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« « 30 MEUR d’inversió 30 MEUR d’inversió »»

El grup LUCTA de 
fragàncies i aromes 
alimentàries tindrà 
una planta a Tortosa

La companyia invertirà 25 MEUR i crearà
25 llocs de treball qualificats directes 

i una cinquantena d’indirectes.

                     P4

 Més de 2.000 persones van recórrer diumenge el quilòmetre i 
mig que separa Sant Jaume d’Enveja de Deltebre per reclamar la 

baixada de sediments pel riu Ebre i la protecció del Delta.

                     P3

‘Salvem
lo Delta’
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ELS MURS “MADE IN EUROPE”
El Consell Europeu, que 

va examinar el tema 
de la migració el passat 
dijous a la nit, va demanar 
a la Comissió "que mobilitzi 
immediatament fons i 
recursos substancials de la 
Unió Europea per ajudar els 
estats membres a construir les 
capacitats i infraestructures 
de protecció de les fronteres, 
els mitjans de vigilància, 
inclosa la vigilància aèria", i 
l'equipament". 
Després de les barreres mentals, 
ara arriben les barreres físiques, 
encara que la paraula "mur" no 
figura textualment en aquest 
text, però, tanmateix, forma part 
de la panòplia europea. La his-
tòria recordarà que es van alçar 
dues veus en contra d'aquest 
principi: Josep Borell, vicepresi-
dent de la Comissió -"No hem 
d'aturar la migració, hem de 
gestionar-la de manera huma-
na"-, i Xavier Bettel, primer mi-
nistre del Luxemburg, que va ser 
més directe: "Veiem a la fronte-
ra entre els EUA i Mèxic que els 
murs no són una solució. Finan-
çar-los amb diners europeus 
seria un error. La nostra història 
com a europeus consisteix a 
enderrocar murs, no a cons-
truir-los. »
Però no. L'hora ara ja no és la 
destrucció dels murs, sinó do-
nar a cada cap d'estat i de go-
vern que ho desitgi –serien molt 
nombrosos, es diu– la possibi-
litat de demostrar, en tornar 
a casa, que poden aturar l'ar-

ribada de migrants al seu sòl. 
Un objectiu en clau electoral, 
davant l'absència d'una polí-
tica migratòria real que resol-
gués tot el problema, inclosos 
els canals de la migració legal, 
gestionant de manera racional 
i eficient, les necessitats de mà 
d'obra estrangera. Però, l'Euro-
pean  Consell d'aquest passat 
dijous, ha donat a llum el mí-
nim comú denominador:
Reduir arribades, augmentar 
les sortides, endurir les fronte-
res. Pel que sembla, als euro-
peus ens és més fàcil posar-nos 
d'acord o deixar de discutir quan 

EDITORIAL

no abordem l'arrel dels proble-
mes  i ens limitem en principi a 
"protegir-nos col·lectivament", 
deixant que cadascú faci el que 
vulgui a casa seva. Fins i tot si 
això vol dir posar el nom d'Eu-
ropa als maons que s'amunte-
garan per construir els murs. 
Però, s'elevarà prou aquest mur 
per evitar que els homes i do-
nes desesperats els creuin? Els 
murs a les fronteres d'Europa 
ja existeixen. Però la nove-
tat és que ara seran segella-
des  made  in  Europe, una eti-
queta que no indica un avenç, 
sinó una derrota.

De vegades no som consci-
ents de com tenim de prop 
el  problema. Critiquem el 
mur de Trump, però apartem 
la vista de Melilla. No sabem 
que passa al nostre propi país. 
Com a milers de migrants per-
den la vida buscant una vida 
millor. Fugint de les penúries 
del continent africà. I és que al 
nostre país també tenim dues 
tanques frontereres amb el 
Marroc, no a la frontera exac-
ta, sinó en territori espanyol. 
El cost va ser de 33 milions 
d'euros, gran part finançats 
per la Unió Europea.
La tanca de Melilla va comen-
çar a construir-se el 1998. Pri-
mer un sol filat i finalment una 
segona paral·lela. En un primer 
moment es construeixen tres 
metres d'alçada, però el 2005 
després de l'anomenada 'Crisi 
de la Valla' s'eleva fins als sis. 
A més, el 2007 hi afegeixen un 
tercer obstacle, la sirga tridi-
mensional que arriba fins als 
tres metres d'alçada. 12 quilò-
metres de tanques d'acer.
I els millers de persones que 
perden la vida al mar Mediter-
rani, dit el Mare Mortum? Una 
frontera natural entre deses-
peració i oportunitat.
Us convidem a reflexionar. 
Si les fronteres naturals són 
capaces de fer una cosa així, 
de debò necessitem aquest 
aixecament de murs a les 
fronteres? No seria millor una 
política migratòria real que re-
solgués tot el problema?

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

Xerrada sobre alimentació saludable amb els infants 
d'educació primària del projecte "Reforç i Esforç

per la Igualtat d'Oportunitat"
Dimarts, 7 de febrer, 

va tenir lloc al Casal 
Municipal d'Amposta, una 
xerrada d'Alimentació 
saludable a càrrec 
d'Evelin Mascarell Ramos, 
dietista-nutricionista 
comunitària d'Atenció 
Primària del Montsià, amb 
els infants d'educació 
primària del projecte 
"Reforç i Esforç Per La 
Igualtat d'Oportunitats".
Es va tractar d'una xerrada 
didàctica amb l'objectiu de 
conscienciar als més joves 
de la importància de tenir 
una alimentació saludable, 
un bon descans i uns bons 

hàbits higiènics.
Durant la sessió  Evelin  va ex-
plicar als infants quins aliments 
són convenients consumir dià-
riament i en quines quantitats, 
quins setmanalment o ocasio-
nalment, i també, els va parlar 
de les proteïnes, els hidrats de 
carboni simples i complexos, 
etc.
Aquestes xerrades d'interès in-
fanto/juvenil per sensibilitzar 
als nens i nenes d'algunes pro-
blemàtiques comunes a la so-
cietat actual i de les possibles 
prevencions, estan impulsades 
per la Creu Roja d'Amposta 
dins dels projectes d'infància i 
joventut.

Foto: Delàs Centre
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TAULA DE 
CONSENS
El portaveu de la Taula de Con-
sens del Delta, Xavier Curto, 
va insistir que defensaran als 
fòrums amb les administra-
cions que “el model d’èxit” 
dels Països Baixos ha de ser el 
camí d’actuació a curt termini 
al delta de l’Ebre. Curto va 
reconèixer que “costarà molt”, 
però creu que han canviat 
“els plantejaments” que tenia 
l’administració de l’Estat fa un 
any. La ministra Teresa Ribera 
va defensar que la revisió 
de l’espai de Domini Públic 
Marítim Terrestre (DPMT) 
es va posar en marxa perquè 
actualment la delimitació que 
es va fer l’any 1988 ara està 
“sota l’aigua” i hi ha hagut 
“una regressió important”. 
Curto ha celebrat que Ribera 
ho entengui així, que no es faci 
la nova DPMT abans d’actu-
acions de protecció “real” i ha 
recordat que el procediment 
administratiu que s’ha iniciat 
pot ser llarg. Des de la Taula 
van recordar que fa trenta 
anys que està caducada i que 
no ve d’uns anys actualitzar-la. 
“Primer s’ha d’actuar i veure 
com funcionen les mesures 
correctores i després, com tot 
el litoral peninsular i mundial, 
fer un plantejament del DPMT. 
L’ordre ha de ser aquest”.

CANAL TE 
S’AFEGEIX A LA 
XARXA+
Ja està en marxa La Xarxa+ 
(laxarxames.cat), la plata-
forma de streaming gratuïta 
que dona accés a prop de 30 
televisions locals de Catalu-
nya, entre elles Canal TE, amb 
esdeveniments en directe i una 
àmplia oferta de continguts 
de castells, esports, tradicions, 
entreteniment i pòdcasts de 
ràdios de proximitat.

SOROLLA 
DEBUTARÀ AMB 
L’ABSOLUTA
6 jugadors catalans han entrat 
a la llista de 16 que el selecci-
onador espanyol de bàsquet 
Sergio Scariolo ha fet per als 
últims partits de classificació 
pel mundial. Entre ells, el 
tortosí Jaume Sorolla (Girona) 
que, d’esta forma, debutarà 
amb l’absoluta. (L’Esportiu)

en portada

Govern i Estat escenifiquen l’entesa per actuar al Delta i 
activen una comissió de treball 

amb la Taula de Consens

SANT JAUME D’ENVEJA

Més de 2.000 persones participen en la marxa per 
reclamar que arribin sediments per protegir el Delta

Més de 2.000 persones han 
recorregut aquest diumenge 
el quilòmetre i mig que separa 
Sant Jaume d’Enveja de Del-
tebre per reclamar la baixada 
de sediments pel riu Ebre i la 
protecció del Delta. L’acció, 
convocada per la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre (PDE), és 
la primera gran mobilització 
per aquesta causa dels últims 
set anys. La portaveu de l’en-
titat, Matilde Font, ha insistit 
que per evitar la regressió del 
Delta calen mesures per al 
riu i no només per a la cos-
ta i ha defensat que no són 
excloents. La PDE ha exigit a 
les administracions l’aprova-
ció d’un Pla de Protecció que 

prioritzi la regeneració del riu 
i ha criticat el nou Pla Hidro-
lògic de l’Ebre, que considera 
que no aposta suficient per 
protegir el Delta els pròxims sis 

anys. L’entitat es mostra “ex-
pectant” davant la redacció 
del Pla de Protecció, el qual 
demana que inclogui la rege-
neració del riu com una “prio-
ritat” i ha celebrat l’aportació 
de 30 milions d’euros que es 
preveu per aquest pla. La PDE 
ha anunciat que les accions 
reivindicatives continuaran, si 
bé no han concretat en què 
consistiran ni quan es duran a 
terme. 
(ACN)

La ministra per a la Transició 
Ecològica, Teresa Ribera, i la 
consellera d’Acció Climàtica, 
Teresa Jordà (totes dues a la 
foto), van escenificar l’entesa 
per consensuar actuacions al 
delta de l’Ebre entre les dues 
administracions. Ribera i Jordà 
es van reunir amb la Taula de 
Consens del Delta a Sant Jau-
me d’Enveja i van anunciar que 
activen la reclamada comissió 
mixta per avançar i execu-
tar accions, unes reunions de 
treball que inclouran la Taula. 
Ribera va assegurar que l’ava-
luació ambiental estratègica 
del Pla de Protecció del Del-
ta estarà acabada aviat i que 
es preveu una inversió de 30 
MEUR “en els pròxims anys”. 
Jordà no va descartar que el 
finançament de les accions si-
gui compartit. “No és un pro-
blema de recursos”, va dir.
La ministra per a la Transició 
Ecològica, Teresa Ribera, va 
destacar la bona relació que va 
tenir amb la consellera Teresa 
Jordà, sobretot amb la qües-
tió del Delta. “Hi ha una clara 
voluntat dels dos governs i de 
les dues persones que estem al 
capdavant dels departaments, 
sobre la necessitat de treba-
llar junts”, va insistir la ministra. 
El que ha canviat en els últims 

temps, segons la consellera 
Jordà, “ha estat el sentit comú” 
que ha permès arribar a acords 
més enllà “de cartes i correus”.
La ministra no va concretar si el 
petit desacord que encara dis-
tància el Pla estatal i l’Estratègia 
de la Generalitat per al Delta es 
concentra només en l’execució 
del model holandès a la costa 
deltaica, amb dragues marines 
que facin grans aportacions 
de sorra. Ribera va admetre 
que les actuacions que ha fet 
el Ministeri els últims mesos 
s’han demostrat eficaces als 

punts fràgils del Delta davant 
del temporal Isaach, però ha 
defensat que esperem “enten-
dre millor” la mesura i “els pros 
i els contres d’aquest tipus d’in-
tervenció abans de prendre cap 
decisió”.
Ribera va afegir que estan en 
sinergia amb el departament i 
l’ACA per “incorporar amb pru-
dència i cautela la tendència 
d’aportar més sediments” al riu 
Ebre i les noves regulacions del 
cabal que arriba a la desembo-
cadura, tenint en compte l’im-
pacte del canvi climàtic. (ACN)

L’acció, convocada per la Plataforma en Defensa
de l’Ebre, és la primera gran mobilització 

en els últims set anys

La ministra Ribera 
diu que s’ultima 

l’avaluació ambiental 
del Pla de Protecció 

i que preveurà 30 
MEUR d’inversió
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ACTUALITAT BREUS

** L’ESPAI Joan Moreira de 
l’antiga INDO incorpora un 
nou servei per a facilitar la 
conciliació a famílies amb cri-
atures. L’equipament s’ano-
mena ‘Temps x tu’ i permet 
deixar les criatures durant 
unes hores per a poder fer 
gestions o activitats.

** 50 famílies descobreixen 
els tresors del Museu de Tor-
tosa, en la jornada de portes 
obertes de diumenge.

** EDUCACIÓ invertirà 
2,71 MEUR en la rehabilita-
ció i millora energètica de 
l’institut Dertosa de Tortosa. 
El Departament preveu ins-
tal·lar plaques fotovoltaiques 
i millorar tancaments amb 
fons Next Generation.

** MOVEM TORTOSA pro-
posa més accions al barri de 
Sant Llàtzer, recordant que 
“hi ha molt de malestar al 
barri pel seu abandonament,
manca de consens en obres i 
falta de seguretat”.

L’alcaldessa anuncia la implantació de l’empresa Lucta, 
que generarà llocs de treball altament qualificats

L’empresa catalana Lucta, nas-
cuda a Barcelona fa 74 anys i 
que actualment compta amb 
centres de producció a vuit paï-
sos, construirà a Tortosa un nou 
centre estratègic dins la seua 
activitat del sector de la química 
fina. Segons informa l’Ajunta-
ment, ho farà al polígon indus-
trial Catalunya Sud, en uns ter-
renys de més de 18.000 metres 
quadrats en els quals habilitarà 
un centre de noves tecnologies 
i producció d’ingredients, amb 
un component molt important 
pel que fa a R+D+I. Este dime-
cres, l’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, acompanyada 
de responsables del projecte 
d’expansió de Lucta, han do-
nat a conèixer els detalls d’es-
ta inversió que permetrà seguir 
reforçant l’activitat industrial a 
la ciutat després de les recents 
implantacions com Florette o 
Kronospan.
L’alcaldessa ha destacat que 

l’arribada de Lucta a Tortosa 
“permetrà generar llocs de tre-
ball altament qualificats i, d’esta 
manera, no només podrem re-
tenir talent local sinó que també 
en podrem atraure de fora”, ja 
que l’activitat suposarà incor-
porar personal d’altres centres 
de producció de l’empresa. Els 
perfils que requerirà esta nova 
indústria corresponen als camps 

de l’enginyeria i de la química, 
així com personal amb el grau 
superior de formació. En total, 

La indústria, de matriu catalana i amb 
presència a vuit països, invertirà 25 M€ en 
la construcció d’un centre de producció que 

abastirà tot el món

25 llocs de treball directes, una 
vegada entre en servei, als quals 
caldrà sumar una cinquantena 
de llocs de treball indirectes. A 
més, durant la construcció de 
la planta es generaran 80 llocs 
de treball per a l’execució d’un 
projecte en el qual Lucta inver-
tirà 25 milions d’euros.
El tipus d’activitat de Lucta se 
centra en l’obtenció de fragàn-
cies i aromes que posteriorment 
s’apliquen sobre tot tipus de 
productes quotidians.
Els plans de l’empresa depenen 
d'acabar de definir el projec-
te de construcció durant este 
2023 amb vista a començar-ne 
la construcció durant el 2024.
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BREUS
** EL FABLAB repetirà 
la seva oferta d’activitats 
curriculars a l’alumnat de 6è 
de primària de les escoles 
d’Amposta. Està previst que 
durant el tercer trimestre 
del curs acadèmic, fins a 250 
alumnes de 6è de primària 
facin els tallers de Design 
Thinking i Disseny per a 
impressió 3D.

