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La Ràpita tornarà a rebre un creuer 
amb 150 passatgers el pròxim maig
La companyia Star Clippers torna a incloure el port rapitenc com a 

escala en la seva ruta pel Mediterrani. Des de l’Ajuntament asseguren 
que suposarà una activitat complementària que ajudarà a incentivar 

el sector turístic i l’economia de la localitat.
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EEl delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, ha celebrat que comenci el projecte del l delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, ha celebrat que comenci el projecte del 
ttercer carril de l’AP-7 però ha lamentat que no inclogui tot el tram del Montsià”.ercer carril de l’AP-7 però ha lamentat que no inclogui tot el tram del Montsià”.  P3P3

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

Els joves mereixen el nostre respecte
Fa pocs dies escoltava per 

la ràdio com un oient, de 
manera exasperada, parlava 
dels joves amb expressions 
com: les "divagacions 
climàtiques dels joves" i 
les seues "fantasies sobre 
la transició energètica". 
Segons ell, els joves 
s'haurien d'inclinar davant 
l'experiència dels "vells" 
perquè són els creadors 
de la seua prosperitat i de 
la seua llibertat.
A hores d'ara com podem 
pensar que aquestes apostes 
són una fantasia?
Com podem culpar als joves 
del seu activisme quan precisa-
ment la majoria dels adults no 
en fem cas?
Com podem culpar-los de ma-
nifestar-se quan és un dels seus 
únics mitjans per expressar-se 
davant la indiferència general?
Estem convençuts que hem 
de respectar aquesta joventut 
que està vivint avui una realitat, 
el futur de la qual fa por, i que 
ens cal apostar per canviar les 
activitats humanes. No tots els 
joves són ni-ni (neologisme 
procedent de l'expressió «ni 
estudia ni treballa»), uns joves 
inactius, és a dir que no tre-

ballen ni segueixen cap mena 
de formació. Es tracta sovint 
de joves que no s'han inde-
penditzat i que depenen eco-
nòmicament dels seus pares; 
en alguns mitjans ja es parla 
de “generació ni-ni”. Però no 
tots els joves són així i cal que 
distingim els joves que no tre-
ballen perquè no poden trobar 
feina i aquells que no busquen 
feina activament, o que fins 
i tot tenen com a objectiu no 
treballar, com veuen que fan 
alguns famosos que surten a 
la televisió i la premsa rosa. De 
qui és la culpa d’això? Dels jo-
ves o dels “vells”? Utilitzem la 
paraula "vell" en el bon sentit i 
referent a una persona amb ex-
periència, sense cap altre mal 

EDITORIAL

sentit, només per remarcar la 
referència feta per l’oient.
Com a mitjà de comunicació 
proper, estem encantats que 
aquests joves, actius i preo-
cupats pel seu futur, facin les 
preguntes adequades, inten-
tin entendre-les i actuïn en 
aquest sentit. Hem de buscar 
solucions plegats, i no dir-
los que ens falten al respecte 
quan precisament respecten el 
que els "vells" hem fet fins ara, 
i això ja ens mereix tota la nos-
tra atenció. És bo que els joves 
s'adonin del que costa fer les 
coses bé i proposin solucions, 
que s'haurien d'aplicar al més 
aviat possible, perquè les hau-
ríem d'haver aplicat, fa temps, 
nosaltres, "els vells", ja que som 

la penúltima generació de la 
història que encara hem sa-
but viure amb la idea d'un fu-
tur millor.
No els  fem oïdes sordes ni els 
acusem de falta de respecte. 
Escoltem els joves, són grans, 
possibles creadors de solu-
cions i compromesos. Do-
nem-los suport amb totes les 
nostres forces, aprofitem per 
parlar amb ells.
No ens retardem més, actuem 
amb ells, junts, sense posar-los 
a les espatlles tota la respon-
sabilitat dels canvis a fer. Aquí 
tenim una oportunitat única. 
Els joves són el futur de la 
nostra societat i la solució als 
problemes del món, així que 
respectem-los.

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

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"

Dilluns 27 de febrer van co-
mençar les obres d’actu-
alització tecnològica de 
l’equipament de ressonància 
magnètica (RM) de l’IDI·Terres 
de l’Ebre a l’Hospital de Tor-
tosa Verge de la Cinta (HTVC) 
que restarà fora de servei fins 
al mes de maig. 

Durant aquest període, les 
exploracions d’RM es realit-
zaran en un equipament mò-
bil situat davant de l’entrada 
principal de l’hospital, amb 
accés directe des de l’àrea de 

Comencen 
les obres 

d'actualització 
de 

l'equipament 
de ressonància 

magnètica a 
l'HTVC Diagnòstic per la Imatge, de 

manera que l’activitat es conti-
nuarà realitzant de la forma ha-
bitual, tant la programada com 
les urgències. 

L’equipament actualitzat, que 
entrarà en funcionament a par-
tir del mes de maig, disposarà 
d’un programari més avançat i 
comptarà amb millores enfo-
cades al benestar de la persona 
que s’ha de fer l’exploració, que 
inclouran un entorn més con-
fortable, així com altres ele-
ments com l’ambientació de la 
sala d’exploració amb motius 
de natura per tal de disminuir 
l’angoixa que sovint acompa-

nya a la realització d’aquests 
tipus de proves. 

La ressonància magnètica és 
una prova en què mitjançant 
un potent imant, junt amb 
l’emissió d’ones de ràdio, s’ob-
tenen imatges que permeten 
visualitzar amb detall estruc-
tures internes del nostre cos. 
A diferència de les radiografies 
i de la tomografia computada, 
la ressonància magnètica no 
utilitza raigs X, ni elements ra-
dioactius. 
La persona que es realitza la 
prova s’ha d’ajeure en una taula 
mòbil que s’introdueix dins de 
l’equip d’RM.

Durant la prova, cada tipus de 
teixit torna senyals diferents, 
que una computadora recull 
i converteix en imatges. En 
un mateix examen es poden 
captar moltes imatges que 
poden ser després recons-
truïdes en diferents plans de 
l’espai en funció de l’anato-
mia i la zona a estudiar.
L’RM es fa servir per acon-
seguir imatges anatòmiques 
o funcionals del cos humà 
que han d'ajudar a fer un di-
agnòstic o valorar l'estat de 
salut d'un pacient. S'utilitza 
per a una gran varietat de pa-
tologies, des de ruptures de 
lligaments fins a tumors.
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** EL DELEGAT DEL GOVERN, 
Albert Salvadó ha tornat a 
apuntar que caldrà modificar 
el reglament del Fons Nucle-
ar un cop s’aprovi la darrera 
modificació de la llei, que es 
preveu el 10 de març, amb 
l’aprovació dels pressupostos 
i la Llei de mesures d’acompa-
nyament i la incorporació dels 
pobles de Lleida del Penta II. 
Arribats a aquest punt, el de-
legat del Govern a l’Ebre ha 
demanat “resetejar” i imple-
mentar de manera ràpida els 
mecanismes perquè els Fons 
Nuclears arribin.

