt més interessant.  

MICHEL TERCERA FEDERACIÓ
Gol d’or de Pachu que permet 
mantenir l’esperança

Minut 91 
Dilluns a les 22 h 

Dimarts a Esports TE: 20h
Dimarts  22.30 h 

Dimecres a Esports TE: 20h

La Rapitenca va empatar, a casa, 
amb el segon classificat, el Sant 
Andreu (2-2). Un punt que clas-
sificatòriament no és molt però 
si que ho és animicament si te-
nim en compte l’entitat del rival 
i que es va salvar al 95. L’equip 
rapitenc segueix a la cua de la 
taula però deixa bones sensaci-
ons, havent sumat 5 punts de 9, 
considerant que 2 dels 3 partits 
han estat contra el San Cristóbal 
i Sant Andreu.
La Rapitenca, a més, va jugar for-
ça bé al primer temps, neutralit-
zant la possessió de pilota del 
rival amb una pressió en un bloc 
mig alt. Així es va propiciar el pe-
nal que va transformar Oribe. A 
la represa el Sant Andreu va fer 
un pas avant i va empatar molt 
aviat. Els visitants van anar pel 
segon i van aconseguir-lo. Però 

no van decidir el partit i en els 
darrers deu minuts la Rapitenca 
va jugar més a camp contrari. Tot 
i no generar ocasions, el partit va 
estar incert fins que Pachu, al 95, 
va fer embogir la Devesa amb un 
golàs. Empat per l’esperança. 
Destacar el debut de Chico i 
també el de Verge, a casa. La Ra-
pitenca visita diumenge, l’Hospi-
talet. La novetat és la incorpora-
ció del davanter Dani Martinez, 
de l’Utrillas de la Tercera d’Aragó. 
En el partit de festes de l’Ametlla, 
jugat ahir, es va lesionar Chico i 
serà baixa unes setmanes.

Cambrils-Ascó, molt en joc 
en el camí per la salvació
L’Ascó va perdre dissabte pas-
sat contra el Vilanova (2-3), 
rival directe en la lluita per la 
permanència. Una derrota do-
lorosa i més quan l’equip va 
remuntar al 80 amb els gols de 
Marc i de Knu. Es va fer el més 
complicat però llavors, con-
cessions en l’aspecte defensiu 
van penalitzar. Primer amb el 
2-2 i ja al final amb un penal 
que va suposar el 2-3. Tots dos 
gols de Matthew, exjugador de 
la Rapitenca. 
El tècnic Jordi López adme-
tia que “el partit va ser igualat, 

si bé ells es van avançar en 
una contra, a la represa. Però 
l’equip va reaccionar i va fer 
el més difícil, que fou remun-
tar. Però al final vam regalar el 
partit en dues accions que van 
comportar la remuntada del 
rival”. 
La derrota va fer mal però cal 
pensar en passar pàgina i ja es-
tar centrats en el proper partit, 
a Cambrils. Un altre rival direc-
te que ve de perdre 0-6 amb 
el nou líder de la taula, el Valls. 
Està clar que l’Asçó necessita 
el triomf per la permanència.

L’Ampolla, després de 5 derrote, va guanyar diumenge, el dia del 
debut a la banqueta de Diego Reyes. L’equip va golejar 6-0. No obs-
tant, dimarts vam informar a Minut 91 que el Camarles va impugnar 
el partit per alineació indeguda del debutant Marc Perelló que va 
jugar 10 minuts. La reglamentació diu que no es poden alinear ju-
gadors fitxats en les darreres quatre jornades de la primera i de la 
segona fase. Divendres passat, a més, els clubs van rebre informa-
ció per correu electrònic sobre normatives, entre elles s’informava 
d’esta.

Impugnació del partit Ampolla-Camarles

TERCERA FEDERACIÓ 

Hospitalet-Rapitenca  diu 12h

PRIMERA CATALANA

Cambrils U-Ascó dissab 17.45h

SEGONA CATALANA

Diumenge: 

Ulldecona-Ebre  16h

R Bítem-Móra Nova 16h

La Sénia-Ampolla 16.30 h

Camarles-Aldeana 16.30h

Tortosa-Catalònia 17h

J i Maria-Salou 16 h

TERCERA CATALANA: 

Dissa: Ametlla-Flix 16.30h

Masdenverge-rapitenca 16h

Tortosa-Xerta 19h

Diumenge: 

Gandesa-S Bàrbara 16h

Perelló-Corbera 16h

Benissanet-Godall 16h

La Cava-Roquetenc 16h

Amposta-J i Maria 17h

QUARTA CATALANA

Dissabte:  

Fatarella-Gandesa 16h

Ametlla-Catalònia (Ampolla)

Aldeana-J i Maria 17h

S Jaume-Amposta 17.45h

Camarles-Tivenys 18h

Alcanar-Pinell 18.30h

Diumenge:

La Galera-la Cava 16h

LA PROPERA

El davanter Daniel 
Martínez (Utrillas), nou 
jugador de la Rapitenca

El partit 
de Canal TE:

 

Fatarella-Gandesa B 
dissabte 23.30 h i diumenge 

10.30 h. Diumenge a 
Esports TE 20.30h
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AL PLAY-OFF PER 
LA PORTA GRAN
El Jesús i Maria va guanyar 
4-6 al camp del Roda. Era ja 
virtualment equip de play-off 
d’ascens però li mancava un 
punt. I en una segona part 
per emmarcar, va remuntar 
un 3-1 i, amb 5 gols, va acabar 
imposant-se entrant al play-off 
a manca d’una jornada. Lluís 
Fornés, tècnic del J i Maria: “a la 
primera meitat ens vam  trobar 
un Roda molt intens que ens va 
matar a les contres, arribant al 
descans amb un 3-1 que hagués 
pogut ser més ampli, però Marc 
va evitar-ho amb 3 interven-
cions de mèrit. A la represa 
vam estar millor i aviat vam 
entrar en el partit amb el 3-2. 
Però posteriorment ens van 
marcar el 4-2. La clau va ser 
que no vam baixar els braços 
i vam reaccionar i vam anar 
pel partit. Amb molta eficàcia, 
vam remuntar i al final vam 
sentenciar. Victòria important 
per assegurar la permanència 
i la presència al play-off d’as-
cens. Felicitar als xiquets. Hem 
complert el primer objectiu. Ara 
ens queda el Salou per acabar 
la primera fase, intentant bus-
car sumar més punts. I després 
ja pensarem en la segona”. 
Bona gestió, exitosa. D’altra 
banda, Marcos, darrer fitxatge, 
va debutar amb el filial i ara 
s’espera poder incorporar un 
altre jugador. 

UD JESÚS I 
MARIA

SEGONA CATALANA

GOLEJADA DE 
L’AMPOLLA, 
CONTRA EL 
CAMARLES (6-0)
L’Ampolla, després de cinc 
derrotes seguides, va tornar a 
guanyar i va fer-ho golejant un 
Camarles en crisi (3 derrotes 
seguides). En estes cinc jorna-
des, l’equip només havia mar-
cat un gol. Diumenge en va fer 
6. Va ser el dia del debut  a la 

banqueta de Diego Reyes, que 
es va estrenar amb l’Ampolla. 
L’equip va ser molt més intens 
i va estar molt posat, aprofitant 
també les escletxes d’un Ca-
marles en hores baixes i que va 
ser tou en defensa. Al descans, 
el 3-0 reflectia el que estava 
passant sobre la gespa. Sergi 
Duran, Víctor i Joel van marcar. 
A la represa, el partit es va igua-
lar però avançada la mateixa, 
de penal, Kader va fer el 4-0 i 
l’Ampolla va tornar a carregar 
contra un Camarles que va 

baixar els braços. Sergi Duran, 
amb una bona arribada de se-
gona línia i Jordi Tomàs, ja al 
final, amb un golàs, per l’escai-
re, van arrodonir la golejada. 

IMPUGNACIÓ
L’Ampolla, amb el resultat, va 
poder revertir la dinàmica, i 
agafar moral per al play-off. 
No obstant, el partit es va im-
pugnar per part del Camarles 
per possible alineació inde-
guda. Amb l’Ampolla, minvat 
per les baixes, va debutar el 

defensa Marc Perelló, que, 
d’esta forma, fa un cop de mà 
a l’equip. Però el debut es pro-
dueix quan falten menys de 4 
jornades pel final de la com-
petició de la primera fase. I, 
reglament en mà, Marc Perelló 
podia ser inscrit però no aline-
at. Caldrà esperar la resolució, 
però hi ha possibilitats de que 
el partit es dictamine que, per 
alineació indeguda, el Camar-
les el guanye per 0-3. Els ca-
marlencs ja van presentar les 
al.legacions. 