** LES OBRES del passeig 
Canal, a bon ritme. L’ac-
tuació, que ha construït la 
vorera al cantó del canal, ha 
suprimit barreres arquitectò-
niques i ha habilitat infraes-
tructura ciclista, forma part 
del projecte pel qual l’Ajun-
tament d’Amposta ha rebut 
el Fons Next Generation 
dels Plans de Sostenibilitat 
turística en destí.

Les obres consisteixen en 
la urbanització del passeig 
Canal i habilitació de la 
infraestructura ciclista i 
tenen un pressupost de prop 
de 250.000 euros, 150.000 
euros dels quals finançats 
per fons europeus.

Lo Sindicat, 
nova seu 

de l’Oficina 
Acelerapyme

Lo Sindicat és la nova seu de 
l’Oficina Acelerapyme de les 
Terres de l’Ebre, al Montsià. 
Un servei que posen a dispo-
sició de les pimes del territori 
la Cambra de Comerç de Tor-
tosa i l’Ajuntament d’Amposta. 
La nova oficina  serà un nou 
punt d’atenció personalitzada 
i assessorament per a la trans-
formació digital de les pimes 
de l’Ebre. “Per les  pymes i 
autònoms  que ho necessi-
tin, serà un espai on es duran 
a terme tasques de sensibilit-
zació i suport per optimitzar 
el funcionament dels seus 
negocis. Així, s’afavoreix la 
demanda de tecnologies in-
novadores que contribueixen 
a la millora de la seva produc-
tivitat i en la digitalització del 
territori”, comenta Adrià Mon-
toro, responsable de l’àrea de 
digitalització de l’empresa a la 
Cambra de Comerç.

MONTSIÀ

amposta

La consellera d’Igualtat i Feminismes 
inaugura l’Espai Dones
La consellera d’Igualtat i Femi-
nismes, Tània Verge, acompa-
nyada de l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, i la regidora de 
Drets Socials i Ciutadania, Núria 
Ferré, ha inaugurat aquest di-
mecres al matí el nou Espai Do-
nes d’Amposta. Ubicat a la Tra-
vessia Sant Isidre, el nou espai 
compta amb una planta baixa 
amb despatxos i sala polivalent i 
dos plantes superiors amb qua-
tre dúplexs que es destinaran a 
habitatge jove per a l’emancipa-
ció jove.
La presidenta de l’Associació 
Mestresses de Casa, Tere Gis-
bert, per la seua banda, ha de-
dicat unes paraules d’agraïment 
tant a totes les membres de 
l’entitat com a totes les perso-
nes que han fet possible aquest 
projecte. “Esperem poder-lo 
gaudir durant molts anys”, ha dit 
emocionada.
Per la seva banda, l’alcalde 
d’Amposta ha reivindicat totes 
aquelles actuacions que trans-
formen la societat. “I aquest 

SOCIETAT

S’hi ubica el SIAD, 
el SAI, la seu de les 

Mestresses de Casa i la 
de l’Associació de Veïns 

de la Vila

espai, l’Espai Dones, és un 
d’aquests projectes transfor-
madors”, ha dit, “perquè donarà 
servei a totes les dones i ara, el 
que hem de fer, és dotar-lo de 
contingut i que aquí passin mol-
tes coses”.
Finalment, la consellera ha re-
cordat que “des de la posada en 
marxa del Departament d’Igual-
tat i Feminismes, s’ha fet una 
clara aposta per l’equitat terri-
torial en la prestació de serveis”. 
L’objectiu és “que els serveis si-

guin accessibles per a totes les 
dones del país”, segons ha dit 
Verge, i per això “l’aliança i la 
col·laboració amb els ens locals 
és clau”.
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dre els mitjans de comunicació 
a l’embarcador de l’Assut de 
Xerta, un dels punts on es va re-
alitzar el tractament. 
Tot i la baixa densitat de larves, 
els tècnics del COPATE soste-
nen que és important iniciar el 
tractament a principi d’any per 
combatre els simúlids. “Podem 
dir que la plaga està controla-
da”.

L’AMETLLA

La companyia elèctrica Edis-
tribución està duent una actu-
ació al carrer Pau Casals que 
consisteix en el soterrament 
d’una línia elèctrica, alhora 
que s’aprofita per ampliar el 
subministrament elèctric de la 
plaça Nova. L’obra, que pro-
voca un tall en el trànsit del 
carrer, està previst que tingui 
una durada d’uns deu dies. La 
companyia elèctrica ha acor-
dat amb l’Ajuntament realit-
zar unes obres de millora de 
subministrament elèctric del 
municipi, el que suposarà el 
soterrament de prop de 80 

Se soterra una línia elèctrica
al carrer Pau Casals

DELTEBRE

metres lineals de la línia situ-
ada al carrer Pau Casals, entre 
Sant Francesc i Països Cata-
lans. A més, s’aprofita per re-
alitzar l’ampliació del submi-
nistrament elèctric de la plaça 
Nova. Una millora que permet 
augmentar la potència con-
tractada a la plaça.

El Consorci de Polítiques Am-
bientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) va dur a terme di-
marts el primer tractament del 
2023 per controlar la població 
de mosca negra al tram català 
de l’Ebre. Aquest és el quart any 
consecutiu que el tractament es 
fa a principi d’any amb l’objectiu 
de combatre la plaga amb ma-
jors garanties, ja que
s’actua sobre la primera genera-
ció de larves abans que es con-
verteixen en exemplars adults. 
Enguany, el COPATE enceta la 
divuitena campanya de lluita 
contra la mosca negra.
El president del COPATE, Xavier 
Faura; l’alcalde de Xerta, Roger 
Aviñó; la vicepresidenta de Sa-
lubritat, Mercè Pedret i el direc-
tor tècnic de Salubritat del
COPATE, Raül Escosa, van aten-

El COPATE comença la 
divuitena campanya de

control de la mosca negra

XERTA

L’AMPOLLA
Del 12 al 14 de març, L’Ampo-
lla acollirà la tercera edició de 
GastroMar, les jornades pro-
fessionals gastronòmiques 
i científiques dedicades als 
productes de la mar, la sos-
tenibilitat, la cuina marinera, 
la pesca i els productes de les 
Terres de l’Ebre. Organitzades 
per l’Ajuntament de l’Ampolla, 
Repicat Sc i Fundació Alícia, 
GastroMar L’Ampolla 2023 
serà una de les edicions amb 
més xefs amb estrella Mic-
helin i altres reconeixements 
internacionals, però també 
una de les més didàctiques -i 
científiques- de totes.

JESÚS
Un total de 38 mostres d’oli 
d’oliva s’han presentat a la 
fase prèvia del 39è Concurs al 
Tast dels Olis de les Terres de 
l’Ebre que se celebrarà en el 
marc de la XXVIII Fira de l’Oli i 
VII Fira de la Garrofa de Jesús, 
del 12 al 14 de maig. Va ser 
una primera trobada de tas-
tadors, dimarts al vespre a la 
Sala de Tast de la Cooperativa 
Soldebre de Tortosa. 
Josep Ramon Vallés, president 
de la fira de l’oli i la garrofa de 
Jesús, comentava estar sa-
tisfet pel nombre de mostres 
presentades al concurs.

TIVENYS
Durant aquesta setmana 
s’han iniciat obres de millora 
al tram de l’Avinguda Genera-
litat entre el Recinte Firal i el 
final del poble a l’alçada del 
número 23. Aquestes obres 
estan finançades per la Dipu-
tació de Tarragona i adjudica-
des a l’empresa Fabian Pellisa 
Obres per un preu total de 
17.194,48 euros. L’objectiu 
de les obres és millorar l’ac-
tual estat del clavegueram en 
aquesta zona del poble. “Dis-
culpeu les molèsties i dema-
nem precaució alhora de cir-
cular per la zona afectada per 
les obres”, han comunicat des 
de l’Ajuntament.

El Carnaval ho posarà 
“tot panxa per amunt”

L’Ajuntament de Deltebre ha pre-
sentat els diferents actes que es 
duran a terme el cap de setma-
na del 24 al 26 febrer de febrer, 
amb motiu de la celebració del 
Carnaval. En total, durant el cap 
de setmana hi ha previstes 7 ac-
tivitats dirigides per a tots els pú-
blics. La més rellevant, com és 
habitual, és la Rua del Carnaval, 
la qual a hores d’ara ja compta 
amb 20 comparses i al voltant de 
1.000 persones inscrites.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, 
ha posat en valor “un esdeveni-
ment que és referència i que ens 
permet omplir de llum i de co-
lor els carrers del municipi, però 
també de cohesió i de bona con-
vivència entre els veïns i veïnes”. 
En el marc de la seva interven-
ció, l’alcalde ha volgut agrair el 
treball de la Comissió de Festes, 
com també la col·laboració de 
moltes persones i entitats que 
“fan possible que el Carnaval de 
Deltebre sigui un èxit de partici-
pació i sigui un esdeveniment de 

primer nivell que hem impulsat 
al costat de la ciutadania i amb 
el suport i participació de molts 
veïns i veïnes”.Com tots els anys, 
el Carnaval de Deltebre va lligat 
a un eslògan. Enguany, i escollit 
per la Comissió de Festes, l’es-
lògan és “tot panxa per amunt”. 
Segons la regidora d’Actes, Equi-
paments i Festes, Carme Franch, 
“aquest eslògan ens recorda que 

Del 24 al 26 de 
febrer

el Carnaval de Deltebre és una 
celebració que va lligada a l’ale-
gria, a la diversió i a la festa”. Per 
això, Franch ha animat als veïns 
i veïnes a participar en els dife-
rents actes programats i a “viure 
la màgia del Carnaval”.

Nadó elaborat 
per Cristina 

Jobs per 
defensar la 
lactància 
materna

Avui divendres, a les 10 h del 
matí i a l’exterior de l’Ajunta-
ment de Deltebre, es realit-
zarà una roda de premsa de 
presentació del nadó elaborat 
per Cristina Jobs per defensar 
la lactància materna en es-
pais públics i el qual estarà a 
exposició pública durant les 
propers setmanes al municipi.  
La roda de premsa comptarà 
amb la presència de l’alcalde, 
Lluís Soler, la regidora d’Igual-
tat i Gènere, Anna Giménez, 
i l’autora de la figura, Cristina 
Jobs. És una obra de l’artista 
hiperrealista Cristina Iglesi-
as, coneguda com a Cristina 
Jobs. La deltebrenca demana 
amb el monument i els plors 
del nadó una llei específica 
que protegeixi la lactància en 
públic.

La previsió és 
que els treballs 

finalitzin la 
setmana vinent
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L’ALDEA

El Seprona de la Guàrdia Ci-
vil tramita diverses denúncies 
per la recol·lecció de més de 
mitja tona de llentiscle sense 
autorització administrativa als 
termes municipals del Perelló i 
l’Ampolla. El comunicat polici-
al no concreta ni el nombre de 
denúncies ni de persones im-
plicades, que serien “diverses”, 
però concreta que va ser fruit 
de dos operatius, un a cada 
municipi. Segons argumenten, 
aquestes accions provoquen 
“abundants perjudicis” als es-
pais rurals on creix aquest ar-
bust i recorden que la seva re-
col·lecció irregular preocupa a 
administracions locals, propie-
taris i societat en general.

EL PERELLÓ

CAT

El consum d’aigua del mi-
nitransvasament de l’Ebre al 
Camp de Tarragona no només 
ha recuperat sinó que ja ha 
superat els volums previs a la 
pandèmia. Segons ha fet públic 
el Consorci d’Aigües de Tarra-
gona (CAT) en la presentació 
del seu balanç anual, durant 
2022 van subministrar als abo-
nats 76,48 hectòmetres cúbics, 
un 9,04% més que l’any ante-
rior, i per sobre dels 73,79 hec-
tòmetres cúbics de l’any 2019. 
La indústria ha estat el principal 
responsable d’aquest augment, 
amb 28,63 hectòmetres cúbics 
i un increment de l’11,33%. En-
tre els projectes del CAT per 
2023, destaquen les obres 
per garantir l’abastament dels 
municipis ebrencs al sud de 
la planta de potabilització de 
l’Ampolla en cas d’incident.
Està prevista la construcció 
d’una estació de bombament 

Nova estació de bombament per al ramal de 
Baix Ebre i Montsià

Enllestides les obres de millora al cementiri 
amb la instal·lació de nous nínxols

Aquesta setmana l’Ajuntament 
de l’Aldea ha enllestit les obres 
de millora que ha realitzat du-
rant aquesta legislatura, amb 
l’ampliació de 20 nous nínxols 
al cementiri municipal.
Xavier Royo, Alcalde de l’Aldea: 
“el cementiri necessitava una 
gran reforma i fruit de la con-
cessió amb REMSA vam acor-
dar d’executar aquestes millo-
res del tot necessàries i que ja 
són ben visibles. A hores d’ara, 
estem treballant per millorar 
els serveis i per adquirir els ter-
renys annexos al cementiri per 
poder ampliar-lo en un futur”.
Amb el pla de millores executa-
des al cementiri s’han instal·lat 
nous serveis higiènics, s’ha rea-
litzat l’arranjament de la façana 
principal i s’ha col·locat la porta 
d’entrada automàtica. 
Els passadissos interiors han 
estat formigonats i s’ha millorat 
la rampa d’accés per les perso-
nes amb mobilitat reduïda. 
Les obres de millora també 

han contemplat el cobriment 
dels nínxols oberts, s’ha col·lo-
cat mobiliari urbà i una plaça 
d’estacionament de minusvà-
lid al pàrquing exterior. Amb 

“El cementiri 
necessitava una
gran reforma”

amb una inversió de 160.000 
euros que convertiria en “inde-
pendent” el ramal que connecta 
els municipis abonats del Baix 
Ebre i el Montsià més al sud de 
la planta de l’Ampolla, en cas de 
tall. Una obra “prioritària”, se-
gons el president del CAT, Joan 
Alginet, “malgrat no ser impor-
tant pressupostàriament”. (ACN)

aquests 20 nínxols nous instal-
lats aquesta setmana finalitzen 
les obres de millora al cemen-
tiri que s’han realitzat durant 
aquesta legislatura.

