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« « La festa dels bous recupera La festa dels bous recupera 
la normalitat la normalitat »»

La fiscalia
demana 6 anys i 

3 mesos de presó per 
a Lluís Salvadó

La fiscalia demana sis anys i tres mesos de presó i 
27 anys i tres mesos d’inhabilitació per a Lluís 

Salvadó pel referèndum de l’1 d’octubre.

                     P3

  L’entitat recela de la possibilitat de perdre 
els trens de mitjana distància a l’R-16 amb 

l’ample de via internacional.

                     P3

Trens Dignes celebra 10 
anys amb les mateixes 

reivindicacions que quan 
es va crear la plataforma
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Anticoncepció masculina:
una molècula prometedora en estudi

Segons els resultats 
publicats per la revista 

Nature Communications una 
píldola va aconseguir "reduir 
la fertilitat masculina de 
manera ràpida i temporal en 
ratolins" 
Què passaria si, abans de cada 
relació sexual, els homes pren-
guessin una pastilla que blo-
quegés els seus espermatozoi-
des durant unes hores, però 
després els retornés tota la 
seva mobilitat? 
Realitzat en ratolins, un estudi 
publicat a Nature Communica-
tions obre aquesta pista encara 
lluny de fer-se realitat.
Gairebé la meitat dels emba-
rassos són no desitjats: aquesta 
sorprenent proporció és avan-
çada pels investigadors de la 
Universitat de Cornell a  Ithaca, 
Nova York, en la introducció 
de la presentació dels seus re-
sultats. Les dones s'encarre-
guen principalment de la seva 
anticoncepció, i disposen d'un 
arsenal força extens (píndola, 
DIU, implant, anell vaginal, etc.). 
Actualment, l'anticoncepció 
masculina es limita als preser-
vatius i la vasectomia (la lliga-

dura dels conductes que trans-
porten els espermatozoides), 
els efectes dels quals poden ser 
irreversibles.
La píndola masculina s'ha man-
tingut durant dècades com un 
objectiu inassolible, per motius 
complexos que deriven del des-
interès de la indústria farmacèu-
tica, així com veritables reptes 
fisiològics a superar. No obs-
tant això, diversos projectes han 
obtingut resultats interessants 
després de proves en humans. 
Però encara s'han de confirmar 
en mostres més grans.
L'estudi publicat dimarts es tro-

EDITORIAL

ba en una fase molt anterior, ja 
que es va dur a terme en rato-
lins. Tanmateix, té l'avantatge 
d'obrir una nova via perquè és 
un anticonceptiu "únic" i no, 
com la píndola femenina, un 
tractament que s'ha de prendre 
al llarg del temps per garantir el 
seu efecte. A més, a diferència 
de la píndola "clàssica", no es 
tracta d'administrar hormones, 
sinó d'inhibir l'acció d'un en-
zim, l'adenilat-ciclasa soluble, 
que té un paper central en la 
mobilitat dels espermatozoi-
des.  Per tant, estan bloquejats 
durant diverses hores.

En els ratolins estudiats, la mo-
lècula va impedir tots els emba-
rassos quan les relacions sexuals 
tenien lloc durant les dues ho-
res posteriors a l'administració. 
D'altra banda, ja no va tenir cap 
efecte 24 hores després, sense 
que es notifiquen efectes se-
cundaris. Una solució per a ga-
rantir l'equitat de gènere perquè 
aquesta estratègia innovadora, 
a demanda i no hormonal, re-
presenta un concepte anticon-
ceptiu no provat anteriorment 
que té el potencial d'aconseguir 
l'equitat de gènere i, com l'arri-
bada de l'anticoncepció oral per 
a les dones, de revolucionar la 
planificació familiar.
Les proves clíniques s'han de 
dur a terme en humans en un 
termini de tres anys per garan-
tir la seguretat del producte 
en particular sobre la fertili-
tat. Mentrestant, el laboratori 
de Jochen Buck provarà el seu 
producte en conills,  "un model 
molt bo per a la reproducció 
humana".
Estarem expectants per veure 
quan un home pren un anticon-
ceptiu només quan el necessita i 
tantes vegades com el necessita.

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

La metgessa de famí-
lia Rosa Dalmau Llorca, és 
coordinadora del Grup de 
Recerca GAVINA el qual 
avalua intervencions sani-
tàries per millorar la presa 
de decisions i els resul-
tats de salut en l’àmbit de 
l’Atenció Primària.
El grup multidisciplinari 
consta d’onze investiga-
dors i, actualment, té com 
a reptes principals mante-
nir el finançament públic 
i privat del grup, augmen-
tar els seus productes de 
transferència i innovació, 
incrementar el seu impac-
te bibliomètric, i impulsar 
la seva internacionalitza-
ció.

SEGONS ELS RESULTATS PUBLICATS PER LA REVISTA NATURE COMMUNICATIONS UNA PÍNDOLA VA ACON-
SEGUIR "REDUIR LA FERTILITAT MASCULINA DE MANERA RÀPIDA I TEMPORAL EN RATOLINS"

Pilar Montesó Curto, infer-
mera de l’EAP Tortosa Oest, 
és la investigadora principal 
del grup SensiTEbre que ha 
rebut l’acreditació AGAUR 
com a grup emergent 
Aquest grup és el primer 
que es dedica íntegrament 
a la recerca de les Síndro-
mes de Sensibilització Cen-
tral en l’àmbit de l’Atenció 
Primària de l’ICS i focalitza 
la seva investigació en la 
millora de l’abordatge de 
la fibromiàlgia i la fatiga 
crònica des de l’Atenció 
Primària, sent una recerca 
molt aplicada que inclou la 
participació ciutadana i la 
dels professional de salut, 
per tal d’optimitzar l’efec-
tivitat de les intervencions i 
l’adherència terapèutica.

Marylène Lejeune, biòloga 
del Servei d’Anatomia de 
l’Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta, és coordina-
dora del Grup de Recerca 
en Patologia Oncologia i 
Bioinformàtica (PO&B), que 
s’ha acreditat per tercera 
vegada com a grup conso-
lidat. L’equip PO&B és un 
grup interdisciplinari que 
inclou patòlegs, oncò-
legs, hematòlegs, biòlegs, 
biomèdics, físics i informà-
tics, tots ells amb habilitats 
clíniques i metodològiques 
estratègiques pel desenvo-
lupament de les línies de 
recerca del grup, centrades 
en l’estudi del microam-
bient tumoral mitjançant 
l’anàlisi d’imatges digitals i 
modelatge matemàtic.

ROSA DALMAU LLORCA PILAR MONTESÓ CURTO MARYLÈNE LEJEUNE

Aquest dissabte, 11 de febrer, 
va ser el Dia Internacional de 
les Dones i les Nenes en la 
Ciència, proclamat per tal de 
promoure la participació en 
condicions d'igualtat de les 
dones i les nenes en l'educa-
ció i fomentar una major pre-
sència d’aquestes en el camp 
de la ciència. És per aquest 
motiu que des de la Gerència 
de l’ICS a les Terres de l’Ebre 
volem posar en relleu el paper 
d’algunes de les investigado-
res de l’ICS Ebre i reconèixer 
els seus èxits professionals.

Es consolida 
la presència 

de dones 
científiques 
a la Gerència 

Territorial 
de l’ICS a les 

Terres de l’Ebre
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Pel referèndum de 
l’1 d’octubre

La fiscalia va demanar set anys 
de presó per a Josep Maria Jové 
i 32 anys d’inhabilitació, sis anys 
i tres mesos de presó i 27 anys i 
tres mesos d’inhabilitació per a 
Lluís Salvadó i un any d’inhabi-
litació per a Natàlia Garriga pel 
referèndum de l’1 d’octubre. Al 
president del grup parlamentari 
d’ERC i al president del Port de 
Barcelona els acusa dels de-
lictes de malversació agreuja-
da, prevaricació i desobedièn-
cia, mentre que a la consellera 
de Cultura li atribueix només 
aquest últim. Els reclama també 
multes que van des dels 18.000 
euros de Garriga, els 24.000 de 
Salvadó i els 30.000 de Jové. A 
aquests dos últims, a més, els 
demana 754.920 euros en con-
cepte d’indemnització a l’erari 
públic pel “perjudici patrimonial 
causat”.
Per la seua part, el Govern veu la 
Fiscalia “esbiaixada cap a l’extre-
ma dreta” en la petició de penes 
a Jové i Salvadó.
La consellera de la Presidència, 
Laura Vilagrà va denunciar l’”à-
nim venjatiu de la justícia” i que 
no hi ha separació de poders. 
El president del govern espanyol, 

La fiscalia demana 6 anys i 3 mesos 
de presó per al rapitenc Lluís Salvadó 

“La temporada taurina 2022 s’ha desenvolupat
amb la normalitat prèvia a la pandèmia”

La festa dels bous de les Terres 
de l’Ebre també va recuperar “la 
normalitat” l’any passat després 
d’un 2020 aturada i un 2021 
amb restriccions sanitàries. La 
temporada taurina es va tancar 
a les festes de la Segregació 
de Camarles al desembre, amb 
dades similars a les d’abans de 
la pandèmia. Van ser 190 dies 
amb bous, amb 469 especta-
cles taurins programats, en 49 
festes de 27 pobles del terri-
tori. S’han obert tretze expedi-
ents per males pràctiques, nou 
per denúncies de particulars 
o entitats animalistes i quatre 
per actes d’ofici dels veteri-
naris que controlen la festa. 
Tres s’han arxivat, set estan en 
tràmit i tres més han acabat 
amb un expedient sancionador 
-una multa econòmica als or-
ganitzadors- per faltes greus. 
Com ha remarcat el delegat 
del Govern, Albert Salvadó, la 
temporada taurina 2022 s’ha 

desenvolupat “amb la norma-
litat prèvia a la pandèmia en 
tots els sentits”, tant per dies de 
correbous celebrats, com pels 
expedients oberts, les xifres de 
la campanya es mantenen “dins 
dels barems” que es registraven 
els anys anteriors a la covid. 
“No hi ha cap casuística que 

El Govern tramita 
tretze expedients 

per males 
pràctiques, tres dels 

quals amb sanció 
ferma per falta greu

ACTUALITAT
9 MEUR anuals 

per mantenir el 
Castor

Enagás segueix destinant en-
tre vuit i nou milions anuals al 
manteniment de les hiberna-
des instal·lacions del projecte 
Castor, mentre espera el visti-
plau del Ministeri per a la Tran-
sició Ecològica a la Declara-
ció d’Impacte Ambiental (DIA) 
per segellar definitivament els 
pous. El conseller delegat de 
la companyia, Arturo Gonzalo, 
ha explicat que segueixen as-
sumint les despeses fins que el 
govern espanyol les compensi 
“oportunament”.

BREUS

ens alarmi especialment, ni cap 
pràctica que ens faci preocu-
par. Tot està dins del convenci-
onal i normal d’una temporada 
prepandèmica”, ha insistit.
Enguany la temporada taurina 
s’ha avançat dos mesos amb la 
celebració de correbous a Go-
dall per Carnaval.

Pedro Sánchez, va mostrar “res-
pecte” per la petició de la Fiscalia 
i va dir que ell mantindrà l’apos-
ta “pel diàleg”. El president de la 
Generalitat, Pere Aragonès, va 
lamentar que la judicatura man-
tingui “la voluntat de venjança” 
després de la darrera petició de 

Fiscalia. Junts va acusar l’Estat 
d’intensificar la “repressió” a l’in-
dependentisme amb la petició 
de la Fiscalia per Jové i Salvadó
El secretari general de Junts, 
Jordi Turull, va recriminar al 
PSOE que es criminalitzi “encara 
més” l’1-O i apel·la de nou a la 
unitat del moviment. 
Per últim, la candidata de Cs a 
l’alcaldia de Barcelona i porta-
veu del grup parlamentari, Anna 
Grau va dir que “no es poden 
cometre delictes i esperar una 
impunitat judicial”. (ACN)

Illa insta a 
“respectar” 
les decisions 

judicials
El president del grup parla-
mentari Socialistes-Units per 
Avançar, Salvador Illa, va ins-
tar a “respectar les decisions 
que ha pres recentment el 
poder judicial” després que es 
fes pública la petició de penes 
de presó per als alts càrrecs 
d’ERC, Josep Maria José i 
Lluís Salvadó. Illa, que dissabte 
passat va visitar diferents es-
pais del delta, va fer una crida 
a “mirar cap endavant. Hem de 
girar full d’una etapa negativa 
del nostre país i ho hem de fer 
respectant les decisions dels 
diferents poders de l’Estat”, va 
assegurar des dels Muntells.

Amposta: 
Batxillerat 

Esportiu 
L’Institut de Tecnificació d’Am-
posta (ITEC) amplia la seva 
oferta formativa i serà el primer 
centre de les Terres de l’Ebre 
en oferir l’especialitat de Bat-
xillerat Esportiu. Els nous estu-
dis es començaran a impartir 
el curs vinent 23/24. Es tracta 
d’un Batxillerat que es combi-
narà amb els cicles formatius 
de Tècnic en Salvament i So-
corrisme o de Tècnic en Futbol. 

Trens Dignes 
celebra 10 anys
La plataforma Trens Dignes 
Terres de l’Ebre-Priorat com-
pleix deu anys amb les mateixes 
reivindicacions amb què es va 
crear sobre la taula, per millorar 
les infraestructures i els serveis 
ferroviaris al territori. Continu-
en fent falta manteniments a 
l’R-15, es continuen patint re-
tards en els trajectes, falta una 
estació intermodal a l’Aldea així 
com trens d’alta velocitat i con-
nexions “dignes” amb el Camp 
de Tarragona i Barcelona. L’en-
titat lamenta que algunes de les 
fites aconseguides, s’han per-
dut amb la pandèmia, i alerten 
que la situació es podria com-
plicar encara més, quan l’R-16 
passi d’ample de via ibèric a 
internacional perquè “no hi ha 
trens” per suplir els combois 
actuals que donen servei de 
mitjana distància a l’Ebre.
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** El CAS Tortosa rep la certificació HepCelentes. El reconeixement premia el treball 
i el compromís amb la prevenció, la detecció, la cura i l’eliminació de l’hepatitis C 
al Centre de Tractament i Seguiment a les Addiccions de la Clínica Terres de l’Ebre.

** L’AJUNTAMENT DE TORTOSA ha informat que s’han plantat 21 noves palmeres 
al parc Teodor González, dins dels treballs per a potenciar este espai verd de la 
ciutat. D’esta manera, es contraresten els efectes negatius que va provocar sobre 
les palmeres l’escarabat morrut, plaga que va provocar una gran mortaldat de pal-
meres a tot el llevant de la Península. Les accions continuen durant els pròxims dies 
i setmanes amb la plantació d’espècies arbustives, vivaces i de floració, així com 
altres actuacions de millora del parc.

** DIMARTS es va celebrar, un any més, el dia internacional de les llengües ma-
ternes amb un acte a la biblioteca Marcel·lí Domingo. Enguany, amb la lectura de 
fragments d’obres de Francesca Aliern, traduïts a diferents idiomes.

** OBRES: esta setmana s’han iniciat la fase final de les obres del carrer Barcelona, 
amb la renovació de l’asfaltatge. Els treballs van començar a la zona més pròxima a la 
plaça de la Unió. L’actuació seguirà durant els pròxims dies a la resta de carrer Barce-
lona, entre el carrer Puigcerdà i la plaça Àngel Acosta, per a definir el carril de vehicles 
i el nou carril bici. Al mateix temps, l’Ajuntament ha renovat l’asfaltatge a l’àmbit de la 
plaça Santa Coloma i s’està completant el soterrament de dos grans canonades, per 
a evitar les inundacions en moments de grans pluges.

** MOVEM TORTOSA aposta per la creació d’un aparcament gratuït en superfície a 
Ferreries. També proposa “l’eliminació de la zona blava a la tarda i els dissabtes, do-
nant resposta així a dos de les reivindicacions més importants del barri de Ferreries. 
D’entre les suggerències rebudes al barri, Movem Tortosa ha destacat que “un cop 
més hi ha les que es repeteixen sistemàticament a tots els barris, com la millora del 
servei de neteja, la seguretat ciutadana, enllumenat i manteniment de voreres”. Jordi 
Jordan, alcaldable de Movem Tortosa, ha volgut destacar “la demanda d’aparcament 
entre aquestes propostes generalitzades”. D’altra banda, el coordinador de Movem 
Terres de l’Ebre i diputat al Parlament, Jordi Jordan es va reunir  amb el Delegat del 
Govern per demanar “celeritat en l’aplicació dels Fons Nuclear, un cop s’aprovin les 
Lleis d’acompanyament dels pressupostos”. 