** LA RÀPITA: un pare denun-
cia que el seu fill adolescent 
es va intentar suïcidar per les 
burles rebudes a l’institut. Els 
Mossos d’Esquadra investi-
guen el cas per trametre un 
informe al jutjat.

** LA URV coordina un pro-
jecte internacional per millo-
rar la detecció i predir l’evolu-
ció del càncer de mama.

** DELTEBRE: l’alcaldable 
d’ERC, Joan Alginet, incor-
pora a la llista al fundador de 
l’Associació Seguim Xalant, 
Aleix Casanova.

** AMPOSTA: l’Hospital Co-
marcal sumarà 650 operaci-
ons quirúrgiques més fins a 
finals d’any per ajudar a reduir 
les llistes d’espera al territori.

** JUNTS ha presentat a la 
comissió d’Interior una pro-
posta de resolució per de-
manar mesures de millora de 
l’autopista AP-7 que permetin 
aturar l’accidentalitat. Entre 
altres, es demana al govern 
de l’Estat que dugui a terme 
al més aviat possible la cons-
trucció del tercer carril al 
tram ebrenc.

BREUS

El municipi de la Ràpita rebrà 
un creuer de la companyia Star 
Clippers el pròxim 4 de maig. 
L’empresa torna a incloure el 
port rapitenc com a escala en 
la seva ruta pel Mediterrani. 
El vaixell portarà 150 passat-
gers i des de l’Ajuntament 
asseguren que suposarà una 
activitat complementària que 
ajudarà a incentivar el sector 
turístic i l’economia de la lo-
calitat. 
“Els creuers de petit format 
d’aquesta companyia ens per-

La Ràpita tornarà a rebre un creuer amb 
150 passatgers el pròxim maig

Salvadó celebra que comenci el projecte del 
tercer carril de l’AP-7 i lamenta que no inclogui 

tot el tram del Montsià
El delegat del Govern a les Ter-
res de l’Ebre, Albert Salvadó, 
ha celebrat que “s’avanci” en 
el projecte del tercer carril de 
l’AP-7, “imprescindible per ga-
rantir una mobilitat segura i efi-
cient” al territori, però lamen-
ta que no inclogui el tram sud 
de l’autopista a la comarca del 
Montsià. El projecte que licita 
el Ministeri de Transports, de 
moment, definirà el nou traçat 
des de l’enllaç de l’autovia A-7 
a l’Hospitalet de l’Infant fins a 
l’entrada d’Amposta. “Esperem 
que al final, per resoldre de 
manera més efectiva la mobi-
litat de l’AP-7, el tercer carril 

arribi fins al País Valencià”, ha 
reivindicat. 
D’altra banda, Salvadó ha de-
fensat que el territori no té pro-
blemes tarifaris en el transport 
públic sense la T-Jove “Tenim 
una tarifa molt assequible i a 
un preu molt beneficiós per a 
tots els ciutadans que es vul-
guin moure entre els municipis 
ebrencs. Existeix una única ta-
rifa integrada que afecta els dos 
operadors públics de transport 
per carretera, la Hife i Plana, i 
de la qual se’n pot beneficiar 
pràcticament tothom, encara 
que no es pugui discriminar per 
franges d’edat”.

MOBILITAT

meten promocionar el nostre 
poble i el territori a un turisme 
de qualitat que busca experi-
ències en entorns de qualitat”, 
ha afirmat el seu alcalde, Josep 
Caparrós.
D’altra banda, Delta Ebre Port 
vol captar creuers petits i com-
panyies de lloguer d’embarcaci-
ons per posicionar el port de la 
Ràpita.
Els responsables de la marca 
ebrenca pretenen dinamitzar el 
teixit econòmic local amb l’arri-
bada de turistes per mar.
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** ESQUERRA TORTOSA re-
clama un pla d’il·luminació 
en clau feminista. Presenta-
rà una moció al pròxim ple 
per reclamar al govern local 
l’elaboració d’un pla d’il·lu-
minació de la ciutat i dels 
pobles en clau feminista. 
“Tenir els carrers i les places 
foscos genera una sensació 
d’inseguretat, sobretot a les 
dones i les xiquetes i els xi-
quets, que provoca un aban-
donament dels carrers poc 
o gens il·luminats a partir de 
determinades hores”, ha dit 
el portaveu del grup munici-
pal d’Esquerra, Xavier Faura.

** MOVEM TORTOSA pro-
posa solucionar la manca 
d’espai de l’Arxiu Històric, 
recordant que “fa anys que 
l’Arxiu està col·lapsat per la 
manca d’espai i necessita 
una ampliació o una nova 
ubicació per tal de poder 
donar resposta als quilòme-
tres de documentació que 
a dia d’avui no es pot arxi-
var i que està en espera”. És 
una de les dos mocions que 
portarà a debat al proper Ple 
municipal. L’altra és la reac-
tivació de la candidatura de 
Tortosa com a patrimoni de 
la humanitat.

** DAMIÀ GRAU I ARASA, al-
calde de Campredó des de 
l’any 2015, tornarà a liderar 
el projecte d’Esquerra Repu-
blicana- Campredó Poble a 
les eleccions municipals de 
2023. Grau, conjuntament 
amb el seu equip, vol reva-
lidar la confiança dels cam-
predonencs i de les cam-
predonenques quatre anys 
més per consolidar la faena 
feta. A més de culminar els 
projectes encetats en aques-
ta legislatura, la finalitat és 
presentar noves propostes 
que defineixen el Campredó 
del futur. Per això es treba-
llarà per sumar noves veus i 
noves mirades a l’equip mu-
nicipal, part del qual es man-
tindrà i aportarà experiència i 
capacitat de gestió a la can-
didatura.

** L’ARXIU Comarcal del Baix 
Ebre incorpora el fons foto-
gràfic de José Daufí i el fons 
documental de la família 
Piñol. El fons fotogràfic con-
té un total de 17.309 arxius.