El consum 
d’aigua del 

minitransvasament 
de l’Ebre supera ja 

els volums anteriors 
a la pandèmia

TORTOSA

Tortosa acollirà un dels set nous 
Serveis d’Intervenció Especialit-
zada (SIE) que el Departament 
d’Igualtat i Feminismes obrirà 
arreu del país. Així ho ha anunci-
at la consellera titular de la car-
tera, Tània Verge, durant una vi-
sita a les Terres de l’Ebre. Els SIE 
proporcionen acompanyament 
a les dones que han viscut situa-
cions de violència masclista, així 
com als seus fills, i són conside-
rats pel Departament un recurs 
“clau” per a la superació de les 
violències viscudes. El nou ser-
vei a Tortosa complementarà el 
que actualment ja presta el SIE 
d’Amposta.

Serveis 
d’Intervenció 

Especialitzada 
contra la 
violència 
masclista

La Comissió territorial d’urba-
nisme de les Terres de l’Ebre 
ha donat la darrera llum verda 
a la modificació del planeja-
ment municipal de Xerta per 
convertir l’antic Molí de l’Assut 
en equipament, un cop sigui 
expropiat.
Actualment, l’edifici és propi-
etat de la Real Compañía de 
Canalizaciones y Riegos del 
Ebro, una societat mercantil 
inactiva almenys des de l’any 
2000. 
El conjunt, catalogat com a 
Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), es troba en molt mal 
estat de conservació, agreujat 
per diversos esfondraments a 
la coberta, i l’Ajuntament vol 
expropiar-lo per rehabilitar-lo 
i donar-li ús. 

XERTA

Facultats i Departaments de 
la Universitat Rovira i Virgili 
URV han unit esforços i ex-
pertesa per desenvolupar 
una eina pedagògica pione-
ra. Es tracta d’una simulació 
virtual ludificada que servirà a 
partir del curs que ve com a 
eina didàctica per als estudis 
d’infermeria i que s’emmarca 
en el projecte europeu En-
vision (European Network of 
Virtual Simulation Online). La 
simulació s’ha provat per pri-
mera vegada en una jornada 
organitzada per compartir 
dubtes i suggeriments, i aca-
bar de polir-la.
És la segona simulació de-
senvolupada dins aquest 
projecte. Totes dues simula-
cions començaran a ser uti-
litzades el proper curs, arreu 
del món. 

URV
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LA RÀPITA

Aquesta setmana, el grup 
Municipal de la Ràpita XXI, 
que ja es va donar a conèixer 
el passat 9 de novembre, fa 
oficial la seva candidata per 
a concórrer a les eleccions 
municipals del 28 de maig de 
2023. 
Francina Molina, actual re-
gidora no adscrita, ha estat 
l’elegida per encapçalar la 
llista de la Ràpita XXI. 
La candidata en un vídeo 
penjat a les xarxes socials 
de la formació política afir-
ma que tenen un programa 
municipalista pensat per a la 
Ràpita i per als rapitencs i ra-
pitenques. En el mateix vídeo, 
Francina Molina demana als 
rapitencs i rapitenques un vot de confiança, i com ja van dir a les entrevistes 
prèvies es consideren una alternativa real. 
«Un dels objectius principals de la Ràpita XXI és atreure els vots dels indecisos i 
d’aquells rapitencs i rapitenques que estan decebuts amb la política i les sigles 
de sempre».
El grup de la Ràpita XXI afirma que ja estan treballant amb el programa  per 
aportar a la Ràpita el màxim potencial possible i fer de la Ràpita  un referent a 
les Terres de l’Ebre. 
Aquests tres mesos previs a les eleccions, el grup té la intenció de donar-se a 
conèixer molt més als rapitencs i rapitenques que encara no els tenen presents 
com a candidats a l’alcaldia i poder transmetre  així a tot el municipi el seu pro-
jecte  i les seves idees per a millorar i potenciar la Ràpita.

Francina Molina, candidata 
 a l’Alcaldia amb La Ràpita XXI

L’Ajuntament de la Ràpita pro-
grama la tercera edició de 
l’Escola de famílies per con-
tinuar atenent les inquietuds i 
les necessitats de les famílies 
de la Ràpita. 
En aquesta edició, se segueix 
apostant per la conciliació 
familiar a partir de les dues 
iniciatives que van néixer en 
l’edició anterior. Per una ban-
da, els tallers infantils o joves 
relacionats amb la temàtica 
de la sessió formativa a què 
assisteixen els progenitors per 
treballar-la a la vegada; i per 
l’altra, el servei de canguratge.

Tercera edició de 
l’Escola de famílies

La regidora de Polítiques So-
cials i Igualtat, Oona Tomàs, 
apunta que “engeguem de 
nou l’Escola de famílies per-
què dotar els progenitors 
d’eines que puguin afavorir les 
seves estratègies educatives 
ha de ser una prioritat per a la 
societat”. 
Tomàs destaca que “no hem 
d’oblidar que és un projecte 
fet a partir de les demandes de 
les famílies interessades a as-
sistir a les formacions, ja que 
compta amb la seva participa-
ció mitjançant enquestes de 
valoració”.

L’Ajuntament retira les embarcacions 
abandonades de la platja del Molinet

L’Ajuntament de la Ràpita ha 
retirat quatre embarcacions 
abandonades situades a la 
platja del Molinet, les quals feia 
anys que es trobaven en el ma-
teix estat a la costa i ningú se’n 
feia càrrec. L’actuació s’ha dut 
a terme per reduir la contami-
nació en el mar, ja que, amb 
el temps, les embarcacions es 
degraden i acaben generant 
una elevada quantitat de mi-

croplàstics.
El regidor de Medi Ambient, 
Oriol Clos, exposa que “les 
quatre barques que s’han re-
tirat portaven anys abando-
nades i s’estaven degradant i, 
per tant, comportaven un greu 
problema per a l’ecosistema 
local i la salut de les persones”. 
Clos justifica que “des del go-
vern municipal tenim molt clar 
que un dels nostres objectius 

és treballar per una Ràpita més 
verda i sostenible i, per això, 
estem treballant en esta línia, i 
així continuarem fent-ho”.

L’actuació s’ha dut a 
terme per reduir
la  contaminació

en el mar
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Divendres passat, fou “un 
dia important per al Delta de 
l’Ebre”. Va tenir lloc a la Bibli-
oteca Francesc Balagué de 
Sant Jaume d’Enveja una re-
unió de l’equip del Ministeri 
per a la Transició Ecològica i 
Repte Demogràfic (encapçalat 
per la Vicepresidenta i Minis-
tra Teresa Ribera), l’equip del 
Departament d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda Rural 
(encapçalat per la Consellera 
Teresa Jordà) i la Taula de Con-
sens pel Delta. “Hi ha voluntat 
política per avançar en la pro-
tecció del Delta de l’Ebre de 
manera coordinada entre les 
dos Administracions i la Tau-
la de Consens. Importantíssim 
per al nostre futur. Queda molt 
per fer, però estem en el bon 
camí”.

Visita de la 
Ministra

Teresa 
Ribera

SANTA BÀRBARA

Les obres de la planta baixa de 
l’antic edifici de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara estan pràcti-
cament acabades. L’alcalde de 
Santa Bàrbara, Antonio Ollés 
Molias, explicava en una en-
trevista amb Tere Giné Llaveria 
que la intenció és fer el trasllat 
abans de Setmana Santa: “no 
et puc donar una data exacta, 
però la intenció seria, si depèn 
de natros, abans de Setmana 
Santa, fer el trasllat.”
Sobre l’evolució, l’alcalde ex-
plicava que “està quasi acabat, 
la planta baixa ha pegat una 
avançada molt gran. Queda, 
dalt al terrat, acabar de posar 
en marxa les màquines de re-
frigeració, que les tenen allí, 

L’Ajuntament preveu traslladar 
les oficines a l’antic edifici 

abans de Setmana Santa

L’Ajuntament concedeix gairebé 
70.000 euros en ajuts per a l’educació

En el marc dels pressupostos 
del 2022, l’Ajuntament d’Al-
canar ha destinat un total de 
69.395,33 euros en ajuts edu-
catius. 
El paquet d’ajudes inclou l’as-
sistència a llar d’infants, la 
compra de llibres i les despe-
ses de transport per a l’alumnat 
d’Alcanar que estudia cicles 
superiors o estudis universita-
ris. El consistori també té pre-
vist renovar el conveni anual 
amb l’Escola Marjal per a la 
compra de material, així com 
assumir les despeses de trans-
port de l’alumnat de les Cases 
i Alcanar Platja que estudia a 
l’Institut Sòl de Riu d’Alcanar. 
La regidora d’Educació, Maribel 
Ramon, explica que en aquests 
temps difícils en l’àmbit de 
l’economia “seguim al costat 
de les famílies, ajudant-los a 
sufragar despeses relacionades 
amb l’educació dels seus fills i 
filles”. 

Per la seua banda, Joan Roig, 
alcalde d’Alcanar, ha recalcat 
la importància d’aquesta etapa: 
“durant la infància i l’adoles-
cència es posen els fonaments 
del desenvolupament humà, 
com a administració municipal 
fem una contribució perquè 
aquest desenvolupament es 
faça amb les màximes garan-
ties”.

Ajuts per l’assistència 
a llar d’infants, la 

compra de llibres i les 
despeses de transport 

per a l’alumnat que 
estudia cicles superiors 
o estudis universitaris

ALCANAR

Joan Moisés Reverté serà el 
relleu de l’actual batlle, José 
Ramón Bellaubí, de cara a les 
municipals del 28 de maig per 
Futur per la Sénia, partit que 
forma part de l’espai de Mo-
vem i dels comuns. “Un poble 
educador, amb plena ocupació 
i de qualitat, participatiu i actiu 
i amb millor qualitat de vida. 
Aquests són alguns dels objec-
tius principals que segueix el 
pla estratègic del partit polític 
Futur per la Sénia”. Un pla es-
tratègic que “ha estat elaborat 
a partir d’escoltar els ciuta-
dans de la localitat i que pre-
tén millorar la qualitat de vida 

Joan Moisés Reverté, alcaldable 
de Futur per La Sénia

LA SÉNIA

però falta connectar-les, o 
sigue que estem impacients 
que ens donen les claus en mà 
perquè natros, en paral·lel, es-
tem començant a demanar el 
mobiliari, les taules i cadires 
que fan falta i algun armari”.
L’actual consistori no té pre-
vista una inauguració, l’alcalde 
deia que només “jo el que vull 
és el que servei se pugue do-
nar el lloc on li toca, que és on 
hauries d’estar és de fa temps, 
i si s’inaugura o no s’inaugura 
no és un tema que em preo-
cupa gaire”. En següents fases, 
s’habilitarà el soterrani i la pri-
mera planta que podria ubicar 
la sala de plens. 
(La Plana Ràdio)

Alexis Albiol i Roda ha anunci-
at que serà el cap de llista de 
la candidatura Acord per Go-
dall a les eleccions municipals 
Albiol, que és l’actual alcalde, 
després de guanyar per majo-
ria absoluta l’any 2019 amb 4 
regidors, té per objectiu do-
nar continuïtat a l’impuls que 
ha liderat el seu equip durant 
aquesta legislatura. Albiol ha 
fet una aposta important per 
la sostenibilitat amb el canvi 
d’enllumenat públic a LED, i la 
instal·lació de plaques solars 
als sostres d’edificis públics, 
a més, d’iniciar el projecte de 
creació d’una comunitat ener-
gètica local. Però sobretot 
aquesta ha estat la legislatura 
de l’atenció a les persones, 
amb accions molt destacades 
com la creació del centre de 
dia, la convocatòria de beques 
per al transport d’estudiants i 
la creació del Projecte Casal 

L’actual alcalde, Alexis 
Albiol, tornarà a 

presentar-se com alcaldable

GODALL

Jove. Sense oblidar, la im-
plantació dels pressupostos 
participatius i el foment de 
la participació de les entitats 
mitjançant la creació de co-
missions, com per exemple la 
de festes. Pel que respecta a 
l’àmbit urbanístic s’ha fet un 
gran esforç en les obres de 
consolidació i arranjament de 
l’estructura del barranc de la 
Caldera, revertint el perill que 
amenaçava a diversos habi-
tatges. També s’han adquirit i 
enderrocat cases que estaven 
en estat ruïnós.

SANT JAUME

dels seniencs”. Joan Moisés va 
ser alcalde durant el mandat 
2015-2019 però a causa de 
circumstàncies familiars, en fi-
nalitzar la seva legislatura es va 
veure forçat a apartar-se de la 
política. Però aquest any, “des-
près d’escoltar i parlar amb els 
ciutadans de la localitat per 
saber què necessiten per viu-
re més còmodament”, es pre-
senta d’alcalde per Futur per 
La Sénia i amb un projecte de 
poble que “pren més força que 
mai amb la missió de retornar 
l’essència a la Sénia”. L’acte de 
presentació serà avui (20h) al 
Centre Obrer.
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Una vegada més, l’Escola del Cuidar compta amb força participants. En aquesta 
nova edició, es duu a terme als municipis terraltins de la Pobla de Massaluca i 
a Caseres. “Estem molt contents que gràcies a l’Equip d’Atenció Primària i els 
ajuntaments de la comarca es pugui desenvolupar l’Escola del Cuidar i, d’aquesta 
manera, arribar a més municipis de la Terra Alta. L’adquisició de noves eines per 
a les persones cuidadores no professionals implica una millora del benestar per 
gestionar el vessant emocional en el seu dia a dia. Cuidem les persones que cui-
den”, recorda Aida Castro, consellera comarcal de Benestar Social.

Terra Alta: Escola del Cuidar

El Ministeri culmina les obres de 
descontaminació del pantà 

dues dècades després

La ministra per a la Transició 
Ecològica, Teresa Ribera, va 
visitar el pantà de Flix on di-
lluns van començar les obres 
per desmuntar les planxes de 
confinament de la zona des-
contaminada. Es culmina així 
un procés que s’ha allargat 
prop de dues dècades, “l’obra 
de restauració ambiental més 
important de Catalunya, per la 
singularitat i per inversió”, com 

va recordar l’alcalde Francesc 
Barbero. Ribera va destacar 
que “és un dia enormement 
alegre i satisfactori”. Com va 
detallar Mario Araus, gerent 
d’explotació d’Acuamed, els 
pròxims mesos s’aniran reti-
rant les palplanxes molt a poc 
a poc. Es farà una petita ober-
tura per on fer circular l’aigua 
dins la zona confinada mentre 
la CHE, l’ACA i Acuamed faran 

controls constants d’afectaci-
ons a l’Ebre.