En 1 minut

L’actuació de millora al castell de la Suda
farà visitables les galeries subterrànies 

a partir del 2026
Un equip format per mem-
bres de l’àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Tortosa i de 
l’organisme estatal Turespaña 
van visitar ahir diversos punts 
del castell de la Suda. Es tracta 
d’una visita de caràcter tècnic, 
dins del procés per a imple-
mentar el projecte de reforma 
que Turespaña farà durant els 
pròxims dos anys al conjunt 
emmurallat del Parador de Tu-
risme. La trobada va recórrer 
els tres àmbits principals en 
els quals se centrarà l’actuació 
prevista: les galeries subterrà-
nies situades al voltant del pou 
central, la necròpolis andalusi-
na i la resta de recinte emmu-
rallat del castell. D’esta manera, 
l’objectiu és poder finalitzar la 
redacció dels projectes d’inter-
venció i fer-ne la licitació, per 
tal de poder iniciar les obres 
a partir del 2024. El termini 

d’execució se situa a la primera 
meitat del 2026. L‘actuació pre-
veu posar en valor el recinte del 
castell de la Suda des d’un punt 
de vista patrimonial. Per a fer-
ho, s’hi destinaran 4,6 M€ amb 
càrrec als fons Next Generati-
on. La intervenció permetrà fer 
accessibles zones que fins ara 
estan tancades al públic de ma-
nera habitual, com les cavitats 

Tècnics de Turespaña i 
de l’Ajuntament han 
visitat el recinte, dins 

dels treballs d’execució 
d’un projecte que 

invertirà 4,6 M€ dels 
Fons Next Generation

TURISME Intervenció 
d’art urbà i 
memòria, al 

barri de 
Sant Jaume

L’art, com a element transfor-
mador de l’espai públic. Esta 
és la premissa amb la qual 
l’Ajuntament de Tortosa ha dut 
a terme una nova intervenció 
de creació de murals de gran 
format, en este cas al barri de 
Sant Jaume. Els treballs han 
anat a càrrec de l’artista Roc 
Blackblock, especialista en la 
confecció de pintures murals 
en diverses ciutats del país. A 
Tortosa, l’artista ja ha signat di-
verses intervencions en els úl-
tims anys, com les fetes al car-
rer Replà, evocant la figura del 
mestre Felip Pedrell; la de la 
plaça de Sant Joan, amb una 
imatge de fa un segle d’un re-
partiment de panoli; una actu-
ació a Ferreries sobre la fauna i 
flora del riu, i la més recent, la 
feta l’any passat a l’exterior del 
refugi antiaeri número 4, so-
bre el patiment i la destrucció 
provocats pels bombardejos 
de la Guerra Civil.

subterrànies.
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, va 
remarcar la importància dels re-
cursos aconseguits per Tortosa 
per a poder fer esta actuació: 
“serà un revulsiu molt important 
per a la ciutat”. També va dir-ho 
el director del Parador, Jesús 
Hernández: “les actuacions pre-
vistes aportaran molt valor afegit 
a la visita turística al Parador”.
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L’Ajuntament i la UAB renoven el conveni 
per seguir recuperant el Fons Arbó

L’investigador predoctoral 
d’Amposta Joan Antoni For-
cadell continuarà recuperant i 
documentant el Fons Sebastià 
Juan Arbó dipositat  l’any 2012 
a l’Arxiu Comarcal del Montsià. 
Així ho recull el conveni de col-
laboració que han signat l’Ajun-
tament d’Amposta i la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, on 
Forcadell està realitzant la seva 
tesi doctoral al voltant de la vida 
i obra d’Arbó, perquè aquest pu-
gui acabar de documentar tot 
el Fons Arbó i finalitzar també 
la seva tesi doctoral, que porta 
per títol ‘Hacia una ecdótica de 
la memòria. La representación 
del exilio literario republicano 
en los materiales del obrador 
escritural del corpus autobio-
gráfico de Sebastià Juan Arbó’.
El conveni contempla que For-
cadell descriurà l’última part 
del Fons Sebastià Juan Arbó 
preservada a l’Arxiu Comarcal 
del Montsià, una actuació que 
ha de permetre quadruplicar el 
nombre d’unitats documentals 

CULTURA

Serà l’investigador Joan 
Antoni Forcadell qui 

seguirà documentant el 
Fons Arbó preservat a 

l’Arxiu Comarcal

descrites actualment a la ins-
titució en relació al Fons Arbó. 
L’investigador també és una de 
les peces claus en l’organitza-
ció de l’Any Arbó, celebrat des 
de l’octubre de l’any passat fins 
l’octubre d’enguany en motiu 
del 120è aniversari del naixe-
ment de l’escriptor, un any que 
culminarà amb la celebració del 
Congrés Arbó.

** EL DESPATX BRULL I ALFONSO ARQUITECTURA I PATRIMONI ha estat el gua-
nyador del concurs d’idees per a la rehabilitació de les Cases del Castell. La propos-
ta preveu fer visibles les restes medievals que hi ha sota la casa més oriental i un bar 
restaurant amb terrassa sobre el riu a la casa més propera a la Biblioteca.

** L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA està realitzant l’inventari de camins encara la recta 
final. S’han inventariat 105 camins de les zones del Delta, Prats i Poble Nou i ara 
queda inventariar tots els camins de la zona de Garriga. La previsió és tenir el docu-
ment finalitzat durant el segon semestre del 2023. 

** AMADEA FERRERES, renovada com a Defensora de la Ciutadania durant cinc 
anys més. El ple aprova la seva ratificació per unanimitat. L’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, ha lloat la feina feta per Ferreres. 

** FÒRUM JOVE: del 22 al 24 de març, amb la Fira d’Educació, activitats formatives i 
serveis d’orientació laboral i educativa, entre d’altres. Les inscripcions a les activitats 
ja es poden fer des del dimecres passat, dia 22 de febrer.

** ESPAIS NATURALS: demà dissabte els guies de natura de l’ONG GEPEC acom-
panyaran en una visita per observar l’entorn de la llacuna de l’Encanyissada. Sortida 
amb bicicleta (10 h). Aparcament del restaurant la Casa de fusta.

** OBRES: l’Ajuntament ha iniciat les obres d’arranjament del carrer Salamanca. Així 
mateix, a través de Serveis Municipals, ha pintat la senyalització horitzontal de l’en-
torn del col·legi Sagrat Cor. També s’està renovant el carrer Prim, entre els carrers 
Doctoral Martínez i prolongació de l’avinguda Catalunya. I aquesta setmana han 
començat actuacions preventives per evitar avaries o incidents al clavegueram dels 
carrers Barcelona, Toledo i Terol. L’alcalde, Adam Tomàs: “després de 7 anys fent 
intervencions correctives i urgents quan es trencaven clavegueres, ara ja podem 
iniciar actuacions preventives i anar substituint el clavegueram en aquells punts 
en què encara no hi ha hagut avaries i anticipar-nos a possibles incidents”. Amb la 
voluntat de seguir renovant el clavegueram, s’està preparant la licitació d’una bossa 
de clavegueram de 125.000 euros.

** L'AJUNTAMENT trau a concurs la concessió administrativa per a la instal·lació 
d’una construcció destinada a bar/restaurant i banys públics al servei del Parc dels 
Xiribecs.

En 1 minut

La compra de l’embarcació 
ecològica a l’empresa Metaltec 
Naval s’ha adjudicat per un im-
port de més de 900.000 euros. 
L’adquisició forma part del 
projecte Pla de sostenibilitat 
turística d’Amposta pel qual 
l’Ajuntament va rebre dos mi-
lions d’euros dels Fons Euro-

S’aprova l’adjudicació de la 
compra de 

l’embarcació ecològica

peus Next Generation dels 
Plans de Sostenibilitat turísti-
ca en destí en la seva primera 
convocatòria.
Al ple, s’ha aprovat amb els 
vots a favor d’ERC, PSC, In-
dependentistes d’Amposta i la 
regidora no adscrita i l’absten-
ció de Som Amposta. 

PLE
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TURISME

La Diputació de Tarragona i 
27 ens ebrencs, entre admi-
nistracions locals i associaci-
ons empresarials, han signat el 
conveni Córner per organitzar 
accions de promoció turís-
tica conjuntes aquest 2023. 
L’acord, que arriba a la seva 
quinzena edició a les Terres de 
l’Ebre, permetrà donar presèn-
cia als participants en deu fires 

La Diputació i 27 ens ebrencs signen l’acord 
anual per a promocionar-se turísticament

Nou pobles s’uneixen per aconseguir 
10 MEUR per digitalitzar la gestió de l’aigua

Tortosa, Morella (els Ports, Cas-
telló) i Alcanyís (Baix Aragó, Te-
rol) lideren el PERTE (projecte 
estratègic per a la recuperació i 
transformació econòmica) que 
s’ha presentat juntament amb 
Mont-roig del Camp (Baix 
Camp), Deltebre, Aldover i Paüls 
(Baix Ebre), Móra la Nova (Ribera 
d’Ebre) i Rubielos de Mora (Gú-

dar-Javalambre, Terol). És una 
proposta de modernització i di-
gitalització de tot el cicle de l’ai-
gua, una inversió de 14,6 MEUR 
que pot aconseguir una sub-
venció de més de 10 MEUR dels 
Fons Next Generation. 
Els pobles més petits opten a 
ajuts de fins al 85% del finan-
çament. La proposta, nascuda 

SOCIETAT

Tortosa, Morella i Alcanyís lideren el 
projecte que inclou comptadors i pous 

intel·ligents i un mapa dels claveguerams

nacionals, estatals i internacio-
nals, generals o especialitzades 

El dissabte 1 d’abril, l’Ampolla 
tornarà a ser l’epicentre del ci-
cloturisme a les Terres de l’Ebre 
amb la III edició de La Garba. 
Aquesta marxa és una propos-
ta esportiva que pretén brindar 
l’oportunitat de conèixer les Ter-
res de l’Ebre a través del ciclis-
me, territori declarat Reserva de 
la Biosfera per la UNESCO l’any 
2013.
Un any més es podrà gaudir de 
diferents distàncies per a tots els 
gustos. Les distàncies Lo Manoll 
de 80 km i La Garba de 128 km 
transcorreran pels dos
hemideltes del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre. Pel que fa a la 
distància més llarga, La Cabra de 
239 km, donarà la volta al Parc 
Natural dels Ports.
El municipi de l’Ampolla serà el 
punt de sortida i arribada dels 
450 participants de la III edició 
de La Garba.

III edició 
de La Garba

Nou curs de 
formació

Sis anys de presó i sis més 
d’internament per a l’acusat 
de violar una dona a Deltebre 
l’any 2020. Fiscalia i l’acusació 
particular han arribat a aquest 
acord de conformitat amb la 
defensa de l’home a l’inici del 
judici que s’havia de celebrar 
aquest dilluns a l’Audiència de 
Tarragona. Inicialment, amb-
dues parts demanàvem una 
pena d’onze anys per un delic-
te de violació i un altre de lesi-
ons. Segons el fiscal, el pro-
cessat, que es trobava intern 
en una fundació per complir 
un tercer grau penitenciari, va 
aprofitar que estava sol amb la 
víctima -tècnica de la residèn-
cia-per agredir-la sexualment. 
L’acusat pateix una deficièn-
cia intel·lectual, esquizofrènia 
i hipersexualitat i té afectades 
les bases psicobiològiques de 
la imputabilitat.

d’Aigües de Tortosa, inclou una 
digitalització de tota la xarxa i un 
‘Street View’ del clavegueram, 

L’AMPOLLA

Aquest dimarts s’ha posat en 
funcionament un nou curs de 
formació que impulsa l’Ajun-
tament de Deltebre, conjun-
tament amb IDFO i UGT. Es 
tracta del curs de nivell bàsic 
de Manipulador de Productes 
Fitosanitaris, de 25 hores de 
durada, que es durà a terme a 
la sala de formació del Centre 
Cultural del Delta i que comp-
ta amb 15 persones inscrites.

DELTEBRE

BENIFALLET

Demà dissabte dia 25 de fe-
brer, el municipi celebrarà el 
carnaval 2023.
Es durà a terme la rua infantil 
a la tarda, rua per adults a la 
nit, premis per les millors dis-
fresses i enguany l’ASJB orga-
nitzarà el primer concurs de 
carrosses.
“T’esperem per gaudir del Car-
naval a Benifallet”. 

per millorar l’eficiència i l’estalvi 
del recurs.
(ACN)

Sis anys de 
presó i sis més 
d’internament 

en algun àmbit, així com en 
una campanya de comunica-
ció conjunta sota el paraigüa 
de la Diputació. Enguany, han 
signat el conveni vuit entitats 
més que l’anterior. La inversió 
global i conjunta que recull el 
Córner 2023 és de 148.000 
euros, dels quals 114.000 els 
aportarà el Patronat de Turisme 
de la Diputació.

Carnaval, 
demà dissabte

El conveni Córner 
preveu una inversió 
de 148.000 euros 
per la participació 
en fires estatals i 

internacionals
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"ESPAI DONES" OBRE LES PORTES A AMPOSTA
La  consellera  d'Igualtat  i  Feminismes,  Tània  Verge, va inaugurar el passat dimecres 15 el  nou  Espai  Dones  d'Amposta, 
acompanyada per l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs Roiget, la regidora de Drets Socials i Ciutadania, Núria Ferré i la directora 
dels Serveis Territorials del Departament d'Igualtat i Feminismes a les Terres de l'Ebre, Mar Lleixà Fortuño.

El nou edifici, un complex 
contruit per l’Ajuntament 
d’Amposta, consta de 
quatre pisos i l'Espai Dones 
d'Amposta i està situat al cor 
del nucli històric de la ciutat, 
Travessia Sant Isidre, 4, a 
prop del centre i de la zona 
comercial.
A l'entrada del nou Espai 
Dones, hi ha els despatxos 
on atendran els nous equips 
del SAID Amposta i els del 
SAI (Servei d'Atenció Integral). 
La consellera Tània Verge 
va reivindicar "la necessitat 
de tenir espais propis" per a 
les dones i sobretot poder 
apropar-los "serveis bàsics", 
"visquin on visquin", com 
l'atenció, l'assessorament 
jurídic o el suport psicològic 
que poden trobar als SIAD. 
"És molt important que se'ls 
sentin propis i que hi hagi la 
implicació del consistori", va 
afegir Verge.
El nou equipament es 
completa amb una gran 
sala polivalent, dotada fins i 
tot amb una cuina, perquè 
es puguin oferir tota mena 
d'activitats i programes per 
a les dones ampostines, de 
totes les edats. “La falta d'un 
espai propi era una de les 
reivindicacions històriques 
de l'associació de Mestresses 
de Casa”, va recordar 
l'alcalde Adam Tomàs, i 
en la consecució d'aquest 

compromís, el consistori ha 
remarcat que el nou local és 
molt més que un espai per a 
elles. 
Al pis superior s'han construït 
4 pisos dúplexs, que s'oferiran 
a jovent i famílies perquè 
visquen al barri.
L'alcalde Adam Tomàs va 
recordar que aquest projecte 
de "transformació transversal i 
social" es treballa des del 2016 
i ha celebrat poder posar-lo 
en marxa.
La regidora de Drets Socials, 
Núria Ferré, va descriure a 
través dels logotips de l'Espai 
Dones, que hi trobaran 
"cura, assessorament, 
acompanyament o diàleg", 
però també ha de ser un 
espai de lluita contra les 
violències masclistes i un 
espai d'aprenentatge i de 
"transformació feminista". 
La consellera va animar a 
tots els assistents a mantenir 
la lluita feminista, que ha fet 
possible les polítiques i el 
departament que encapçala, 
i ha recordat que, "davant 
de reformes legislatives que 
està rebent atacs importants", 
perquè "la contrareacció 
també s'organitza", cal 
"més força que mai" per 
tirar endavant "el projecte 
compartit" de tenir "més 
llibertat i més igualtat perquè 
cadascú pugui ser i viure com 
vulgui".
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L’ALDEA

Una vegada més el carnaval de 
l’Aldea no va decebre i els carrers 
de la població es van omplir de 
disfresses, comparses i carros-
ses. Un carnaval molt esperat per 
tota la població. Josep Franch 
regidor de Festes: ”les gairebé 
mig miler de disfresses partici-
pants d’enguany van tornar a po-
sar de manifest que el carnaval 
de l’Aldea continua sent un dels 
esdeveniments més esperats del 
calendari d’activitats anual. Vull 
agrair a totes les colles la seua 
participació i mostrar el nostre 
compromís en seguir impulsant 
activitats on la ciutadania hi par-
ticipa de forma massiva”.
Relació de Premiats:
Infantil 
1r Lo Flamenquin (Melodi Guer-
rero)
Individual
1r Tres Desitjos (Gemma Mora)
2n Kitsune (Anna Zaragoza)

Més de 450 disfresses omplin els carrers 
aldeans de color, festa i xalera

Aragonès inaugura els dos aerogeneradors 
més potents de Catalunya 

El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, va engegar de 
manera simbòlica dos nous ae-
rogeneradors al Perelló. És la 
segona fase de la central La Co-
llada, amb els dos molins més 
potents de Catalunya (7,5 MW). 
Fan 200 metres d’altura, 50 més 
que el gran molí del Perelló, que 
va inaugurar l’expresident José 
Montilla, el 2008 a la mateixa 
zona i que havia estat el més 
gran del país (central la Collada 
I). Aragonès va destacar que “es 
desencalli” la paràlisi que patia la 
implantació eòlica amb l’amplia-
ció i posada en marxa de 4 parcs 
les últimes setmanes (35 aero-
generadors). 
Desenes de manifestants d’enti-
tats d’afectats per aquests pro-
jectes li van entregar una carta i 
el van acompanyar amb pancar-
tes xiulets i crits durant la visita. 
D’altra banda, l’alcaldessa de 
Perelló, Maria Cinta Llaó, va dir 
que el municipi disposa d’una 
setantena de molins de vent des 
de fa més de dues dècades i va 

defensar que les energies reno-
vables “s’han de veure com una 
font d’ingressos i com la forma 
de viure de la gent del Perelló”. 
L’alcaldessa va assegurar que de 
manera directa i indirecta “mol-
tes famílies del poble” viuen de 
l’energia eòlica. “Ben planificat 

EL PERELLÓ

El president de la Generalitat destaca que es 
desencalla la implantació eòlica al país 

després de 10 anys de paràlisi

3r Futurama (Ana Campos )
Comparses
1r Les Meduses Marxoses del Me-
diterrani
2n Les Cookis del Bressol

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha contractat un total d’11 
treballadors a través del progra-
ma Treball i Formació, finançat 
pel Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) i el Servicio Público 
de Empleo Estatal. 
Pel que fa a les àrees que ocu-
paran les persones contractades 
són la consergeria del Consell 
Comarcal, del Viver d’Empreses i 
d’EbreTerra i els serveis adminis-
tratius de l’àrea de Serveis Soci-
als, amb dedicació als municipis 
de Deltebre, l’Ametlla, l’Aldea i 
Roquetes. 
D’altra banda, el passat mes de 
novembre el Consell Comarcal 
va contractar 10 joves d’entre 
17 i 25 anys, tutelats o extutelats 
per l’administració de la Genera-
litat, durant un període de dotze 
mesos.