El Tortosa és campió de la  
primera fase
El Tortosa va guanyar dissabte 
(0-7) al camp d’un minvat Móra 
la Nova que va tenir fins a 10 bai-
xes. Els roig-i-blancs, a manca 
d’una jornada, són campions de 
la primera fase. Una progressió 
que els ha disparat a la taula amb 
8 victòries seguides. L’equip va 
oferir dubtes a l’inici però es va 
anar reforçant poc a poc i va po-
der fer una plantilla més compe-
titiva que ha donat bons resultats. 
Excel.lent gestió del mister Jordi 
Fabregat que ha consolidat el seu 
equip, destacant la idea de joc. 
Dissabte, la confrontació a Móra 
la Nova no va tenir història. Els 
locals, en dinàmica negativa, 
s’enfrontaven a un rival que la té 
totalment a la inversa. 
Els moranovencs van presentar 
fins a 10 baixes: Fuertes, Guillem, 
Frede, Agustí, Bati, Guiu, Roman 
i Pau als que cal afegir Piqué i 

Marsal que han causat baixa de 
l’equip recentment. El Tortosa, 
a més, en les primeres arribades 
es va avançar i el 0-3 al descans 
ja va decidir. El Mora la Nova va 
competir amb desavantatge pro-
ducte del context en el que es va 
trobar. A la represa, amb el 0-4 
els locals van aguantar però en 
els darrers cinc minuts van bai-
xar els braços i van rebre 3 gols 
més. Fins a 3 juvenils van acabar 
el partit. A més, informar que Edu 
i Barru van haver de substituïts al 
primer temps. 
Abans de començar el duel, 
l’equip moranovenc va donar-li 
ànims al capità, Frede, que en 
unes setmanes ha de passar pel 
quiròfan. Els jugadors van sortir al 
camp amb una pancarta, amb un 
missatge d’ànim per al carismà-
tic Frede, un crac dins i fora del 
camp. 

L’Ebre és segon després de 
guanyar la Sénia (3-1)
L’Ebre Escola, amb les 2 victòri-
es seguides, és segon a la tau-
la. Va guanyar a la Sénia (3-1)en 
un partit que va decidir-se a la 
segona meitat. Pep va fer l’1-0 
al primer temps però Carlos Gi-
labert va empatar pels visitants. 
Al segon temps, Pep va tornar a 
marcar i Amine va aconseguir el 
3-1 definitiu, arran d’una bona 
jugada de Povero. Molt bon gol. 
Balart, de l’Ebre Escola: “vam, 
començar bé, fins que vam fer 
l’1-0. Posteriorment vam per-
dre control de pilota i la Sénia 
va avisar amb dues ocasions i va 
empatar. A la represa vam fer un 
canvi que ens va donar impuls. 
L’equip va tenir més profunditat 
i va jugar amb més ritme. El 2-1 
va ser important perquè amb 
espais, posteriorment, vam sen-
tenciar amb el tercer gol. L’equip 

madura i en les fases que no va 
estar bé va saber contrarres-
tar-ho amb paciència”. 
Adrian Gonçalves, de la Sénia: 
“el partit es va complicar aviat 
amb la lesió de Jordi i la poste-
rior de Gasparin. No vam co-
mençar bé però vam reaccionar 
al seu gol i vam empatar, jugant 
més a camp contrari fins el des-
cans. A la represa, en canvi, no 
va fer el que havíem plantejat 
i l’Ebre, un equip competitiu, 
va saber decidir una vegada va 
trobar més espais”. En afegit, el 
porter local Carlos Panisello va 
aturar-li un penal a Gilabert. La 
Sénia, després de dues derrotes, 
va veure frenat el seu impuls. 
L’Ebre és segona  la taula i diu-
menge tanca la primera fase de 
la temporada visitant a l’Ullde-
cona.

L’Aldeana cedeix un empat, 
contra el R-Bítem (0-0)
Empat sense gols en el partit en-
tre l’Aldeana i un R-Bítem que fa 
sis jornades que no perd. 
Els aldeans, tot i tenir un parell 
d’opcions, una amb un tret de 
Badia, no van estar ben posats 
en un primer temps de més pro-
tagonisme visitant, amb possibi-
litats com un tret al travesser. A 
la represa, l’Aldeana va millorar 
i va tenir més domini, disposant 
d’un penal. Badia va estavellar la 
pilota al pal. En els darrers 10 mi-
nuts. va poder passar de tot per-
què el partit es va trencar.
Ferran Simó, tècnic de l’Aldeana: 
“a la segona vam millorar i vam 
tenir opcions per guanyar. Però 
vam tirar el primer temps i vam 

poder pagar-ho. L’equip ha de 
ser conscient que els punts te-
nen molt de valor i que cal in-
sistir fins el final. També vam 
acusar en principi la derrota del 
diumenge anterior que ens va 
deixar sense opcions de lluitar 
pel primer lloc. Però ens hem de 
refer i seguir”. Subi, del Remolins 
Bítem: “penso que va haver una 
part per equip i que en els dar-
rers minuts hagués pogut passar 
de tot. Per tant, resultat just. Ens 
costa guanyar però estem com-
petint força bé. La dinàmica ha 
canviat. Ara el rival tira un penal 
i va al pal. Això fa unes setma-
nes segurament no hagués estat 
així”.

L’Ulldecona reacciona a la 
represa,a  Jesús (2-2)
Catalònia i Ulldecona van em-
patar (2-2) en un partit amb 
dues parts diferenciades. 
A la primera els visitants van co-
mençar ben posats però amb 
els minuts el Cata va estar millor 
i , poc abans del descans, es va 
avançar amb el 2-0, gols d’Aleix 
i de Lluís Espinach. 
A la represa l’Ulldecona es va 
refer i amb gols de Dani i Gerard 
Balada  va empatar. 
Pau Alegria, del Catalònia: “vam 
fer la millor primera meitat, te-
nint ocasions i marcant Aleix i 
Lluis els gols. A la represa l’Ull-
decona va fer un pas avant i va 
entrar aviat en el partit. Va em-
patar i va tenir les seues opci-
ons, tot i que natros també vam 
tenir les nostres als darrers mi-
nuts. Vam sumar i això fou im-
portant”. El Catalònia, per les 
baixes, va convocar 5 juvenils i 

un jugador del filial.
Moha debutava com a mister de 
l’Ulldecona. Valorava “la reacció 
de la segona meitat i les sen-
sacions que va deixar l’equip, 
remuntant un 2-0 amb molta 
actitud i amb convenciment de 
que es podia, reaccionar a una 
primera meitat en què  no vam 
estar bé”.
En la propera jornada, darrera 
de la primera volta, l’Ulldeco-
na rebrà l’Ebre Escola. Els dos 
equips voldran guanyar per aca-
bar la primera fase amb 3 punts 
més. El Catalònia, que en té 21, 
visitarà  l’estadi Municipal Josep 
Otero, per enfrontar-se al Tor-
tosa.
El Tortosa, ja sent campió de la 
primera fase, també tindrà l’ob-
jectiu d’acabar-la amb 3 punts 
més mentre que el Catalònia 
buscarà donar la sorpresa. 

1. Tortosa 
2. Ebre Escola
3. Aldeana
4. Ulldecona
5. Ampolla
6. Catalònia
7.  Móra Nova
8. Camarles
9. La Sénia
10. R Bítem

53
30
29
38
24
26
26
20
24
11

20
13
18
23
32
39
31
33
40
32

38
34
32
31
23
21
18
17
13
10

6b. 17a jorn         GF       GC     PNTS

1. Canonja
2. Pobla
3. J i Maria
4. Morell
5. Vilaseca
6. Arboç
7. Salou
8. Roda Berà
9. Vendrell
10. Riudoms

43
30
37
24
21
30
27
28
11
17

14
16
35
23
20
31
38
35
32
24

44
31
30
24
21
20
20
19
15
13

6 a. 17a jorn        GF       GC     PNTS
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3A CATALANA

GANDESA, 5
FLIX, 1
El líder Gandesa continua ferm 
després de golejar el Flix. El partit, 
no obstant, no va ser tant senzill 
i és que el Flix es va avançar en 
el marcador amb un gol de Tini, 
i va jugar ben posat a la prime-
ra meitat, dificultant el joc dels 
locals. Un penal a l’àrea visitant 
per unes mans va canviar-ho tot. 
Dilla va empatar. El Gandesa ja 
va tenir més protagonisme i una 
rematada de Gumi va suposar el 
2-1. A la represa , en els primers 
10 minuts, el Gandesa va generar 
3 ocasions clares per decidir. No 
va aprofitar-les i el Flix va créixer 
i va igualar la confrontació, tot 
i que sense poder crear opor-
tunitats. Els visitants van jugar a 
camp contrari i això també com-
portava espais a l’esquena. Una 
contra local, precedida d’una 
falta de Dilla, va acabar amb cen-
trada d’Andreu Mauri que Dilla 
va culminar. El 3-1 va sentenciar. 
Gumi, amb un obús, des d’uns 
25 metres, va marcar el 4-1 i An-
dreu, amb una acció individual 
carregada de força, va establir el 
5-1. Els gandesans segueixen in-
flexibles. El Flix, de pega amb les 
baixes, està ara en dinàmica ne-
gativa (1 punt de 21). Albert Saltor 
va tornar a la banqueta flixanca. 