La ministra Ribera 
destaca l’inici de la 

retirada de les planxes 
de confinament 

com “un dia alegre i 
satisfactori”

Fins al 9 de març està ober-
ta una nova convocatòria 
dels ajuts Pràcticum Odisseu, 
un programa que promou 
la contractació d’estudiants 
universitaris en empreses i 
entitats de territoris rurals 
com la Ribera d’Ebre, que 
forma part d’un dels 11 Grups 
d’Acció Local per al desenvo-
lupament rural que gestionen 
els ajuts europeus LEADER, 
a través del Consorci d’Ini-
ciatives Socioeconòmiques 

Les empreses ja poden 
optar a contractar joves 

universitaris per fer 
pràctiques remunerades

RIBERA D’EBRE

(CIS) Ribera d’Ebre – Ter-
ra Alta. L’objectiu és que els 
joves amb formació retornin 
al poble i afavorir que s’hi 
estableixin, captant talent a 
les zones rurals per frenar el 
despoblament.
Es tracta de pràctiques re-
munerades, amb una esta-
da mínima de 300 hores a 
l’empresa, a realitzar durant 
aquest curs acadèmic i, en 
qualsevol cas, abans del 15 
de setembre de 2023.

BREUS
** ASCÓ. XXXV Concurs de Fotografia. Tema: Ascó. Termini d’admissió: 5 d’abril. 
Presentació: imatge fotogràfica (20x30cm) horitzontal. Paspartú rigid (30x40 cm) 
color negre.

** CONGRÉS: “La Guerra Civil a les Terres de l’Ebre 1936-1939” amb actes a Tor-
tosa (17 de febrer), Gandesa i Móra d’Ebre (3, 4 i 5 de març). Informacions i inscrip-
cions a congres.guerracivil3639@gmail.com per la sessió de Tortosa i a turisme@
gandesa.cat a les sessions de Gandesa i Tortosa.

** HORTA DE SANT JOAN: Des de l’Ajuntament s’estan organitzant les Festes 
d’Abril 2023 i un acte referent i important és el Concurs de Pintura Ràpida. “A 
tots els que vulgueu participar en els premis, sigui particular o Empresa, us po-
seu en contacte en l’Ajuntament (977435005)”. Data límit per comunicar-ho, 
avui dia 17 de febrer.
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Demà dissabte 18 de febrer, 
és realitza la 4a edició del 
Torneig Petits Herois en ca-
tegoria aleví, organitzat pel 
director esportiu dels Avatars 
Academy, Aleix Franch. 
Un torneig referent, on l’ob-
jectiu principal és recollir be-
neficis per a l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona, 
per ajudar a tots els nens/es 
en càncer infantil i on ja es 
porten entregats a l’Hospital 
més de 10.000€, en les edici-
ons anteriors. 
En aquesta edició partici-
paran grans equips com: FC 
Barcelona, RCD Espanyol, 
Valencia CF, Villarreal CF, UE 
Cornellà, CF Damm, CD Cas-
telló, Nàstic de Tarragona...
entre altres equips de Tarra-
gona, Terres de l’Ebre, Lleida 
i C. Valenciana. 
“Tot a punt perquè sigui un 
gran torneig d’un gran nivell 
futbolístic a les nostres Ter-
res i amb els valors solidaris 
de l’esport per damunt de 
tot. No hi pots faltar demà 18 
de febrer a les instal·lacions 
esportives municipals Josep 
Maria Torres-camp de l’Aube 
de Jesús i Maria per fer el teu 
donatiu i viure un gran dia de 
futbol”.

DELTEBRE

El sector pesquer ha iniciat la 
setmana amb força captures. 
Després del temporal de lle-
vant de la setmana passada 
que va obligar a amarrar bar-
ques, -sobretot aquelles més 
petites-, sembla que els pes-
cadors han iniciat una bona 
setmana amb captures dobla-
des a l’habitual. Aquest dilluns 
i dimarts, ja han pogut sortir 
totes, capturant fins a 7.000 kg 
de peix, mentre que les darre-
res setmanes només arribaven 
als 4.500 kg. (La Cala Ràdio)

L’AMETLLA

Solidaritat:
Torneig 

PETITS HEROIS

El sector 
pesquer ha 

iniciat la 
setmana amb 

força captures

nominador: treballar pel ben-
estar de la ciutadania, donant 
resposta a les necessitats so-
cials, i oferint noves oportuni-
tats de futur per la gent i pels 
diferents sectors econòmics i 
empresarials del poble”.

POLÍTICA

Sota la candidatura Millorem 
l’Ampolla-Acord Municipal, 
Josep Fabra i Curto, acom-
panyat d’un equip de perso-
nes independents, liderarà “un 
projecte de canvi i renovació 
per a l’alcaldia de l’Ampolla”. 
A parer seu “és el moment de 
l’entrada d’aire fresc al con-
sistori per canviar de forma de 
governar i donar un nou im-
puls al municipi”.
Josep Fabra treballa en el 
manteniment i venda d’em-
barcacions i gestiona l’app  
nàutica Easy Port, de la qual 
n’és soci fundador. A més, és 
una persona molt implicada 
en el món associatiu, havent 
estat durant anys membre de 
la junta directiva de la Confra-
ria de Pescadors de l’Ampolla i 
també de la Federació provin-
cial de pesca.
“Ens presentem per fer de 

Josep Fabra i Curto, liderarà la 
candidatura Millorem l’Ampolla 

La sinistralitat es va reduir un 14,3% a les Terres 
de l’Ebre l’any passat respecte del 2019

La sinistralitat es va reduir un 
14,3% a les Terres de l’Ebre l’any 
passat, amb 14 víctimes mor-
tals en 12 accidents. L’any 2019, 
abans de la pandèmia, havien 
estat 19 persones mortes en 14 
accidents. D’altra banda, els ac-
cidents amb víctimes van aug-
mentar un 33% aquest 2022, 
amb 323 sinistres amb ferits 
(242, l’any 2019). El director del 
Servei Català de Trànsit (SCT), 
Ramon Lamiel, ha explicat que 
aviat es concretarà quan s’apli-
ca la reducció de velocitat a 100 
km/h al tram de l’AP-7 entre Ca-
lafat (l’Ametlla de Mar) i l’Ampo-
lla-Camarles. Lamiel ha explicat 
que el Ministeri de Transport 
proposa un sistema de velocitat 
variable en aquest tram i que el 
SCT ha demanat al sector del 
transport pensant que hi circulin 
només per la dreta.
El delegat del Govern, Albert 
Salvadó, ha tornat a reivindicar 
la millora de l’AP-7 al territo-
ri. “S’està convertint en una via 
amb un gran impacte sobre la 

mobilitat del territori. Qualsevol 
petit incident genera problemes 
i torno a reiterar la necessitat de 
disposar d’un tercer carril a tot 
el tram ebrenc de l’AP-7, amb un 
model més segur”, ha reclamat.
Finalment, Lamiel ha presentat 
la subvenció de 497.468,94 eu-
ros (150.000 com a màxim per 
cada municipi) a quatre munici-
pis ebrencs perquè puguin exe-
cutar les accions dels plans de 

SOCIETAT

El Ministeri proposa 
un sistema de velocitat 

variable al tram de 
l’AP-7 entre Calafat i 

l’Ampolla

l’Ampolla un poble capdavan-
ter, referent a la comarca i les 
Terres de l’Ebre. Cal obrir una 
nova etapa, fer un pas enda-
vant, amb forces renovades, i 
ser part activa dels grans pro-
jectes del territori”, ha afirmat 
el candidat.
L’equip que impulsa Millorem 
l’Ampolla s’ha mostrat “molt 
il·lusionat en poder oferir un 
projecte engrescador, en po-

sitiu, que signifiqui una veri-
table alternativa de govern al 
municipi. És per això que s’es-
tà conformant una candida-
tura diversa, representativa de 
tots els sectors de la població 
i amb un principal comú de-

nants, adequar voreres i instal·lar 
senyalització complementària; 
a l’Aldea es millorarà l’accés al 
Col·legi 21 d’Abril amb reductors 
elevats amb passos vianants 
accessibles; a Deltebre s’urba-
nitzarà la Plaça 20 de Maig; i 
al Pinell es faran actuacions de 
pacificació del trànsit i de millo-
ra de l’espai per a vianants a la 
travessa de l’avinguda de Cata-
lunya i adjacents.

“El projecte de 
Millorem l’Ampolla 
vol ser l’alternativa 

a trenta-dos anys de 
majoria absoluta al 

consistori”

seguretat del trànsit que també 
els ajuda a fer el SCT. A Flix, es 
milloraran els passos de via-
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Aixequen i reforcen les guardes de les llacunes per 
evitar l’entrada d’aigua marina als arrossars
Les màquines han començat a 
treballar al delta de l’Ebre per 
aixecar i reforçar les guardes 
de les llacunes que han de pro-
tegir els arrossars de la previsi-
ble entrada d’aigua del mar. El 
Departament d’Acció Climàti-
ca preveu que les actuacions, 
pressupostades en 2,8 milions 
d’euros, s’allarguin durant un 
any i abastin 58 quilòmetres 
de perímetres. Després d’epi-
sodis com el Gloria i davant la 
previsió que d’un futur incre-
ment del nivell del mar, aquests 
cordons de sorra de 4 metres 
d’amplada i 1,2 d’altura envol-
taran les basses per salvaguar-
dar de l’aigua salada zones de 
conreu que es troben enfonsa-
des, entre 10 i 20 centímetres. 
Els treballs abastaran les llacu-
nes de la Tancada, l’Encanyis-
sada, del Canal Vell i de l’illa de 
Buda.
El projecte de reforç de les 
guardes de protecció s’ha dis-
senyat amb l’estreta col·labo-
ració de les Comunitats de Re-
gants de la Dreta i l’Esquerra, i 

DELTA DE L’EBRE

Acció Climàtica preveu 
enllestir les actuacions 

en 58 quilòmetres 
dintre d’un any i 

continuar a l’interior
de les badies

MOR UN 
CONDUCTOR 
D’UN TURISME 
DESPRÉS DE 
XOCAR AMB 
UN CAMIÓ A 
L’N-340 A LA 
RÀPITA
El conductor d’un turisme va 
morir després de xocar amb 
un camió al punt quilomètric 
1.073,7 de l’N-340, a la Ràpita. 
La col·lisió va tenir lloc diven-
dres passat i a conseqüència 
de l’accident, un home de 75 
anys va resultar ferit crític i va 
ser traslladat a l’hospital Joan 
XXIII de Tarragona, on va morir 
dissabte. Fins al lloc dels fets 
s’hi van desplaçar cinc patrulles 
dels Mossos, tres dotacions 
dels Bombers, dues ambulàn-
cies i l’helicòpter medicalitzat 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques. Pel que fa a l’afecta-
ció diària, es va haver de tallar 
la carretera, però es van fer 
desviaments i posteriorment 
es va donar pas alternatiu. La 
situació es va normalitzar a tres 
quarts de sis de la tarda.

amb la Confraria de Sant Pere, 
la Federació de Caça i el Parc 
Natural del Delta de l’Ebre.
Aquests treballs formen part de 
l’Estratègia Delta impulsada pel 
Departament d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda Rural 
per lluitar contra la regressió 
del delta de l’Ebre.  
L’Estratègia, que inclou actua-
cions a curt, mitjà i llarg termini, 
compta amb un ampli consens, 

i té per objectiu donar resposta 
a la necessitat d’adaptació i mi-
tigació d’aquesta zona davant 
dels efectes del canvi climàtic. 
El pla contempla actuacions 
en relació amb els sediments 
dels pantans, l’estabilització del 
delta i també la protecció de 
la part interior, amb projectes 
com les obres que ara s’enge-
guen per fer front a la previsible 
pujada del nivell del mar.  
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HI HAURÀ 
TERCERES 
ELECCIONS? 

Ja ho vaig dir la setmana 
passada: guanyaria Soteras. 
Ho tenia més que clar. Es van 
repetir eleccions, va perdre en 
primer round Talavera i en el 
segon Juanjo Isern i tots dos 
ja estan preparant la maqui-
nària per presentar-se a les 
següents eleccions i igual es 
presenta una altra vegada 
Soteras i tindrem un president 
per a anys com al seu dia 
Pablo Porta i després Villar 
van comandar la Federació 
Espanyola. José Maria Garcia, 
cada nit, li pegava canya a 
Porta per la ràdio amb aquella 
frase “Pablo, Pablito, Pablete”. 
Trist això de la Federació, tirs 
totes les setmanes, per la 
premsa, àudios i altres cule-
brons. Falta que es presenti 
una persona que no vulgui 
cobrar i que vulgui canviar la 
federació i la revolucioni amb 
un sol empleat, convertint-la 
en una federació virtual. Els 
clubs no es poden queixar, 
voten a l’assemblea a gairebé 
que sí, i llavors tenim el que 
ens mereixem. La federació no 
és de Soteras és dels clubs. Jo 
sóc crític amb la Federació fa 
anys. Només se salva Miquel 
Piñol, rep 40 trucades al dia i 
ajuda amb el que pot: “Joaquin 
si us plau siguem seriosos, són 
les dues del matí no són hores 
de trucar“. El vaig felicitar. El 
culebró no s’acaba aquí. Ja hi 
ha impugnació. Hi haurà unes 
terceres eleccions?. Tot és pos-
sible, la ciència ficció segueix al 
futbol català.

CELMA

RESPECTE PEL 
FUTBOL MODEST
La ruptura de l’acord entre els 
candidats a les eleccions per 
la presidència de la Federació 
Catalana de Futbol, Juanjo 
Isern i Àlex Talavera, va apla-
nar el camí a Soteras, que ha 
tornat a guanyar els comicis, 
ara amb més contundència 
que l’any passat. Talavera no 
es va poder presentar perquè 
membres de la seua candida-
tura van marxar a la d’Isern, 
en la que l’expresident Súbies 
diuen que està al darrera. Tot 
plegat, i s’ha demostrat, no 
ha agradat a un percentatge 
alt de clubs. 
Ara es preveu que Isern torne 
a impugnar les eleccions. Un 
fet que, si recordeu, la setma-
na passada ja vaig insinuar 
que podia succeir. Dilluns, en 
la jornada electoral, es van 
viure algunes incidències però 
ja van ser per un problema 
dels cens electoral i dels clubs 
que no el tenen actualitzat. 
En general, jo crec que ja n’hi 
ha prou. Tot el que ha passat 
les darreres setmanes ha 
estat un circ. I per desgràcia, 
es preveu que ho continuarà 
sent.  Des d’aquí demanar 
respecte pel futbol modest. 
No féssim riure més del que ja 
s’ha fet. 
Els clubs, amb participació 
elevada, van anar a votar. 
Però estan cansats. Cansats 
i decebuts. I tristos. És que 
tot plegat, fa pena. La meua 
pregunta és: ¿per què no 
surten més candidats i hi ha 
més alternatives?. Me sembla 
que ja sé la resposta. 