Programa 
Treball i 

Formació

S’inicien els 
tràmits per 

construir una 
nova central 

eòlica

CONSELL

L’empresa Energias Renova-
bles de MAAT, amb domicili 
social a Madrid, ha demanat 
autorització a la Generalitat 
per construir el parc eòlic 
Serra de la Creu 5 als muni-
cipis del Perelló, Rasquera i 
Tivissa. La instal·lació consta 
de quatre aerogeneradors de 
5,5 MW de potència unitària, 
amb una potència total ins-
tal·lada de 22 MW. Els aeroge-
neradors projectats tenen tres 
pales amb un diàmetre de 158 
metres i una alçada de boixa 
de 120,9 metres, i les seves lí-
nies soterrades d’interconne-
xió a 30 kV. La via d’evacuació 
es farà fins a la subestació Els 
Aubals, a Garcia. El pressu-
post total de la instal·lació és 
de 20.906.267,73 euros.

CAMPREDÓ

Des de l’Àrea de Cultura s’or-
ganitzarà una jornada lúdica 
i festiva en el marc del Dia 
Internacional de la Llengua 
Materna, demà dissabte. Una 
de les activitats emblemàti-
ques de l’equip de govern en 
l’àmbit cultural, ja que s’han 
anat homenatjant diferents 
parles com la llengua llatina, 
l’heterogènia situació lin-
güística a Suïssa, el castellà 
de l’Equador, el català de l’Al-
guer, o l’aranès com a occità 
de Catalunya. 
Ara es dedicarà tota una jor-
nada al català de la Catalunya 
del Nord: del Rosselló, de 
l’Alta Cerdanya, del Capcir, 
del Vallespir i del Conflent. 
Una jornada cultural i reivin-
dicava, en la que es tindran 
presents els grans literats de 
la Catalunya nord que han 
conreat el català a un gran 
nivell: Josep Sebastià Ponç, 
Jordi Pere Cerdà, Joan-Lluís 
Lluís, Joan Daniel Beszonoff, 
etc.

pot fer i és possible”. 
Llaó va contar que el municipi té 
el recurs del vent i “que no sabien 
què fer-ne” fins que el 1999 es va 
obrir la primera central eòlica. Va 
defensar que els aerogeneradors 
estan integrats “en el seu paisat-
ge”, que els veïns “estan acostu-
mats a conviure-hi” i que això ha 
permès millorar la conservació 
dels camins i la prevenció d’in-
cendis. L’alcaldessa va assegurar 
que “no es pot viure ja de la terra 
com agradaria” i que l’apicultura 
–un altre dels principals sectors 
econòmics del municipi- viu “un 
moment crític”, i va advocar als 
pobles “a ser valents” i contribuir 
amb part dels seus termes muni-
cipals en la transició energètica 
i la implantació d’energies reno-
vables. 
(ACN)

3r Els huesitos calavera
Carrosses 
1r Viatge al Passat
2n El Petit Princep
3r Va de Mel.

Dia 
Internacional 
de la Llengua 

Materna

tot, pot i ha de conviure, molins, 
natura, agricultura i turisme. Es 
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Llibertat amb càrrecs per als cinc de-
tinguts com a presumptes responsables 
d’un conreu de marihuana indoor amb 
1.200 plantes en una nau en desús al po-
lígon industrial de Valldepins, a Ulldeco-
na. Se’ls investiga per tràfic de drogues, 
pertinença a grup criminal i defraudació 
del fluid elèctric. Els Mossos d’Esquadra, 
que tenien sospites prèvies de l’activitat, 
van descobrir la plantació dijous passat 
a la tarda. Un dels arrestats va sortir de 
la nau en actitud vigilant i, quan marxa-
va, va ser interceptat per la policia local. Quan els Mossos van arribar i accedir a 
l’interior, van trobar quatre persones més, encarregades de tenir cura de les 1.200 
plantes. En l’escorcoll, els agents també van trobar 140 quilos de cabdells envasats 
al buit, amb paquets d’un i mig quilo, així com 800 euros en metàl·lic. La plantació, 
que s’alimentava amb la llum punxada, disposava de climatitzadors, làmpades i, 
fins i tot, filtres de carboni per evitar que l’olor s’escampés per l’exterior.
Els arrestats, entre 24 i 35 anys i tots de nacionalitat albanesa, van quedar en lliber-
tat amb càrrecs després de passar a disposició judicial dissabte passat.

Llibertat amb càrrecs pels cinc 
detinguts pel conreu indoor de 1.200 

plantes de marihuana

Programa d’Actuació 
Municipal d’Habitatge

L’Ajuntament de la Ràpita ha 
presentat el Programa d’Ac-
tuació Municipal d’Habitatge 
(PAMH), el qual marca el full de 
ruta a seguir en polítiques d’ha-
bitatge a la Ràpita. Es tracta d’un 
document que sintetitza la situ-
ació actual que hi ha al municipi 
en habitatge i, a l’hora, dona les 
línies principals de treball.
L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, ha apuntat que “fem 
un pas endavant en l’ordenació 
de polítiques d’habitatge per-
què entenem que és una de les 
problemàtiques que s’han de re-
soldre i, per això, cal continuar 
apostant pel desenvolupament 
de polítiques que permetin do-
nar resposta a les necessitats 
que tenim”. Caparrós afegeix 
que “el PAMH és un document 
obert i viu que s’anirà enriquint i 
desenvolupant a partir del treball 
col·laboratiu de la taula d’habi-
tatge”.

El PAMH s’ha dut a terme a par-
tir de sessions de treball de ma-
nera participativa entre l’equip 
redactor, que ha fet les tasques 
d’acompanyament, detecció de 
necessitats i fixació d’estratègies, 
actuacions i objectius, i l’Ajun-
tament, qui ha participat en la 
presa de decisions amb l’acom-
panyament de l’equip redactor, 
entre altres.

El PAMH ha 
permès al consistori 
tenir una radiografia 

de la situació 
actual del municipi

LA RÀPITA

Fins a setze embarcacions van 
participar, el passat dissabte, en 
la Regata Carnavalera organit-
zada per la secció de vela del 
Club Nàutic la Ràpita. La jor-
nada va poder-se celebrar amb 
normalitat i comoditat. Totes les 
embarcacions van fer la cursa 
amb un temps d’entre dos i tres 
hores. 
En tractar-se de regates socials, 
les embarcacions que hi partici-
pen, provinents tant del mateix 
club com de Sant Carles Marina, 
són de diferents dimensions i 
característiques. N’hi ha algunes 
que poden anar més ràpides o 
que disposen de més eslora. 

Regata  social 
‘Carnavalera’ 

Davant d’això, i per tal que les 
embarcacions de menor mida 
i prestacions puguen participar 
amb les més grans, s’aplica el 
Ràting, un coeficient corrector 
que s’assigna a cada veler per 
a calcular el seu temps com-
pensat partint del temps real en 
què ha completat la prova. 
Cal destacar que no hi ha gaires 
llocs a Catalunya on es man-
tinguen des de fa 25 anys les 
regates cada quinze dies, “amb 
tant volum d’activitat i tant de 
seguiment”. De cara a l’estiu, 
“segurament ens trobarem 
amb regates de més de trenta 
embarcacions”. 

ULLDECONA

Els Mossos van trobar 140 quilos de cabdells 
envasats al buit a l’interior de la nau 
en desús del polígon de Valldepins



10 DIARI MÉS EBRE • divendres 24 de febrer / 2023 montsià

Dilluns passat, 20 de febrer, 
van començar els treballs de 
pacificació de la circulació a 
la TP-3318 (Ronda del Remei) 
i TV-3321a (carretera Nova). 
La primera fase ha consistit en 
pintar un separador de fluxos a 
la ronda del Remei.
Joan Roig, alcalde d’Alca-
nar: “Al mes de novembre ens 
vam reunir amb la cap de ser-
veis Territorials de Carreteres i 
el seu equip tècnic per tal de 
millorar la seguretat viària a la 
Ronda i vam presentar-los una 
sèrie de propostes, després de 
parlar amb el veïnat, que ara 
s’han desenvolupat”. Des de di-
lluns, va estar prohibit aparcar 
en tota la ronda fins a la finalit-
zació dels treballs. El trànsit va 
passar per les zones d’aparca-
ment, ja que els treballs s’han 
fet al centre de la calçada. La 
durada de les obres estava pre-
vista que fos de dos dies.

Actuacions a 
la Ronda del 

Remei

SANTA BÀRBARA

Després que el planer Guillem 
Blanch fes pública la denún-
cia mitjançant les xarxes socials 
d’agressions físiques i verbals 
amb un clar interès vexatori, 
durant la rua del Carnaval, els 
joves suposadament causants 
d’aquesta agressió, afirmen ha-
ver llençat glaçons, però neguen 
que fos per causa LGTBIQ-Fòbi-
ca. Tot i que Blanch en un prin-
cipi no va voler fer declaracions, 
remetent-se al comunicat, hores 
més tard a l’Ebredigital, assegu-
rava que finalment havia decidit 
denunciar-ho a Mossos i davant 
l’Observatori contra l’Homofò-
bia. Dilluns la regidora va reu-
nir-se amb els joves els quals van 
negar qualsevol agressió homò-
foba.
La regidora Laia Pla explicava a 
La Plana Ràdio que fins diumen-
ge al sortir de la feina, no va tenir 
constància dels fets. “Si el Gui-
llem m’ho hagués dit el mateix 

Els joves acusats lamenten els 
fets, però afirmen que no va ser 

una agressió LGTBI-Fòbica

Del 24 al 26 de febrer, 
“ens vestim de Carnaval”

Alcanar tornarà a gaudir d’un 
carnaval multitudinari i ple de 
color aquest cap de setmana, 
un dels actes més participatius 
de l’any. Després de la post-
pandèmia es retorna a la ple-
na normalitat, amb comparses, 
disfresses, desfilades i molta 
diversió. Des del 24 i fins al 26 
de febrer gaudeix del progra-
ma d’activitats que ha preparat 
l’Ajuntament d’Alcanar amb la 
col·laboració del teixit associ-
atiu.
El tret de sortida al Carnaval 
2023 a Alcanar serà avui amb 
la rua a càrrec de l’alumnat de 
l’Escola Joan Baptista Serra i 
amb la participació de Sa Ma-
jestat Carnestoltes. A les 23 h 
hi haurà correbars amb pijama 
acompanyat per la Xaranga “No 
mos aclarim”. Demà dissabte 
serà el dia per lluir totes les dis-
fresses. A les 17:30 h tindrà lloc 
la concentració de participants 
en la desfilada de disfresses i a 

les 18 h serà la desfilada. A les 
23:30 h està prevista la concer-
tació de tots els participants en 
el concurs de disfresses. Diu-
menge, a les 11 h se celebrarà 
una xocolatada al Centre Cívic, 
que deixarà pas a la desfilada 
infantil, ‘La disbauxa al carrer: 
el ludikcarnaval del carrer’, a les 
11:30 h. Foto: cedida.

La festa 
s’inicia avui, 

fins diumenge

ALCANAR

ALCANAR

Després de 24 anys l’Ajuntament 
de Godall i la Comissió de Bous 
recuperen la tradició de vaque-
tes a la Plaça de la Cooperativa, 
i per primera vegada a Godall 
a Carnaval s’organitza un Bou 
Capllaçat a càrrec de la Rama-
deria Fernando Mansilla. “Quan 
érem menuts, a festes d’agost, 
tenies un tremolor al cor i a les 
cames quan sentíem els cohets 
i el bando fet per Pepito Sancho 
Martí, dient: Atenció, Atenció se 
fa saber que lo bou està a la pla-
ça. Aquest dissabte també vam 

Primer bou capllaçat a Carnaval

GODALL

dissabte, la decisió que hauria 
pres hauria estat la de suspendre 
la rua”. Pla, dilluns, va reunir-se 
amb els joves que suposada-
ment van provocar l’agressió, 
per conèixer la seva versió i de-
manar una reparació dels danys 
“vaig estar reunida amb ells, i van 
reiterar no haver-lo insultat ni 
haver comès cap tipus d’agres-
sió homòfoba”. La regidora du-
rant la reunió, els va proposar 
demanar perdó a l’afectat i la 
seua família i donar els diners del 
premi que van rebre de la com-
parsa, a una entitat que treballa a 
favor del col·lectiu LGTBIQ, però 
els joves s’hi van negar, perquè 
consideren què el fet és accep-
tar la culpa i reiteren no haver 
fet cap agressió homòfoba. “Ens 
hem disculpat per tirar glaçons a 
la comparsa en general però per 
res més. No vam agredir a ningú 
simplement ells van tirar arròs i 
natros glaçons”. (La Plana Ràdio)

L’ús de càmeres de videovigi-
lància s’estén als accessos i vies 
públiques de les poblacions de 
les Terres de l’Ebre. Ajuntaments 
de la comarca del Montsià, com 
Ulldecona i Santa Bàrbara, han 
instal·lat recentment càmeres 
amb lectors de matrícula per 
controlar el trànsit de vehicles 
que entren i surten del nucli urbà 
així com en alguns trams viaris 
específics. Un sistema que, se-
gons reconeixen, els resulta útil 
també per dissuadir la comissió 
de delictes contra el patrimoni i, 
en alguns casos, poder-los per-
seguir. En aquest sentit, assegu-
ren que les càmeres, en funcio-
nament des de fa mesos en fase 
de prova pilot, han ajudat també 
els cossos de seguretat locals 
a frenar i resoldre possibles ro-
batoris en domicilis i al camp. 
L’Ajuntament d’Ulldecona es va 
plantejar la instal·lació de vide-
ocàmeres ara fa una mica més 

S’estén l’ús de càmeres de 
videovigilància en accessos 

i vies públiques

ULLDECONA/SANTA BÀRBARA

de dos anys, arran d’una onada 
de robatoris silenciosos a l’inte-
rior de domicilis durant l’estiu. A 
Santa Bàrbara, també han optat 
per la mateixa empresa i, des 
de l’estiu, tenen instal·lades nou 
càmeres -tres de les quals amb 
lectors de matrícula- en dos ac-
cessos i dos punts més de l’inte-
rior del nucli urbà que resultaven 
conflictius. “Estan distribuïdes 
per la població per captar les 
24 hores del dia tots els vehicles 
que entren i surten, amb iden-
tificació de la càmera i visió del 
vehicle”, ha indicat l’alcalde, An-
tonio Ollés, tot precisant que, de 
moment, encara funcionen en 
“fase de prova”.

poder sentir al que va ser agutzil 
molts anys fent el mateix bando.
Es va realitzar amb una màxima 
participació de gent i amb totes 
les mesures de seguretat.  Mol-
tes gràcies a la Penya La Serra de 
Godall per deixar-nos les cordes, 
al ramader Fernando Mansilla, a 
Pepito Sancho Martí i a totes 
totes les persones que ens han 
ajudat”. Godall ha viscut uns dies 
intensos per un Carnaval que és 
capdavanter, carregat de tradició 
i història. 
Foto: Ajuntament Godall

Ulldecona 
i Santa Bàrbara 

instal·len dispositius 
de control 
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La XXIV Trobada d’Armats del 
Camp de Tarragona i de les Ter-
res de l’Ebre enguany se cele-
brarà a Flix el diumenge 26 de 
març de 2023. L’organització, a 
càrrec de la Confraria d’Armats 
de Flix, rebrà set-cents armats i 
pretorians, i la trobada comptarà 
per primer cop amb les Confra-
ries de Lleida i Vila-real. A més a 
més, hi participaran les confra-
ries de l’Arboç, el Vendrell, el Pla 
de Santa Maria, Montblanc, l’Es-

Flix acollirà 700 armats d’arreu de  Catalunya

Cultura aportarà una subvenció per 
adequar l’antic escorxador com a Centre 

d’Interpretació d’Història
El Departament de Cultura ha 
anunciat que destina més de 
15 MEUR en subvencions per 
restaurar i conservar el patri-
moni arquitectònic català.
Pel que fa a la primera línia de 
subvencions, per a l’execució 
d’obres de restauració i conso-
lidació d’immobles de notable 
valor cultural, s’hi destinen 10 
MEUR. S’hi van presentar 201 
propostes de les quals, la co-
missió avaluadora n’ha triat 100. 
En clau territorial, entre les pro-
postes destaca el projecte de les 
obres per adequar l’antic escor-
xador de Gandesa com a Cen-
tre d’Interpretació d’Història del 
municipi. El 2020 l’Ajuntament 
de Gandesa va aprovar en el ple-
nari iniciar els tràmits per catalo-
gar l’Antic Escorxador com a Bé 
Cultural d’interès local (BCIL). I 

precisament en el mateix comu-
nicat de Cultura, es recorda que 
les intervencions han d’execu-
tar-se en béns immobles ubicats 
a Catalunya els quals han d’estar 
declarats Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN) en les categori-
es de Monument Històric, Jardí 
Històric o Zona d’Interès Etno-
lògic, i també aquells immobles 
reconeguts com a BCIL.