LA CAVA, 2
RAPITENCA B, 3
Partit que va acabar amb polè-
mica. La Cava guanyava 2-1 al 86 
però en afegit, en accions protes-
tades pels locals, el filial rapitenc 
va remuntar. L’àrbitre, en general, 
va tenir decisions complicades. 
Amb l’1-1 els caveros reclamen 
un penal sobre Eloi que no fou 
xiulat. I amb el 2-1, en la jugada 
que va precedir el córner que va 
acabar suposant el 2-2, la pilota 
va sortir per la línia de fons abans 
de fer la centrada. I en el 2-3 es 
va reclamar una falta al local De 
la Torre. De la contra va venir el 
2-3 obra de Chimeno que estava 
més avançat. També es va pro-
testar el criteri amb les targetes. 
L’equip, la directiva i l’afició local 
van acabar indignats per l’arbi-
tratge. Es va considerar un ‘robo’.
Per la Cava va debutar, a casa, el 
tàndem tècnic del juvenil format 
per Carles Padreño i Josep Gar-
cia. Josep, del partit, comentava 
que “estem intentant que la idea 
de joc que fem amb el juvenil es 
faci també al primer equip i per 
això estem entrenant conjun-
tament. Penso que a la prime-
ra meitat vam estar bé, avan-
çant-nos en el marcador i tenint 
moments de domini. Però en 
una acció desafortunada nostra 

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

51
55
36
35
43
34
23
25
21
21
22
26
16
16
18
14

9
19
24
14
23
25
26
22
18
26
25
36
36
48
57
48

42
34
32
31
26
22
22
21
21
21
16
16
11
10
6
4
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ens van empatar. A la represa el 
partit va seguir sent molt intens. 
La Rapitenca va jugar ben posa-
da i natros vam intentar-ho però 
ens va costar més. També penso 
que van haver decisions arbitrals 
que no van estar a l’altura i que 
ens van perjudicar molt. Vam fer 
el 2-1, de penal, ja al final. Però 
llavors, arran de dues jugades 
polèmiques ens van remuntar. 
Sabíem que la Rapitenca, equip 
entrenat per Xavi Marqués, seria 
un rival intens i competitiu. Així 
va ser. Però penso que per natros 
la derrota i la forma va ser massa 
càstig”. Xavi Marquès, mister de 
la Rapitenca B: “l’equip va jugar 
amb molt bona actitud i cal va-
lorar la reacció final, no baixant 
els braços tot i rebre el 2-1. Em 
va agradar la reacció i al final vam 
capgirar el marcador. Va ser un 
partit  igualat en el que penso que 
va poder passar de tot i en el que 
un empat no hagués estat injust. 
Però valoro molt la lluita i sacrifici 

AMPOSTA, 4
ROQUETENC, 2

PERELLÓ, 2
S BÀRBARA, 2
David Cuéllar, tècnic del Perelló: 
“partit molt igualat, molt dispu-
tat. La primera meitat va ser molt 
intensa, amb moltes transicions. 
Davant vam tenir un rival que, fins 
ara, és el millor equip al que ens 
hem enfrontat. Ens vam avançar 
però acte seguit, amb un gran 
gol, ens van empatar. A la represa 
vam començar molt bé però poc 
a poc l’àrbitre ens va traure del 
partit. Amador en una acció a 
pilota aturada, va marcar el 2-1. I 
després no sé que va passar però 
l’àrbitre no va estar encertat, en 

da dins de l’àrea nostra, ens van 
fer el 0-4. Entre lbaixes i també  
minvats per les circumstàncies 
en l’aspecte anímic estem en una 
dinàmica complicada. Esperem 
recuperar gent i que puguem re-
vertir-la”. Rumense, del Tortosa: 
“tot i que el Benissanet va oferir 
resistència, l’equip sabia que hi 
havia molt en joc i això va com-
portar motivació, adaptant-se al 
partit. L’equip va ser competitiu, 
sense concessions i penso que el 
resultat va ser just i era necessari 
per afrontar la segona volta amb 
més confiança. No obstant, la fe-
licitat no va ser plena. Un jugador 
després de dos anys sense jugar 
per una lesió al genoll esquerre, 
va tornar i lamentar que es va 
tornar a lesionar, ara al genoll 
dret i vam haver de portar-lo a 
l’hospital en acabar el partit”. 

L’Amposta fa un punt i seguit en 
la ratxa de victòries i és segon a la 
taula. L’equip de Serrano va haver 
de treballar molt per superar un 
Roquetenc que va fer molt bona 
sensació. Els locals es van avançar 
amb gol de Felipe. Però el killer 
del Roquetenc, Morales, va fer un 
golàs de bandera amb una vaseli-
na des de fora de l’àrea. El partit 
estava obert. Una falta favorable 
als locals la va rematar Ferreres 
amb un cop de cap marca de la 
casa. Els visitants van demanar 
falta prèvia. A la represa, aviat, 
Marc López va establir el 3-1. Però 
el partit no estava decidit. El Ro-
quetenc va tirar de casta i orgull i 
Morales va aprofitar un espai per 
aprofundir i batre a Manel amb un 
tret creuat. Era el 3-2 que va dei-
xar el partit incert i  amb anades 
i tornades. L’Amposta amb espais 
va tenir més presència ofensiva, 
però no va sentenciar i va patir 
fins que Felipe, de falta directa, va 
batre a Tangui, porter que debu-
tava com a titular amb el Roque-
tenc, per la baixa de Josep.  Serra-
no, mister de l’Amposta, valorava 
“la victòria contra un equip molt 
combatiu al qual felicito pel partit. 
Es va haver de treballar molt i va 
ser un triomf molt meritori. Des-
tacar també l’aportació dels juve-
nils que ens estan ajudant per te-
nir més frescura”. Becerra i Cristo 
segueixen sent baixa i també ho 
fou Quim. David Garcia, del Ro-
quetenc: “no podem estar satis-
fets del resultat però la valoració 
del partit és positiva perquè vam 
respondre als gols rebuts i, fins el 
4-2,  vam plantar cara a  l’Ampos-
ta al seu camp”. 

JESÚS I MARIA B, 2
XERTA, 2
David Torres, del Jesús i Maria: “va 
ser un partit en què vam anar de 
més a menys. Vam fer l’1-0 amb 
un gol de Marcos de falta directa. 
Ells van empatar arran d’una in-
decisió nostra en un córner. Vam 
reaccionar i amb una assistència 
de Marcos, Mihai va fer el 2-1. 
Fins el descans, els dos equips 
vam crear opcions però es pot dir 
que vam tenir el partit controlat. 
A la represa vam acusar la lesió 
de Marcos. Arran d’una indecisió 
ens van empatar. Vam tenir dos 
ocasions clares i ells a la contra 
van tenir-ne alguna. El resultat va 
ser prou just. Seguirem treballant 
per millorar i ara treballarem per 
fer una bona imatge a Amposta”. 
Des del FC Xerta, comentaven 
que “partit molt disputat, molt 
intens, amb moltes disputes. Ells 
al primer temps van estar més 
ben posats, i connectaven ràpid 
amb els seus davanters i així van 
crear superioritats i a natros ens 
va costar defensar-ho. Ells arran 
d’una falta directa a la frontal 
es van avançar. Acte seguit vam 
empatar arran d’un córner apro-
fitant una indecisió d’ells, amb 
gol de Víctor. Però els locals amb 
les idees ben clares, es van avan-
çar de nou abans del descans. A 
la represa, natros vam estar més 
ben posats. Sense tenir ocasions 
clares vam fer més arribades. I 
amb un gran gol de Josep vam 
empatar. En la recta final del par-
tit vam fer aproximacions però 
també les van tenir ells. En línies 
generals, l’empat pensem que va 
ser just. L’equip va treballar. Des-
tacar el punt. Important seguir 
sumant, al camp d’un filial que 
va comptar amb un jugador fit-
xat pel primer equip i que va ser 
molt competitiu”.

AMETLLA, 3
GODALL, 2
L’Ametlla va sumar la quarta vic-
tòria seguida. El Godall no pot 
distanciar-se de la zona com-
promesa. Xavi Subirats, mister de 
l’Ametlla: “vam començar molt 
bé, fent Ema aviat en un cop de 
cap l’1-0. Vam fer transicions rà-
pides i en una d’elles Ivan va mar-
car el 2-0. El partit el vam des-
contrlar natros sols. Arran d’una 
falta el Godall va marcar el 2-1. 
A la represa, a la primera jugada 
arran d’una contra Ivan va esta-
blir el 3-1. El partit es va tornar a 
descontrolar. Arran d’una entrada 
forta d’un jugador del Godall a 
un nostre va haver una tangana i 
ens vam quedar amb dos menys. 
El Godall amb 11. En una contra 
nostra va haver-hi una  falta i el ju-
gador seu que va fer-la va ser ex-
pulsat perquè fou la segona gro-
ga.  Tot i tenir un parell d’ocasions 
amb dos pals no vam resoldre i 
amb els minuts ens vam fer enre-
re. Una falta a la frontal de l’àrea 
nostra la desvia la tanca i va ser el 
3-2. I vam patir fins el final. L’im-
portant és que vam sumar tres 
punts importants i a seguir lluitant 
per estar el més amunt possible”. 

MASDENVERGE, 5
CORBERA, 2
El Masdenverge fa 7 jornades se-
guides que no perd (15 punts de 
21). Dissabte va fer un pas més per 
la permanència. Cristian, mister 
del Masdenverge: “domini total 
nostre generant moltes ocasions. 
Al descans vam arribar amb el 3-1. 
A la represa ells es van posar 3-2 
però poc després va arribar el 4-2 
i el 5-2, sumant 3 punts molt im-
portants per seguir endavant”. Des 
del Corbera: “l’equip en general 
no va fer un mal partit però la falta 
de contundència darrera ens va 
condemnar. També dir que van 
haver decisions arbitrals dubtoses 
i que ara ens cauen en contra”. 