MICHEL TERCERA FEDERACIÓ
La Rapitenca tira d’orgull i 
s’impulsa (4-1)
La Rapitenca va golejar el Vi-
lassar, rival directe en la lluita 
per la permanència (4-1). Els 
3 punts impulsen a un equip 
que ara té molts més recursos 
ofensius amb l’arribada de Chi-
co, Paki i Gerard Verge. A més 
això té més seguretat en l’as-
pecte defensiu perquè l’equip 
disposa de més protagonisme 
amb pilota i no es veu sotmès. 
I diumenge es va comprovar. Al 
minut 2, amb un gol fantasma, 
el Vilassar es va avançar. Però 
aviat es va veure que la Rapi-
tenca va tenir resposta. I abans 
del descans va aixecar el partit. 
Omar, Pachu i Chico van signar 
els gols. La Devesa va assaborir 
el moment després de jorna-
des de penúria. Ara, el camp 
rapitenc s’està convertint en un 
fortí. 7 punts de 9. A la represa, 
l’equip va seguir ferm en defen-

sa i va saber llegir el partit, te-
nint opcions a la contra. No va 
deixar entrar en la confrontació 
al rival i en els darrers minuts, 
després de generar opcions 
amb espais lliures, va sentenciar 
amb un gol de Cesc. La victòria i 
la forma, contra un rival directe, 
donen vida a una Rapitenca que 
a hores d’ara està a pocs punts 
de la zona de permanència.
El proper cap de setmana hi 
haurà descans. 
El davanter Edgar Samper ha 
demanat la baixa i, per tant, no 
segueix a l’equip.  

Nova derrota dolorosa per a 
l’Ascó, contra el Catllar (0-2)
La setmana passada vam in-
formar que l’Ascó no podia 
perdona en el partit contra el 
Catllar. L’equip va fer-ho en 
uns primers 15 minuts que el 
van penalitzar i el van acabar 
condemnant a una derro-
ta dolorosa, contra un rival 
que era directe però que ara, 
amb els 3 punts, s’allunya a 
la taula.
L’Ascó va començar el partit 
desconnectat. Arran d’un llan-
çament de banda, el Catllar es 
va avançar. Acció amb molta 
passivitat defensiva local. I 
sobre el minut 15, una pèrdua 
de pilota va ser un regal per 
al visitant Prades que va mar-
car el 0-2. Massa adversitat. 

L’equip ebrenc va reaccio-
nar a la represa quan va jugar 
més a camp contrari i va fer 
dos pals, generant altres oca-
sions. El Catllar, amb gent de 
refresc, també va generar op-
cions a la contra, una d’elles 
va anar al pal. Al final, 0-2 i un 
Ascó que no pot revertir la di-
nàmica, havent sumat 2 punts 
dels darrers 18 en joc. La mi-
llora de l’equip no ha tingut 
resposta en forma de resultats 
i caldrà seguir patint.
El tècnic local, Jordi Lopez,  
lamentava l’actitud en la fase 
inicial de la confrontació i 
considerava que el mal inici va 
ser determinant, tot i la reac-
ció de la segona meitat.  

Joel Crespo, davanter que fins ara estava a la Cava, és nou jugador 
del Catalònia. Crespo ja podrà debutar en el primer partit del play 
off per evitar el descens, que serà el dissabte dia 25, a la Santa Creu, 
contra el Remolins Bítem, en el derbi.

Joel Crespo (la Cava), nou jugador del 
Catalònia

Joan Soteras continuarà sent 
el president de la Federació 
Catalana de Futbol després de 
la repetició de les eleccions, 
d’aquest dilluns en diferents 
seus arreu del país. Soteras va 
sumar 503 vots, per 335 del seu 
principal opositor, Juanjo Isern. 
Pep Palacios, per la seva part, 
només en va obtenir 12. Les 
eleccions, en primer terme,  es 
van celebrar el 22 de maig de 
l’any passat amb victòria de 
Soteras per només un marge de 
26 vots sobre Àlex Talavera qui, 
posteriorment, va impugnar els 
comicis i el Tribunal Català de 
l’Esport li va acabar donant la 
raó, obligant a la repetició de les 
eleccions, en haver detectat que 
s’havien manipulat i falsificat, 
almenys, 175 vots. A l’hora de 
la veritat, però, la deserció de 
deu membres del seu equip va 
impedir que es pogués presentar 
a la jornada electoral d’aquest 
dilluns.
A la delegació ebrenca, Soteras 
va traure 24 vots, 18 Juanjo Isern 
i dos foren en blanc. Va haver 
alguna incidència quan diversos 
presidents no van poder votar 
perquè al cens encara aparei-
xia l’anterior president/a.  En 
estos casos calia un aval per 
estar autoritzat. El president 
de l’Alcanar, Ion, va ser un dels 
que no va poder votar: “em vaig 
trobar amb la sorpresa de que 
havia votat el president anterior 
i va fer-ho sense dir-nos res a 
la junta actual. Res a dir de la 
Federació i de la junta electoral 
però és un tema que el parlarem 
amb ell perquè ens l’aclareixi”.  

D’altra banda, l’actualitat ara 
està en què Juanjo Isern tornarà 
a impugnar les eleccions. “De-
nuncia 200 actes irregulars”.

JOAN SOTERAS 
TORNA A GUANYAR 

LES ELECCIONS

Edgar ha demanat
la baixa i no seguirà

a l’equip
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2A. CATALANA 

PLAY OFF 
ASCENS 6

SEGONA CATALANA TEMPORADA 2022-2023

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 1. 26/02/23

JORNADA 8. 23/04/23

Pobla Mafumet-Aldeana
Morell-Jesús i Maria
Ulldecona-Ebre Escola
Tortosa-Canonja

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 2. 5/03/23

JORNADA 9. 30/04/23

Canonja-Ulldecona
Aldeana-Morell
Jesús i Maria-Tortosa
Ebre Escola-Pobla M

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 3. 12/03/23

JORNADA 10. 7/05/23

Jesús i Maria-Aldeana
Morell-Ebre Escola
Pobla Mafumet-Canonja
Tortosa-Ulldecona

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 4. 19/03/23

JORNADA 11. 14/05/23

Aldeana-Tortosa
Ebre Escola-Jesús i Maria
Canonja-Morell
Ulldecona-Pobla Mafumet

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 5. 26/03/23

JORNADA 12. 21/05/23

Aldeana-Ebre Escola
Jesús i Maria-Canonja
Morell-Ulldecona
Tortosa-Pobla Mafumet 

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 6. 2/04/23

JORNADA 13. 28/05/23

Tortosa-Ebre Escola
Canonja-Aldeana
Ulldecona-Jesús i Maria
Pobla Mafumet-Morell

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 7. 16/04/23

JORNADA 14. 4/06/23

Ebre Escola-Canonja
Aldeana-Ulldecona
Jesús i Maria-Pobla M
Morell-Tortosa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 1. 26/02/23

JORNADA 6. 2/04/23

Roda Barà-Arboç
La Sénia-Riudoms
Ampolla-Camarles

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 2. 5/03/23

JORNADA 7. 16/04/23

Riudoms-Ampolla
Arboç-La Sénia
Camarles-Roda Barà

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 3. 12/03/23

JORNADA 8. 23/04/23

Roda Barà-la Sénia
Camarles-Riudoms
Ampolla-Arboç

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 4. 19/03/23

Roda Barà-Riudoms
Arboç-Camarles
La Sénia-Ampolla

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 5. 26/03/23

Riudoms-Arboç
Camarles-la Sénia
Ampolla-Roda Barà

JORNADA 10. 7/05/23

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 1. 26/02/23

JORNADA 6. 2/04/23

Catalònia-R Bítem
Salou-Vendrell
Vilaseca-Móra la Nova

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 2. 5/03/23

JORNADA 7. 16/04/23

R Bítem-Vilaseca
Vendrell-Catalònia
Móra la Nova-Salou

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 3. 12/03/23

JORNADA 8. 23/04/23

R Bítem-Vendrell
Catalònia-Móra la Nova
Vilaseca-Salou

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 4. 19/03/23

Vilaseca-Vendrell
Móra la Nova-R Bítem
Salou-Catalònia

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 5. 26/03/23

Vendrell-Móra Nova
R Bítem-Salou
Catalònia-Vilaseca

JORNADA 10. 7/05/23

PERMANÈNCIA  6-1 PERMANÈNCIA 6-2

Dimecres es van conèixer els calendaris de la segona fase de la Segona catalana. La competició arrancarà 
el cap de setmana del 25/26 de febrer. Recordem que a la segona fase compten els punts de la primera 
(a la part inferior, les puntuacions de cada equip de la primera fase). Del play off d’ascens, pugen 3 equips 
a Primera catalana. En els dos play-off de descens, baixen dos de cada grup (sempre pendents que de hi 
hagin o no compensacions, la qual cosa, si es que sí, comportaria algun descens més) .

CALENDARIS SEGONA FASE SEGONA CATALANA

PLAY OFF ASCENS

CANONJA  45 pts
TORTOSA  41
POBLA MAFUMET      37
EBRE ESCOLA  37
J I MARIA  33
ALDEANA  32
ULLDECONA          31
MORELL          27

PERMANÈNCIA 6-1

CAMARLES    23 pts
AMPOLLA         20
ARBOÇ          20
RODA BARÀ          19
LA SÉNIA            16
RIUDOMS           13

PERMANÈNCIA 6-2

VILASECA  22 pts
CATALÒNIA  21
SALOU      20
MÓRA LA NOVA  18
VENDRELL  18
R BITEM   13

JORNADA 9. 30/04/23 JORNADA 9. 30/04/23
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3A CATALANA

CORBERA, 0
GANDESA, 5
El líder Gandesa va guanyar al 
Corbera, golejant en els darrers 
minuts. Des del CF Corbera in-
formaven que “victòria clara del 
Gandesa; va ser superior davant 
un Corbera que, tot i esforçar-se, 
no va tenir res a fer. Domini ab-
solut de la pilota del Gandesa els 
90 minuts; el primer gol va arri-
bar al minut 12. Després, expulsió 
del nostre jugador Arnau Des-
carrega per una falta sent últim 
home, més tard ells van fer el 0-2 
amb el que es va arribar al des-
cans. A l’inici de la segona part, el 
Corbera va tindre l’única ocasió, 
ben parada pel porter visitant. 
El Gandesa, a la segona part, va 
continuar sent dominador, fa-
llant un penal i als últims minuts 
va marcar 3 gols més”. Ivan Ro-
meu, mister del Gandesa: “va ser 
un partit dominat per natros. Ells 
estaven més tancats al seu camp 
però van deixar espais a l’esque-
na. No obstant, això ens va preci-
pitar en diverses ocasions. Poc a 
poc, vam anar generant situaci-
ons aprofitant espais. Així va venir 
el 0-1, de l’Andreu. Després ells, 
en una pilota a la seua esque-
na, van fer una falta, i l’àrbitre va 
considerar que era expulsió. Això 
va accentuar més el seu plante-
jament i també el nostre. Vam fer 
el 0-2 poc abans del descans. A 
la represa vam seguir igual, te-
nint molt de domini de pilota 
però sense tanta profunditat. Van 
anar arribant ocasions, vam fallar 
un penal i una vegada vam fer el 
0-3 després va arribar el quart i el 
cinquè gol. Pel domini penso que 
el resultat va ser just”. 

ció per encarrilar el partit. A més 
d’un penal molt clar que no fou 
xiulat. L’Amposta va insistir i va 
empatar, gol d’Adrià. El partit va 
acabar obert i els visitants, ja als 
darrers minuts, van decidir amb 
un gol de Versiano. Fou l’1-2. El 
Xerta, pel partit, mereixia més 
pel seu esforç i també per les 
opcions que va generar. 
Impugnació
En aquell moment, al final del 
partit, ja va planejar pel camp la 
confusió de la banqueta visitant, 
des d’on, al minut 73, es van fer 
dos canvis i un altre, que fou el 
sisè, per la lesió del porter Ma-
nel. Ha hagut impugnació del 
partit per alineació indeguda i 
ara l’Amposta ha presentat al.le-
gacions en les que, segons ha 
informat, indica que l’àrbitre va 
autoritzar els canvis. 
El comitè haurà de decidir i la 
setmana vinent se sabrà el vere-
dicte.  

S BÀRBARA, 0
AMETLLA, 2 (29’)
El partit Santa Bàrbara-Ametlla va 
ser suspés al minut 29 de la pri-
mera meitat amb el 0-2 al mar-
cador. L’apagada de part de l’en-
llumenat elèctric va ser el motiu. 
Va haver una espera per veure si 
es podia solucionar. Però no es 
va poder. 
Dels 29 minuts jugats dir que la 
Cala va estar ben posicionada 
i va adaptar-se al partit, tenint 
més control del joc i jugant més 
a camp contrari. Un penal, trans-
format per Moha, va ser el 0-1. I, 
acte seguit, arran d’una jugada 
d’escola, associant passades des 
del darrera, Emma va marcar el 
0-2. Posteriorment, poc abans 
de la suspensió, una entrada 
lletja del visitant Moha va supo-
sar uns moments de nervis i el 
local Àngel i el visitant Moha fo-
ren expulsats. Poc després es va 
produir l’apagada i el partit es va 
suspendre al minut 29. 

van sortir molt forts. Una pèrdua 
nostra al mig del camp va suposar 
una jugada local i l’1-0. Vam fer 
uns retocs i vam contrarestar la 
circulació del Roquetenc i ja vam 
tenir més control i vam generar 
arribades. Ells, a més del gol, van 
tenir una ocasió. I natros, un pa-
rell, jugant més a prop de l’àrea 
rival. A la represa ells van tenir una 
bona opció. Natros ens vam esti-
rar, juntets i fent pressió alta. Vam 
guanyar més pilotes en els duels 
i arran d’això, en una contra, Àlex  
fou derribat, un penal bastant clar 
que fou l’1-1. Natros vam millorar 
i Àlex va tenir una ocasió. La clau 
és que, faltant 10 minuts, Àlex va 
ser derribat, per mi penal bastant 
clar que no va ser xiulat. La juga-
da següent Àlex es va quedar da-
vant del porter però no va poder 
culminar. L’empat va ser just però 
al final vam estar a prop de poder 
guanyar. Content de l’actitud”. 
El Masdenverge fa nou jornades 
que no perd.  

FLIX, 6
BENISSANET, 0
Després de vuit jornades, el Flix 
va tornar a guanyar. Albert Saltor, 
mister del Flix: “el partit va durar 
20 minuts ja que amb aquest 
temps el marcador era de 3-0, 
amb un domini bastant ampli. 
Es van donar minuts als jugadors 
que normalment no en tenien. 
Ara esperem encarrilar una sè-
rie de victòries per tornar agafar 
confiança, la mateixa del principi 
de la lliga”. Ramon Grau, del Be-
nissanet, admetia que “aviat vam 
rebre tres gols que ja van decidir. 
A la represa, només sortir, ens 
van fer el quart i ja no vam poder 
reaccionar. Al final vam tenir una 
opció amb un penal que no vam 
transformar. Ho tenim complicat 
però a veure si podem recuperar 
jugadors i lluitarem fins el final”.  