El Departament 
destina més de 15 

MEUR en 
subvencions per 

restaurar i conservar 
el patrimoni 

arquitectònic català

GANDESA

El reactor de la central nucle-
ar Ascó I ha entrat en fase de 
parada per poder restablir un 
dels generadors dièsel d’emer-
gència, que ha quedat inopera-
tiu. L’Associació Nuclear Ascó 
Vandellòs II (ANAV), gestora de 
la planta, ha anunciat que s’ha 
començat a reduir la potèn-
cia a partir de les nou del matí 
d’aquest dimarts després de 
declarar inoperable el genera-
dor dièsel de seguretat Segons 
ha precisat el Consell de Segu-

Aturen el reactor nuclear 
d’Ascó I per restablir un 
dels generadors dièsel 

d’emergència inoperatius
retat Nucler (CSN), s’han detec-
tat danys en una de las válvules 
del cilindre A1 durant la prova 
mensual. Els responsables de 
la central han constatat que el 
dispositiu no podria posar-se 
en marxa dins del termini de 
temps estipulat per les especi-
ficacions tècniques de funcio-
naments de la planta. Un cop el 
grup I desconnecti de la xarxa, 
es procedirà a reparar el dispo-
sitiu i, posteriorment, tornarà a 
sincronitzar-se.

RIBERA D’EBRE

pluga de Francolí, Valls, Alcover, 
Vilallonga del Camp, Bellpuig, la 
Selva del Camp, Constantí, les 
Borges Blanques, Juneda, Reus, 
Riudoms, Riudecols i la Palma 
d’Ebre.
Per fer possible l’esdeveniment, 
l’Ajuntament de Flix i la Confra-
ria d’Armats de Flix han signat un 
conveni de  suport econòmic i 
logístic, gràcies al qual l’Ajun-
tament finançarà la part que la 
confraria no pugui assumir. Tot 

i això, l’entitat també comptarà 
amb la col·laboració econòmica 
de comerços, empreses i sub-
vencions.

La Trobada se 
celebrarà el diumenge 

26 de març 

A principi d’aquest 2023 ja es 
va informar de la primera reu-
nió entre l’ajuntament i l’em-
presa adjudicatària per encarar 
la construcció del complex es-
portiu que s’ubicarà annex a les 
piscines municipals. L’Ajunta-
ment va comunicar la setmana 
passada que ja havia comen-
çat el moviment per la zona de 
Joan 23. Per tant, les obres de la 
zona esportiva estan en marxa. 
A banda de delimitar i senya-
litzar la zona, es va fer un son-
deig geològic a 150 metres de 
profunditat incloent la mesura 

del nivell freàtic i informe de la 
columna (litologia del terreny) 
per valorar si és viable un siste-
ma de geotèrmia per al sistema 
de calefacció i d’aigua calenta. 
Això suposaria un estalvi molt 
gran del consum del projecte. 
Si no és possible la geotèrmia, 
l’opció seria escollida seria 
l’aerotèrmia.
D’aquesta forma, es desencalla 
un projecte que ha estat envol-
tat de polèmica en els darrers 
14 anys i que ara ha començat 
el compte enrere perquè pugui 
ser una realitat.

El passat 8 de febrer, el Con-
sell Comarcal de la TerraAlta, 
amb la col·laboració de l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS) i 
dels respectius ajuntaments, 
va iniciar el programa Benes-
tar i Salut a Batea, Gandesa, la 
Fatarella i Horta de Sant Joan.
El programa, que compta amb 
moltes persones inscrites, 
d’alguna manera, dona conti-
nuïtat a l’Escola del Cuidar. 
En aquest cas, si bé no es diri-
geix només a persones cuida-
dores, també treballa aspectes 
com el benestar emocional, la 
nutrició, l’exercici físic i l’ex-

pressió emocional, entre altres 
aspectes, dels assistents. 
També es fixa en el coneixe-
ment de l’entorn i, en aquest 
àmbit, mostra els recursos que 
el Consell Comarcal ofereix a 
la ciutadania de la Terra Alta, 
en matèria d’habitatge, serveis 
socials, immigració, subvenci-
ons, etc., així com els ajuts que 
l’ens ofereix per poder realitzar 
els diferents tràmits que hi pu-
guin estar relacionats.
En el cas de Batea i Horta de 
Sant Joan, encara s’hi poden 
fer inscripcions fins el proper 
dimecres.

Comencen les obres del 
complex esportiu d’Ascó

ribera/terra alta

BREUS
** MIRAVET. L’Audiència de 
Tarragona accepta un recurs 
d’apel·lació i reobre el cas del 
menor ofegat al riu Ebre. El 
jutjat d’instrucció número 1 de 
Gandesa va arxivar el procedi-
ment.

** GANDESA. L’Ajuntament in-
forma que el proper diumenge 
26 de febrer, tindrà lloc la “5ª 
Cursa Social Terra de Garnat-
xes”, organitzada pel Club Ci-
clista Garnatxa Bikers amb sor-
tida a les 11 hores i finalització 
prevista a les 13 h.

** MÓRA D’EBRE.  El Bar Free-
man va rebre un reconeixement 
com a millor tapa de la IX Ruta 
de la Tapa Porca.

** ASCÓ. l’Ajuntament va ini-
ciar els tràmits per engegar via 
judicial la reclamació del deute 
que la Cooperativa Nova Agrí-
cola arrossega des que l’any 
2011 signés un crèdit de 300mil 
euros amb l’administració local. 
Segons el govern municipal, el 
maig del 2018 s’havia d’haver fet 
efectiu el primer pagament del 
termini de 40 anys d’amortitza-

ció, cosa que no es va fer. En el 
ple municipal, l’alcalde d’Ascó 
va fer pública una comunica-
ció dirigida als socis i sòcies de 
la cooperativa per justificar la 
mesura.

** RIBERA D’EBRE. un total de 
15 empreses del sector agroa-
limentari, 12 de la Ribera i tres 
de la Terra Alta, participen al se-
minari de càlcul de costos i es-
candalls organitzat pel Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre. 
La rendibilitat dels negocis, clau 
per al sector i el producte local.

Terra Alta:
programa Benestar i Salut 
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terres de l’ebre

Agents de la Unitat Regional 
de Medi Ambient (URMA) dels 
Mossos, amb la col·laboració 
de guardes de l’Àrea Privada de 
Caça (APC) de Roquetes (Baix 
Ebre), han denunciat dos fur-
tius per caçar conills amb fures 
en aquest vedat. Els agents van 
identificar-los i van comprovar 
que els dos homes hi havien 
accedit sense autorització i 
que, per caçar, utilitzaven tam-
bé diverses xarxes i trampes. 
Segons els Mossos, aquest 
mètode de caça -basat en 
utilitza les fures ensinistrades 
per treure els conills dels seus 
caus- busca la captura massi-
va d’exemplars per vendre’ls al 
marge del mercat regulat amb 
preus que van entre els 10 i 15 
euros per animal.

Denuncien
dos furtius 

caçant
conills amb 

fures 

ENSENYAMENT

L’Onada Serveis a les Persones 
participa a en la Fira Dual de 
l’Institut de l’Ebre de Tortosa. Es 
tracta d’un acte central dintre 
de les Jornades Tècniques que 
ha organitzat l’institut, i que han 
tingut lloc al llarg d’aquesta set-
mana. L’objectiu de la Fira Dual 
és crear un espai amigable de 
connexió, coneixement i inter-
canvi entre les distintes empre-
ses del territori que hi partici-
pen i els estudiants del centre. 
Així és com podran conèixer de 
primera mà, les possibilitats la-
borals que els centres de treball 
ofereixen.
L’Onada Serveis a les Persones 
és una empresa líder a Catalu-
nya en el sector de la geriatria 
i l’atenció a les persones grans, 
però també gestiona diverses 
escoles bressol i està dedicada 
a l’educació dels infants. Com a 
organització compta amb més 
de 27 anys d’experiència i té 

Presència de L’Onada Serveis
a la Fira de l’Ocupació 

de l'IES de l’Ebre 

Les barques d’encerclament tornen a la 
mar després de dos mesos de veda

El sector pesquer de l’encer-
clament de la província de Tar-
ragona va tornar a l’activitat 
diumenge a la nit després de la 
seva aturada biològica de dos 
mesos. La primera jornada fou 
positiva, tot i que amb poca 
sardina i amb una mida del peix 
que no és l’esperada.
Els pescadors valoren positiva-
ment el primer dia de l’activitat 
de la campanya, ja que en ge-
neral tota la flota ha capturat 
fins a 20 tones de seitó apro-
ximadament, però troben a fal-
tar més sardina, ja que només 
n’han pescat unes 3 tones.
A més, les captures són d’un 
peix entre mitjà i jove; una mida 
que queda lluny del peix gros
Els pescadors esperen que la 
campanya d’enguany sigui millor 
que la de l’any passat, ja que va 
ser molt irregular i hi havia dies 
que arribaven a port sense cap-
tures. 
Enguany justament la flota de la 

demarcació serà la única de la 
costa catalana que farà 15 dies 
més de veda, de l’1 al 15 d’abril. 
Els pescadors creuen que és ne-
cessari aturar per recuperar el 
recurs i manifesten que la com-
pensació econòmica d’aquestes 
aturades s’hauria d’ajustar més a 
la rendibilitat del sector.
(La Cala Ràdio)

La primera jornada de 
la campanya fou 

positiva en quantitat, 
però el peix continua 
sent d’una mida entre

 mitjà i jove

L’AMETLLA DE MAR

ROQUETES

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha informat aquest di-
marts que s’ha obert el termi-
ni per sol·licitar l’ajut ‘Ocupa-
ció+Transformació’. Aquest 
programa ofereix un ajut de 
5.000 euros a empreses amb 
el compromís de mantenir tots 
els llocs de treball de persones 
contractades en un centre de 
treball a Catalunya durant un 
mínim de sis mesos des de la 
sol·licitud de la subvenció. A 
més, en el termini de sis mesos 
des de la recepció de l’ajut, les 
empreses han fer una formació 
que faciliti la transició de la seva 
activitat cap a l’economia verda 
o l’economia digital d’una du-
rada mínima de 10 hores. 
Poden sol·licitar l’ajut del pro-
grama les Microempreses i 
persones treballadores autò-
nomes que tinguin entre 1 i 5 
treballadors assalariats i que el 
volum de negoci anual del dar-
rer exercici no superi els 2 mili-
ons d’euros.

Obert el termini per sol·licitar 
l’ajut ‘Ocupació+Transformació’

BAIX EBRE

presència en diverses poblaci-
ons de les Terres de l’Ebre, on 
administra residències geriàtri-
ques i centres de dia.
Per aquesta raó, en el transcurs 
de la Fira Dual de l’IES de l’Ebre, 
L’Onada Serveis estarà present 
en un dels espais que l’institut 
ha destinat perquè les empre-
ses es donin a conèixer i puguin 
interactuar amb l’alumnat, es-
pecialment amb els nois i no-
ies que estan cursant qualsevol 
especialitat de grau mitjà de la 
branca sanitària i el grau superi-
or d’educació infantil.

Sergi Borràs i Jornet , encapça-
larà la candidatura republicana 
de Junts per la Torre-Acord 
Municipal a les eleccions lo-
cals de 2023, agafant així el 
relleu de l’actual alcalde de la 
Torre de l’Espanyol, i company 
de llista, Joan Juncà. Borràs, 
que és agricultor i ramader de 
professió, ha format part de 
l’equip de govern municipal 
les dues darreres legislatures 
com a primer tinent d’alcalde. 
Aquesta legislatura, a més, és 
vicepresident del Consell Co-
marcal de la Ribera d’Ebre i 
forma part del projecte Ribe-
ra d’Ebre VIVA, des d’on s’han 
fomentat  els productes agro-
limentaris de la comarca, a tra-
vés de Degusta Ribera d’Ebre, 
i col·laborat en la prova pilot 
de viabilitat del cultiu del kiwi 
com alternativa per substituir 
les fruites dolces afectades per 
la malaltia de la sharka.
Amb una candidatura molt 
renovada, Junts per la Torre, 

Sergi Borràs relleva a Joan 
Juncà com alcaldable 

LA TORRE DE L’ESPANYOL

pretén donar continuïtat  i un 
nou impuls a alguns dels pro-
jectes engegats aquesta le-
gislatura, com, entre altres, el 
nou consultori mèdic, al que 
aviat es  renovarà el seu equi-
pament; la urbanització de la 
illa central del Carrer d’Era, o 
bé, la construcció de la pista 
multifuncional del costat de 
les piscines municipals. 
Al sostre d’aquest equipament, 
així com a d’altres edificis pú-
blics, hi ha projectat instal·lar 
plaques fotovoltàiques per 
promoure l’autoconsum.

Les Cooperatives i societats la-
borals que tinguin fins a 5 so-
cis treballadors en el moment 
de sol·licitar l’ajut. En el cas de 
cooperatives, han d’haver op-
tat per la modalitat d’assimilats 
a persones treballadores per 
compte d’altri als efectes de la 
Seguretat Social. Resten exclo-
ses les empreses que al 2022 ja 
van sol·licitar aquest ajut.
Les sol·licituds es poden re-
alitzar fins al 28 de febrer a 
les 15 h, només a través d’un 
d’aquests dos canals: canalem-
presa.gencat.cat o tramits.gen-
cat.cat. “Trobareu el formulari 
de sol·licitud i tota la informació 
al següent enllaç: Sol·licitud i 
informació ‘Ocupació+Trans-
formació’.

terres de l’ebre
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El Partinando Show més solidari
‘Partinando Show’ enguany viu-
rà la seua edició més solidària. 
En esta edició, l’entrada per ac-
cedir a l’estadi municipal de la 
Devesa de la Ràpita i disfrutar 
de la mega festa serà de 15 eu-
ros. 
5 d’estos 15 euros, estaran des-
tinats al projecte Emma, per 
la investigació del cáncer de 
mama.
La cita serà el dia 5 d’agost.  ‘Los 
Inhumanos’ visitaran l’estadi ra-
pitenc. I Mr Dj Fernando Garcia 
tancarà una altra festa peculiar 
com ho són totes les que or-
ganitza el carismàtic Fernando 
Garcia. 
Partinando Show és un produc-
te que s’ha anat consolidant any 
rere any com una de les millors 
festes multitudinàries ambien-
tades amb música i espectacles. 
Un autèntic festival.
La gran atracció del 5 d’agost, a 
la Devesa rapitenca, serà la pre-
sència del grup ‘Los Inhuma-
nos’, un grup musical divertit i 
que es va crear a la dècada dels 
80. Es reviuran cançons força 

SOCIETAT

En esta edició, part de l’entrada es destinarà al projecte Emma, 
per a la investigació del càncer de mama

‘Los Inhumanos’ seran protagonistes, el dia 
5 d’agost a l’estadi de la Devesa de la Ràpita

PRESENTACIÓ
Dimecres passat es va fer la 
presentació del Partinando 
Show solidari, a l’Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa.
Fernando Garcia, promotor de 
l’esdeveniment, va recordar 
que “ja abans de la pandèmia 
va existir el plantejament 
solidari però tot es va esvair 
per la Covid. Ara tornem amb 
plenitud i en esta edició sí 
que podem tenir la vessant 
solidària amb el projecte 
Emma. Molt satisfets per 
poder col.laborar amb una 
investigació feta des del ter-
ritori. Així mateix, satisfacció 
per tenir ‘Los Inhumanos’ un 
grup que és un gran reclam, 
en la línia dels que ens han 
visitat en altres edicions”. 
Carlos López, coordinador del 
projecte Emma, va valorar la 
col.laboració en el projecte 
de la gent de les Terres de 
l’Ebre, i en este cas a través 
del Partinando Show: “vam 
arribar a l’objectiu però la 
investigació continua i poder 
tenir més ajuts és fonamental 
per poder seguir treballant 
en el projecte. Per este motiu 
estem molt agraïts”. 

populars com ‘Este verano será 
Inhumano’,  ‘Pilar’ o ‘Que difícil 

Carlos López, coordinador del projecte Emma, i Fernando Garcia, promotor del Partinando Show. Foto: Jordi Gil.

es hacer el amor en un Simca 
mil’, ara amb versió actualitza-

da: ‘Que difícil es hacer el amor 
cuando te haces mayor’. 

terres de l’ebre
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El fabricant de canonades i ac-
cessoris de polièster reforçat 
amb fibra de vidre Amiblu ha 
tancat l’any 2022 amb una fac-
turació de 53,1 milions d’euros 
a l’Estat espanyol, un 12% més 
que l'any anterior, quan va fac-
turar 46,7 milions. Segons un 
comunicat corporatiu, el ne-
goci exterior arriba actualment 
al 80% de les vendes de la 
companyia, amb una presèn-
cia important a Llatinoamèri-
ca i Àfrica. Amiblu apunta que 
l’increment de la facturació 
malgrat la incertesa per la con-
juntura actual es fonamenta, 
precisament, en el creixement 
de les vendes a diversos països 
de Llatinoamèrica i Àfrica que 
necessiten dur a terme grans 
projectes de sanejament, aigua 
potable i projectes industrials, 
així com l’augment de la pro-
ducció de canonades no circu-
lars. (ebredigital.cat)

Amiblu 
incrementa la 

facturació

** ESPORTCAT aprova més de 
255.000 euros en ajuts a en-
titats, clubs i ens locals de les 
Terres de l’Ebre. Una quaran-
tena han rebut ajuts de la Se-
cretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física (SGEAF). el pas-
sat gener es va efectuar el pa-
gament de la primera bestreta.