BENISSANET, 0
TORTOSA EBRE, 4
Ramon Grau, mister del Benis-
sanet: “partit marcat pels nostres 
propis errors. A la primera meitat 
vam sortir adormits. I arran d’una 
indecisió nostra, va haver un pe-
nal per unes mans clares. Fou el 
0-1. Vam aguantar fins al 44 quan 
una altra indecisió ens va costar 
el 0-2. A la represa es va inten-
tar però s’acusa la situació. Amb 
un altre penal que va ser clar ens 
van marcar el 0-3. I en una juga-

de l’equip, fins el final. També dir 
que la Cava, en els primers 15 mi-
nuts, va poder matar el partit amb 
les ocasions que va crear”.

contra dels nostres interessos.  
Ens va xiular moltes faltes i això 
ens va comportar que ens féssim 
enrere. Llançaments de banda 
o córners els va xiular en contra 
nostra. I no sóc persona de quei-
xar-me. Però va ser cert. Ens va 
xiular un penal en què la jugada 
és fora de l’àrea i no va haver ni 
contacte. Potser després cal dir 
que en va haver un altre que no 
fou xiulat. Ens van empatar amb 
el penal; vam reaccionar i cal dir 
que al final va poder passar de 
tot. Vam sumar un empat davant 
d’un equip ben estructurat. Na-
tros seguim creixent com a bloc 
i estem preparats per a competir 
contra els millors”. Jefrey, mister 
del Santa Bàrbara: “vam jugar al 
camp del Perelló, equip que s’ha 
reforçat molt bé i es nota. Ells a 
al primera meitat van sortir millor, 
amb més ganes. I fruit d’un error 
nostre ens van fer l’1-0. Vam em-
patar poc després i amb l’1-1 vam 
arribar al descans. A la represa 
vam fer un pas avant però quan 
millor estàvem, arran d’una falta 
lateral, indecisió nostra i ens van 
fer el 2-1. A partir d’aquí vam fer 
canvis. L’equip va reaccionar. Vam 
empatar de penal. Després vam 
generar ocasions de poder gua-
nyar, la darrera va ser molt clara, 
amb dos jugadors sols però el tret 
va sortir fora. 8 partit sense per-
dre, però amb massa empats”.
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ELS 8 BABYS SENIENCS

EQUIP DE LA JORNADA

· Un entrenador important del 
futbol ebrenc ha rebut dues 
ofertes per entrenar, la seva 
dona li ha dit “aquest any no 
entrenes“. I no és Teixidó.
· Un experimentat jugador 
podria ser baixa en un equip 
ebrenc, en els propers dies.
· Que aquesta temporada, fins 
ara, es puguin veure tots els 
partits de segona catalana al 
programa Minut 91 de Michel és 
un miracle i la feina de l’equipàs 
que té per a mi no té preu.  Po-
der veure des de Madrid, cada 
setmana, a la Sénia i als altres 
equips és un miracle. Molt pocs 
reconeixeran esta gran tasca.
· Jo entenc que fer d’àrbitre és 
súper difícil però quan un ja té 
dos escàndols caldrà preguntar 
si passa alguna cosa.
· Més altes a la Rapitenca. En 
poques setmanes quatre: Chi-
co, Ekedo, Verge i ara Paki de 
l’Utrillas de 3a divisió d’Aragó. 
Per a mi, ja són massa altes.
· Quina casualitat l’Ampolla 
marca sis gols després de cinc 

derrotes. ¿Li van fer el llit a Ma-
rio?. Que cadascú opini, jo tinc la 
meva opinió. Si l’Ampolla no suma 
els punts serà per la impugnació, 
però l’equip va anar com una 
moto. 
· Xerta és més que un club, els 
tres capitans porten 12 i vuit tem-
porades i tots tres a la junta: Àn-
gel Garcia, Jordi i Toni Cid. Futbol 
amb sentiment. 
· Tres entrenadors de 2 catalana 
no seguiran la temporada vinent.
· Este diumenge cinc jugadors 
d’un equip van desplaçar-se per 
jugar amb un Tucson, de la Hyun-
dai. La publicitat de Minut 91 arri-
ba als jugadors. 
· Un club va pagar al seu equip 
un sopar el divendres, dissabte 5 
jugadors se’n van anar de festa i 
després van fer van fer un partit 
que semblava de pretemporada.
·Vaig oblidar, a l’editorial la set-
mana passada, de parlar d’un dels 
capitans de La Sénia, Lleixa. Em va 
traure targeta vermella. Jugador 
amb talent. Li vaig dir que el dia 
abans del partit hauria de fer un 
retir espiritual al convent de Be-
nifassà.

TOP SECRET
· La setmana passada Jordi Fa-
bregat em va dir que amb tot 
el que vaig publicar de la seua 
feina al Tortosa “em sobrevalo-
res”. Repeteixo per segona set-
mana el Tortosa ascendirà.
· L’Amposta va jugar a la set 
perquè pogués jugar el seu 
capità en una jornada en què 
va tenir quatre baixes, només 
un jugador del primer equip a 
la banqueta. I Felipe va fer dos 
gols. Està ressorgint.
· Ull al R-Bítem que fa sis jor-
nades que no perd, amb cinc 
empats i una victòria. Bona fei-
na de Subi. Els fitxatges també 
estan aportant.
· Mai no havia vist una quar-
ta catalana tan oberta, els nou 
primers separats per deu punts, 
quin final de lliga ens espera.
· Un gran jugador, Xavier Car-
dona d’Ulldecona, divendres 
passat, el va operar l’equip del 
Dr Cugat, vuit mesos de baixa. 

Ànims.
·  Carlos Rios ha tocat la tecla 
amb la Rapitenca, invicte a casa 
des que va arribar, ni San Cris-
tobal ni Sant Andreu van poder 
guanyar a la Devesa. Un gol 
de Pachu als darrers segons és 
molt bo per a l’esperança. “
· Per davant ens espera una 
play-off emocionant; dels 8 per 
a l’ascens, 5 ebrencs i 3/4 places 
per a l’ascens. Canonja i Tortosa, 
surten com a favorits i les altres 
dues places, ¿per qui seran?. 
Quin gran play-off ens espera.
· Els va llegir la bíblia del futbol el 
nou mister Diego Torres. El pro-
blema és la impugnació i que es 
perdrà el partit als despatxos.
· A la Cava molt Malestar. El ma-
teix arbitre del partit Flix-Ro-
quetenc. Segons aficionats lo-
cals el robatori més gran dels 
últims anys.
· Curiós això del Masdenverge, 
només set jugadors han marcat 

gol i els seus màxims artillers, 
Àlex i Xavi han marcat set gols 
cadascun. Gran temporada 
d’aquest equip. 
·  Ull als descensos de 1a ca-
talana dos equips implicats, 
Cambrils i Ascó, descensos per 
a totes les categories
· Dilla ja ha batut la marca de 
l’any passat quan va marcar 20 
gols, aquesta ja en porta 21 i 
per davant quinze jornades.
·  No em cansaré de parlar de 
l’Ulldecona juvenil preferent: 
jo creia els golejarien cada set-
mana. Primers set partits 7 der-
rotes. Últims partits, 1victòria, 
3 derrotes per la mínima i dis-
sabte contra el quart gairebé 
donen la campanada.
· 2a fase de 2a catalana co-
mençarà el dia 26. Una set-
mana de descans més una al-
tra pel Carnaval. No és massa 
descans?.
·  La Sénia un setmana més va 
jugar amb 7 babys a l’equip ini-
cial.

ENTRENADOR DE LA JORNADA: CRISTIAN (MASDENVERGE)

LA PORTADA DE LA SETMANA
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GERMANS DEL FUTBOL EBRENC (5)

Gerard i Dome Estorach Ruedas
(Tortosa).

Genís i Josep Callau Fumadó 
(Santa Bàrbara).

Els germans Anguera Escoda, 
Sergi i Gerard (Flix)

Marc i Pau Sansaloni Gilabert 
(Camarles)

Albert Zaragoza, Carlos Gilabert, 
Ayoub, Aleix Bel i quatre juvenils 

(Joel Pepió, Didac, Narcis i Verge) i al 
mig el pare de la criatura, el mister 

de la Sénia Adrian. 
És l’equip més jove del futbol ebrenc 

i de la història de
 La Sénia, mitjana edat 19 anys. 
I cada setmana, malgrat la seva 
joventut, donen guerra i fa bon 

futbol. La Sénia, tot un exemple per 
altres equips. L’EQUIP DE LA SETMANA:  JESÚS I MARIA

EL PRIMER EQUIP S’HA CLASSIFICAT PEL PLAY 
OFF I EL FILIAL DE TERCERA I EL DE QUARTA 

VAN EMPATAR, ESTE ÚLTIM CONTRA EL LÍDER

LA JORNADA

Lluís i Ivan Capitan Prades 
(la Sénia)

RAIMON
(Jesús i Maria)

FABREGAT
(Ulldecona)

CARLOS PANISELLO
(Ebre Escola)

LLUÍS ROVIRA
(Rapitenca B)

JULI
(Amposta)

SERGI DURAN
(Ampolla)

IVAN VIDAL
(Ametlla)

FORÉS
(Rapitenca)

JOSEP MARTÍ
(Xerta)

ALEIX
(Catalònia)

CESSAY
(Tortosa B)

JOEL
(Masdenverge)