RAPITENCA B, 2
PERELLÓ, 0
Triomf del filial rapitenc que es 
manté enganxat a les primers 
places. Francesc Calduch, segon 
tècnic de la Rapitenca: “ens vam 
trobar amb un rival molt tancat 
i va costar. A la primera meitat, 
molta possessió de pilota i, tot 
i que ens costava entrar a l’àrea 
d’ells, vam poder generar un pa-
rell d’opcions clares. A la represa, 
vam intentar buscar l’esquena 
dels seus migcampistes per po-
der superar les dos línies que ells 
tenien, i que van suposar acumu-

ROQUETENC, 1
MASDENVERGE, 1
Roquetenc i Masdenverge van 
empatar en un partit molt dis-
putat. Miquel Campos, cap de 
premsa del Roquetenc: “després 
d’un inici igualat vam tenir més 
presencia en atac i vam obrir el 
marcador amb un bon gol de 
Daiz al minut 21. Al tram final del 
primer temps els visitants podri-
en haver empatat amb un xut de 
fora l’àrea que Josep amb una 
bona estirada va enviar a corner. 
A la segona part Quim va tenir el 
2-0 sol davant el porter. Poc des-
prés al minut 59 arran d’un penal 
molt discutit pels jugadors locals, 
els masdenvergencs van empa-
tar. Fins al final el Roquetenc va 
buscar tornar a desequilibrar el 
marcador però van topar amb el 
bon treball defensiu d’un equip 
visitant que a més no renuncia-
va a la contra. Als darrers minuts, 
els visitants van protestar molt un 
possible penal a l’àrea local que 
l’àrbitre no va xiular i en els dar-
rers minuts el joc es va endurir 
amb nombroses faltes que van 
fer que el partit no tingués ritme”. 
Cristian, del Masdenverge: “ells 

JESÚS I MARIA B, 2
LA CAVA, 4
Victòria de la Cava contra el filial 
del Jesús i Maria (2-4). Inici del 
partit amb més domini cavero i 
un parell d’opcions, una de Raül 
i una altra de De la Torre, a la 
sortida d’un córner. Els visitants, 
d’un córner, es van avançar amb 
gol d’Eric. Quan millor estava la 
Cava, el Jesús i Maria va empa-
tar amb una rematada del juvenil 
Roger Curto, arran d’una acció a 
pilota aturada. Els locals van re-
accionar i es van fer dominadors 
del joc. No obstant, en afegit de 
la primera meitat, una contra vi-
sitant va suposar una centrada 
de De la Torre i una rematada de 
Carles Favà que va ser l’1-2. Un 
gol psicològic i molt protestat 
pels locals, en considerar que De 
la Torre estava en fora de joc. 
A la represa, el jove equip local va 
sortir a per totes i va tancar a la 
Cava a la seua àrea. Malgrat això, 
va ser la Cava qui, a la contra, 
amb la qualitat que disposa i amb 
espais, va ampliar l’avantatge en 
una jugada en què es va demanar 
falta de De la Torre a Albert. El 
davanter cavero va establir l’1-3.
El Jesús i Maria, però, tot i estar 
afectat pel gol, va reaccionar i el 
debutant Aleix Bayerri va marcar 
el 2-3. El filial partidalenc es va 
abocar i Isaac va tenir l’opció de 
marcar. Més tard, es va reclamar 
també un penal a l’àrea visitant,
El 2-3 va deixar el partit incert 
fins que en afegit el cavero Marc 
Franch va aconseguir el 2-4, amb 
una assistència d’Adri.  Els locals 
també van protestar un  fora de 
joc d’Adri que no va ser xiulat. 
Ja en afegit un frec a frec entre 
el local Amine i el porter visitant 
Figo va acabar amb l’expulsió de 

tots dos i per això el partit va fi-
nalitzar amb uns minuts de ten-
sió. Pel demés, el derbi va ser del 
tot correcte i esportiu, disputat 
amb un bon ambient a les instal.
lacions esportives Josep Maria 
Torres, camp de l’Aube.
David Torres, del Jesús i Maria, 
considerava que l’arbitre va ser 
“determinant perquè dos gols 
de la Cava van ser en fora de joc. 
Malgrat això, l’equip va seguir 
lluitant i amb el 2-3 va tenir op-
cions per poder empatar. Penso 
que a l’àrbitre se li va escapar el 
partit de les mans”.  Josep Garcia, 
segon tècnic de la Cava, valora-
va el triomf “van ser més que tres 
punts i ens donaran confiança 
per seguir. L’equip va saber sofrir 
i va jugar amb bona actitud. Crec 
que l’àrbitre no va influir en el 
resultat. Continuarem treballant 
per progressar a l’espera també 
que poder fer alguna incorpora-
ció”. El porter Izan ha tornat. Ma-
dero és baixa i Joel Crespo l’ha 
demanada.  

XERTA, 1
AMPOSTA, 2
L’Amposta va guanyar al camp 
del Xerta en un duel molt dispu-
tat. Els ampostins van començar 
bé, tenint control del joc i adap-
tant-se partit. Un tret de Felipe 
va ser l’ocasió més clara dels vi-
sitants. Però tot va canviar arran 
de l’1-0, gran gol del local Victor. 
El Xerta va créixer i l’Amposta 
va passar moments de dubtes, 
amb pèrdua del control davant 
d’un Xerta que trepitjava àrea ri-
val. Un rematada al pal va ser la 
oportunitat local per fer el 2-0. 
En els darrers minuts del primer 
temps, el partit va igualar-se, i 
l’Amposta va disposar de dues 
arribades en dos accions a pilota 
aturada que van anar al pal. A la 
represa, l’Amposta va fer un pas 
avant, però el Xerta va estar ben 
col.locat en defensa i va buscar 
la contra. Així va tenir una op-

lació de jugadors per dins. Vam 
crear bastantes ocasions. El gol 
va ser qüestió de temps, el merei-
xíem. Arran d’una cessió al porter, 
jugada d’estratègia, ben executa-
da, que fou l’1-0. I després en una 
contra va haver un penal que va 
ser el 2-0. Penso que el resultat 
va ser curt però cal valorar també 
que el Perelló es va defensar bé”.  
David Cuellar, mister del Perelló: 
“el partit va estar marcat clara-
ment per les decisions arbitrals. 
Crec que la Rapitenca va fer un 
gran partit, en la línia dels darrers. 
L’equip de Xavi Marquès juga molt 
bé a futbol i en molts moments 
ens va tenir sotmesos amb la pi-
lota. Natros vam defensar amb 
un bloc mig-baix, amb molta 
intensitat. Ens va faltar una mica 
més de paciència amb pilota. 
Vam tenir-la a l’inici de la segona 
meitat quan vam disposar d’un 
parell de possibilitats, una clara 
de Tatay. Però amb els minuts el 
partit va seguir la dinàmica amb 
una Rapitenca ofensiva i natros 
ben estructurats en defensa. L’àr-
bitre va cometre una errada im-
portant quan natros cada vegada 
estàvem més còmodes, intentant 
sortir en transicions. Arran d’una 
cessió que no era com a tal, ells 
van transformar la falta amb l’1-0. 
Després en una bona jugada ens 
van robar la pilota i van fer una 
transició ràpida i vam cometre un 
penal. El partit el canvia la deci-
sió de l’àrbitre. Tot el treball no va 
servir i esta decisió va canviar el 
resultat”. 

GODALL, 1
TORTOSA EBRE, 2
Tercera victòria seguida del Tor-
tosa Ebre. Òscar Rumense, del 
Tortosa Ebre: “va ser un partit 
dominat per natros, excepte els 
darrers minuts. L’equip va sortir 
molt intens i al primer temps a 
més del 0-1 va tenir altres op-
cions. Vam perdonar. La segona 
meitat va seguir en la mateixa 
tònica, amb domini nostre. Arran 
d’una pilota penjada vam fer el 
0-2; vam generar altres opcions 
per sentenciar. Al final el Goda-
ll es va fer avant  i ens va tancar 
a l’àrea, penjant pilotes  i arran 
d’una errada nostra ens van fer 
l’1-2. Vam passar per una fase de 
dubtes però va ser una victòria 
merescuda, fins i tot curta”. 
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ELS FRANCESOS EBRENCS

EQUIP DE LA JORNADA

ENTRENADOR DE LA JORNADA:  RUBEN (ALCANAR)

LA PORTADA DE LA SETMANA

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

GALERIA D’IMATGES

Oriol Morera (Godall) Matias Palomares (Rapitenca B). Martí Garcia (Masdenverge) Arnau Esteban (Tortosa B)

Per motius d’estudis van 
venir al territori i aquí estan 

vivint. Són els francesos 
que juguen en equips 

ebrencs: Damien, Lorenzo 
(Tortosa B), Stephane i 

Tangui (Roquetenc) i Loann 
(Camarles). L’EQUIP DE LA SETMANA: CF ALCANAR 

IMPARABLE. EL MILLOR EQUIP DE QUARTA 
CATALANA EN LES DARRERES SIS JORNADES, 

AMB SIS VICTÒRIES SEGUIDES

Gerard Tomàs (Tortosa)

SOUFIANE
(Fatarella)

MARC FRANCH
(La Cava)

ÀLEX MARTI 
(Ametlla B)

EDU MAESTRE
(Pinell)

SERGI DOBLADO
(Tivenys)

JIMMI
(Ginestar)

PAU MUÑOZ
(La Galera)

MARC MONTESÓ
(Aldeana B)

ARIEL LOPEZ
(Sant Jaume)

DANI FATSINI
(Amposta B)

MARC SANSALONI
(Camarles B)

DANI FERNÁNDEZ
(Catalònia B)

ÀLEX MARTIN
(Alcanar)

Sergi Bo (J i Maria B) Carlos Panisello (Ebre Escola) Selu (Ulldecona) Pino (Ebre Escola)Dan (Rapitenca)

PORTERS DEL NOSTRE FUTBOL (1)

Teixidó i Fabregat, en un dinar amb companys 
de quan van estar a Amposta.

Emili Descarrega, 
amb els seus fills també futbolistes

Els rapitencs il.lustres Ramon Sancho i Jota Vizcarro.
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4A CATALANA

PINELL, 6
ALDEANA, 0
El Pinell, tot i les baixes, va re-
accionar després dels darrers 
resultats. Lizaso, del Pinell: “ens 
va sortir tot de cara a la prime-
ra meitat, cada arribada va ser 
gol, tenint també altres ocasi-
ons. Vam sortir molt enxufats 
al principi, com feia temps que 
l’equip  no ho feia. Primera part 
molt bona amb els sis gols. A la 
segona l’equip va baixa intensitat 
però destacar l’actitud i les ga-
nes des del principi del partit”.

Més info de Quarta a la plana 21.

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

45
47
39
46
45
49
45
24
36
33
28
20
22
18
19
18

4a cata. 17 jor.      GF       GC     PNTS

14
16
20
25
27
32
31
20
37
37
37
44
52
35
53
54

38
37
37
34
33
32
31
25
25
25
18
15
12
11
7
5

TIVENYS.1
GINESTAR, 5
El Tivenys segueix en dinàmi-
ca negativa. Va perdre amb el 
Ginestar, equip que va sentenciar 
en els darrers minuts. Els ginesta-
rols porten  9 victòries i 2 empats 
en 11 jornades. Estan a la poma-
da per l’ascens. El veterà Àlex 
Fernández va haver de posar-se 
sota els pals en el segon temps.
Xavi De la Torre, mister del Ti-
venys: “vam fer el pitjor partit 
de la temporada. No vam estar 
ben posats i aviat, com ens pas-
sa darrerament, vam rebre el 0-1. 
Joan Miquel va empatar però ar-
ran d’una jugada en què no vam 
estar atents en defensa ens van 
marcar l’1-2. A la represa, tot i 
que ells van quedar amb deu, no 
vam poder empatar, malgrat te-
nir algunes possibilitats com una 
d’Adama. El partit es va anar tren-
cant i amb espais el Ginestar va 
sentenciar. El resultat també cal 
dir que va ser abultat”.
Lluís Zas, del Ginestar: “partit 
que es va complicar a la represa, 
quan ens vam quedar amb un 
menys, amb l’1-2. Sabíem que el 
Tiivenys és un equip incòmode i 
més al seu camp. Vam haver de 
treballar molt. L’equip va jugar 
ben posat i a la contra va generar 
ocasions, sentenciant als darrers 
minuts. Victòria merescuda si bé 
potser un xic abultada”. Pinxo (2), 
Marling, Manu i Magí, de penal, 
van marcar.

que no xiulés fora de joc, quan 
va ser clamorós. Després, va 
haver-hi una tangana amb uns 
quants minuts d’aturada als que 
calia afegir els minuts perduts pel 
tema dels piercings’. I al final no-
més va afegir 5 minuts. Són deci-
sions que no les entenc. Al mo-
ment de la tangana Adri Valcells 
i jo estàvem davant d’ell. L’àrbi-
tre ens diu que no va veure res, 
que no podia estar a dos llocs a 
la vegada. No obstant, quan tot 
es calma, va expulsar a Johan. 
Però si ens va dir que no havia 
vist res!. I llavors va respondre 
que li havien dit els jugadors de 
l’Alcanar, que havia estat Johan. 
Tenim imatges on també es veu 
qui llança una botella d’aigua a la 
banqueta nostra. I les presentaré 
perquè a sobre em va expulsar.   
Penso que els àrbitres cobren i 
se’ls pot exigir. I ja no són erra-
des d’interpretació, són errades 
bàsiques i per això estic molest”. 
Per la seua part, Ruben Subirats, 
mister de l’Alcanar: “partit com-
plicat en el que als primers mi-
nuts vam tenir 2 ocasions que 
van acabar al pal. La primera part 
va ser molt travada i igualada. Ells 
al final del primer temps van fer 
un pal també. Al segon temps 
natros vam fer un pas atras, es-
perant les nostres oportunitats, 
ja que teníem fins ha 7 baixes. I 
l’Amposta va ser millor que no-
saltres i va tenir ocasions, però el 
gran treball que va fer tot l’equip 
va tenir recompensa: Jon a pilo-
ta aturada i Adrià en temps afegit 
van fer els gols que ens donaven 
el gol average a favor i 3 punts 
importants”.

CATALÒNIA B, 3
S JAUME, 1 

GANDESA B, 5
LA GALERA, 1

Dani Fernández: “victòria cos-
tosa. No vam estar a l’altu-
ra d’altres partits, en els que 
vam tenir regularitat en el joc 
i efectivitat davant. Tot i això 
ens vam avançar al minut 15 
amb un gran gol d’Anas. L’1-0 
semblava que ens aplanava el 
camí, però no va ser així. Vam 
estar freds al primer temps. No 
vam tenir pilota i no vam con-
trolar del tot el joc. No vam 
fer una bona lectura del partit.  
Malgrat això vam generar dos 
o tres ocasions i un penal al 38 
que no vam transformar. Ells 
van estar solidaris i es van fer 
forts en els duels. A la segona 
meitat vam millorar en les vi-
gilàncies defensives però al 60 
ens van empatar arran d’una 
pèrdua nostra. Ens vam posar 
nerviosos i no vam poder jugar 
amb ordre i va ser a còpia  de 
coratge com vam marcar el 
2-1, al 88: centrada de Dani i 
rematada de Bonet. Cal dir que 
a la contra ells van tenir un pa-
rell de possibilitats. I en afegit 
Dani va culminar i va fer el 3-1. 
Victòria meritòria, 3 punts im-
portants davant d’un rival que 
va fer un bon partit, molt in-
tens.  Està a la part baixa però 
va ser molt complicat de supe-
rar. Natros vam mostrar capa-
citat de reacció i també cal 
valorar que quan no surten les 
coses, l’equip va saber sofrir i 
va insistir fins el final”. 