** ELS GRUPS d’investigadors 
de salut ebrencs milloren posi-
cions per a rebre finançament. 
L’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) ha publicat la reso-
lució de la convocatòria SGR-
Cat 2021 segons la qual, i pel 
que fa a l’ICS Terres de l’Ebre, 
el Grup de Recerca SensiTEbre 
s’acredita com a grup emer-
gent i els grups de recerca 
EBRICTUS i GAVINA pugen de 
categoria de preconsolidats a 
consolidats. A més, el Grup de 
Recerca de Patologia Oncolò-
gica i Bioinformàtica manté la 
seva categoria de consolidat.

** UNIÓ DE PAGESOS reclama 
a Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural que ampliï la 
declaració d’emergència cine-
gètica per a les zones de les 
Gavarres i Rocacorba, a altres 
comarques de Catalunya.

Les Terres de l’Ebre visibilitzen la lluita 
contra l’LGBTI-fòbia a l’esport

Amb l’objectiu de sensibilitzar 
la ciutadania sobre els drets 
de totes les persones a gaudir 
d’una pràctica esportiva lliure 
de qualsevol tipus de discri-
minació per raó d’orientació 
sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere, a les Ter-
res de l’Ebre es va organitzar un 
acte divendres passat a l’Escola 
Universitària de la Salut i l’Es-
port (EUSES) a Amposta. L’acti-
vista Alba Vilàs Baiges va pro-
tagonitzar una conversa amb el 
comunicador Roger Font Mon-
tornès sobre la lluita del movi-
ment LGBTI en l’àmbit esportiu. 
Durant l’acte també es va pre-
sentar la campanya d’enguany, 
amb l’eslògan ‘Som energia, 
som respecte, som actitud: a 
l’esport tothom és benvingut’. 
Els cartells i el material de la 
campanya, fruit del programa 
‘Talent Creatiu i Empresa’ que 
han dut a terme conjuntament 
els departaments d’Educació 
i Igualtat i Feminismes, es van 

lliurar a les representants ins-
titucionals que van assistir a 
l’acte. A través d’aquesta cam-
panya fem arribar un seguit de 
cartells a tots els equipaments 
esportius del país per tal de 
promoure espais segurs, on la 
pràctica esportiva sigui inclu-
siva i no hi tingui cabuda cap 
mena de discriminació per raó 
d’orientació sexual, identitat de 
gènere o expressió de gènere”, 
va detallar el director general 

Presentació de la 
campanya ‘Som 

energia, som 
respecte, som actitud: 
a l’esport tothom és 

benvingut’

SOCIETAT

CAMARLES

La novel·lista xertolina Francesca 
Aliern va complir 80 anys dime-
cres. Filla predilecta del poble i 
l’escriptora més prolífica de les 
lletres ebrenques, a l’Ajuntament 
es va fer un acte amb el qual “es 

Any d’homenatges a la 
novel·lista Francesca Aliern

de polítiques públiques LGBTI+, 
Xavier Florensa Cantons.

** L’ECOMUSEU del Parc Natu-
ral del Delta de l’Ebre va acollir 
aquest dimarts la presentació 
de la ‘Proposta d’Àrea de Re-
serva Marina al Marge del Delta 
de l’Ebre’ per part de MedRe-
Act (Mediterranean Recovery 
Action).  El projecte, que es 
troba dins la fase de consultes 
a la població local, planteja la 
necessitat de preservar i recu-
perar una àrea marina amb hà-
bitats essencials per a peixos i 
espècies vulnerables al Marge 
del Delta de l’Ebre, més enllà 
de les 12 milles nàutiques.

** L’Associació Cultural i LGT-
BI+ Okay Productions ha con-
demnat aquest dimecres per 
mitjà d’una nota de premsa una 
nova agressió lgtbifòbica que es 
va produir la matinada del 16 als 
carnavals de Vinaròs. L’agressió, 
segons recull el comunicat, va 
ser “contra una parella de nois, 
un dels quals és d’Alcanar". 
L'Ajuntament canareu ha con-
demnat els fets.

** VEÏNS I GEPEC presenten al-
legacions al tràmit d’avaluació 
d’impacte ambiental de la plan-
ta de compostatge de Santa 
Bàrbara.

Aquest dimecres s’ha celebrat 
una nova sessió plenària de 
l’Ajuntament de Deltebre. Una
sessió que ha estat marcada 
per l’aprovació d’una nova edi-
ció dels premis Terra de Fang, 
una convocatòria que arriba a 
la seva vint-i-sisena edició i que 
permet continuar consolidant 
uns premis literaris que són re-
ferència, i que compten amb 
el suport d’Onada edicions. 
Aquest punt s’ha aprovat amb 
els vots favorables d’Enlairem i 
el PSC, i l’abstenció d’ERC.
Paral·lelament, el plenari també 
ha ratificat l’adhesió al mani-
fest de MOLDE el qual reafir-
ma la seva oposició a les zones 
d’acomodació. Aquest punt ha 
estat votat per unanimitat i, per 
tant, ha comptat amb el suport 
de tots els grups municipals.
Un dels altres punts que tam-
bé s’han aprovat, han estat els 
premis Deltebre, els quals han 
comptat amb el vot favora-

El plenari aprova les bases 
de la XXVI edició dels
Premis Terra de Fang

DELTEBRE

ble d’Enlairem i del PSC, i amb 
l’abstenció del grup d’ERC. Per
unanimitat s’ha aprovat la pro-
posta de Comitè Antifrau, que 
s’encamina, en la línia de seguir 
impulsant polítiques de trans-
parència. En la mateixa línia, per 
unanimitat, s’ha aprovat la zo-
nificació escolar, la qual afecta-
rà els 71 xiquets i xiquetes que, 
l’any vinent, iniciaran la seva es-
tada a les escoles de l’Assump-
ció, Riumar i Sant Miquel, si així 
efectuen la seva corresponent 
preinscripció escolar. Lligat a 
la regidoria d’Ensenyament, el 
plenari també ha validat, per 
unanimitat, les bases regula-
dores del dotzè concurs premi 
Literari i Artístic per a escolars 
per a l’any 2023.
Finalment, i en relació amb les 
mocions, s’ha aprovat, per una-
nimitat, la moció presentada 
per ERC per demanar la garan-
tia del dret a vot, actiu i passiu, 
de tota la ciutadania. 

va posar punt i final a més d’un 
any d’homenatges a diferents 
clubs de lectura del territori im-
pulsats per moltes persones del 
món cultural ebrenc”, va dir l’al-
calde Roger Aviñó.

XERTA

En 1 minut



15DIARI MÉS EBRE • divendres 24 de febrer / 2023

+ 
a fons

remeis naturals

TARONGINA / MELISA 
MELISSA OFFICINALIS

Herba perenne, família de les labiades que recorda a la menta. Les fulles són dentades i molt rugoses, peciolades, amb una forta olor de llimona. Tenen un 
color verd molt viu i la mida és d'uns 8 cm. La tija està recoberta de vellositats. Les petites flors blanques o rosades apareixen a la primavera i es disposen a les 
axil·les de les fulles. En general quan remous la planta desprèn una flaire cítrica.

Ús: fulles fresques i dessecades. Les seves fulles fresques trossejades donen un toc fresc i estimulant a les amanides, batuts, macedònies, cremes de verdures 
fredes.
Propietats: sistema digestiu, estimulant de la secreció biliar, espasmolítica, antivírica per l'herpes gràcies al seu àcid rosmarínic, ansietat, insomni, nàusees, 
flatulències, picades d'insectes (aplicació matxucant unes fulles per treure'n el suc), crisis emocionals, commocions, psicosi tòxica (que produeix nerviosisme), 
vertígens, cefalees, excitacions, marejos.

En infusió per a ingerir deixant reposar 3 minuts. En extracte o tintura unes 10 gotes barrejades amb aigua fins a 3 vegades al dia. Tanmateix, es pot 
barrejar amb camamil·la o valeriana.

Té una toxicitat molt discreta no recomanable en nens de menys de 12 anys. Pot afectar a la conducció i ús de maquinària i és tòxic en oli essencial superior 
a 2 g.

Creix als horts, torrents i indrets humits i ombrívols en general, vores de camins, també es pot conrear a l'hort en climes tirant a càlid.

La tarongina és l'ingredient principal que porta l'aigua del Carme, elaborada per les monges Carmelites a principi del segle XVII.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU I ON LA PUC TROBAR

36

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 

M
IQ

U
EL

 B
IA

RN
ÉS

MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

OBSERVACIONS I CURIOSITATS
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NOMÉS PUJARÀ 
EL TORTOSA 

La futura reestructuració del 
futbol català, amb la tornada 
de la segona catalana a un 
grup de 18, i la creació de la 
Súperlliga, que estarà entre 
3a divisió i 1a catalana serà 
un fracàs. Amb estos canvis, 
enguany al play off d’ascensos 
ascendiran els tres primers 
de vuit participants i els tres 
quarts amb més puntuacions 
dels 6 grups, amb la qual 
cosa poden ascendir 4 equips. 
I compte a la dada: dels 8 
equips que estan en la lluita, 5 
són ebrencs. Vostès diran que 
és un privilegi; doncs jo els diré 
que hi pot haver tempesta i de 
la bona. Em consta que Ebre 
Escola, Ulldecona, Aldeana i 
Jesus i Maria no tenen com a 
objectiu pujar i, de quedar en 
posicions d’ascens, renuncia-
rien. Però una cosa és el que 
pensen ara i un altra el que po-
den pensar després. Acostumo 
a fallar poc amb els pronòstics, 
el camí per a l’ascens està 
molt clar: Canonja, Tortosa 
i potser Pobla B. Tenim un 
altre problema la futura fusió 
Tortosa–Ebre Escola, aquest 
segon es quedaria com a filial 
o un altre cop en solitari (el 
run run existeix). Per prime-
ra vegada en la història del 
futbol ebrenc, amb 4 possibles 
ascensos a 1a catalana, només 
vol ascendir un o potser un 
altre. I estic tan segur que serà 
així que si m’equivoco estaré 
un mes de vaga d’escriure la 
meva columna. 
Estic segur al 99,99 %.

CELMA

SUSPENSIÓ 
PER INSULTS A 
L’ÀRBITRE...EN 
UN PARTIT DE 
PREBENJAMINS
Que se suspengui un partit per 
insults a l’àrbitre és lamenta-
ble. Però en ocasions, malau-
radament, passa. I en molts 
casos no passa perquè hi ha 
àrbitres que miren cap un altre 
costat. Si no, poques confron-
tacions arribarien al seu final. 
No obstant, més lamentable 
és que un partit que es va sus-
pendre per insults a l’àrbitre va 
ser en categoria... prebenjamí.  
Segons la notícia de la suspen-
sió, l’àrbitre va aturar el joc per 
insults de persones de l’equip 
visitant que estaven al camp i 
que foren avisades de que pa-
ressin d’increpar. La posterior 
advertència, en el tercer quart, 
ja va ser la suspensió.  Des 
de la directiva a la qual estan 
vinculades estes persones, 
han lamentat el succeït i ja 
han tingut una reunió amb els 
pares de l’equip, per remarcar 
que els valors que transmet el 
club no tenen res a veure amb 
estos fets. Així mateix, han 
invitat als pares que es posin 
més ‘nerviosos’ a quedar-se 
a casa. També s’ha comentat 
que l’actitud de l’àrbitre “en 
alguns moments no va ser la 
més correcta, però això res 
justifica. Mai ha de tornar a 
passar i ja hem pres mesures”. 
Per desgràcia les incidències 
s’estan produint gairebé cada 
setmana. Però que passin en 
un partit de prebenjamins... cal 
començar a preocupar-se. 

MICHEL
TERCERA FEDERACIÓ

Muntanyesa-Rapitenca  dium 12h

PRIMERA CATALANA

Martorell-Ascó diumenge 12h

SEGONA CATALANA (Ascens)

Pobla B-Aldeana diss 16.30h

Morell-J i Maria diss 17h

Ulldecona-Ebre Escola diu 16h

Tortosa-Canonja diu 18h

(Permanència 1)

Roda-Arboç dissa 17 h

La Sénia-Riudoms diu 16.30 h

Ampolla-Camarles diu 17h

(Permanència 2)

Catalònia-R Bítem diss 16.30 h

Vilaseca-Móra la Nova diu 17h

3A CATALANA. Dissabte: 

L’Ametlla-Corbera 15.30h

Roquetenc-Perelló 16.30h

Masdenverge-J i Maria 16.30h

Tortosa-Flix 19 h

Dium: Gandesa-Rapitenca 16h

La Cava-Amposta 16h

Benissanet-S Bàrbara 16h

Godall-Xerta 16.30h

4A CATALANA

S Jaume-la Cava diss 15.30h

La Galera-Olimpic diss 16.30h

Ametlla-Gandesa diss 17.30h

Camarles-Aldeana diss 17.45h

Alcanar-Catalònia diss 18.30h

Amposta-Pinell diss 19h

Fatarella-Tivenys diu 16h

Ginestar- J i Maria diu 16.45 h

LA PROPERATERCERA FEDERACIÓ
La Rapitenca visita la 
Muntanyesa
La Rapitenca visitarà diumenge 
la Muntanyesa, equip que lluita 
per entrar al play-off d’ascens. 
Els rapitencs voldran refermar 
la millora de les darreres jorna-
des per tal d’aclarir la seua si-
tuació que a hores d’ara és a la 
la zona de descens. L’equip que 
entrena Carlos Rios ha sumat 8 
dels darrers 15 punts. Només 
una derrota en estes jornades 
en les que, a més, només ha 
encaixat 3 gols.   
El partit es disputarà diumenge 
a les 12 hores.
Amb la Muntanyesa, a la ban-
queta, un conegut de l’afició 
ebrenca, Raül Paje, un mister 
molt treballador que sap traure 

rendiment als seus jugadors. 
En principi, tota la plantilla està 
disponible. Tal com vam infor-
mar la setmana passada, Edgar 
Samper va ser baixa a la Rapi-
tenca. La seua destinació és 
Tortosa, on podrà debutar diu-
menge contra la Canonja. Havia 
tingut diverses ofertes.

Guillermo Camarero és el nou 
entrenador del Cambrils unió, 
equip de la Primera catalana i 
que està en zona compromesa 
a la classificació. L’objectiu és 
la permanència i la directiva del 
club del Baix Camp busca un 
revulsiu per revertir la dinàmica. 
I per este motiu ha incorporat a 
Camarero, tècnic ebrenc que va 
estar de segon d’Albert Com-
pany a la Rapitenca i que, quan 
l’entrenador va ser destituït, va 
dirigir l’equip rapitenc dues jor-
nades en la transició fins que la 
Rapitenca va contractar a Car-
los Rios, el seu mister actual.
Camarero havia tingut propos-
tes de diversos equips ebrencs 
de segona catalana i també una 
de tercera, i en principi no te-
nia intencions d’entrenar però 

el repte de poder fer-ho a Pri-
mera catalana amb l’objectiu de 
salvar l’equip l’ha seduït i ha ac-
ceptat la proposta del conjunt 
cambrilenc. Clubs de Segona 
catalana del nostre territori es-
taran pendents de la trajectòria 
del Cambrils Unió, així com de 
‘Ascó, dos equips que lluiten per 
la permanència. I és que cas de 
que tots dos la puguessin acon-
seguir, no hi hauren compensa-
cions i això seria una molt bona 
noticia per a la segona i també 
per la Tercera catalana ebrenca, 
perquè no hi haurien més des-
censos. 
Camarero debutarà diumenge 
al Catllar. L’Ascó per la seua part, 
representant ebrenc a la cate-
goria, es desplaçarà diumenge 
a Martorell.