PEKE
(Tortosa)
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J I MARIA C, 2
PINELL, 2
El filial del Jesús i Maria segueix 
progressant i a còpia d’actitud 
va contrarestar al líder, que va 
avançar-se dues vegades. El 
Kochini, de falta, va fer el 0-1, 
però Cristian va empatar acte 
seguit. A la represa, Edu Maestre 
va marcar l’1-2 però altra vegada 
d’immediat els locals van empa-
tar amb el gol d’Iker. El Pinell 
va reclamar un penal a darrera 
hora. I en la darrera jugada un 
defensa local va evitar sota els 
pals el 2-3. Partit molt correc-
te, molt disputat entre els dos 
equips. David Torres, del Jesús i 
Maria: “David ha pogut amb Go-
liat. L’equip va fer un gran par-
tit. Molt intens en defensa, amb 
un gran treball, reaccionant una 
vegada el rival va avançar-se en 
les dues ocasions en què va fer-
ho. Molt content i felicitar els ju-
gadors per la seua actitud i pel 
resultat davant del líder”. Lizaso, 
del Pinell: “sabíem que seria un 
partit molt complicat davant 
d’un rival molt intens i lluitador. 
Natros a la primera meitat, tot 
i avançar-nos, no vam estar bé 
però a la represa vam millorar 
i vam tenir possibilitats per de-
cidir. L’inconvenient va ser que 
ells van marcar en dos cops acte 
seguit que nosaltres ens havíem 
avançat. A darrera hora va haver 
un penal a l’àrea local que l’àr-
bitre no va voler xiular”. El Pinell 
acaba la primera volta sent el lí-
der i, per tant, campió d’hivern. 

1. Pinell
2. Camarles
3. Catalònia
4. Amposta
5. Ginestar
6. Gandesa
7. Alcanar
8. Tivenys
9. Fatarella
10. J i Maria
11. Olimpic
12. La Cava
13. Ametlla
14. Aldeana
15. S Jaume
16. La Galera

39
37
37
44
39
41
39
35
31
19
25
18
21
17
17
14

4a cata. 15 jor.      GF       GC     PNTS

10
17
15
25
24
30
31
30
31
19
31
39
43
27
50
48

35
34
31
30
28
26
25
25
25
19
15
12
12
11
5
4

Victòria del Tivenys que es re-
cupera després dels darrers dos 
darrers resultats. Va remuntar un 
3-1 en què els locals lideraven 
el marcador al primer temps. 
Aaron, de l’Aldeana: “ens vam 
avançar aviat i, tot i l’empat del 
Tivenys, l’equip va reaccionar i 
va distanciar-se amb dos gols. 
Amb el 3-1 semblava que podí-
em tenir el partit encarrilat però 
un gol del Tivenys poc abans 
del descans va canviar la dinà-
mica. A la represa el Tivenys va 
empatar i natros ja no vam tenir 
control del joc, tot i crear alguna 
opció. Al final, en una pilota que 
li rellisca al nostre porter, ens 
van fer el 3-4. Pensem que me-
reixíem més, tenint opcions per 
com a mínim empatar. Però res 
felicitar al rival i a seguir treba-
llant”. David Montardit, president 
del Tivenys: “amb el 3-1 al mar-
cador, a la primera meitat, es va 
fer un canvi en el dibuix tàctic. 
Vam generar algunes opcions, 
fent el 3-2 poc abans del des-
cans, un gol molt important. A 
la represa vam fer un pas avant 
i amb els minuts ens vam sentir 
més còmodes, igualant el partit. 
L’equip, a còpia d’insistència, i en 
un darrer tram del partit boig, va 
culminar la remuntada a manca 
de 10 minuts. Uns minuts eterns 
en què els locals amb un xut 
llunyà van tenir l’empat a tocar, 
salvant-la el nostre porter amb 
una grandíssima intervenció”.

ALDEANA B, 3
TIVENYS, 4

tre el Gandesa va crear alguna 
que altra ocasió però els seus 
davanters no van tenir el dia de 
cara. Bon partit i millor resultat 
per al Ginestar. Els dos conjunts 
van tenir algunes baixes”.

CAMARLES B
OLIMPIC
El partit no es va disputar perquè 
l’Olímpic no disposava, per mo-
tius diversos,  de suficients efec-
tius, i així va comunicar-ho el 
matí abans de la confrontació..El 
Camarles suma els 3 punts i ara 
està a un punt del líder.

GINESTAR, 4
GANDESA B, 0
El Ginestar, sis victòries i dos em-
pats en 8 jornades, s’enganxa en 
la lluita per l’ascens. Diumenge 
va guanyar un rival directe, el 
Gandesa, equip que només ha 
sumat 4 punts dels darrers 15. 
Lluís Zas, del Ginestar: “partit 
molt important entre dos equips 
que lluitaran per estar a la part 
alta de la classificació. Inici del 
partit amb molta intensitat per 
part de l’equip local que als 10 
minuts ja s’avançava en el mar-
cador amb un gol de vaselina per 
part d’Aleix. Va seguir el domini 
per part local i als 25’ Pinxo va 
establir el 2 a 0 en una jugada 
calcada a l’anterior. El Gandesa 
va intentar espais per crear pe-
rill però els locals van estar molt 
encertats en totes les seves ac-
cions. Als 40’ Marling va marcar 
el 3 a 0. Un cop molt fort per el 
Gandesa que va arribar alguna 
vegada però sense encert. Als 
43’, Magí, arran d’una jugada 
molt ben elaborada per l’equip, 
va marcar el 4 a 0 de mitja vo-
lea sense deixar caure la pilota; 
un golàs que va deixar els terral-
tins molt tocats. Va ser una gran 
primera part d’un Ginestar que 
li va sortir pràcticament tot. A la 
represa els locals van aguantar 
línies i van sortir a la contra men-

L’Alcanar va golejar a Sant Jaume 
i referma la millora, amb 4 victò-
ries seguides. S’enganxa al grup 
de dalt i demà dissabte afronta 
un partit clau amb el Pinell, per 
seguir escal.lant posicions i te-
nir opcions. Des de Sant Jaume: 
“l’Alcanar va ser superior i no va 
donar opció. La primera meitat 
va acabar amb el 0-2. A la re-
presa va seguir la mateixa dinà-
mica i l’Alcanar es va imposar. 
Van jugar fins a sis juvenils de 
titulars. Hem de seguir i recupe-
rar-nos, insistint en què el treball 
sortirà en el futur amb els juga-
dors que del juvenil i del cadet 
estan pujant i que, amb el temps, 
faran més competitiu el primer 
equip”. Ruben Subirats, tècnic de 
l’Alcanar: “ens va costar ja que als 
primers 20 minuts van haver-hi 
moltes imprecisions per part dels 
dos equips. Poc a poc vam ge-
nerar ocasions per avançar-nos i 
vam aconseguir-ho amb un gran 
gol de Pichó. I després vam fer el 
0-2, abans dels descans, que ens 
va deixar la situació més clara. 
A la segona part vam sortir molt 
posats i així vam fer-ho. A més, es 
va decidir el resultat. Àlex va aga-
far una pilota morta a l’àrea per 
fer el 0-3 i posteriorment, amb 
molts d’espais i quan ells ja van 
baixar els braços, vam poder am-
pliar el marcador i jugar mes cò-
modes, fins posar l’1-6 definitiu”.

LA GALERA, 0
CATALÒNIA, 6

pichichi, va fer un altre hat-tric, 
el segon seguit. Roberto, Adrià i 
Anaas van marcar els altres.
Antonio Morales, tècnic de la 
Galera: “res a dir, ens van su-
perar en tots els sentits i van 
merèixer la victòria. Natros vam 
intentar-ho però sense poder 
entrar en el partit i amb el 0-3 
al descans ja va ser complicat. 
A l’inici de la segona meitat 
vam tenir una ocasió però no la 
vam poder transformar i amb el 
quart gol visitant tot va quedar 
sentenciat. Vam començar amb 
molta actitud però diumenge 
no va haver-hi la mateixa”. Dani 
Fernández, tècnic del Catalònia: 
“partit bastant complet nostre 
en el que vam estar molt cor-
rectes en gairebé totes les fases 
del joc. Com els darrers, vam 
començar bé, concedint po-
ques ocasions, i tenint el domini. 
Ofensivament, vam avisar en un 
parell de vegades i al minut 11 
Bonet va marcar el 0-1. Poste-
riorment, vam estar correctes 
en defensa, en les vigilàncies, 
buscant els espais en atac. Però 
amb els minuts vam cometre 
pèrdues i ells van poder fer un 
pas avant, sense generar perill, 
Ens vam refer, avançada la pri-
mera part, i, en un acció espo-
ràdica que vam tenir, Bonet va 
establir el 0-2. La Galera ho va 
intentar i va crear un parell de 
situacions que vam evitar pel 
bon treball defensiu. Una va ser 
un tret en què la pilota va sor-
tir per sobre la porteria. En atac, 
tot i no estar bé en aquesta Fase, 
vam poder decidir amb el 0-3, 
obra de Roberto. A la represa, 
vam tenir uns minuts de dub-
tes i s’hagués pogut complicar 
el partit si ens haguessin fet l’1-
3. No va ser així i amb els mi-
nuts vam millorar, triangulant 
més ràpid i connectant amb 
els davanters. Van arribar altres 
ocasions i vam sentenciar, amb 
3 gols més. Content de la vic-
tòria i el treball, i l’adaptació al 
camp. Vam saber-nos imposar i 
vam fer que el partit no va ser 
trampa”. 