** EL TORTOSÍ Joan Borràs 
va rebre la medalla Josep 
Trueta pel seu treball en el 
camp de l’oncologia.

BREUS

L’objectiu de la 
candidatura és protegir

el monument,
rehabilitar-lo i il·luminar-lo 

permanentment

Tortosins pel Monument i el 
Col·lectiu per la Reinterpreta-
ció del Monument de la Batalla 
de l’Ebre (COREMBE) es pre-
sentaran conjuntament a les 
pròximes eleccions municipals 
de Tortosa amb una llista elec-
toral. A través d’aquesta can-
didatura pretenen “defensar” 
el monument que hi ha sobre 
el riu Ebre, al seu pas per Tor-
tosa. Consideren que des de 
l’any 2016, quan hi va haver una 
consulta per decidir el futur del 
monument, el ple de l’Ajunta-
ment de Tortosa “s’ha mostrat 

Tortosins pel Monument i 
COREMBE concorreran a les 

eleccions municipals

Els barris del centre i de 
l’eixample estrenen 135 noves 

lluminàries amb tecnologia LED

L’Ajuntament de Tortosa està 
duent a terme la recta final 
de la instal·lació de 135 nous 
projectors de llum a diversos 
carrers del centre de la ciutat 
i de la zona de l’eixample. Es 
tracta de la continuació dels 
treballs que s’han vingut fent 
durant els últims mesos, que 
permeten substituir els fanals 
antics per noves lluminàries 
de tecnologia LED. D’esta ma-
nera, s’aconsegueix una major 
il·luminació dels carrers amb 

un consum menor, fet que re-
presenta un estalvi econòmic 
i un increment de l’eficiència 
energètica.
L’actuació se centra en els 
carrers situats en l’àmbit que 
s’estén des de la plaça d’Agustí 
Querol fins a la ronda de Reus.

SERVEIS

incapaç de respectar i executar 
la voluntat majoritària dels tor-
tosins”. Amb aquest pas volen 
“reforçar la protecció legal del 
monument, així com la seva 
rehabilitació i il·luminació per-
manent”.

El Mercat de Tortosa farà me-
mòria del seu passat a partir 
d’aquest dissabte, gràcies a la 
inauguració d’uns panells que 
expliquen la història d’aquest 
equipament, amb contin-
guts que fan referència tant 
als aspectes relacionats amb 
l’edifici com amb l’activitat 
quotidiana els oficis presents, 
així com també el caràcter de 
lloc de trobada. La inaugura-
ció tindrà lloc demà dissabte a 
les 12 hores, amb un petit acte 
que estarà obert a la ciutada-
nia.

El Mercat
fa memòria 

El barri de Santa Clara 
disposarà d’un nou mirador 

En poques setmanes, el barri de 
Santa Clara disposarà d’un nou 
mirador des del qual es podrà 
tindre una imatge completa-
ment nova de Tortosa. És l’ob-
jectiu de l’actuació de l’Ajunta-
ment al terreny existent entre el 
vial del carrer Sant Francesc i el 
mur adjacent a la muralla me-
dieval. Els treballs consisteixen 
en l’habilitació d’un espai des 
del qual es podrà observar el 
conjunt del nucli antic, amb el 
castell de la Suda com a prota-
gonista destacat, amb les Avan-

çades de Sant Joan i la Catedral 
compartint la silueta urbana, i 
amb visió sobre altres edificis 
rellevants de l’entorn, com els 
Reials Col·legis o l’antiga esglé-
sia de Sant Domènec.

URBANISME

El Festival Toca’m de Torto-
sa, organitzat per l’Associació 
Cor LaBinota, s’ha volgut su-
mar enguany als actes de l’Any 
Alícia de Larrocha, en com-
memoració del centenari del 
naixement de la pianista ca-
talana. Manel Miró, coorganit-
zador del Festival Toca’m, ha 
explicat que «no volíem deixar 
passar l’oportunitat des de les 
Terres de l’Ebre de fer un re-
coneixement a aquesta gran 
pianista, una de les millors del 
segle XX, però molt descone-
guda injustament fora del cir-
cuit de la música clàssica». el 
Festival tindrà lloc el dia 5 de 
maig, a les 20 hores, a l’absis 
de la catedral de Tortosa.
La coorganitzadora del festi-
val tortosí Toca’m, Maria Lom-
barte, ha explicat que ja tenen 
molt avançat el programa.

Festival 
Toca’m 

L’actuació permet 
una major eficiència 
lumínica i energètica

Els treballs 
complementen la 

rehabilitació que farà 
accessible la muralla 

del Rastre
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La proposta de 
la Comissió del 

Nomenclàtor s’aprova 
per unanimitat

La multinacional quebequesa Premier 
Tech obrirà una planta a Amposta i 

generarà 75 llocs de treball

La multinacional quebequesa 
Premier Tech obrirà una planta 
al polígon de l’Oriola d’Ampos-
ta amb la previsió de generar 
50 llocs de treball directes així 
com 25 més d’indirectes, amb 
l’arribada d’una empresa auxi-
liar. Directius de Premier Tech 
Water and Environment, la di-
visió dedicada a oferir soluci-
ons per al tractament d’aigües 
o la gestió de residus sòlids, 

s’han traslladat aquest dimarts a 
Amposta per formalitzar l’opció 
de compra sobre uns terrenys 
de 40.000 metres quadrats del 
polígon de l’Oriola. La instal·la-
ció ha de permetre a l’empresa 
poder cobrir l’àrea entre el sud 
de França, l’est de la península 
Ibèrica i el nord d’Àfrica. Premi-
er Tech, que acaba de complir 
cent anys, està implantada en 
28 països i té 5.200 treballadors.

ACTUALITAT

Amposta tindrà la plaça de les 
Llevadores d’Amposta. Serà el 
nou espai configurat davant del 
Casal Cívic Ruiz Salgado. Així 
ho va aprovar per unanimitat el 
ple del mes de febrer, celebrat 
dilluns 28, donant llum verd a 
la proposta de la Comissió del 
Nomenclàtor a petició de l’As-
sociació de Jubilats i Pensio-
nistes d’Amposta, entitat que va 
proposar dedicar aquesta plaça 
a les “madrines”, com es conei-
xien popularment les llevadores, 

La plaça de davant del 
Casal Cívic serà la plaça de 

les Llevadores

“dones que estaven de guàrdia 
les 24 hores del dia, 365 dies de 
l’any que es desplaçaven a qual-
sevol lloc per assistir els parts i 
altres complicacions de les do-
nes embarassades”.

Modificació de pressupost de 
prop de 800.000 euros

En el marc del plenari de febrer, de l’Ajuntament d’Amposta, es va aprovar, amb els 
vots a favor d’ERC i la regidora no adscrita i l’abstenció de la resta de grups de l’opo-
sició, la modificació de pressupost de prop de 800.000 euros què possibilitarà, entre 
altres coses, la millora de l’entorn de l’espai firal 1 d’Octubre (50.000 euros), la millora 
de les zones verdes de la ciutat (50.000 euros) o la renovació dels serveis bàsics a set 
carrers del Grau (550.000 euros). També es podrà instal·lar una cal·listènia al parc dels 
Xiribecs (50.000 euros), donant resposta així a una demanda apareguda sempre en els 
processos dels pressupostos participatius des del 2018 i una acció inclosa també dins 
el Pla Local de Joventut. Quant a les propostes dels grups municipals, l’ordre del dia 
només n’hi havia una. Era del grup municipal PSC-CP amb motiu del dia 8 de març, dia 
internacional dels drets de les dones, aprovada per unanimitat. D’urgència també es va 
aprovar la declaració de la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya amb 
motiu del primer aniversari de la invasió de Rússia a Ucraïna.