El partit Xerta-Amposta va acabar 1-2 però va ser impugnat. L’Am-
posta va presentar les seues al.legacions però el comitè ha donat els 
punts al Xerta (3-0) per alineació indeguda. L’Amposta ja ha informat 
que anirà ara al Tribunal Català de l’Esport. El líder Gandesa, d’esta 
forma, veu ampliat el seu avantatge, que ara és d’11 punts respecte 
a l’Amposta. L’Ametlla és tercera però ha d’acabar el partit pendent 
a Santa Bàrbara, suspès al minut 29 amb el 0-2 (dia 1 de març, 20h).
El Xerta és ara setè amb 25 punts. 

Els punts per al Xerta (3-0)

La Muntanyesa  lluita 
per fer la promoció 

d’ascens. La Rapitenca 
necessita els punts per 

sortir de la zona de 
descens

Camarero, nou entrenador 
del Cambrils Unió

Ahir dijous es van celebrar els 
Premis Solidaris, de la Funda-
ció de la Federació Catalana de 
Futbol.  
Són els guardons que reconei-
xen les accions solidàries i de 

El Jesús i Maria rep el Premi Solidari
valors dels clubs federats ca-
talans. 
Un dels projectes que va rebre 
el primer premi va ser la UD 
Jesús i Maria, pel seu equip de 
futbol femení.  

Als seus 54 anys, Joel Durà 
‘Fletxa’ és el jugador mascu-
lí en actiu més veterà del fut-
bol català. ‘Fletxa’ és el capità 
de La Cava ‘B’, club de la seva 

‘Fletxa’, el jugador més veterà del 
futbol català, a “L’Orsai”

vida, actualment al grup 20 de la 
Quarta Catalana. Fletxa va visitar 
el plató de ‘L’Orsai’ programa de 
la Federació que es pot seguir 
també a la carta al web fcf.tv

El partit 
de Canal TE:

 

Alcanar-Catalònia B 
diumenge 13 h i 21 h

Minut 91
Dilluns 22 h

Dimarts  22.30 h
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SEGONA CATALANA. INICI SEGONA FASE
El Tortosa rebrà el líder en 
la primera jornada
El Tortosa comença el play-off 
d’ascens rebent diumenge (18 
hores) a la Canonja, equip que 
és líder amb 45 punts. Els roigi-
blancs són segons amb 41. 
Un partit força interessant: la 
Canonja només va perdre un 
partit al seu grup a la primera 
fase i el Tortosa va fer ple de vic-
tòries en les 9 jornades de la se-
gona volta. Jordi Fabregat, mis-
ter del Tortosa, comentava que 
“és un partit de 3 punts contra el 
primer classificat en el que tenim 
molt a guanyar i menys a perdre. 
Penso que un triomf ens refor-
çaria molt però, cas de no asso-
lir-lo, som conscients que hem 
de seguir remant com ho vam 

fer a la primera fase quan vam 
estar lluny fins i tot de les qua-
tre primeres places i vam saber 
reaccionar. Serà un partit molt 
intens i complicat davant d’un 
rival que és un molt bon equip 
com ho reflecteixen els resultats 
que ha aconseguit. Sabem que 
hem d’esforçar-nos i ser molt 
intensos i així, si tenim eficàcia, 
tindrem les nostres opcions”. 
Edgar Samper (Rapitenca) podria 
debutar amb el Tortosa. 

L’Aldeana visita el camp de 
la Pobla de Mafumet B
L’Aldeana visità demà la Pobla de 
Mafumet B en el primer partit del 
play-off d’ascens.
Ferran Simó, el mister de l’equip 
aldeà: “estem molt satisfets. Per 
fi serà la primera jornada en què 
gairebé tindrem a tota la planti-
lla disponible. No estaran al 100 
% però sí que ja entren en con-
vocatòria. Això ens farà ser més 
competitius; són jugadors de 
qualitat contrastada  a la catego-

ria i apuntalaran l’equip”. Nacho 
també torna i ja pot disposar de 
minuts després de cinc mesos 
de baixa.  
Ferran Simó afegia que “contents 
i amb ganes de traure’ns el mal 
gust de boca dels darrers partits 
de la primera fase quan no vam 
ser competitius i esperant donar 
sorpreses; pensem que a més 
d’un rival en donarem”. 

Ulldecona-Ebre Escola, així 
van acabar i així comencen
Ulldecona-Ebre Escola es van 
enfrontar en la darrera jornada 
de la primera fase. També ho fa-
ran diumenge, en el primer par-
tit de la segona. L’Ebre Escola, 
a diferència de l’Ulldecona, va 
acabar molt bé el primer tram 
de la temporada i té 37 punts. 
L’Ulldecona en té 31 i no pot 
fallar per no despenjar-se de la 
tercera plaça, la qual ara està a 
sis. Moha, tècnic de l’Ulldecona, 
comentava que “durant l’aturada 
hem mirat de recuperar-nos tan 
física com anímicament perquè 
vam acabar la primera fase en 
una dinàmica negativa (8 punts 
de 27). Crec que ens ha anat bé. 
Afrontem la promoció amb il.lu-
sió, sent conscients que la situa-
ció està complicada perquè tan 
Tortosa com Canonja estan una 
mica lluny. El nostre objectiu és 
mirar el partit immediat i buscar 
sumar els 3 punts i intentar reduir 

distàncies als primers classificats 
en un inici de play-off complicat 
contra Ebre i visitant després la 
Canonja i Tortosa”. Gerard i Marc 
són baixa sancionats.  Josep 
Balart, mister de l’Ebre Escola: 
“anem amb ganes de començar 
sumant, sent conscients que ju-
guem a un camp molt compli-
cat. L’Ulldecona tard o d’hora 
ha de revertir la situació perquè 
té molt potencial a la plantilla. I 
tot i que tenen  baixes per san-
ció, és un equip complet amb 
molta pólvora. En el darrer par-
tit vam ser capaços de remuntar 
però diumenge serà diferent. 
Important sumar punts i no que-
dar-nos despenjats per mantenir 
el nivell de compromís que ens 
permeti estar vius fins el darrer 
moment”. Àlex Margalef ha fitxat 
amb la Cava. Per contra, l’Ebre 
Escola incorpora un defensa 
central indi: Jay. 

Ampolla-Camarles, el derbi
Ampolla i Camarles tornaran a 
veure’s les cares diumenge en 
el primer partit del play-off de 
permanència. Un partit que es 
va disputar en la penúltima jor-
nada de la primera fase i que 
va acabar amb golejada, 6-0 a 
favor dels ampolleros. Però el 
Camarles va impugnar el partit i 
li van donar els tres punts. 
Diego Reyes, mister de l’Ampo-
lla: “partit que es preveu molt 
disputat, molt competit entre 
dos equips que es coneixen 
bé. Tenim moltes ganes i il.lu-

sió per traure un  resultat posi-
tiu, sabent que serà difícil. Es el 
primer partit de la segona fase 
i és important guanyar. Inten-
tarem donar-ho tot per poder 
sumar els punts”. La novetat de 
l’Ampolla és el fitxatge d’Arnau 
Pardo (J i Maria). S’ha estat en 
converses amb un altre jugador, 
però finalment no fitxa. El Ca-
marles, que va acabar la primera 
fase amb un triomf convincent 
contra l’Aldeana, ha tingut l’alta 
del jove Xavi Martínez, que tor-
na després d’estar a l’Ulldecona. 

El Tortosa ha fitxat a 
Edgar Samper 

(Rapitenca)

El Jesús i 
Maria viatja

al Morell
El Jesús i Maria inicia el play 
off d’ascens al camp del Mo-
rell, un rival ja conegut per 
haver-hi jugat a la primera 
fase. Lluís Fornés, el mister 
del J i Maria, comentava que 
“emprenem la fas d’ascens 
amb molta il.lusió, per com-
petir amb els millors equips 
dels dos Grups. Ens ho aga-
fem com un repte i un pre-
mi que volem disfrutar-lo 
competint al màxim, sense 
renunciar a res. El club ens 
dona suport i els jugadors 
estan il.lusionats i amb ga-
nes. Primer partit és al Mo-
rell on intentarem començar 
de la millor forma possible i 
a veure si podem traure els 
primers 3 punts fora de casa”. 
Marcos Sanjosé (Catllar) ja 
va debutar amb el filial, però 
es va lesionar. És un jugador 
que també aportarà al primer 
equip i alternarà amb el filial.
Toni Calafat, com vam dir, va 
ser baixa. Lluís destacava “el 
seu compromís durant este 
any i mig, sent un exemple 
amb el seu comportament. 
Un referent. Molt contents, 
a nivell esportiu, del seu tre-
ball, i a nivell personal un 10”.  

El Móra la Nova comença la 
segona fase visitant el líder 
del grup, el Vilaseca. Un equip 
que està a 4 punts. Per això el 
partit és molt important. Els 
moranovencs han incorporat 
al porter David Rojas i a Nel-
son, tots dos procedents de 
l’Ascó.
Ambrós, mister del Móra la 
Nova, comentava que “des-
prés de l’aturada, l’equip s’ha 
recuperat tot i que continua 
estan minvat. Hem passat una 
primera fase de la temporada 
amb molta afectació per les 
baixes”. Avante, Piqué, Mar-
çal i Roman  van causar baixa 
i se’ls ha d’afegir lesions com 
la de Frede i Guillem així com 
d’Eloi i Jaume que s’espera 
que tornin en unes setmanes. 
Fuertes tampoc segueix i per 
això s’han fet els dos fitxatges.

El Móra 
la Nova 

incorpora a 
Nelson i David 
Rojas (Ascó)

Catalònia-
R Bítem

El Catalònia rebrà demà dis-
sabte, el Remolins Bítem. Com 
en tots els partits de la jornada, 
els punts són amb doble valor.
Pau Alegria, mister del Cata-
lònia: “serà una segona fase 
molt complicada ja que estem 
en un grup en el que, del pri-
mer al darrer, solament hi ha 8 
punts. I del primer al penúltim, 

que marca la zona de descens, 
quatre. En el cas nostre, 3. Hi 
haurà molta igualtat i els equips 
s’han reforçat, com és el cas del 
Remolins Bítem. I comencem 
enfrontant-nos a ells. Es un rival 
molt dificil,  porta set jornades 
sense perdre, 3 sense encai-
xar cap gol i ens costarà molt. 
Però és important començar 
sumant 3 punts i més jugant a 
la Santa Creus on ens hem de 
fer forts, tenint 3 partits de la 
primera volta a casa. Ens hem 
reforçat amb Joel Crespo però 
som conscients que ens cos-

tarà. Som un club humil, que, 
fins ara, hem tingut alts-i-bai-
xos. Per demà hem buscar te-
nir la millor versió per sumar 3 
punts que són molt importants, 
amb doble valor”. Subi, mister 
del Remolins-Bítem: “crec que 
serà un partit molt complicat 
en el que haurem d’estar els 90 
minuts molt concentrats. Hem 
d’intentar rectificar els errors 
que vam tenir en el partit de la 
segona volta de la primera fase, 
per veure com podem atacar i 
també com podem defensar 
millor. Seria molt important su-

mar els 3 punts en el primer 
partit i si els podem aconse-
guir això ens donaria molta 
confiança per a l’objectiu que 
ara està a cinc punts”.
Hi ha jugadors amb molès-
ties a l’espera de poder-los 
recuperar. En els darrers dies 
s’han fet gestions per poder 
fer una incorporació, però es-
tes no han fructificat. Malgrat 
això, Subi deia que “tenim una 
plantilla de 17 jugadors i tots 
poden tenir minuts i això, si 
no hi ha lesions, és un punt a 
favor”. 

La Sénia comença a casa 
contra el Riudoms
La Sénia va acabar la primera 
fase amb una bona dinàmica. El 
tècnic Adrian Gonçalves consi-
dera que “afrontem la segona 
fase amb il.lusió i molta res-
ponsabilitat. L’equip va fer una 
gran feina per tenir opcions de 
cara a la permanència. El més 
important és que ha crescut 
molt i cada vegada competeix 
millor. I això s’ha demostrat en 

les darreres jornades de la pri-
mera fase. Hem fet un fitxatge 
d’un central que ens aporta-
rà moltíssim. I el descans ens 
ha vingut bé per a descansar. 
Esperem recuperar les sen-
sacions que teníem al final de 
la primera fase i fer-ho a casa 
davant de l’afició la qual la ne-
cessitem amb el suport que ens 
dona”. 
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Derrota dolorosa de 
l’Amposta contra el Lleida

HANDBOL

El sènior femení del Club Hand-
bol Amposta de Divisió d’Honor 
Plata va perdre a casa contra 
l’Handbol Lleida (22-37).
Un Amposta amb ansietat per 
sortir de la part baixa de la taula 
classificatòria, no va oferir el joc 
tant defensiu com ofensiu que 
s’esperava, no tenint opcions al 
partit tret de l’empat a cinc gols 
al minut dotze de l’encontre.  
Al descans el resultat era de 12-
20. Un avantatge de les visitants 
de 8 gols que va ampliar-se du-
rant la represa, quan van conti-
nuar sent superiores.
Cop dur per l’Amposta, que, 
quan queden 12 punts en joc,  
ha d’intentar sumar-ne dos més 
que el Benidorm per sortir de la 
zona de descens, amb enfron-
tament directe a la jornada vint-
i-quatre del campionat.
Amb opcions directes encara 
per assolir la permanència l’Am-
posta viatjarà demà dissabte a 
Alacant per disputar la 21a jor-
nada enfront de l’equip local.

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
derrota a Canàries (3-0)

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. 
L’Ascó va perdre a Martorell 
(23-16). En els dos duels entre 
equips de la zona de descens 
Ascó i Vilanova del Camí van 
perdre i la seva situació co-
mença a ser molt complicada, 
per a dos equips dels que més 
anys han estat jugant a Lliga 
Catalana. Els guanyadors, Mar-
torell i Granollers Atlètic, van 
sumar però encara estan lluny 
de la zona de salvació.
** 1a LLIGA CATALANA SÈNI-
OR FEMENÍ. L’Ampolla va tren-
car la dinàmica negativa amb 
el triomf a la pista del Lleida B 
(28-30). “Un parcial de 6 a 11 
als últims 15 minuts ens do-
nava una més que merescuda 
i necessitada victòria (28-30), 
que ens fa somniar amb la fase 
d’ascens la qual l’aconsegui-
rem si guanyem l’últim partit 
de la primera fase al nostre 
pavelló”, demà  (16 h) davant 
l’Argentona”. L’HC Perelló, per 
la seua part, va veure frenada la 
ratxa de 4 victòries a la pista del 
Cardedeu on va perdre per 30-
25. Era un partit clau en la lluita 
per la cinquena plaça. Queda 
una jornada  i les perellonen-
ques han de guanyar i esperar 
una derrota de l’Ampolla.

El sènior masculí del Club Vo-
lei Roquetes de Súperlliga 2 
va perdre a Canàries, a la pista 
del Club Voley San Roque. 3-0 
amb parcials (25-12/25-17/25-
19).
“Partit en el que l’equip es va 
veure superat en tot moment 
per un rival que va demostrar 
ser un dels candidats a jugar la 
fase d’ascens”. 
El proper partit serà també fora 
de casa,  contra el CV Sant Pere 
i Sant Pau.
Altres resultats del cap de set-

mana passat, d’equips del Club 
Volei Roquetes: derrota del sè-
nior sènior masculí B a la pista 
del Club Volei Barberà B (3-1). 
Per la seua part, l’infantil mas-
culí va guanyar 1-3, a la pista 
del Barberà. Derrota del juvenil 
masculí (0-3) contra el Club 
Voleibol Encamp-Andorra. 
Per tancar la jornada, derrota 
del cadet masculí blanc (3-0) a 
la pista del Club Volei Vall He-
bron.

Nota i foto: CV Roquetes

Handbol

HANDBOL

Resultats dels equips del 
club.  El sènior masculí va 
assolir una victòria impor-
tantíssima, contra el cambrils 
(34-27). Partit molt seriós per 
part dels dos equips, tot i que 
el Tortosa sempre va anar un 
pas per davant en el marca-
dor. Proper partit, desplaça-
ment , diumenge al camp de 
Castellbisbal, un equip difícil 
i ben classificat, però s’ha 
d’intentar guanyar si es vol 
intentar mantindre la cate-
goria.. 
El juvenil masculí va vèncer el 
Vilamajor per 25-24. Victòria 
per la mínima novament amb 
un final d’infart.
El cadet masculí, per la seua 
part, va cedir una derro-
ta contra el Bordils (35-29). 
Fou, potser, el partit més gris 
de l’equip en aquesta segona 
fase. “També dir que de ve-
gades resulta impossible llui-
tar contra tots els elements”.
L’infantil masculí va perdre a 
la seua pista contra el Poble-
nou (27-28).

Centre Esports 
Tortosa

Cadet masculí blanc del Club Volei Roquetes.