SANT JAUME 1
ALCANAR, 6

El Catalònia, després de la der-
rota a Tivenys, ha sumat 4 vic-
tòries i dos empats. Es posa de 
ple en la pomada per l’ascens. 
L’equip va guanyar al camp de la 
Galera on va ser superior. Bonet, 

AMETLLA B, 4
AMPOSTA B, 5
Partit disputat al Perelló, a porta 
tancada. Jordi Subirats, mister 
de l’Ametlla B:  “les dues àrees 
van determinar el partit. A la pri-
mera meitat vam acabar 1-4 que 
no era just. L’Amposta va encer-
tar les ocasions que va crear, 
aprofitant errades nostres i du-
ent a terme bones transicions. 
Natros vam fer 4 o 5 ocasions 
per merèixer un altre resultat. A 
la represa, aviat, ells van aconse-
guir l’1-5. L’equip mai va perdre 
la cara al partit, i vam fer el 2-5 i 
el 3-5 amb inferioritat numèrica 

per l’expulsió d’Eric. Genís es va 
posar de porter. I ells ja gairebé 
no van crear opcions clares. I 
natros vam ajustar el partit fins 
el final, amb el 4-5. L’Amposta té 
un bon equip, amb jugadors de-
terminants dalt. Però penso que 
l’empat no hagués estat injust. 
Felicitar l’Amposta, va fer el seu 
partit i va materialitzar les oca-
sions i natros no vam poder dis-
posar de tanta efectivitat. I aquí 
va estar la clau del partit”. Andre 
Cano, tècnic de l’Amposta: “ens 
vam haver d’adaptar a un partit 
que ja sabíem que, en un camp 
més petit, l joc seria molt intens. 
També sabíem que l’Ametlla té 
un bon tècnic i que, a més, co-
neix a jugadors nostres perquè 
els ha entrenat. Malgrat això, ens 
vam adaptar força bé i al des-
cans vam arribar amb un 1-4. I 
a l’inici de la represa vam fer el 
cinquè gol. El problema és que, 
i no és excusa, ens vam trobar 
una setmana més amb limita-
cions d’efectius per les baixes. I 
este sentit agrair l’aportació dels 
juvenils, la seua actitud i implica-
ció. Però en el partit vam haver 
de fer canvis obligats i nous in-
vents per solucionar les dificul-
tats que tenim. Al final ells van 
ajustar el marcador amb el 4-5 
però penso també que hagués-
sim pogut sentenciar abans”. 

LA FATARELLA, 3
LA CAVA B, 0
La Fatarella, tot i les baixes, va 
tornar a oferir la versió de casa 
i va guanyar. També va ser im-
portant, després de rebre 14 gols 
en 3 partits, no rebre’n cap.  Xavi 
Solé, tècnic de la Fatarella: “tot i 
que només vam poder disposar 
de 2 jugadors a la banqueta, pot-
ser vam fer un dels millors par-
tits de la temporada, sent bas-
tant superior al rival. Amb tot, al 
descans vam anar amb empat a 
0-0 A la represa el nostre Killer 
Pere va marcar l’1-0. Llavors la 
Cava va fer un pas endavant i va 
aconseguir crear ocasions per 
empatar. Però al minut 77 Eric va 
encarar el porter i va fer el 2-0. 
La Cava va protestar i es va que-
dar amb 10. Al minut 80, Pere va 

marcar el 3-0 i així es va acabar 
el partit. Teníem 4 lesionats i 5 
d’esquiada”. Pere, amb 17 gols, és 
el màxim golejador del grup. Ra-
mon Cruelles, de la Cava B: “vam 
fer una primera meitat bastant 
bona, amb un parell d’ocasions 
davant del seu porter. Penso que 
al primer temps vam estar millor; 
ells van tenir l’ocasió amb un pal 
al 44. No obstant, la segona mei-
tat va ser la pitjor de l’equip. La 
Fatarella es va posar amb l’1-0 i 
posteriorment ens va fer el 2-0. 
En esta jugada, la del 2-0, va ha-
ver una planxa clara i l’àrbitre no 
la va veure. Per les protestes ens 
vam quedar amb deu i el partit 
va acabar-se i ells van fer el 3-0, 
sense poder reaccionar. La sego-
na meitat nostra no va ser bona i 
ens va penalitzar molt”. 

4A CATALANA
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BY JOAQUIN CELMA

Derrota de l’Amposta a 
Mataró (31-29)

HANDBOL

El sènior femení del Club Hand-
bol Amposta de Divisió d’Honor 
Plata va perdre a Mataró (31-
29). Partit molt complet, potser 
el millor de la temporada. Al 
davant el Mataró (quart classifi-
cat). Clara millora en el joc col-
lectiu com l’individual per part 
del combinat de Marc Fornós, 
arribant amb opcions, quan fal-
taven dos minuts, amb empat a 
28. Finalment, el Mataró s’em-

portaria els punts. Un dels prin-
cipals obstacles de l’Amposta 
foren les cinc exclusions (cap 
pel Mataró), disputant deu dels 
seixanta minuts amb una juga-
dora menys. Malgrat la derro-
ta, bones sensacions per rebre 
demà al Castelló, un dels partits 
claus per sortir de la zona baixa 
de la classificació. Va debutar 
en el retorn la portera Noelia 
Lázaro.

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
triomf contra el Balàfia (3-1)

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. EQUIPS QUE 
JUGARAN LA FASE DE PER-
MANÈNCIA (punts acumulats 
de la 1a fase): BCN Sants i La 
Roca B 12, Esplugues i Terrassa 
11, Sant Vicenç B i Sant Esteve 
de Palautordera 10, Granollers 
Atlètic i Ascó 5; Martorell 3, Vi-
lanova del Camí 1. D’entrada 
baixaran els CINC últims, però 
tenint en compte els possibles 
descensos per compensació.
** 1a LLIGA CATALANA SÈNI-
OR FEMENÍ. El derbi ebrenc 
es va quedar al Perelló que va 
guanyar l’Ampolla (26-17) en 
un partit disputat enmig d’un 
gran ambient d’handbol. 
El matx va començar prou 
igualat, però les locals van 
mostrar una gran defensa i 
porteria, que va permetre que 
s’arribés a la mitja part amb un 
resultat favorable de 12-7. La 
segona part va continuar sem-
blant a la primera, amb algun 
moment en què les visitants 
van reduir distàncies, però les 
locals van acabar imposant-se 
definitivament, fins al resultat 
final de 26-17. Amb 2 victòries 
i un empat contra el líder, l’HC 
Perelló referma el bon inici de 
la segona volta, pujant a la si-
sena plaça. 

El sènior masculí de Súperlli-
ga 2 va guanyar a casa, contra 
el Balàfia Volei 3-1 amb par-
cials (25-14/11-25/29-27/25-
19).
“Partit on l’equip va demostrar 
un bon nivell joc i sobretot el 
resultat de tot el treball set-
manal.  Gràcies a tota l’afició 
que ens va acompanyar per 
aconseguir esta gran victòria”.
El proper partit, l’equip es 
desplaçarà a Xàtiva”.
Altres resultats del cap de set-

mana passat: victòria de l’in-
fantil masculí (3-0) contra el 
Club Volei Sant Martí.   Der-
rota del cadet masculí blanc 
(0-3) contra el Barça. També 
va caure contra el Barça el 
juvenil masculí (0-3). Victòria 
del juvenil femení (3-0) con-
tra l’Escola Elisabeth. Derrota 
del cadet femení (0-3), que 
es va enfrontar a l’Escola Eli-
sabeth.

Nota i foto: CV Roquetes

** Segona divisió Futbol 11. 
13 jornada. 
Terres de Lleida-Gandesa 6-0
Aldeana-Canyelles 2-1
** Lliga Ebre futbol-7. 15 jorna-
da
J i Maria-Campredó 1-2
Arnes-la Plana sus
Femeni Alcanar-Tortosa 11-1

Futbol femení
Rapitenca-la Cava 2-1
R Bítem-Roquetenc 0-6
Olimpic-Amposta 2-0
La Cava A-Perelló 2-5
Roquetenc és líder amb 40 
punts, seguit pel Femení Alca-
nar, amb 33 (un partit menys).
** Juvenil Futbol 11 1a divisió
Terres de l’Ebre-Cambrils U 1-4

Resultats: Aldeana-Perelló 4-1; Alcanar-Roquetenc 4-0; S Bàr-
bara-Ametlla 2-0; Vinaròs-Rapitenca 1-6; Tortosa-Canareu 3-1. 
Rapitenca i Amposta, este darrer va descansar el cap de setmana 
passat, són els líders amb 25 punts, seguits per Alcanar i Tortosa 
amb 24. Roquetenc és cinquè amb 21.