SOCIETAT

La divisió de 
la companyia 

especialitzada en el 
tractament d’aigües 
compra un solar al 
polígon de l’Oriola

** L’ESCOLA DEL CUIDAR dels familiars amb persones dependents o un programari 
d’informació compartida sobre l’atenció domiciliària de persones amb complexitat sa-
nitària o social són les dues iniciatives locals d’Amposta que formen part de l’inici del 
desplegament de la nova atenció integral social i sanitària que posen en marxa els De-
partaments de Drets Socials i de Salut. El conseller de Salut, Manel Balcells, i el conseller 
de Drets Socials, Carles Campuzano, s’han reunit amb els professionals de l’atenció 
primària i de la salut i també dels serveis socials.

** L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA contracta tres treballadors durant 12 mesos dins el pro-
grama Treball i Formació - Línia Ucraïna. També s’han contractat dos dones dins la Línia 
Dona.

** LES BIOGRAFIES AMPOSTINES arriben a la 12a edició. Joana Serret, Juan José Ber-
tomeu, Josep Parrot i Octavi Ruiz, protagonistes del les Biografies Ampostines del 2023.

** ESARDI I L’ESCOLA AGRÀRIA, encarregats del disseny de l’espai de dol gestacional i 
perinatal al cementeri. Es treballa coordinadament amb l’entitat Libèl.lules dels Estels.

** Un torneig del videojoc League of Legends donarà tret de sortida a les activitats de 
Viu la Pasqua. Serà el dia 1 d’abril. Les inscripcions estan obertes des de dilluns passat.

En 1 minut



6 DIARI MÉS EBRE • divendres 3 de març / 2023 baix ebre

L’AMPOLLA

Tot ja és a punt per a la celebra-
ció de la 3a edició de GastroMar 
l’Ampolla, les jornades professi-
onals gastronòmiques i científi-
ques dedicades als productes de 
la mar, la sostenibilitat, la cuina 
marinera, la pesca i els produc-
tes de les Terres de l’Ebre. Un 
esdeveniment que enguany 
comptarà amb més de 40 pro-
fessionals, entre ponents i xefs.
Organitzat per l’Ajuntament de 
l’Ampolla, GastroMar l’Ampolla 
2023 serà, possiblement, l’edi-
ció amb més xefs amb estrella 
Michelin i altres reconeixements 
internacionals, així com tam-
bé la més didàctica i científica 
de totes les celebrades fins ara.  
GastroMar l’Ampolla arrenca-
rà la tarda del diumenge 12 de 
març amb unes sessions ober-
tes a tots els públics. “Aquesta 
tercera edició de GastroMar re-
ferma l’Ampolla com un muni-
cipi compromès amb la cuina 
d’aprofitament, sostenible i salu-

Tot a punt per a GastroMar 2023

El cicle de gastronomia contempla fins a 5 
jornades específiques, la ruta de tapes i Mescla  

L’Ajuntament de Deltebre, con-
juntament amb FECOTUR, ha 
presentat el nou cicle de gastro-
nomia per aquest any 2023. Ho 
ha fet vora al riu Ebre, al costat 
de l’embarcador Maria Garri-
ga, prop del Parc del Riu, amb 
la intenció de seguir fusionant 
producte i cuina amb el millor 
paisatge, de seguir combinant 
essència Delta. A la presenta-

ció, més enllà de l’alcalde, els 
representants del Govern mu-
nicipal, i l’associació FECOTUR, 
també han participat productors 
com són el cas d’Arrossaires del 
Delta de l’Ebre, FEPROMODEL, 
les societats de caçadors i con-
fraria de pescadors. Així mateix, 
una representació dels restau-
radors i restauradores, i de les 
peixateries, que s’han sumat a 

DELTEBRE

Les Jornades de la 
Closca i de 

l’Ostra Arrissada 
s’inicien avui

dable i posa en valor els produc-
tes del mar del Delta de l’Ebre, 

L’Ajuntament ha apostat per 
la plataforma digital ‘Decidim 
l’Ampolla’ per crear un nou 
sistema de participació que 
impulsi i faciliti les aportaci-
ons ciutadanes en la presa 
de decisions de les polítiques 
públiques municipals. Un ele-
ment clau per alinear-se amb 
les necessitats reals de la ciu-
tadania de manera que entre 
tothom es prenguin decisions 
intel·ligents i implementades 
de forma adequada. Aquesta 
plataforma servirà per unificar 
en un sol espai tant l’exposi-
ció d’informació per part de 
l’administració com el recull 
de les propostes, opinions i 
votacions de la ciutadania. 
Així mateix, aquest servei tam-
bé serà una eina per publicar 
convocatòries de reunions i 
d’assemblees i per crear con-
sells de participació estables 
en el temps.

‘Decidim 
l’Ampolla’

Premi a 
la millor 

Comparsa

les Jornades de la Closca i de 
l’Ostra Arrissada del Delta, les 
quals s’inicien avui divendres 3 
de març i finalitzen el vinent 19 
de març.
A banda d’aquestes jornades, al 
llarg de l’any també es duran a 
terme les Jornades de l’Arròs, 
del Musclo, de l’Ànec, i del Peix 
de Bassa. També, la ruta de ta-
pes de Deltebre, Volta i Tapa’t, i 

Una edició més, la Rua del 
Carnaval de Deltebre ha estat 
un èxit de participació. Han 
estat 20 les comparses i més 
de 1.000 les persones que han 
desfilat i “omplert de llum, de 
color i d’orgull els carrers de 
Deltebre”, tal com ha afir-
mat l’alcalde, Lluís Soler, en el 
transcurs del seu discurs previ 
al lliurament dels premis.  El 
premi a la millor Comparsa 
de la Rua del Carnaval, valo-
rat amb 600 €, ha estat per 
l’associació de Veïns del Bar-
racot. La seva actuació plena 
de tendresa, sota el títol de 
No perdis mai l’esperança, ha 
convençut al jurat per assolir 
aquesta primera posició. Amb 
aquest premi, l’entitat encap-
çalarà la Rua del Carnaval del 
proper any.  

DELTEBRE

CONSELL

El president del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, 
Xavier Faura, i la conse-
llera comarcal d’Ebre Ter-
ra, Laura Fabra, han visitat 
l’alumnat del Programa de 
Formació i Inserció (PFI) 
d’auxiliar d’hoteleria: cuina 
i càtering, que la Fundació 
Mercè Pla imparteix a l’es-
pai de cuina d’Ebre Terra, a 
Deltebre.

al mes de maig, en el marc de 
DeltaFira, es celebrà Mescla, la 
mostra de gastronomia, turisme 
i paisatge de les Terres de l’Ebre.

alguns poc coneguts però amb 
unes propietats inigualables”, 
explica l’alcalde, Francesc Arasa. 
“Des de l’Ajuntament continuem 
treballant per situar la nostra po-
blació com un espai capdavan-
ter en l’àmbit de la gastronomia 
tant al Delta com en tot el país”.