Torneig ‘Petits Herois’

El Torneig Petits Herois, en 
categoria aleví, organitzat per 
Aleix Franch, director esportiu 
dels Avatars Academy, i que es 
va celebrar dissabte passat, va 
ser “tot un èxit, amb un gran 
ambient i una gran participació 
amb equips com el FC Barce-
lona, el RCD Espanyol, el Va-
lencia CF, el Villarreal CF, entre 
d’altres, jugant a les Terres de 
l’Ebre, al camp de l’Aube de Je-
sús i Maria”.
El guanyador va ser el RCD Es-
panyol, després d’una final molt 
igualada davant el FC Barcelo-
na. El tercer va ser el Cornellà 
i el 4t el Primer Toque. seguits 
de Villarreal i Valencia CF, CF 
Damm i AEM Lleida. 
A banda del gran nivell futbo-

lístic, “l’objectiu principal era 
recollir beneficis per la lluita 
contra el càncer infantil i on 
portem recollits més de 3.000 
euros, però encara falten arri-
bar donatius, transferències... 
encara no podem saber la xifra 
exacta. Un cop la tinguéssim, es 
realitzarà el donatiu a l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelo-
na. Un any més vam poder viu-
re una gran edició amb grans 
equips i continuant aportant 
el nostre granet de sorra per 
aquests petits valents”. Ian Mu-
let, noi que va patir la malaltia i 
ara ja esta totalment recuperat, 
juntament amb Aleix Franch el 
director esportiu Avatars van 
donar el trofeu al campió del 
torneig.

A manca de poc més d’un mes, 
el 15è Torneig Internacional 
Terres de l’Ebre (ITE DV7) ja ha 
batut nous rècords.
L’any passat va arribar als 103 
equips inscrits. A hores d’ara, 
per al Torneig d’enguany, ja es 
pot informar que n’hi ha més de 
125.
El Torneig es celebrarà del 7 al 9 
d’abril. Per primer cop, s’aposta 
per la categoria cadet i també 
per l’aleví femení. S’ha hagut 
de desdoblar la categoria aleví 
masculí i, d’esta forma, com-
petiran set categories, la qual 
cosa no s’havia vist mai fins 
ara. Segons el director del Tor-
neig, Ferran Simó, “municipis 
com Amposta, la Ràpita, Torto-
sa, Deltebre i l’Aldea, més altres 
amb els que estem parlant, per-
què també volen ser seus, s’han 
implicat al màxim per acollir els 

Torneig Internacional Terres 
de l’Ebre DV7 

més de 400 partits que es dis-
putaran. Estem molt satisfets 
del recolzament que estem te-
nint. El Torneig s’està posant a 
l’altura de grans tornejos que 
tenen lloc al país. Pensem que 
és l’únic event en el que les 
poblacions més importants del 
territori, a nivell de futbol, es-
tan molt implicades”. El Barça hi 
serà present així com el Valèn-
cia (4 equips) o el Vilareal (2). Un 
torneig que “farà història, per-
què d’esta magnitud no s’havia 
vist mai a les Terres de l’Ebre. 
Els allotjaments ja estan gairebé 
tots plens, no hi ha places dis-
ponibles. I a partir d’ara serà ja 
molt complicat poder inscriure 
més equips, tot i que tenim al-
tres peticions”. David Villa, pa-
drí del torneig, intentarà ser-hi 
present durant els dies en què 
es disputarà.
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Cos tècnic de la UE Aldeana (imatge de l’any passat), Lluís Fornés (Jesús i Maria), Jordi Fabregat (Tortosa), 
Balart i Llobet (Ebre Escola) i Gerard Capera, mister de l’Ulldecona que va classificar l’equip per al play-off sent destituït a manca de dues 

jornades per al final de la primera fase. 

PRONÒSTICS DE CELMA AL SETEMBRE

ENTRENADORS

BAIXARAN DOS 
EQUIPS EBRENCS 

És la pregunta del milió. I 
com diuen que sóc un Pito-
niso i que ho encerto gairebé 
tot, vaig a mullar-me un altre 
cop. L’any passat vaig dir el 
25 de març que baixarien 3 
equip ebrencs i al final només 
en van ser dos. Ja veuen sóc 
molt dolent. Si analitzem les 
últimes quatre temporades, 
tot corre a favor per al futbol 
ebrenc (una temporada va 
ser nul·la pel covid). Estos 

han estat els equips des-
cendits: Altafulla, Amposta, 
Montblanc, Perelló, Bonavis-
ta, Borges, Vendrell, Reddis, 
Vilaseca i Pastoreta. De 9 
equips només, dos ebrencs 
en tres campanyes de plena 
competició. Com que aquesta 
temporada no es parteix de 
zero i se sumen els punts de 
la primera fase, veiem que 
en els dos grups per evitar 
el descens, la distància del 
primer a l’últim només és de 
nou punts amb la qual cosa 
és molt important la 1a jor-

nada d’este cap de setmana.

 Jo crec que fins a la darrera 
jornada no es decidiran els 
descensos. Tots els equips 
ebrencs parteixen amb molts 
avantatges. Móra la Nova 
despertarà Agus i se salvarà. 
La Sénia amb ‘els babys’ i el 
fitxatge d’un jugador de 3a 
divisió, Amadeo, que és de 
Rosell, més la recuperació 
de Sergi Gasparin té moltes 
possibilitats de permanèn-
cia, i més tal com va acabar 
la primera fase. Camarles, 
¿mourà fitxa Bertomeu amb 

dos fitxatges galàctics?. En 
tot cas va tancar la prime-
ra fase amb un cop anímic 
important i penso que se 
salvarà. El Remolins-Bítem 
també està a l’alça des de 
l’arribada dels dos Guillems. 
El Catalònia ha fitxat a Joel 
Crespo (la Cava) i el seu camp 
és un fortí. A l’Ampolla el seu 
mister sabrà tocar les tecles. 
Es gestiona un fitxatge d’un 
jugador que en principi va 
dir sí i ara sembla que podia 
ser No. Vostès voldran saber 
quina és la meva aposta. 

Doncs que no baixi cap equip 
ebrenc ho veig molt difícil. 
I si hagués de fer la meva 
aposta esta seria molt clara: 
en baixarà un mínim i la 
meva aposta més clara és 
que en seran dos.  Al final de 
temporada diré perquè he 
posat dos ebrencs, és més 
que un secret.

BY JOAQUIN CELMABY JOAQUIN CELMA

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
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DE PARES A FILLS
LA PORTADA DE LA SETMANA

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

Els pares dels 
jugadors de 
la plantilla 

de la UE 
Aldeana.

PREPARADORS DE PORTERS EBRENCS

ELS MÉS VETERANS 
DE LA LLIGA DE VETERANS

ÀNGEL JIMENEZ (VINARÒS, 55 ANYS)
I RAMON BARBOSA (ALDEANA, 56)

Raül Jiménez José Angel Serrano SiscoPepe Altadill

Fran Reolid Joan Felip Fumadó Marcos Pau RoviraEnric Gutierrez

Àlex Castrejon Aníbal Josep Cabacés Chema EstebanAitor Roiget

www.mesebre.cat
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BY JOAQUIN CELMA

REGULARITAT DELS JUGADORS DELS NOSTRES EQUIPS:
(per ordre alfabètic) P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS) JO

AQ
U

IN
 C

EL
M

A

UE RAPITENCA

Nº JUGADOR P. G.
ANDI
PACHU
OMAR
DAVID SILVA
JORDI ORIBE
ALEIX CUENCA
ÀLEX FORÉS 
GERARD VERGE
CESC MARTINEZ
DAN REVERTÉ
EDGAR SAMPER
ERIC ALARCON
ÀLEX SAMPER
GUILLEM
DANIEL EKEDO

43
40
39
27
18
17
17
15
14
13
13
10
9
8
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5
4

1

2

2

4

FC ASCÓ

Nº JUGADOR P. G.
KONU
FERRAN  
ERIC CUBELLS
JANI ROCA
ARNAU CERVELLÓ
ERIC JEREZ 
ERIC RODA 
JUAN SANCHEZ
MARC BLANCH  
SERGI CALIZ
FACUNDO GARCIA
CESC MARTINEZ
HAMZA OUHIBI
JORDI SIDDAHME
EMMANUEL ARKOH

28
26
22
20
19
19
16
16
14
13
10
9
9
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7
3
1
2

1

1
3

1
1

UE ALDEANA

Nº JUGADOR P. G.
XAVI ANELL
DIDAC SUBIRATS
SERGI AURÉ
BARRI
ALEIX SALVADÓ
GERARD BADIA
ERIC MURIA
IVAN PAEZ
MANOLO PUIG
NACHO NUEZ
VILLARROYA
DAVID CANO
PAU MECA
FELIP MUÑOZ
MARC SABATÉ

36
34
33
29
25
23
19
18
16
12
12
9
7
6
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4

1
6
4
4
1

4
4

2

CF AMPOLLA

Nº JUGADOR P. G.
JOEL SARMIENTO
JORDI TOMÀS
ENRIC SALAS
CARLES KADER
SERGI DURAN
ERIK GARRIDO
DAVID RAMIREZ
JUSI GAVALDA
FERRAN LLUIS
LUIS FABREGAT
RAÜL GARCIA
RAMON GONZALEZ
DANIEL CASAS
EDU SOSA
GITO

40
33
30
26
24
18
16
15
14
14
12
8
6
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
3
12
3

1

1

1

1

CF CAMARLES

Nº JUGADOR P. G.
PAU SANSALONI 
FERRAN ROIG
ROSALES
VICTOR PUJOL  
XAVIER BERANUY
ERIC BRULL 
JOAN COMES
ALEIX BERTOMEU
ALAN RIBERO
AITOR ARASA
BRIAN BERTOMEU
RAUL MARTIN
JORDI ALIAU
PEDRITO
FRANCOIS LOAN

46
35
26
25
25
24
24
22
20
9
7
5
4
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
8
1
1
3

1

1
2

2

EBRE ESCOLA

Nº JUGADOR P. G.
ROGER ROYO
ROGER ARMENGOL
MARC  AYUSO
FERRAN BUERA
LAHCEN OUHDADI
PAU MONCLÚS
PEP MONTESÓ
ÀLEX LÓPEZ
JORDI ABELLÓ
ALEIX CESPEDES
MOHAMMED 
ALBERT MARCH
AMINE
JORDI CIRERA
ERIC FORNÓS

37
24
23
22
20
20
19
19
18
14
12
12
12
11
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9
1

4
1

8
2

2
1

3

CF JESÚS CATALÒNIA

Nº JUGADOR P. G.
SERGI ESCODA
ÀLEX ESTORACH
ALEIX ROBERT 
LEANDRO ROVIRA  
JOHN
MARTÍ PANISELLO   
ALBERT CASTELL
JOSEPH ONGOLA
ALEIX CHAVARRIA
PANADERO
BADRERIN
ISAAC CASANOVA
ALEIX BAYERRI
JESÚS FERRERES
LLUIS ESPINACH 

36
28
25
24
24
15
14
14
13
13
13
13
12
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4

11

1

2

1
3
2

UD JESÚS I MARIA

Nº JUGADOR P. G.
JORDI BORRAS
HUMBERT
ROGER SOLA
ROBERT LOPEZ
SALVA BES
GABRI VIDAL
JONATAN LOPEZ
JOAB FATSINI
IVAN VIDAL
RAIMON FOSCH
DAVID ALCALÀ
ÀLEX PÉREZ
MARC MASDEU
ARNAU PARDO
LLUC PEPIOL

46
37
33
26
24
19
18
16
13
12
11
7
7
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
1
2
8
3
3
3
3
3
1
4
1

CF LA SÉNIA

Nº JUGADOR P. G.
IVAN GASPARIN
JOEL PEPIÓ
ALBERT ZARAGOZA
CARLOS GILABERT
ROGER GARCIN
SERGI CID
JORDI ESCUBEDO
NARCIS GAVALDÀ
IVAN CAPITAN
ROBERTO MARQUEZ
MARC LLEIXÀ
ALEIX BEL
DAVID BLANCO
ÀNGEL  VERGE
AYOUB

55
47
43
42
35
35
32
32
31
31
29
28
27
26
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5
1

9

1

1
3
2

C AT MÓRA LA NOVA

Nº JUGADOR P. G.
JOAN BARRUFET
ALEXIS PEDRAZA
AGUS FORNOS
NIL CAPDEVILA
SERGI FUERTES
JAUME GUIU 
MARC VERNET
PAU MUÑOZ
ROMAN
FREDERIC GINÉ 
JOAN BATISTE 
EDGAR OLVERA
YASSINE AYADI 
MARCEL GUIU
ALEIX MUÑOZ 

39
32
26
25
22
21
19
18
18
18
13
11
7
6
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3

11

1

1
1

3
3
2

UD REMOLINS BÍTEM

Nº JUGADOR P. G.
ANTON PONS
BRIAN PIÑEIRO
MARC VILARROYA 
XAVI MARGALEF
ALEIX REOLID
JORDI FABREGAT 
JUANJO ROVIRA
GUILLEM MART.
GUILLEM FAB.
ALBERT NOGUERA
GERARD FRANCH
EMILI
YASSINE
MANU
DAVID VIÑA

59
42
36
31
23
20
17
13
11
10
8
5
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
2
1
1

2

1

CD TORTOSA

Nº JUGADOR P. G.
DOMENECH 
IBRA BOULAYA
RAFA LLOP
PEQUE
ARNAU BERTRAN
GERARD  TOMAS  
MANU
MARC BERNARDO
ROGER ESCRIBÀ
YASSINE BOULAD
JOAN GISBERT
MIKI TORONDEL
KEBA JALLOW
ION PERELLÓ
GENIS

39
32
32
30
29
23
22
22
20
16
12
10
10
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
7
3
8
3

2
1

5
2
3
3
9
1

CF ULLDECONA

Nº JUGADOR P. G.
DANI QUESADA
ÒSCAR QUEROL
PERE ESTELLÉ
MARC FABREGAT
DAVID CALLARISA
GUILLEM NAVARRO
IVAN ESCALA
MARC BLASCO
ERIK ARAGONÉS
ROC GRAU
GERARD BALADA
XAVI CARDONA
JOAN MARTINEZ
SELU
ALEIX 

43
11
47
35
29
24
24
23
17
9
8
3
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10
1

11
3

3
6

5

1

SCER L’AMETLLA

Nº JUGADOR P. G.
XAVI FAIGES
MARC BRULL
EMMA
IVAN VIDAL
SERGI CALLAU
XAVI CALLAU
GERARD 
ERIK DEVADIP
FROI
RULLO
JORDI CALLAU
MANEL
JOAN SALAS
JORDI BOYER  
MOHA

42
36
34
22
19
18
13
12
12
11
9
6
4
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5
6
10
10
1

5
2
1

2

CF AMPOSTA

Nº JUGADOR P. G.
NICO 
MARC LOPEZ
FELIPE GUACHAPA 
JESÚS FERRERES
CHRISTO ESPUNY
JULI CRET
JOSEP BECERRA
JONATAN LLORACH
DANI BEL
TOMÀS FRANCH
VERSIANO
IAN ESQUERRÉ
QUIM CARDONA  
ALEIX VIZCARRO
ERIC ALUMINI

40
38
37
22
18
13
13
12
11
10
10
9
8
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5
13
8
13
1

6
1
1
1
3

3
2
3

CF BENISSANET

Nº JUGADOR P. G.
JOSE LUIS GALLEGO
CARLOS FIGUEROA
ALBERT VIDAL 
IGNASI VERNET
JOAQUIM RIPOLL
DAVID FERRE
RICARD TREIG
GERARD CAMPOS
MIGUEL GONZALEZ
RICARD MARTI
JACOB PAPASEIT
JAUME SORIANO
MARC PALOMAR
ARNAU VAQUE
JOAN MIRÓ

18
18
11
11
10
8
7
6
6
5
4
4
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5

2
1

4

2

CF CORBERA

Nº JUGADOR P. G.
ALEX LOPEZ
MUSTA SENHAJI
ANDREU MARTI
ARNAU
ENRIC GIRONES
ENRIC DOMINGUEZ
CRISTIAN SERRANO
IVAN CANALDA
KHALID HUSSAIN
DAVID  PEREZ
ANDRES
ARNAU CUGAT
GERARD
JUAN A ALVAREZ
ADRIAN

26
25
17
13
13
10
10
10
10
10
7
7
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
8

5

3

JE FLIX

Nº JUGADOR P. G.
ENRIC BLANCH
MARC ANDREU
PERE MARTINEZ
GERARD ANGUERA
LEWIS BUSH
DANI MISUT
CARLOS GARCIA
RUBEN BARCELÓ
CRISTIAN RUIZ
JAN MIQUEL 
JOHAN PEREZ
PERE JORDÀ
JESÚS ROMAN
ALBERT ARRANZ
NACHO AROCA

31
26
26
19
19
14
13
12
11
11
10
9
9
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

1

6

2
3
2
1
3
2
1

CF GANDESA

Nº JUGADOR P. G.
ENRIC UBALDE
JAUME GUMIEL 
JAVIER DILLA
ANDREU MAURI
GENÍS NAVARRO
PAU RIPOLL 
ORIOL VALLESPÍ
JOSEP DOMÉNECH 
SOUFAINE
ROGER MARTOS
ROBERT COSTA
CARLES LLARCH
SERGI  ALCOVERRO
ÀLEX INIESTA
RAUL SAUMELL

34
27
24
21
21
19
19
19
19
14
11
9
8
6
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8
21
10
6

1
3
8

2

1

FC GODALL

Nº JUGADOR P. G.
JOAN ZARAGOZA
MIQUEL CANA
VALENTIN 
JOAN CANALDA
ALEIX ROYO
PAU HARO
GUILLEM CANA
AITOR CARDONA
XAVI ROYO
ALEIX  LEON
ABDELLAH
ORIOL MORERA
QUIM BONET
XAVI
JOFRE TESSIER

25
23
22
19
19
15
14
11
10
10
9
8
8
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6