JESÚS I MARIA C, 3
CAMARLES B, 0
El Jesús i Maria C segueix pro-
gressant i ja porta 5 jornades 
sense perdre. Dissabte va supe-
rar el líder Camarles (3-0). Fer-
ran, als primers minuts, i Cristian 
i Iker, ja en el darrer tram del par-
tit, van marcar els gols.
David Torres, tècnic del Jesús 
i Maria: “érem conscients que 
jugàvem contra un equip molt 
superior a natros. Vam saber 
com havíem de jugar, vam saber 
sofrir i vam lluitar al màxim i al 
final vam fer mèrits per guanyar. 
El resultat fou una mica abultat. 
Però vam competir contra el lí-
der i vam fer el havíem de fer. 
Sabíem que havíem de fer un 
gran partit per guanyar. I així va 
ser. Amb un gran gol de Ferran 
es vam avançar. Ens vam defen-
sar bé i a la contra buscàvem fer 
perill. A la segona meitat va se-
guir la constància  i el treball de-
fensiu. A més, intentàvem sortir 
quan teníem opció i així vam fer 
un pal. Vam aguantar amb mol-
ta intensitat i als darrers minuts 
van arribar els altres gols, tenint 
altres opcions. Molt satisfet del 
treball dels nois, estan fent una 
gran temporada. Estan entre-
nant junts els dos filials i això fa 
que hi hagi competitivitat. Hem 
de seguir en aquesta línia”. Flo-
rin, del Camarles: “no vam entrar 
bé al partit i aviat vam rebre un 
gol. L’equip va intentar reaccio-
nar però li va costar davant d’un 
rival molt intens com ja sabíem. 
No vam tenir claredat d’idees 
i les opcions que vam generar 
van ser principalment a pilota 
aturada. Al segon temps vam se-
guir insistint però no vam tenir 
fluidesa i no vam poder empatar, 
tot i crear algunes possibilitats. 
I el Jesús i Maria, en els darrers 
minuts, va sentenciar amb dos 
gols. Resultat abultat però una 
derrota que ens anirà bé per 
aprendre que hem de ser més 
constants i que el fet d’anar lí-
ders no ens ha de fer acomodar, 

més bé al contrari. S’ha de lluitar 
molt més que fins ara”.

AMPOSTA B, 0
ALCANAR, 2
L’Alcanar continua progressant 
amb la sisena victòria seguida. 
Del partit, Andreu Cano, mis-
ter de l’Amposta, explicava que 
“estic molt content del partit 
del meu equip, dels millors que 
hem fet esta Temporada, si no 
el millor. En diverses Fases, vam 
tancar completament a l’Alcanar 
al seu camp i vam ser superiors. 
Vam fer fins a 4 pals. Moments 
en què ells no van poder sortir 
de darrera. Els xavals no se’ls hi 
pot dir res. Arran d’una errada de 
marca ens van fer el 0-1. Vam 
abocar-nos i el segon gol, en clar 
fora de joc, ja ens va trencar les 
opcions d’empatar. Penso que 
l’empat ens el mereixiem. Agrair 
un altre cop als juvenils la seua 
ajuda. 5 van entrar en la convo-
catòria”. El tècnic del filial tam-
bé comentava que “l’arbitratge 
va ser lamentable. Penso que hi 
ha àrbitres que no els hi agrada 
xiular i que no tenen interès. La 
jugada del 0-2 fou una vergonya 

OLIMPIC, 3
FATARELLA, 1
L’Olímpic va trencar la dinàmica 
negativa: set derrotes seguides. 
Moya, jugador de l’Olimpic: “la 
primera part natros vam sortir a 
pel partit, amb línies avançades, 
i creant ocasions clares i diver-
ses arribades. Però al 25 la Fa-
tarella es va avançar amb un tret 
imparable. L’equip va reaccionar 
i va empatar poc després amb 
una bona jugada que va cul-
minar Albert Solé. Poc després 
vam fer el 2-1, a la sortida d’un 
córner, gol obra de Jordi Solé. 
A la represa es va mantenir el 
resultat. Vam seguir amb domi-
ni de la pilota i sobre el 75 vam 
sentenciar amb el 3-1, gol tam-
bé de Jordi Solé, en una jugada 
de córner. Vam aguantar i vam 
generar alguna opcions més per 
ampliar l’avantatge. Partit molt 
disputat”. Xavi Solé, mister de la 
Fatarella: “partit molt disputat. 
Els primers 20 minuts van ser 
igualats, sense un dominador. Al 
minut 27 Eric va fer un bon gol 
per la creueta. Fou el 0-1. Sem-
blava que això ens podia donar 
tranquil.litat. Vam començar a 
jugar nerviosos i al 40 ens van 
empatar en un fora de joc cla-
morós, d’almenys dos metres. I 
l’àrbitre no el va xiular. Poc des-
prés en un córner, arran d’una 
indecisió nostra, ens van fer el 
2-1. A la represa, el partit va tenir 
anades i tornades i al 78, nova-
ment de córner, ens van tornar 
a sorprendre i ens van fer el 3-1 
definitiu”.

El Gandesa continua en el camí 
de la recuperació. Va guanyar 
a la Galera, equip que va que-
dar-se aviat amb deu i que va 
haver de jugar molts minuts 
amb un jugador de camp sota 
els pals.
Sergi Vidal, tècnic del Gandesa 
B: “vam començar bé, tenint 
vàries ocasions, i fent l’1-0. Als 
15 minuts, arran d’un penal, va 
haver expulsió al seu porter i el 
2-0. Ells amb un menys, en un 
camp gran, es van organitzar en 
defensa buscant la contra i així 
van marcar el 2-1 amb un bon 
gol. Natros vam reaccionar i 
amb dos gols vam fer el 4-1 que 
ja deixar el partit coll avall a la 
segona meitat. Vam fer canvis i 
vam seguir tenint pilota i bus-
cant els espais quan ells sorti-
en. Vam fer un altre gol. Vam 
guanyar el partit, recuperant 
sensacions en una jornada amb 

baixes. Era important encade-
nar una altra victòria”. 
Antonio Morales, mister del 
Ginestar: “la setmana passada 
no vam estar bé i vam guanyar. 
En esta sabíem de les dificul-
tats al camp d’un rival que ja la 
temporada passada va fer l’as-
cens i en esta està  la pomada. 
L’equip va treballar bé i em va 
agradar l’esperit de lluita, tot i 
les adversitats. Aviat vam rebre 
un gol, en fora de joc. Estava  a 
la banda i em va agafar a l’altura 
de la jugada. Poc després, arran 
d’un altre fora de joc, va seguir 
la jugada i el nostre porter va fer 
penal i va veure la vermella era 
el minut 15. Un jugador de cap 
es va posar sota els pals.  Mal-
grat això, amb el 2-0, l’equip va 
refer-se i Pau va marcar el 2-1. 
Vam treballar bé, ben tancats i 
buscant sortir a la contra. Però 
poc abans del descans, en un 
altra acció en fora de joc clar, 
ens van marcar el 3-1. Després 
a la represa vam rebre el 4-1 i ja 
no vam poder reaccionar. Però 
he de destacar a l’equip, va es-

tar a l’altura i va donar la cara 
fins el final. Les queixes pels 
fores de joc són en jugades en 
les que estic a la banda i les veig 
molt clares. Seguirem treballant 
per millorar. Tot i el resultat, cal 
valorar el partit i la il.lusió dels 
jugadors”.
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BY JOAQUIN CELMA

Derrota de l’Amposta a la 
pista del líder (30-21)

HANDBOL

El sènior femení del Club Hand-
bol Amposta de Divisió d’Honor 
Plata va perdre en la seua visita 
a la pista del líder Mislata (30-
21), equip que només ha deixat 
escapar tres punts fins ara i és 
un clar candidat a disputar les 
fases d’ascens a Lliga Oro.
El Mislata, amb més enverga-
dura i rotació de banqueta, va 
demostrar el seu potencial. Així 
i tot, l’Amposta va disputar un 
partit molt complet, amb inten-
sitat tant ofensiva com defensi-

va, però la velocitat del Mislata 
va decantar el duel al seu favor.
16-12 va ser el resultat al des-
cans. A la segona meitat l’Am-
posta es va posar a 3 gols a tres 
gols de les líders quan hi havien 
transcorregut deu minuts de la 
represa. Posteriorment, el Mi-
lata va acabar imposant-se. En 
tot cas, bones sensacions de 
l’Amposta per rebre en la pro-
pera jornada a l’Handbol Lleida, 
una autèntica final per la per-
manència de categoria.

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
triomf contra CV Saragossa (3-1)

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. 
L’Ascó va perdre contra la Roca 
28-34. En el seu grup els cinc 
últims classificats, els que es-
tan en la posició de descens, 
s’estan quedat força ressagats, 
i l’únic d’ells que va poder gua-
nyar va ser el Vilanova del Camí, 
que tot i superar el Martorell 
continua en l’última posició.
** 1a LLIGA CATALANA SÈ-
NIOR FEMENÍ. El Perelló va 
vèncer el quart partit seguit, 
contra el Laietà Argentona 
(21-14).  Bon treball defensiu 
de les perellonenques contra 
un equip com el Laietà d’Ar-
gentona, que ja està descartat 
i que haurà de jugar la fase de 
descens. Aquest va ser el quart 
triomf seguit de les perellonen-
ques que, aprofitant el descans 
de l’Ampolla, han pujat al cin-
què lloc, que és de promoció 
d’ascens..
El partit es va disputar al Pavelló 
de Tortosa per les obres al del 
Perelló. “A falta de dos jornades 
per acabar la primera fase, ara 
només depenem de nosaltres”.
Al final del partit, l’equip va des-
plegar una pancarta de suport a 
Montse Forner, operada recent-
ment. Per la seua part, l’Hand-
bol Club Ampolla va descansar. 

El sènior masculí del Club Vo-
lei Roquetes de Súperlliga 2 
va guanyar contra el Volei Sa-
ragossa per 3-1 amb parcials 
(25-17/22-25/25-18/25-15).
“Partit en el que l’equip, tot i les 
baixes, va demostrar que amb 
treball, esforç i sobretot il.lusió 
es pot guanyar. Amb aquesta 
victòria l’equip se situa en la 4a 
posició i a falta de disputar 6 
jornades ha salvat la categoria 
i la temporada vinent tornarà 
a estar a la competició estatal 
de Superlliga2. Gràcies a tota 
l’afició que ens va acompanyar 
amb aquesta gran victòria”.
El proper partit, l’equip es des-
plaçarà a Canàries contra El 

Volei San Roque. Altres resul-
tats del cap de setmana pas-
sat: derrota del sènior femení 
(3-1) a la pista del CV Cabrils. 
El cadet masculí blau va per-
dre (3-2) a la pista del Volei-
bol Sandor. Victòria del sènior 
masculí B contra el CV Sant 
Martí (3-1). L’infantil femení 
Blanc va vèncer (0-3) con-
tra l’Escola Elisabeth. Victòria 
del cadet masculí blanc (3-0) 
contra el Voleibol Mundet. 
L’infantil femení Blau va per-
dre (0-3) contra el Club Vo-
lei Salou. Derrota del juvenil 
masculí (1-3) contra el Voleibol 
Mundet. 
Nota i foto: CV Roquetes

** Segona divisió Futbol 11. 
16 jornada. 
Vilanova-Gandesa 3-4
Tarraco-Aldeana 0-2
** Lliga Ebre futbol-7. 17 jornada
Perelló-J i Maria 3-0 (np)
Femeni Alcanar-la Cava 9-1
Campredó-Rapitenca 2-1
Tortosa-R Bítem 6-1

Futbol femení
La Plana-Olimpic sus
Roquetenc-Arnes 3-0
La Cava-Ampolla sus
Roquetenc és líder amb 46 
punts, seguit pel Femení Alca-
nar, amb 45. Perelló, tercer amb 
42
** Juvenil Futbol 11 1a divisió
Igualada B-Terres de l’Ebre 8-1

Resultats: Amposta-Tortosa sus; Alcanar-Aldeana 5-0; Roque-
tenc-Vinaròs 4-0; Perelló-S Bàrbara 0-4. Ametlla-Canareu sus. 
Alcanar, líder 30 punts. Rapitenca i Tortosa, 28 i 27. Roquetenc 
27 i Amposta 25. (Rapitenca i Tortosa, 1 partit menys i l’Ampos-
ta, 2). 

Veterans

LLIGA DIVISIÓ D’HONOR. El FS Roquetes va perdre en la seua visita 
a Maials (5-2). L’equip és novè, a 4 punts de la zona compromesa.
LLIGA PRIMERA DIVISIÓ. Grup 6 A. El líder Amposta va vèncer al 
Playas Salou per 2-12. Per la seua part, el Tivissa va perdre a casa 
contra l’Alforja (1-4). El derbi va ser per al Futsal Tortosa que va 
golejar l’AES la Sénia per 6-2. Grup 6 B. El líder Hostal de l’Anton de 
Batea va imposar-se 2-7 al Futsalpax de Tarragona. El Móra d’Ebre 
va perdre (5-2) a la pista del Flix, en el derbi de la Ribera. 
LLIGA SEGONA DIVISIÓ. Grup 11. L’Ampolla va perdre contra el 
Rapitenc (3-4), l’Experience Amposta va guanyar a l’Ulldecona Fut-
sal (4-3). L’Alcanar va golejar el Catllar (4-1), l’Amposta B va em-
patar amb el Vilaseca (3-3) i el FS Roquetes B va caure contra el 
Vinallop 4-5.
Grup 12. L’Inter Rasquera va golejar el Miravet 7-3, l’Ascó va empa-
tar a Capçanes (4-4); el Riba roja va vèncer el Botarell 5-3 i el Móra 
la Nova es va imposar 1-3 a la pista de l’Aula Esport. 

Handbol

HANDBOL

Resultats dels equips del 
club.  El sènior masculí va 
perdre en la seua visita a la 
pista del Berga (28-21). Un 
partit que va decidir-se al 
segon temps i en el que, tot 
i la reacció, no es va poder 
reduir l’avantatge dels locals. 
El juvenil masculí va acon-
seguir una treballada victòria 
a la pista del líder (35-36). 
Un gran partit, amb un final 
emocionant.
El juvenil femení va perdre 
en la visita al CH Igualada 
(33-20). El cadet mascu-
lí, per la seua part, va cedir 
una derrota contra l’Handbol 
Cooperativa Sant Boi (40-
41). Gran partit i l’equip que 
va demostrar que mereix es-
tar més amunt a la taula. Va 
pel bon camí.
L’infantil masculí va perdre a 
la pista del GEiEG per 45-35.
I el femení va guanyar en la 
visita al Castelldefels per 29-
31. Bon partit i cinquena vic-
tòria seguida de les noies di-
rigides per Alexandra Albesa.