Formació en
cuina a Ebre 

Terra

Un total de quinze dones par-
ticipen en el curs d’iniciació a 
la informàtica i competènci-
es bàsiques per a l’ocupació, 
programat des del Consell Co-
marcal del Baix Ebre a través 
de la societat Baix Ebre Innova. 
Es tracta d’una formació finan-
çada amb fons procedents del 
Pla de Recuperació, Transfor-
mació i Resiliència de la Unió 
Europea, Next Generation. 

Curs
d’informàtica

Del 12 
al 14 de març
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L’ALDEA

Aquest dilluns a l’Ajuntament 
de l’Aldea, va tenir lloc al re-
cepció oficial de la FIHRT, 
agrupació d’empresaris cata-
lans d’Hostaleria, Restauració 
i Turisme. 
Xavier Royo Alcalde de l’Al-
dea, Irene Negre Tinent Al-
calde i Diputada al Parlament 
de Catalunya, Berta Royo 
Regidora de Turisme, Mingo 
Morilla President de la FIHRT, 
Arantxa Codorniu Presidenta 
de FIHRT Terres de l’Ebre i Eli-
sabet Zapater Presidenta de 
SERCOTUR l’Aldea, van do-
nar la benvinguda als partici-
pants, que a més de realitzar 
l’assemblea de la Federació 
Intercomarcal d’Hostaleria, 
Restauració i Turisme, van dur 

Assemblea de la Federació 
Intercomarcal d’Hostaleria, 

Restauració i Turisme (FIHRT)

Un passaport amb descomptes i activitats 
promourà la visita als equipaments patrimonials

El parc natural del delta de 
l’Ebre i el Museu de les Ter-
res de l’Ebre posen en marxa, 
a partir d’aquest mes de març, 
un projecte de treball en xar-
xa per promocionar conjunta-
ment la visita als equipaments 
patrimonials del delta de l’Ebre. 
Es tracta d’un passaport que 
permetrà els visitants, un cop 
vagin obtenint el segell que 
acredita el seu pas per dife-
rents espais, poder accedir a 
descomptes en l’entrada o op-
tar un sorteig per assistir a ac-
tivitats internes que, habitual-
ment, no es mostren al públic. 
La idea, segons ha subratllat el 
director del Museu de les Ter-
res de l’Ebre, Àlex Farnós, és 
valoritzar el patrimoni natural 
i cultural del Delta de forma 
unitària, coordinada i generant 
noves sinergies.
Els deu equipaments de difusió 
del patrimoni al delta de l’Ebre 
entren a formar part en aques-
ta xarxa de col·laboració com 
a espais reconeguts dins de la 
Carta Europea de Turisme Sos-

tenible i el seu pla d’acció. Amb 
la coordinació del Museu de les 
Terres de l’Ebre, com a princi-
pal centre de difusió a la zona, 
en formaran part la Torre de 
l’Ermita de l’Aldea, la Casa de 
Fusta del parc natural, MónNa-
tura delta de l’Ebre, el Centre 
d’Interpretació d’Arròs la Torra, 

DELTA DE L’EBRE

a terme una visita turística a 
l’Ermita i a l’empresa Florette, 
ubicada al Polígon Catalunya 
Sud de l’Aldea. 
L’Alcalde Xavier Royo va fer 
entrega a tots els membres 
assistents de la FIHRT d’un lot 
amb carxofes com a produc-
te local de l’Aldea.

L’Ajuntament de l’Aldea ha 
presentat en roda de premsa 
aquest dilluns el nou logotip 
amb motiu dels 40 anys de mu-
nicipi. El logotip XL, acompa-
nyarà durant aquest any 2023 
tota la cartelleria i màrqueting 
digital i publicacions oficials de 
l’Ajuntament de l’Aldea.
Irene Negre Regidora de Ciu-
tadania: “40 anys de municipi, 

L’Ajuntament presenta el logotip dels 
40 anys del municipi

Baix Ebre: 
ajuts per a 

l’emprenedoria

l’Ecomuseu del parc natural, 
el Centre d’Inspiració Turística 
Ebreterra, el Molí de Rafelet, el 

El ple del Consell Comarcal del 
Baix Ebre va aprovar les bases 
reguladores per a la concessió 
d’ajuts econòmics a projec-
tes comarcals d’autoocupació. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és incentivar la inserció laboral 
per compte propi i fomentar la 
creació d’ocupació de qualitat.
El pressupost del Consell 
de 2023 inclou una partida 
de 30.000 euros destinats a 
aquests ajuts. Pel que fa als be-
neficiaris dels ajuts a emprene-
dors seran aquelles persones 
que inicien una nova activitat a 
la comarca com a treballadors 
autònoms o com a persones 
sòcies de cooperatives de tre-
ball associat amb alta al Règim 
Especial de Treballadors Autò-
noms (RETA).
D’altra banda, el ple ha aprovat 
la moció presentada pels grups 
d’Esquerra Republicana i Mo-
vem Terres de l’Ebre, a proposta 
de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis, per millorar el finança-
ment dels consells comarcals.
Finalment, la moció, que ha 
estat aprovada per unanimitat, 
insta l’Estat perquè en totes 
les convocatòries de fons eu-
ropeus, els consells comarcals 
puguen ser-ne beneficiaris.

Es va realitzar 
l’assemblea de la 

Federació

Museu de la Mar de l’Ebre i el 
Centre d’Interpretació de les 
Barrques del Delta. (ACN)

que no d’història, perquè vull 
recordar que l’Aldea té més de 
40 anys de vida, però no com a 
poble i volíem preparar un de-
tall especial i significatiu, que 
ens recordés durant tot l’any 
una data molt important, què 
ens recordés que som grans, 
que ens hem fet grans. De fet 
el logotip que presentem, coin-
cideix precisament que el 40 

amb números romans és XL, i 
XL és gran. L’Aldea fa 40 anys, 
l’Aldea és XL, l’Aldea és gran 
urbanísticament, gran turísti-
cament, gran empresarialment 
i a més, a l’Aldea hi viuen grans 
persones!”.
El disseny del logotip i la creati-
vitat de la campanya promoci-
onal del XL aniversari han estat 
realitzats per Eduard Llena.

Deu espais del parc natural, museus
i centres privats participen en aquesta 

iniciativa en xarxa
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El ple de l’Ajuntament de la Rà-
pita, reunit en sessió ordinària 
del mes de febrer, ha aprovat la 
creació del Consell de Joves de 
la Ràpita i del seu reglament re-
gulador, per tal que aquest pro-
mogui propostes i accions en 
benefici del jovent. La creació 
del Consell jove, que ha comptat 
amb el suport de tots els grups 
municipals i membres del plena-
ri, permetrà que es desenvolupin 
funcions d’assessorament que 
estimulin i recolzin les activitats 
juvenils.
Entre les funcions del Consell 
de Joves destaca l’anàlisi i debat 
dels assumptes d’especial interès 
en les polítiques de joventut; la 
proposta de suggeriments amb 
relació a problemes concrets del 
jovent al municipi; la col·labora-
ció en l’elaboració de programes 
i projectes; el seguiment de la 
gestió municipal .