2
5
2
2
2

1
1

2

1

UD JESÚS I MARIA B

Nº JUGADOR P. G.
AMINE 
RONALD
ALBERT TORRES
ISAAC LLAÓ
JEROMI VALMAÑA
AHMED
SERGI BO
OMAR CHAQUIR
RAFA AGUILERA
SALVA
ARNAU PARDO
PAU MARIN
MARIUS MIHAI 
JUAN CARLOS  
CRISTIAN REGOLF

22
16
15
10
8
8
7
7
6
5
5
5
3
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

1
1
4

1

1

1

CD LA CAVA

Nº JUGADOR P. G.
SERGI BEL
MADERO
ADRI ALONSO
DE LA TORRE
DAVID GARCIA
GUILLEM C
ELOI
ALEIX ZARAGOZA
JOEL CRESPO
YATMA
DAVID  
FIGO
PAU VALMAÑA
MOISES HARO
ERIC FERNÁNDEZ

35
31
27
25
22
21
18
17
17
15
13
12
7
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
12
9

1

1
7
1
1

1

CF MASDENVERGE

Nº JUGADOR P. G.
ERIC BORREGO
CRISTIAN ARASA
XAVI TOMAS
PAU TOMAS
JOEL RODRIGUEZ
JORDI VENTURA
ÀLEX CURTO
CARLES SOLER
DANI INIESTA
OUSSMANE 
JOSEP BORRAS
AGUSTI   “GARXET”
MARTI GARCIA
EDU ALBIOL
MARC SUÁREZ

44
35
22
20
18
15
15
13
12
11
10
8
7
6
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
5
8

7

3

CE PERELLÓ

Nº JUGADOR P. G.
LUIS GARCIA
JORDI BOYER
AMADOR VOCES
ARNAU PALLARES
ALEX IONITA
THIAM SALIFOU
RUSO
DAVID FLOX
LUIS BLASCO
ROGER TATAY
ADRIAN
CARLOS ESCRICH 
ENRIC SENTIS
WALTER
JOAN SABATÉ

31
30
27
20
19
12
11
10
9
9
7
5
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4

2
1

1
4

3
2

2

UE RAPITENCA B

Nº JUGADOR P. G.
ALEIX MATA
CHIMENO
LLUIS ROVIRA
KABA KONDE
ALBERT SANCHEZ 
GERVAIS KOUDIO
EFREN ROSALES
GENIS VALLS
PAU CARCELLER 
LLATZER SOLA
SAUL LOPEZ
XAVI OBIOL 
KONU
ENRIC ROVIRA
CRISTIAN ADELL

41
41
38
32
19
14
13
10
10
10
8
7
7
6
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
21

1
4
2

1
2
4

4
4

CD ROQUETENC

Nº JUGADOR P. G.
MAIKEL 
MORALES
STHEPANE
AYOUB
ROGER MIRALLES
IVAN ARASA
MIQUEL PIÑOL
GERARD CID
JOEL ROIG
YOUNES DIAZ
ÀNGEL CID
JOSEP MARTINEZ
JOSUÉ ANDREU
JOAN CODORNIU
ELOI MELICH

31
25
24
21
19
18
17
17
15
14
12
10
10
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

14
4
1
4
2
1
2
3
3

CF SANTA BÀRBARA

Nº JUGADOR P. G.
ADRIÀ
JOSEP CALLAU
JUANJO
FRANKLIN
ALEIX SAMPER
AMADO
ETHAN FORTUÑO
SERGI VALLÉS
NICO FIBLA
REYNOSO
IVAN VALLÉS
ANDREU CASES
GENIS CALLAU
JOSEP TÀRREGA
XAVI PASTOR

30
28
25
19
16
15
15
14
10
10
10
9
8
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

12
2

1

1
1
2

1

CD TORTOSA B

Nº JUGADOR P. G.
ENRIC INIESTA
DIDIER ALCARAZ
ALEIX ALEMANY 
LORENZO
ROGER TURCH
DAMIEN
ARNAU ESTEBAN
HASSAN HAIJA
PAU MARTI
MARC CUBELLS
GERARD
ALBERT MAURI
JORDI SOROLLA
SAKOU CEESAY
ERIC VILANOVA

35
29
27
21
20
19
17
17
15
9
8
8
7
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3

3
8
3

3

1

3

2

FC XERTA

Nº JUGADOR P. G.
JOSEP MARTI
FRAN JULVE
TONI CID
MANEL 
ARTUR DOLIU
SINI FAVE
ZOUHIR OUCHANE
VICTOR BERTOMEU
ROGER MESTRES
SOUFAINE
GUILLEM FOLQUE
GASPAR BAYARRI 
ALEIX MOLA
ROGER MARTÍ
JORDI SOLE 

36
32
25
25
23
18
15
15
10
10
8
8
7
6
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
3
2
4
1

3
5

1

2 Andi Alarcón, el més regular
de la Rapitenca. 
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ARRÒS VERD AMB GAMBES
A L'AROMA D'ALFÀBREGA

Ingredients: 
• 400 g Arròs Montsià Bomba
• 8 gambes
• 1,5 brou de peix
• 50 g espinacs
• 30 g oli oliva
• 200 g ceba
• 2 alls
• alfàbrega
• sal

Preparació:
Saltar les gambes i reservar. Bullir 
el brou amb els espinacs i triturar. 
Ajuntar tots els ingredients de la 
picada, triturar-los amb batedo-
ra elèctrica i colar-los per treure 
qualsevol possible fibra. Per al 
sofregit, en l'oli de les gambes, 
ofegar la ceba a foc mitjà, fins que 
agafi color. Quan estigui tendra, 
afegir l'all, ofegar i salar.
Afegir l'arròs i daurar. Anar afe-
gint brou, a poc a poc, i remoure 
constantment fins que l'arròs es-
tigui cuinat. Afegir els ingredients 
de la picada i emplatar. Bon profit!

Recepta guanyadora del Taller de Sant Jordi de la Cookiteca amb Arròs Montsià.
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/ /  I M M O B I L I À R I A  / /  T R E B A L L  / /  F O R M A C I Ó / /   S E R V E I S  / / 

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

El Sol a Casa III 
col·labora en veure 
les coses clares i dius 
adeu a un temps de 
confusió i indeci-
sions. Pots descobrir 
l'existència d'un 
parent del qual no en 
sabies res.

aquari
21/01 al 19/02

El Sol per la Casa II 
inclina a la reorganit-
zació de l'economia. 
Si estàs en una 
aplicació de cites, 
rebràs molts missat-
ges. Participes en 
alguna competició 
esportiva.

sagitari
23/11 al 21/12

Variades oportunitats 
en l'àmbit de l'amor. 
Hauràs de triar. 
Estàs cansat de fer 
el mateix els caps de 
setmana i cerques 
altres maneres de 
gaudir del temps de 
lleure.

escorpí
24/10 al 22/11

Els fills et sorprenen 
i et fan molt feliç. 
Vols descansar més i 
si ets dels que treba-
lla molt, reserves un 
temps per tu. Tens 
ganes de vacances 
i fas una petita 
escapada.

balança
24/09 al 23/10

Amb dos planetes 
benefactors a Casa 
VIII vius un moment 
de trobades socials 
i d'esdeveniments 
diversos en bona 
companyia. Si tens 
una relació, podríeu 
parlar de matrimoni.

àries
21/03 al 20/04

La tensió Mart/Nep-
tú pot inclinar als 
errors. Assegura't 
bé abans de signar 
documents. Pots fer-
te càrrec de la gestió 
d'un tema econòmic 
i familiar, com ara 
una herència.

cranc
22/06 al 23/07

b la Lluna en fase 
creixent i Venus a 
Casa X es multipli-
quen els projectes 
laborals. Veus el futur 
amb una mica més 
d'optimisme. Pot 
donar-se un malentès 
amb un amic.

verge
24/08 al 23/09

Amb el Sol a Casa 
VII pots posar més 
energia en trobar 
parella. Si ja tens una 
relació, és un temps 
de retrobament o 
perquè l'altra perso-
na expressi les seves 
necessitats.

taure
21/04 al 21/05

Amb la conjunció de 
Venus/Júpiter pots 
conèixer una persona 
d'origen estranger 
amb qui hi haurà 
una bona connexió 
romàntica. Experi-
mentes una mena de 
despertar espiritual.

peixos
20/02 al 20/03

La intuïció et diu que 
estàs on has d'estar 
en aquest moment. 
Amb Venus i Júpiter 
per Casa II, pots re-
bre uns diners extra. 
Compres més roba 
o calçat per posar-te 
guapo.

lleó
24/07 al 23/08

Pots experimentar 
la necessitat de 
reflexionar i de que-
dar-te més a casa. Si 
treballes per compte 
d'altri, repasses la 
teva nòmina i et pre-
pares per demanar 
un augment de sou.

bessons
21/05 al 21/06

Possible viatge per 
motius professionals. 
Fas noves amistats 
amb certa facilitat 
allà on vas. Si estàs 
cercant feina, no 
perdis l'esperança 
i segueix la teva 
intuïció.
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PARLEM DE MEDIACIÓ
COM OPORTUNITAT PER IMPULSAR 
UNA CULTURA BASADA 
EN VALORS SOCIALS I COMPROMISOS

Començo aquesta 
col·laboració al Més 

Ebre, que em fa molta 
il·lusió, parlant de mediació, i 
justament a pocs dies del Dia 
Europeu de la Mediació (21 
de gener) i després d’haver 
participat a la Jornada Dia 
Europeu de la Mediació 
a Terres de l’Ebre (26 de 
gener de 2023), on amb la 
mediadora- psicòloga, Anna 
Martín Satué, hem explicat 
la nostra experiència, com 
a mediadores, en un cas de 
comediació familiar.

Què és la mediació? Per a què 
serveix? Què implica? Quin és 
el paper de l’advocacia, en con-
cret, l’ebrenca? Funciona la me-
diació?

Què és la Mediació?
La defineixo com el procés de 
gestió de conflictes que destaca 
per la seva flexibilitat i per la 
seva eficiència, on, de manera 
voluntària, les parts confrontades 
intenten arribar a un acord 
satisfactori amb confidencialitat, 
i amb la intervenció de la figura 
del mediador/a.
Els conflictes són tan antics com 
la humanitat i no necessàriament 
són negatius, cal transformar-los, 
gestionar-los. Tenim conflictes 
en l’àmbit familiar (separacions, 
divorcis, cura de familiars i 
atenció de gent gran, adopcions 
o acolliments, designació de 
tutors, règim de visites, qüestions 
econòmiques derivades de 
la tutela d’infants, herències, 
pensió per aliments); conflictes 
comunitaris i de convivència, 
conflictes relacionats amb el dret 
a l’habitatge relatius a lloguers 
o reclamacions de quantitat, 
conflictes en les organitzacions, 
empreses, entre fundacions o 
associacions, en l’àmbit esportiu, 

escolar... En aquests casos la 
mediació pot ser una eina eficaç 
per gestionar i evitar acabar a la 
via judicial.
La mediació es fa en un context 
menys formal, en comparació 
amb els jutjats, i això facilita 
trobar solucions constructives, 
assumibles i adaptades a les 
necessitats de tothom. És a 
dir, les parts en conflicte tenen 
la llibertat de decidir fins a on 
volen arribar per aconseguir un 
possible acord, sota l’orientació 
d'una persona mediadora.
Per a què serveix?  
Podem pensar que serveix com 
oportunitat per resoldre una 
controvèrsia individual, però per 
a mi, principalment, serveix per 
impulsar una cultura basada en 
valors socials i compromisos. Es 
treballa la sinceritat, l’honestedat, 
l’empatia, fixar els objectius 
comuns i resoldre el conflicte en 
seguretat.
Destaco que en la mediació no 
hi ha ni es busquen persones 
vencedores ni perdedores, 
sinó persones que s’esforcen 
per trobar les millors solucions 
compartides que puguin ser 
vàlides i acceptables per a totes 
les parts. En els conflictes, on 
els sentiments i les emocions 
estan a flor de pell, causa una 
gran angoixa i frustració sentir-
se com a part perdedora. La 
mediació evita aquesta etiqueta 
i, per tant, facilita la superació del 
conflicte i ajuda a tancar ferides i 
preservar les relacions.
Si ningú no se sent perdedor 
i les parts han aconseguit 
dialogar, serà molt més fàcil 
que en el futur puguin mantenir 
algun tipus de relació i prendre 
decisions sobre els interessos 
comuns. Aquest avantatge és 
especialment significatiu en el 
cas de ruptura amb fills menors, 
per exemple. En conflictes en 

l’àmbit de la comunitat, una 
mediació possibilita que les parts 
puguin parlar, decidir i assumir 
compromisos comuns des de 
la col·laboració i el respecte, 
contribuint, per tant, a preservar 
la pau social en les relacions 
ciutadanes. 
Què implica?  
Trobar-nos disposades a un 
apropament de postures, el 
que no implica renunciar a 
la fermesa de les pretensions 
de les parts, atès que el que 
busquem les mediadores es 
donar la possibilitat de vehicular 
les postures de forma diferent, 
que es vegin els interessos i les 
necessitats, i valorar opcions per 
a aquestes necessitats, i sobretot, 
que siguin les parts que trobin 
satisfetes les seves necessitats.
En contraposició, això de 
cap manera succeeix a un 
procediment judicial, que és 
rígid i els tempos mai ajuden. 
Els assenyalaments de les vistes 
es demoren i el dia del judici, no 
hi ha diàleg i fluïdesa i les parts, 
moltes vegades, no es senten 
escoltades (ja sigui directament 
o per mitjà de les defenses 
lletrades) de quines són realment 
les seves inquietuds.
La mediació permet l’escolta 
activa i establir ponts de 
comunicació (com m’agraden 
aquestes formes de relacionar-
nos!) que afavoreixen la 
possibilitat de resoldre el 
conflicte de forma favorable per 
a totes les parts.
A més, la mediació, per la seva 
flexibilitat i adaptabilitat a les 
circumstàncies del cas, implica 
que es pot desplegar la seva 
utilitat i eficàcia a molts àmbits, 
com he dit.
Sense dubte, la mediació, no 
és l’alternativa, sinó l’opció 
preferent per la que hem 
d’apostar, perquè implica 
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impulsar valors i aconseguir uns 
compromisos duradors que amb 
seguretat contribuiran a millorar 
la convivència en la societat.
Quin paper té l’advocacia, en 
concret, l’ebrenca?  
Un paper, en general, molt 
important, perquè tenim un 
contacte directe amb el conflicte 
quan el/la clienta acudeix al 
nostre despatx (li podem oferir 
aquesta ferramenta) i respecte als 
advocats i advocades de Terres 
de l’Ebre, podem impulsar-la 
mitjançant el Centre de Mediació 
de les Terres de l’Ebre (CEMTE), 
adscrit al Col·legi d’Advocats i 
Advocades de Tortosa.
La intervenció de l’advocacia en 
la mediació és rellevant per a la 
millor defensa dels interessos 
dels clients, atès que és aquest 
l’objectiu, independentment 
que pugui intervenir en 
interès de totes les parts en 
funcions d’intermediació o 
en la preparació i redacció 
de documents de naturalesa 
contractual.
A la fase prèvia a la mediació el 
paper de l’advocacia és d’analitzar 
de forma detallada el conflicte 
per recomanar o no als clients la 
mediació i participar activament 
en la selecció de la mediació 
i del perfil del mediador/a o 
mediadors/es necessàries (en el 
supòsit que sigui extrajudicial), 
i acompanyar als clients a les 
sessions informatives (sobretot 
en supòsits de derivació judicial).
I a una vegada iniciada la 
mediació, l’advocacia ha de 
promoure la col·laboració amb 
el mediador/a per al compliment 
dels temps, terminis i despeses 
pressupostades i acompanyar, 
orientar i assessorar al client/a 
en el procés de mediació.
Per últim, funciona la mediació 
a la societat?  
Aquesta pregunta té una doble 

resposta: sí i no.
Sí, quan totes les parts implicades 
hi creuen, tenen una veritable 
voluntat en mediar.
No, per la incultura sobre 
la mediació al nostre país, 
Catalunya, tot i que es va 
avançant. La incultura genera 
una absoluta desconfiança en 
que pugui funcionar realment i 
llavors continuem litigant amb el 
cost de temps que comporta.
Vivim encara en la incultura 
de l'acord sumant la falta 
d'informació a la ciutadania en 
general. Per tant, també depèn 
de les institucions públiques i 
dels recursos que es destinin, 
entre altres qüestions, per a 
interioritzar la cultura de la 
negociació constructiva.
No obstant l'anterior, podem 
parlar de l’èxit de la mediació 
amb els resultats: que els 
protagonistes parlin, es perdonin, 
es donin les gràcies, acordin i 
decideixin sobre el conflicte, i 
aconsegueixin calma.
És necessària la implicació i 
formació en mediació de tots 
els professionals. Apostem per 
una Catalunya mediadora, unes 
Terres de l’Ebre que fomentin 
la gestió dels conflictes, la 
resolució dialogada i la cultura 
de la pau.
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“LA MEDIACIÓ POT
SER UNA EINA EFICAÇ

PER GESTIONAR 
CONFLICTES I

EVITAR ACABAR A LA
VIA JUDICIAL”

www.castellmartinezabogados.com/ca/