Veterans

LLIGA DIVISIÓ D’HONOR. El FS Roquetes, en la represa de la lliga, 
visitarà en la propera jornada el Solsona. 
LLIGA PRIMERA DIVISIÓ. Grup 6 A. El proper cap de setmana també 
torna  la lliga. El líder Amposta rebrà el Riudecanyes. Per la seua part, 
el Tivissa rebrà el Futsal Tortosa en el derbi. El partit la Sénia-Playas 
de Salou es disputarà el 26 de març. 
Grup 6 B. El líder Hostal de l’Anton de Batea rebrà demà dissabte 
al Castellvell, segon classificat. Partit de la jornada. El Flix visitarà el 
Vilarodona. I el Móra d’Ebre rebrà el Morell. 
LLIGA SEGONA DIVISIÓ. Grup 11. L’Ampolla rebrà l’Alcanar, l’Experi-
ence Amposta jugarà a la seua pista contra el Vinallop i a Roquetes, 
els locals s’enfrontaran al Rapitenc. L’Amposta B rebrà el Miami.
Grup 12. El Móra la Nova es desplaçarà a al pista del Riudecols, l’Inter 
Rasquera rebrà el Botarell, el Roba roja a l’Ascó i el Miravet, demà 
dissabte, jugarà a al pista de l’Aula Esport Reus B.

Handbol

HANDBOL

Resultats dels equips del club.  
El sènior masculí va perdre 
en la visita a l’Handbol Ribes 
(31-28). Partit molt igualat 
contra el  cinquè classificat, 
equip molt dur al terreny de 
joc. Setmana vinent jornada 
de descans i posteriorment 
enfrontament contra el Ber-
ga al seu camp, contrincant 
directe on no es pot perdre 
per poder tenir opcions de 
permanència a segona. D’al-
tra banda, el juvenil masculí 
també va perdre, en la visi-
ta al Sant Andreu (35-25). El 
cadet masculí va cedir una 
derrota contra el KH7 Gra-
nollers per 39-40. Tercera 
consecutiva que situa l’equip 
en la darrera plaça. Un altre 
partit que es torna a perdre 
per la mínima i amb la sen-
sació d’haver-se escapat de 
les mans. Per últim, l’infantil 
femení va tornar a guanyar, 
en esta ocasió a la pista del 
Sant Esteve per 27-37. I l’in-
fantil masculí va caure amb 
el Castelldefels (23-30)

Centre Esports 
Tortosa

Futbol sala

Sènior masculí del CV Roquetes.

L’FCF I MOSSOS 
TREBALLEN EN 
LA PRESÈNCIA 
POLICIAL 
PREVENTIVA ALS 
CAMPS DE FUTBOL
La Federació Catalana de Fut-
bol, la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra i la Direcció 
General de l’Administració de 
Seguretat (DGAS) han mantingut 
una nova reunió de coordinació 
a la seu central de l’FCF, a Barce-
lona. Durant la trobada, s’ha rea-
litzat una anàlisi dels fets més re-
llevants de la present temporada, 
i s’ha realitzat un seguiment de 
l’evolució que està tenint la col-
laboració entre totes les entitats, 
amb la campanya #JoJugoNet. 
D’aquesta manera, se segueix 
treballant en la presència policial 
preventiva en aquells encontres 
on es considera que hi pot ha-
ver risc d’incidents. Les petici-
ons s’han incrementat un 63% 
respecte la temporada passada, 
especialment en els partits de 
les categories amateur masculí 
i juvenil.  També ha augmentat 
molt notablement la presència 
d’observadors federatius.

CROS ESCOLAR 
DEL BAIX EBRE, AL 
PARC DEL RIU DE 
TIVENYS
El Parc del Riu de Tivenys, i els 
terrenys particulars propers 
cedits per l’ocasió, van tornar 
a convertir aquell indret diu-
menge passat en un lloc ideal 
per un cros del Baix Ebre,  em-
marcat dins de la programació 
dels Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya. Els esportistes, en 
la seva majoria de categories 
de promoció, van anar cobrint 
les diferents distàncies d’acord 
amb la seva edat, des dels 2.500 
metres dels cadets, fins als 100 
metres dels més menuts. Com 
explicava Eladi Galve, alcalde 
de Tivenys, dur aquest tipus 
de proves a poblacions com 
la seva representava una gran 
il·lusió, “perquè l’esport és una 
eina de valors per al conjunt de 
la societat, i és molt interessant 
poder descentralitzar jornades 
així com fa el Consell Esportiu 
del Baix Ebre”. Un cop acabat el 
calendari de cros comarcal als 
atletes els espera el Cros Terri-
torial, el 5 de març a Pinell de 
Brai, i la Final Nacional el 26 de 
març a Pla d’Urgell.
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TATAKI DE TONYINA
AMB SALSA DE SOJA I MEL

Ingredients (4 persones): 
• 2 talls de tonyina
• salsa de soja
• 20 cl vermut
• oli de sèsam
• 1 cc llavors de sèsam
• 1 cc llavors de rosella
•  pell de taronja
• 20 g quicos
• 1 alvocat
• mel
• oli d'oliva extra verge
• sal

Preparació:
En primer lloc, prepararem un 
marinat amb la salsa de soja, les 
pells de taronja, el vermut i l'oli 
de sèsam. Hi posarem els talls de 
peix un parell d'hores, i així que-
daran amarats dels sabors i aro-
mes de la barreja. En un morter 
o moulinex picarem els quicos, 
deixant-los ben fins. En un cas-
só hi posarem la salsa del mari-
nat i la farem reduir a foc suau i 
sense pressa. Hi afegirem també 
llavors de sèsam i els quicos que 
ja tindrem picats. Mentrestant, en 

una planxa o paella ben calenta 
segellarem els talls de tonyina 
poc temps i a foc fort. Un cop 
segellats els talls i reduïda la 
salsa, muntarem els plats amb 
una guarnició, per exemple: 
arròs integral, alvocat, ceba fre-
gida cruixent, etc. Emprarem 
la mel per afegir unes gotes 
pel damunt per decorar el plat. 
Després, hi podem posar per 
sobre unes llavors de sèsam i 
de rosella, i unes culleradetes 
de la reducció. Bon profit!

El tataki és una tècnica culinària que en els darrers temps s'ha fet molt popular. 
Aquesta tècnica consisteix, bàsicament, a segellar el tall de tonyina a la planxa o 
paella, amb el foc fort i per poc temps, de manera que per fora queda cuit, i per 

dins queda cru o lleugerament cru, evitant de perdre els sucs de l'aliment.
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VOLS ANUNCIAR-TE? Aquest és el teu espai privilegiat deAquest és el teu espai privilegiat de PUBLICITAT 977 279 290977 279 290
comercial@mesebre.cat

I M M O B I L I À R I A

AMPOSTA 
Local a l’avinguda La Ràpita 

en lloguer. Superfície 220 
m2. Ideal qualsevol tipus de 
negoci. Dona a dos carrers 

674 55 20 17.
ULLDECONA

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

977 25 27 27

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

lavabo amb dutxa 
reformat, habitació doble i 

hab individual.
674 55 20 17.

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

TREBALL

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

Interessats, enviar whatsapp al 617 702 159

· JARDINERIA
· TREBALLADORS/ES SOCIALS

· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS

· METGES
· INFERMERS/ES

· GEROCULTORS/ES
· CONDUCTORS/ES

· EDUCADORS/ES SOCIALS
· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA

· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

 Fes guardiola per-
què més endavant 
pots trobar-te amb 
algunes despeses 
extra. Una persona 
pensa molt en tu i 
sap que et va fallar. 
Possiblement en 
tindràs notícies.

aquari
21/01 al 19/02

Possible tensió fami-
liar en la qual voldràs 
posar pau. Molta 
activitat mental i 
ganes d'emprendre. 
Potser hauràs de 
trobar una manera 
de baixar revolucions 
i desconnectar.

sagitari
23/11 al 21/12

Cuida el teu sistema 
nerviós i no abusis 
tant dels cafès. 
Descansa més. Una 
persona t'atrau 
força, però esteu en 
moments vitals dife-
rents. Més endavant 
potser coincidireu.

escorpí
24/10 al 22/11

Si hi ha problemes 
d'entesa amb algú 
de la família, posaràs 
distància temporal-
ment. Controla la 
correspondència de 
bancs o proveïdors 
per no perdre infor-
mació important.

balança
24/09 al 23/10

Estàs més impacient 
i espontani que de 
costum i si no vas 
amb compte podries 
vessar-la. T'anirà bé 
comptar fins a deu 
abans de parlar. Un 
fill planeja indepen-
ditzar-se.

àries
21/03 al 20/04

 Si has fet una oferta 
en l'àmbit laboral, 
no et conformes 
amb un no i insis-
teixes. Trobades en 
família que et faran 
feliç. Estan canviant 
les teves prioritats 
vitals.

cranc
22/06 al 23/07

Si la teva feina no 
et satisfà, cerques 
alternatives millors. 
Potser estàs tip de 
viure al mateix lloc 
i fer les mateixes 
coses. Ara mateix no 
toleres massa bé la 
monotonia.

verge
24/08 al 23/09

Acostumes a ser 
mentalment ràpid i 
eficaç, però ara pot-
ser convé atendre 
la part emocional, 
on hi ha assumptes 
importants. Un amic 
pot proposar-te un 
negoci a mitges.

taure
21/04 al 21/05

Has gastat una mica 
més del que és 
habitual en tu i et 
preocupa l'economia. 
Amb la tensió Venus/
Mart podries sentir 
una forta passió per 
algú que et costarà 
esquivar.

peixos
20/02 al 20/03

Si no t'has portat bé 
amb algú, aprens de 
l'experiència per no 
repetir-la i sentir-te 
millor. Deixes els 
problemes de la 
feina al seu lloc i així 
tens més temps pels 
teus.

lleó
24/07 al 23/08

Si tens parella 
podries trobar-la 
una mica neguitosa 
i estranya. Potser 
necessita més temps 
per ella. A la feina ja 
no pots endarrerir 
gaire més la presa 
de decisions.

bessons
02/05 al 21/06

Vius un bon moment 
en l'àmbit laboral, 
però l'elevat volum 
de feina et pot estar 
generant una mica 
d'estrès. Cercar 
estones per tu o 
marxar el cap de 
setmana, t'anirà bé.