 Creació d’un 
Consell de 

Joves 

La base nàutica 
esdevindrà un centre de 
referència en la pràctica 

d’esports nàutics

L’edifici de la base nàutica es-
devindrà un centre de refe-
rència en la pràctica d’esports 
nàutics, ja que acollirà l’Escola 
de vela i les activitats nàutiques. 
L’objectiu d’aquesta és ser un 
centre de referència per fo-
mentar la nàutica de base, 
potenciar l’activitat nàutica a 
la badia dels Alfacs i desesta-
cionalitzar l’activitat per atreu-

re turisme nàutic i promoure 
les Terres de l’Ebre i Catalunya 
arreu del món. L’alcalde de la 
Ràpita, Josep Caparrós, apun-
ta que “la base nàutica con-
vertirà la Ràpita en el referent 
d’esports nàutics a Catalunya, 
perquè tenim la Badia dels Al-
facs, la qual cosa ens permet 
ser un espai immillorable per 
a la pràctica d’esports nàutics”.

LA RÀPITA

El conseller de Territori, Juli 
Fernàndez i Olivares, va visitar, 
acompanyat de l’alcalde de la 
Ràpita, Josep Caparrós i Garcia, 
i el delegat del Govern, Albert 
Salvadó i Fernàndez, el port de 
la Ràpita on s’estan col·locant 
900 plaques solars a la coberta 
de cinc marquesines metàl·li-
ques. Aquestes estructures me-
tàl·liques s’han instal·lat a l’apar-

El Govern instal·la un camp 
fotovoltaic de 900 panells

cament del moll central del 
port de la Ràpita, situat al costat 
de la llotja de peix i a prop de la 
futura base nàutica.

A l’aparcament
del moll central

del port 
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Fa unes setmanes sabíem que 
quinze municipis de les terres de 
l’Ebre quedaven fora del progra-
ma DUS 5000, entre ells el Mas 
de Barberans; l’alcalde Josep 
Maria Lleixà lamentava que el 
seu municipi tampoc rebrà es-
tes ajudes destinades a projectes 
locals d’energia neta: “era una 
carta als Reis que no sabíem el 
resultat i el nostre disgust va ser 
que no fa molt ens van comuni-
car que el projecte estava molt 
bé, però que no hi havia diners 
per a finançar-lo”.
ERC va presentar al Senat una 
moció per demanar al govern 
espanyol més recursos econò-
mics per cobrir els projectes de-
sestimats. A Catalunya ha afectat 
335 municipis, una quinzena a 
les Terres de l’Ebre.

Es lamenta 
quedar fora 

del DUS 5000

SANTA BÀRBARA

La portaveu del grup parlamen-
tari de Junts per Catalunya, 
Mònica Sales, i la presidenta de 
vegueria de Junts a les Terres 
de l’Ebre, Annabel Marcos, van 
presentar a Antonio Ollés com 
a candidat a l’alcaldia de Junts 
a Santa Bàrbara. A l’acte van as-
sistir diferents càrrecs territori-
als de Junts tant orgànics com 
polítics. El candidat i actual al-
calde, Antonio Ollés, va voler 
destacar que es presenta amb 
molta il·lusió i recordant que ell 

Antonio Ollés Molias es 
presenta com a candidat a 

l’alcaldia de Junts

L’Ajuntament llança la campanya de 
civisme ‘És cosa de tots i totes’

L’Ajuntament d’Alcanar ha po-
sat en marxa una campanya per 
a motivar la ciutadania a adqui-
rir i reivindicar hàbits de civis-
me.  Aquesta proposta, sota el 
lema ‘És cosa de Tots i Totes’, 
vol promoure un conjunt d’ac-
cions clau en positiu, implicant 
els veïns i veïnes del municipi 
com a màxims protagonistes 
per aconseguir un municipi 
més net, agradable i segur.
En un primer moment, l’Ajun-
tament vol visibilitzar els àm-
bits on el consistori ha detectat 
més problemàtiques, com ara 
l’ús incorrecte de les papereres 
i illes de contenidors, la cura 
dels gossos a la via pública o 
la brutícia en voreres, parets i 
equipaments públics. La cam-
panya també vol posar en relleu 
les actituds incíviques pel que 
fa a l’ús dels aparcaments, el 
respecte a les zones de vianants 
o la senyalització, així com la 
velocitat excessiva dels vehicles 

dins el municipi. En aquest sen-
tit, s’ha dissenyat un qüestionari 
en línia per tall que el veïnat in-
dique els punts de millora que 
cal posar en relleu i abordar de 
forma conjunta a través de la 
campanya de conscienciació.

L’objectiu és 
aconseguir un 

municipi més net, 
agradable i segur

ALCANAR

MAS DE 
BARBERANS

L’Ajuntament de Sant Jaume 
ha informat que en els darrers 
dies s’han desocupat i tancat 
amb portes de seguretat quatre 
habitatges del municipi, des-
habitats de manera pacífica, 
voluntària i pactada entre les 
persones ocupants i els propi-
etaris. “Ha estat un procés lent 
amb múltiples controls perma-
nents i actuacions conjuntes de 
la Policia Local del municipi i els 
Mossos d’Esquadra i controls i 
actuacions de la Guàrdia Civil. 
A més, la Policia Local de Sant 
Jaume ha realitzat una gran 
tasca de recerca de propieta-
ris i de contacte habitual amb 
ells (aconseguint que complis-
sin amb les seves obligacions), 
de control permanent dels 
habitatges susceptibles de ser 
ocupats i de seguiment cons-
tant dels moviments i actituds 
dels ocupants dels esmen-
tats habitatges. Cal destacar la 

S’aconsegueixen quatre 
desallotjaments pactats 

d’habitatges ocupats

SANT JAUME

és el primer cop que encapçala 
una candidatura. Durant l’acte, 
Ollés, ha afirmat:” tinc les ganes 
intactes per continuar treba-
llant per Santa Bàrbara, i amb 
l’experiència que dona haver 
estat quasi 9 anys de regidor i 
quasi 3 d’alcalde. També em 
presento perquè compto amb 
la confiança del meu equip ac-
tual. Entre quatre regidors hem 
pogut portar el poble endavant, 
i en moments molt complicats”. 
(La Plana Ràdio)

La unitat d’investigació dels 
Mossos d’Esquadra d’Amposta 
van detenir divendres passat 
un home de 49 anys i veí de 
Barcelona com a presump-
te autor d’un delicte d’estafa 
amb el mètode ‘phishing’, una 
suplantació d’identitat per ro-
bar contrasenyes i altres dades 
personals. Els ciberdelinqüents 
van fer arribar un missatge al 
telèfon mòbil de la gerència 
d’una empresa del Montsià. 
Una suposada actualització de 
seguretat d’una aplicació ban-
cària amagava una ordre de 
transferència de 6.500 euros a 
un compte bancari de l’entorn 