Centre Esports 
Tortosa

Futbol sala

Infantil femení Blanc del CV Roquetes.

QUARTA CATALANA
TRIOMF DE LA CAVA B, CONTRA EL 
FILIAL DE L’AMETLLA (2-1)

Victòria del filial cavero contra 
el de l’Ametlla de Mar (2-1). Re-
muntada amb gols de Devon.
Ramon Cruelles, tècnic de la 
Cava B: “va ser un dia important 
per a Joel Durà ‘Fletxa’ perquè 
va venir la televisió de la Fede-
ració per fer-li un reportatge 
per ser el jugador de més edat 
amb 54 anys. Merescut home-
natge. Del partit, dir que va ser 
igualat entre dos equips de la 
part baixa de la taula. Sabíem 
que era un partit en el que po-
díem competir perquè vam re-
cuperar efectius i això canviava 
la situació respecte  altres partit 
perquè ja hi ha més recursos per 
regenerar l’equip. Malgrat això, 
va ser l’Ametlla qui es va avan-
çar amb un bon gol. Vam reac-
cionar i els dos equips vam tenir 
altres opcions. A poc del final, 
Debon va empatar, amb el llan-
çament d’una falta. A la segona 
meitat vam sortir molt enxufats 
i els jugadors van donar-ho tot 
i, arran d’un córner, Debon, des 
del vertex de l’àrea, va marcar el 
2-1. El partit, amb els minuts, va 
estar obert. L’Ametlla, que té un 

molt bon jugador, amb molt de 
nivell per a 4a, va fer un parell de 
pals. Vam haver de sofrir. Des-
tacar l’equip pel seu treball, així 
com l’actuació del porter Fran-
cesc. L’equip va lluitar, sent més 
competitiu, i va sumar la victò-
ria, amb treball i esforç”. 
Jordi Subirats, de l’Ametlla: 
“crec que va ser una derrota in-
justa. Per ocasions i mérits ja a la 
primera meitat haguéssim hagut 
d’encarrilar el partit. Ja als pri-
mers minuts vam tenir dos oca-
sions clares i Salifu va marcar el 
0-1. Ells van tenir una i natros 
dues més a través de Maura i Sa-
lifu. Del 0-2 es va passar a l’1-1 
en una falta que va transformar 
Devon. A la represa el partit va 
obrir-se més i natros amb espais 
vam generar noves oportunitats. 
En un córner en contra ells van 
aconseguir el 2-1, després de 
dos o tres rebots. Fins el final 
vam intentar-ho amb un altre 
pal i el seu porter va estar força 
bé evitant les ocasions. Penso 
que, tot i les dificultats per fer 
plantilla, mereixem més pel joc 
que despleguem”.
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ARRÒS DE
MUNTANYA

Ingredients (6 persones): 
• 500 g arròs bomba
• 400 g costella de porc
• 250 g botifarra negra
• 25 g ceps deshidratats
• 400 g carxofes
• 2 tomàquets o 400 g tomà-
quet trossejat
• 1/2 pebrot vermell
• 2 l brou o aigua
• 2 dents d'all
• safrà
• unes branques de romaní
• oli d'oliva extra verge
• sal

Preparació:
En primer lloc, posarem els 
ceps en remull una o dues ho-
res abans. En una paella amb un 
bon raig d'oli anirem sofregint les 
carns: primer les costelles, tallades 
petites, i després la botifarra, talla-
da en rodanxes. Anirem donant 
la volta a la carn i, quan tindran 
un color daurat, la reservarem a 
banda, o deixarem a un costat de 
la paella, i hi afegirem la carxofa, 
pelada i tallada en trossos pe-
tits. Deixarem coure 5 minuts. Hi 
posarem els ceps, nets i tallats a 
trossos no massa petits. Deixarem 
coure un parell de minuts. A con-

tinuació, hi afegirem els pebrots 
tallats ben finets, allò que se'n 
diu en brunoise, sofregirem una 
mica i a continuació hi aboca-
rem els tomàquets, triturats o 
trossejats, i salpebrarem. Dei-
xarem coure 5 minuts més. En 
aquest punt, hi posarem l'arròs, 
remenarem bé un parell de mi-
nuts i de seguida hi abocarem 
el brou o aigua. Tirarem a la 
cassola el pebre roig i el safrà, i 
deixarem coure uns 18 minuts, 
una mica menys si és cassola de 
fang. Als últims minuts hi posa-
rem per damunt les branquetes 
de romaní o farigola.

Si us agraden els arrossos d'aromes i sabors intensos, aquest l'heu de tastar. La 
combinació d'ingredients és molt interessant i fan d'aquest arròs un plat saborós 
i reconfortant, en el que trobareu un bon equilibri entre carn i verdures. Ideal per 

aquests dies de fred.
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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:

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.

capricorn
22/12 al 20/01

Bona etapa per 
viure intensament 
l'amistat amb tro-
bades esperades o 
persones que tornen 
del passat. A la feina, 
algú et fa llum de 
gas, no deixant-te les 
coses clares.

aquari
21/01 al 19/02

Molta inspiració. 
Estàs d'allò més 
connectat a l'entorn 
i apliques aquesta 
creativitat en el teu 
dia a dia. Poses 
límits a tots aquells 
que et diuen com 
has de fer les coses.

sagitari
23/11 al 21/12

Necessites fer alguns 
canvis profunds a 
la teva vida i en les 
setmanes vinents 
podràs començar-los. 
Una persona de 
signe Solar o Llunar 
Peixos, vol conèixer-
te millor.

escorpí
24/10 al 22/11

La Lluna Nova 
planta una llavor a 
la teva Casa V i pot 
marcar l'inici d'una 
relació sentimental. 
Possible augment 
de la fertilitat. Dies 
de trasllats o més 
desplaçaments.

balança
24/09 al 23/10

Bons dies per fer una 
escapada romàntica 
o un íntim sopar amb 
espelmes. Amb la 
Lluna Nova a Casa 
VI pots iniciar un 
tractament mèdic. 
Noves oportunitats 
al sector laboral.

àries
21/03 al 20/04

Fas el valent, però per 
dins tens moltes emo-
cions trobades que 
només mostres als 
que més estimes. Les 
activitats esportives 
o lúdiques en equip, 
poden donar-te bons 
moments.

cranc
22/06 al 23/07

Etapa de canvis. 
Algunes persones 
surten de la teva vida 
i n'entren de noves. 
Confidències entre 
amics. Si estaves 
insomne, vas recu-
perant el teu ritme 
habitual del son.

verge
24/08 al 23/09

Has decidit imple-
mentar canvis al 
sector laboral per 
posar-te al dia en 
alguns coneixements 
i tecnologia. Podries 
descobrir diversos 
secrets familiars que 
et sorprendran.

taure
21/04 al 21/05

Et convé concretar 
millor els objectius 
professionals a 
llarg termini. Si has 
deixat de banda les 
amistats per atendre 
obligacions, potser 
ha arribat l'hora de 
retrobar-vos.

peixos
20/02 al 20/03

Felicitats! El Sol 
entra al teu signe. 
En el darrer any has 
tingut més temps 
per pensar i has 
establert prioritats. A 
la feina et convé ser 
prudent i no confiar 
cegament.

lleó
24/07 al 23/08

Podries trobar-te 
una mica saturat de 
feina i hauràs de dir 
no a algun projecte 
o sol·licitud. En 
qüestió de salut, 
prefereixes cercar 
altres opinions o 
teràpies diverses.

bessons
21/05 al 21/06

Organitzes millor 
el teu temps de 
lleure per descon-
nectar de l'estrès. 
Si estàs solter i tens 
una primera cita, 
podria sorgir una 
bona compatibilitat 
intel·lectual.
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YOLANDA CARDONA IBÁÑEZ
DIRECTORA TÈCNICA DE LA FUNDACIÓ 
PRIVADA TUTELAR TERRES DE L’EBRE

La Fundació Privada 
Tutelar de les Terres 

de l’Ebre és una entitat 
privada d’interès general 
i sense afany de lucre que 
va dirigida a la tutela de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual i les persones 
grans que ho necessitin. 
Procediment judicial, 
incapacitació, tutela, 
curatela, (actualment diem 
mesures de suport en lo 
canvi normatiu de la nova 
llei), administració de béns, 
patrimoni, testament... són 
termes complicats i alhora 
comprendre’ls és cabdal 
per poder preveure el futur 
d’aquestes persones. El 
darrer projecte de l’entitat 
també és solidari, en este 
cas a través de l’esport. Ens 
ho explica Yolanda Cardona 
Ibáñez, Directora Tècnica de 
la Fundació Privada Tutelar 
Terres de l’Ebre.

En què consisteix el gol 
solidari?
És una activitat voluntària a tra-
vés de la qual les persones par-
ticipants opten a l’oportunitat 
de tirar un penal. Sigui quin sigui 
el resultat, sempre s’obté pre-
mi. Si marquen el gol, el premi 
que obtens és l’aconseguit per 
donacions de diferents establi-
ments o serveis. Com una ac-
tivitat de perxar al Restaurant 
de l’Estany “Casa de Fusta”, un 
dinar al Restaurant Oporto… I 
en el cas de no marcar el gol, la 
persona s’emporta la pilota amb 
la que ha llançat el penal, la qual 
està donada per establiments 
locals com en l’últim que va ser 
per part d'Adam Sports. 

Com va sorgir la iniciativa?
Moltes de les nostres persones 
amb necessitats de suport els 
agrada molt l’esport i vam pen-
sar que seria una bona oportu-
nitat perquè passessin un gran 
dia i a la vegada nosaltres do-
nar a conèixer la feina que fem. 
L’esport és una activitat i gran 
font de satisfacció que a la ve-
gada millora la qualitat de vida 
i a més connecta persones per 
una bona causa.

Heu tingut diverses 
experiències, però esteu 
treballant amb d’altres. 
Fins ara ja portem un torneig 
solidari de pàdel que vam 
realitzar al Padel Colors, una 
recollida d’aliments nadalencs 
amb el Club Natació Tortosa 
i el gol solidari realitzat amb el 
CD Roquetenc (imatges de les 
fotos de la part superior). També 
tenim un conveni anual amb 
el CE Futsal Tortosa amb qui 
durem a terme diversos actes. 
Així mateix, a hores d’ara estem 
en contacte amb altres entitats 
esportives a les que estem 
molt  agraïts  per la implicació 
i resposta que ens ofereixen. 
Esperem en breu realitzar les 
activitats corresponents.

Quanta gent formeu la 
Fundació?   
10 treballadors, 7 membres al 
Patronat, que és l’Òrgan gestor 
de l'entitat, i comptem amb uns 
15 voluntaris en actiu i puntuals 
i en estos moments atenem a 
101 persones de tot el territori 
de les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, 
Montsià, Terra Alta i Ribera).

Objectius de l’entitat.  
En línies generals seria vetllar 
per la qualitat de vida de totes 
aquelles persones que atenem 
i els donem suport. Som una 
gran família a nivell emocional, 
amb les nostres virtuts i defectes 
però sempre buscant el millor 
dels seus interessos. O com el 

Departament ens diu, una família 
molt exigent per la coneixença 
del sistema.

‘Tots sumem’. És així o encara 
costa dur a terme projectes 
solidaris?  
Bé, hi ha molt bona predisposició 
inicial, però de vegades no es 
fan reals les bones intencions. 
Esperem que en el món de 
l’esport que és diferent, almenys 
així ens ho sembla perquè hi 
ha gent de la Fundació molt 
implicada en diferents disciplines 
esportives, puguem aconseguir 
aquells reptes que pretenem. 
Simplement, busquem ajudar 
a  les persones que atenem del 
territori i tant ho necessiten. 
Som Fundació Privada Tutelar 
de les Terres de l’Ebre. Moltes 
vegades veiem les dificultats de 
la gent de fora i no ens adonem 
que al nostre voltant i molt a 
prop també en tenim. 

Propers reptes.  
Tenim pendent realitzar diverses 
activitats amb el Club Esportiu de 
Futbol Sala de Tortosa (FUTSAL), 
així com diversos penals solidaris 
amb altres entitats esportives. 
Hem establert contacte amb 
l’Ebre Escola Esportiva i el CD 
Tortosa, dels que estem esperant 
resposta,  i també estem establint 
vincles amb el Centre d’Esports 
Tortosa d’Handbol. Anirem 
contactant en més disciplines i 
poblacions,  però aprofito per si 
algú ho vol fer, ens pot trucar o 
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passar per l’oficina o el que sigui 
per contactar via xarxes i estarem 
encantats de fer el repte plegats. 
Estem a l’Avinguda Barcelona 
52 baixos de Tortosa i el nostre 
telèfon és el 977597505. 

Ajuts institucionals.  
Són molt complicats d’aconseguir, 
tot i no poder dir que no en 
tenim algun, però res a veure 
amb la magnitud de la necessitat 
real de les persones. Molts cops 
les necessitats bàsiques  estan 
cobertes a nivell de vivenda i 
manutenció en casos de tenir 
places públiques, però s’ha 
de tenir en compte que hi ha 
moltes altres necessitats com 
oci, perruqueria, podologia, 
complements vitamínics,  mèdics… 
que no entren i no es poden 
assumir les despeses que 
comporta.  I ja quan parlem 
de persones que viuen soles al 
seu domicili, és molt complicat 
gestionar tot el que implica. 

Es valora la feina social que 
es porta a terme des de la 
Fundació?  
Considero que tots aquells que 
ens coneixen, i saben el que fem 
i treballem, sí que ho valoren i 
ens ho manifesten, però el més 
important per mi és el propi 
reconeixement de les persones 
que atenem i l’afecte que ens 
tenen. Això no està pagat!
Crec sincerament que l’equip 
professional  que forma la 
Fundació, a part d’humà,  té una 

sensibilitat innata i de la qual estic 
molt orgullosa. Tinc al millor 
equip i és just manifestar-ho!!.  
Per acabar, dir que estem 
treballant per fer algun concert 
benèfic solidari en un futur, 
entre altres coses,  i esperem 
anar-vos informant i tenir una 
bona acceptació. La gent de les 
nostres terres s’ho mereix!!!.

LA FUNDACIÓ PRIVADA 
TUTELAR ÉS UNA ENTITAT 

PRIVADA D’INTERÈS 
GENERAL

I SENSE AFANY DE LUCRE 
QUE VA DIRIGIDA A LA 

TUTELA DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT

INTEL·LECTUAL I A LES 
PERSONES GRANS QUE HO 

NECESSITIN

DARRERAMENT, ENTRE 
ALTRES REPTES, 

L’ENTITAT HA POSAT EN 
MARXA 

‘EL GOL SOLIDARI’