Preu interesant
616 990 931

MARINA LA RÀPITA

ES LLOGA

Amarre 
8 metres

674 55 20 17
(Només WhatsApp)

POR JUBILACIÓN
Se vende local de 95 
m2, adaptado para 

Bar Restaurante, con 
la documentación en 

regla, en Tortosa.
90.000 €

628 59 14 18

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai 

privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

ES VEN PÀRQUING
TORTOSA - FERRERIES 

PLAÇA PLAÇA 
1 D'OCTUBRE1 D'OCTUBRE

5.000 €
639 594 527

FARMÀCIA RURAL

EN TRASPÀSEN TRASPÀS  
FACTURACIÓ CONSOLIDADA.FACTURACIÓ CONSOLIDADA.

IDEAL COM A PRIMER PROJECTE.IDEAL COM A PRIMER PROJECTE.
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IDECE
JOSEP MARIA SÁEZ
DIRECTOR IDECE 
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE

Enguany, es licitaran 
les obres d'un projecte 

de Life Migratoebre per la 
construcció d'una rampa 
de peixos, concretament a 
l'assut de Xerta i Tivenys, per 
la introducció de l'esturió al 
tram final de l'Ebre.

Parlem amb el director de l'Ins-
titut per al Desenvolupament de 
les Comarques de l'Ebre (IDE-
CE), Josep Maria Sáez.

L’IDECE és un organisme au-
tònom adscrit al Departament 
d’Empresa i Treball. Quins són 
els seus objectius?
L’IDECE és conegut sobretot per 
impulsar la navegació fluvial al 
riu Ebre i la promoció econo-
mica del territori. Aixó vol dir 
que fem el manteniment del 
canal navegable, dels embarca-
dors que tenim al tram català de 
l’Ebre, la neteja de les algues, i 
suport a l’activitat fluvial, a més 
de promocionar el riu i les Terres 
de l’Ebre.
I també varies activitats i 
programes com a institut per 
al desenvolupament, no?
I volem fer-ne més! L’IDECE 
col·labora en els molts projectes 
estratègics i tractors del territori 
com la Reserva de la Biosfera, 
l’Àrea 5G Terres de l’Ebre, el 
MigratoEbre, la Navegabilitat, els 
camins naturals de l’Ebre, i hem de 
fer-ho en més projectes existens 
i d’impulsar-ne de nous. Estem 
davant de grans oportunitats, 
oportunitats necessàries i 
imprescindibles com el Fons de 
Transició Nuclear. Volem ser-
hi per impulsar projectes de 
territori que ens encaminin a un 
futur pròsper. 
Els Fons de Transició Nuclear 
s’estan endarrerint.
El Govern estava treballant en 
un reglament amb una gover-
naça molt àmplia (que es pot 
llegir a la web de la Generalitat 
de Catalunya) i estàvem a les 
portes d’aprovar-lo i per tant, 
de fer arribar el fons al territori. 
El Parlament ha fet una primera 
modificació, ara al desembre, i 
s’ha hagut d’aturar el reglament 
que s’ha d’adaptar a la nova llei. 
Si la modificació s’hagués limitat 

a incrementar l’import al 50% de 
l’impost, fet amb el que tothom 
està d’acord, no hauria calgut 
aturar la tramitació. I ara se n'ha 
de fer una altra per incorporar els 
municipis de Lleida... i per tant, 
sembla que encara no es pot se-
guir...
Aquest any l’IDECE fa 30 anys.
Enguany estem de celebració, 
30 anys per una institució del 
territori i per al territori que 
sempre ha tingut clar que cal 
vertebrar l’Ebre, arrelar a la gent, 
fer del conjunt la nostra planaca 
de canvi que el territori necessita 
per millorar les oportunitats i les 
condicions de vida de la gent de 
l’Ebre. Estem per tant, preparant 
un seguit d’actes per celebrar 
aquesta efemèride.
MigratoEbre, un projecte que 
tot i que està basat en la re-
cuperació d'espècies migra-
tòries, aconsellat, i en part, 
finançat per fons de la Unió 
Europea, ha tardat uns quants 
anys a fer-se realitat. Per què? 
Aviat farà 10 anys que va comen-
çar el Migratoebre, un projecte 
cofinançat pel programa LIFE de 
la Unió Europea per treballar la 
recuperació d’espècies autòcto-
nes migratòries al Riu Ebre. Espe-
cies que son pròpies del riu i que 
o bé han desaparegut o bé tenen 
dificultats per seguir al riu. Per 
això, s’han dut a terme accions 
com la rampa de peixos existent 
ja a Ascó entre altres per millo-
rar la connectivitat biològica del 
riu per a anguiles, les llamprees 
o sabogues per exemple. O s’ha 
treballat i estudiat la possibilitat 
de reintroducció de l’esturió.
En què consisteixen les obres?  
Si tot va segons lo previst, a fi-
nals d’any podrem començar 

les obres de la rampa de peixos 
de l’assut de Xerta que supera el 
milió d’euros d’inversió i preme-
trà duplicar els quilòmetres que 
els peixos poden recórrer pel 
riu sense barreres insalvables. 
És una rampa d’uns 200 metres 
projectada per facilitat la pujada 
i baixada de peixos fins i tot de 
dimensions considerable.
A què s’han degut els endar-
reriments? 
Qualsevol intervenció al riu no 
és fàcil. Calen permisos de la 
Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre, cal preveure les vicissi-
tuds normals del riu (avingudes i 
estiatges...) i si a més, intervens a 
un espai com l’Assut de Xerta on 
hi conflueixen diversos actors: 
comunitats de regants, hidroe-
lèctrica, el mateix assud, l’edifici 
històric del molí de l’Assut (que 
l’ajuntament de Xerta fa anys 
que treballa per conservar-lo), 
tota aquesta confluència fa que 
la solució sigui complexa i cal 
que no entorpeixi els usos i fun-
cionaments de tothom. Aquest 
2022 passat ja va arribar l’auto-
rització de la CHE per dur a ter-
me l’actuació amb els condicio-
nants de tots els agents implicats 

i per tant, tenint-los en compte, 
ja podem dur a terme l’actuació.
L'esturió, un peix d'aigua dol-
ça, salabrosa i marina. Per-
fecte per aquest hàbitat, però 
aquesta espècie va desaparèi-
xer de l'Ebre fa uns  50  anys. 
Per què va desaparèixer? 
Les causes de la seua desapa-
rició, a l’Ebre i a molts rius ar-
reu d’europa era la sobrepesca 
d’aquest peix per ser mol valorat 
gastronòmicament i a més, s’ha 
vist afectat per la construcció de 
preses i assuts al llarg dels rius.
A partir d'ara, quants anys cal-
drien per repoblar l'espècie? 
Cal treballar un pla de reintro-
ducció de l’esturió. El que hem 
fet amb el migratoebre és mi-
llorar les condicions del riu però 
per reintroduir-lo cal anar més 
enllà d’un life. Però de fet, si 
tot va bé, a finals d’aquest 2023 
farem una prova pilot d’estudi 
d’adaptació d'una cinquantena 
d’alevins d’esturió europeu que 
seran monitoritzats per veure’n 
la seva adaptació, comporta-
ment i supervivència.
Els ous d'esturió serveixen per 
elaborar caviar, un produc-
te  gourmet  i costós. Podria 

arribar a ser un dels productes 
km 0 ebrenc?  
Qui ho sap això...!! l’esturió naix 
als rius, on hi viu 2 o 3 anys, des-
prés marxa cap al mar (i volta pel 
món) fins arribar a l’edat adulta 
(que sols ser uns 15 anys després 
de néixer) i és quan torna exac-
tament al riu on va nàixer i viure 
els primers anys! Per tant, la seua 
reintroducció no serà ràpida i 
d’entrada cladrà tenir clar que 
estan protegits, i que en cas de 
ser capturats caldrà tornar-los 
sempre al riu (o a la mar si es 
pesquen a la mar)!
Un altre tema és la restauració 
ambiental del meandre de Flix. 
Què en pensa? 
Tenim una obligació immensa 
amb el nostre riu, i cal una fei-
na aliniada de tots els agents per 
conservar-lo i millorar-lo. I per 
tant, poder cuidar i potenciar 
els espais naturals del territori. 
Per això col·laborem en diversos 
projectes de recuperació ambi-
ental d’espais que ajudin també 
a ser tractors del nostre territori. 
Aquí l’Agència Catalana de l’Ai-
gua –amb fons que han acon-
seguit de Madrid- farà segur una 
bona feina de recuperació am-
biental del meandre de la mà de 
l’Ajuntament de Flix i l’IDECE hi 
serem per allò que puguem aju-
dar com ho fem sempre.

“L'IDECE 
COMPLEIX 30 

ANYS”