Detingut per un delicte 
d’estafa a una empresa 
mitjançant el ‘phishing’

MONTSIÀ

dels estafadors. Els fets havien 
passat el 26 de gener. La per-
sona arrestada està relaciona-
da amb el compte bancari on 
es van ingressar els diners ro-
bats. El detingut ha quedat en 
llibertat pendent de comparèi-
xer al jutjat.

importància que ha tingut en 
l’obtenció d’aquests resultats 
la col·laboració ciutadana. Cal 
continuar amb aquesta actitud 
per part de totes i tots, és molt 
important”. Aquest dilluns, es va 
proposar al Ple de l’Ajuntament 
agrair al Cos de Policia Local 
de Sant Jaume d’Enveja la tas-
ca portada a terme pel que fa 
al control de l’ocupació il·legal 
amb violència i generació d’al-
teració de la convivència, d’ha-
bitatges al municipi i els resul-
tats obtinguts. “Encoratjar-los a 
continuar persistint amb aques-
ta tasca pel bé de la convivèn-
cia a nivell local. Així com agrair 
la tasca desenvolupada i col·la-
boració amb la Policia Local de 
Sant Jaume d’Enveja als cossos 
de seguretat Mossos d’Esqua-
dra i Guàrdia Civil, i reconèixer 
i fomentar la importància de la 
col·laboració ciutadana amb els 
cossos i forces de seguretat”.

Una suposada 
actualització bancària 

amagava una 
ordre per transferir 

6.500 euros als 
ciberdelinqüents
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Pretén liderar “el canvi 
a dotze anys de majoria 

absoluta”

Laia Gómez Aran, és la nova 
coordinadora territorial de 
Joventut a les Terres de 
l’Ebre. Nascuda a Flix és lli-
cenciada en Filologia Anglesa 
i ha exercit en els darrers set 
anys la docència com a pro-
fessora de llengua anglesa 
a diferents instituts i Escoles 
Oficials d’Idiomes (EOI) de 
les Terres de l’Ebre i el Camp 
de Tarragona. Té formació en 
educació emocional, diversi-
tat, intel·ligències múltiples i 
neurociència de l’aprenentat-
ge i està vinculada al teixit as-
sociatiu i cultural i forma part 
de diferents entitats i associ-
acions municipals. Substitu-
eix en el càrrec a Ruth Martí 
Mollà, i amb el seu nomena-
ment es completa el consell 
de direcció de l’administració 
del Govern a l’Ebre.

Laia Gómez 
és la nova 

coordinadora 
de Joventut

Tere Viña agafa el relleu 
de Gemma Carim

Tere Viña i Alcoverro serà la 
cap de llista de Projecte per 
Vinebre–Acord Municipal a les 
eleccions municipals del maig, 
agafant així el relleu de l’actual 
alcaldessa, Gemma Carim. Viña 
treballa de tècnica auxiliar en 
cures d’infermeria a l’Hospital 
de Móra d’Ebre i també és edu-
cadora de disminuïts psíquics. 
Des del 2013, fins ara, és la jut-
gessa de pau del poble. De ta-
rannà obert i cordial, Tere Viña 
liderarà una candidatura força 
renovada, però que a la vegada 
mantindrà alguns membres de 
l’actual equip de govern de Ca-

rim, els quals aportaran la seva 
experiència en la gestió muni-
cipal. La  combinació d’exper-
tesa i coneixement, juntament 
amb la il·lusió de la joventut que 
s’incorporarà amb noves idees, 
permetrà presentar un progra-
ma engrescador  que donarà 
continuïtat i farà efectius pro-
jectes ja embastats, i també 
impulsar-ne de nous. Aquesta 
legislatura l’equip de Projecte 
per Vinebre ha treballat molt 
per avançar, de la mà de totes 
les associacions locals, en fer 
un model de poble actiu, social, 
inclusiu i cooperatiu. 

VINEBRE

Maria Rosa Garcia Piñol lide-
rarà la candidatura republicana 
Riba-roja Reviu-Acord Muni-
cipal  a les eleccions  del maig 
de 2023, amb l’objectiu d’apor-
tar aire fresc a l’Ajuntament de 
Riba-roja d’Ebre i generar un 
canvi als dotze anys de majoria 
absoluta del consistori. “És l’ho-
ra que entri aire fresc a l’Ajun-
tament, amb noves idees i no-
ves maneres de fer. Treballarem 
per oferir un projecte de poble 
engrescador, que se sumi a les 
transformacions que s’estan 
produint al país, i que ens faci 
partícips i referents del futur de 
la Ribera d’Ebre”, ha afirmat l’al-
caldable. Maria Rosa Garcia ha 
manifestat que el seu serà un 
projecte en positiu, que doni 
pas a una nova etapa a l’Ajun-
tament. “Volem presentar una 
candidatura diversa,  oberta i 

Maria Rosa Garcia 
encapçalarà

la candidatura
Riba-roja Reviu

transversal, amb la finalitat de 
millorar el benestar de la ciuta-
dania, sacsejar i reviure el nos-
tre poble amb un projecte de 
futur on la creativitat i la inno-
vació en siguin protagonistes”.

RIBA-ROJAFLIX

** TERRA ALTA: l’empresa Energías Renovables de Ormonde 53 SL, amb seu social a 
Madrid, ha demanat autorització per construir dues plantes solars a la Terra Alta. La 
primera es diu ‘Batea’ i tindrà 52.156 panells solars fotovoltaics, de 575 Wp de potèn-
cia unitària, i una potència total instal·lada de 29,47 MW. La segona planta es diu ‘Els 
Arcs’ o consta de 43.464 panells solars fotovoltaics, de 575 Wp de potència unitària, 
amb una potència instal·lada de 24,56 MW. Les dues centrals afecten els termes mu-
nicipals de Batea i Vilalba dels Arcs i també els de Gandesa i la Pobla de Massaluca.

** BATEA: el secretari d’Agenda Rural, Oriol Anson, va visitar el regadiu de la Zona 
Oriental de la Terra Alta. Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural destina més 
d’1,5 milions d’euros a través de diverses subvencions a obres de millora i eficiència 
energètica d’aquest regadiu de suport.

** PINELL: diumenge tindrà lloc, la Final Intercomarcal de Cros dels Jocs Esportius 
Escolars. Es disputaran 17 curses en distàncies que aniran d’acord a les edats dels 
participants, representants d’escoles i clubs de la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre 
i Montsià (11h).

** RIBERA D’EBRE: el Ple del Consell Comarcal ha aprovat la liquidació de les quotes 
municipals Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), un recurs preventiu de l’Àrea 
de Serveis Social comarcal que ofereix eines i recursos a les famílies riberenques en 
situació de risc o desprotecció; els seus usuaris són derivats des de Serveis Socials, 
per evitar que les dificultats s’agreugin i hagi d’intervenir l’Equip d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència (EAIA), quan ja hi ha risc d’exclusió social real.

** ASCÓ: L’escola, la Llar d’Infants, el Camp Municipal d’Esports i l’Escorxador seran 
els equipaments municipals que aviat gaudiran instal·lacions fotovoltaiques d’auto-
consum on es generarà i consumirà la pròpia energia produïda amb fonts renovables.

** MÓRA D’EBRE: La reunió entre l’alcalde, Rubén Biarnés, i el subdelegat del govern, 
Santiago Castellà, va permetre parlar de qüestions com la sortida de la N-420 des 
del camí de les Sènies direcció Gandesa, que s’ha afegit als pressupostos de l’estat, 
les instal·lacions d’ACUAMED que van quedar pendents d’executar, la caserna de la 
Guardia Civil, a més d’altres temes d’infraestructures com l’actuació del Pont de les 
Arcades i al Camí del Subarrec.  Així mateix, Castellà va informar que s’estan valorant 
diverses alternatives per a la reobertura de l’oficina de la Seguretat Social “encara que 
sigui en un horari una mica més reduït que anteriorment”.

En 1 minut
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Et busquem a tu!
Ets una empresa turística 

de les Terres de l’Ebre?

Apunta’t a l’aventura amb EbreXperience i junts farem que les Terres de l’Ebre no tinguin límit

Contacta amb nosaltres
692 522 655 

Registra't gratuïtament
www.ebrexperience.cat

EbreXperience és el teu portal temàtic i 

audiovisual especialitzat a promocionar i 

potenciar tots els atractius turístics de les 

Terres de l'Ebre. Experiències turístiques, oci, 

cultura, esports, gastronomia, allotjaments, 

natura, vida sana i paisatges t'esperen a 

EbreXperience. 

Aquesta web és gratuïta per a les empreses 

o autònoms del Baix Ebre, Montsià, Terra 

Alta i Ribera d’Ebre amb vinculacions 

directes amb el món del turisme.

És un projecte de territori, de suma i de 

treball en equip, que vol donar valor a tots 

els agents que fan possible que les Terres de 

l’Ebre siguin un destí turístic amb un gran 

potencial. També és un projecte que ajuda, 

de forma gratuïta, les empreses del territori a 

tenir més visibilitat.

EbreXperience és molt més que un cercador 

d’activitats d’oci i aventura: és un portal de 

referència, fet per persones que coneixem 

aquestes terres i les estimem.

EbreXperience està ideat per a aquelles 

persones que busquen l’essència de la 

nostra cultura i la nostra gent. Un projecte 

amb visió de futur, compromès amb la 

sostenibilitat mediambiental i l'equilibri, 

entre el desenvolupament i la cura del nostre 

entorn.

EbreXperience, en format digital i imprès, 

és un projecte avalat pels més de vint anys 

d'experiència del Més Ebre, amb el qual 

comparteix filosofia i valors.

EbreXperience ofereix una àmplia varietat 
d’experiències que fan de les Terres de l’Ebre 
l’epicentre de l’oci i l’aventura de Catalunya. 
Es complementa amb una oferta cultural i 

gastronòmica de primer ordre. Amb festes i tradicions 
que sorprenen a tothom, paisatges que captiven als 

visitants, rutes i esports per gaudir en família i un 
territori que ofereix mar i platja, muntanya i riu.

Especialitzats en les Terres de l'Ebre

Ajudem a les empreses del territori: 
Alta i contingut gratuït

Apostem pel turisme sostenible 
i la Reserva de la Biosfera
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Et busquem a tu!
Ets una empresa turística 

de les Terres de l’Ebre?

Apunta’t a l’aventura amb EbreXperience i junts farem que les Terres de l’Ebre no tinguin límit

Contacta amb nosaltres
692 522 655 

Registra't gratuïtament
www.ebrexperience.cat

Et volem al nostre costat per donar visibilitat 

al teu municipi i a les empreses turístiques 

que el fan créixer dia rere dia.

ESPORTS I AVENTURA: 

Tens una empresa de senderisme, 

submarinisme, cicloturisme, espeleologia, 

creuers nàutics, lloguer d’embarcacions,

passejos en caiac, piragüisme, excursions a 

cavall, guiatges en BTT, vols en globus o en 

paramotor? 

REGISTRA’T

GASTRONOMIA I PRODUCTES LOCALS: 

Dona a conèixer els teus 

productes, el teu restaurant,

celler, agrobotiga, pastisseria... 

REGISTRA’T

ALLOTJAMENTS: 

Vols promocionar el teu hotel,

casa rural, apartament turístic 

o càmping? 

REGISTRA’T

EbreXperience ofereix una àmplia varietat 
d’experiències que fan de les Terres de l’Ebre 
l’epicentre de l’oci i l’aventura de Catalunya. 
Es complementa amb una oferta cultural i 

gastronòmica de primer ordre. Amb festes i tradicions 
que sorprenen a tothom, paisatges que captiven als 

visitants, rutes i esports per gaudir en família i un 
territori que ofereix mar i platja, muntanya i riu.

Especialitzats en les Terres de l'Ebre

Ajudem a les empreses del territori: 
Alta i contingut gratuït

Apostem pel turisme sostenible 
i la Reserva de la Biosfera
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Condicionament de la carretera 
entre Roquetes i Els Reguers

La Diputació ha iniciat aquest 
mes de febrer les obres de 
condicionament de la carretera 
T-342 entre Roquetes i els Re-
guers. L’actuació implicarà una 
inversió de 4,3 milions d’euros 
i suposarà una millora per als 
usuaris de la carretera T-342 
entre Roquetes i els Reguers 
que inclou la construcció de 
dues rotondes per millorar la 
seguretat del trànsit a les in-

terseccions de la sortida de 
l’entramat urbà de Roquetes 
i la confluència amb el camí 
de Mirambó i el vial d’accés al 
Mont Caro. També es preveu 
la implantació d’un itinerari ci-
clable i de vianants protegit de 
2,5 metres d’amplada entre la 
sortida de Roquetes i l’entrada 
als Reguers, amb excepció d’un 
tram que passa per la urbanit-
zació dels Pilans.

DIPUTACIÓ

Aquest dimecres el diputat de-
legat de l’Àrea del Servei d’As-
sistència al Territori (SAT) de la 
Diputació de Tarragona, Miquel 
Subirats, ha visitat les obres. A 
la visita l’han acompanyat l’al-
caldessa de Tortosa i vicepresi-
denta de la Diputació, Meritxell 
Roigé; l’alcaldessa de la peda-
nia dels Reguers, Esther Vidal i 
l’alcalde de Roquetes, Ivan Gar-
cia. 

Les Coves Meravelles són un 
dels atractius turístics més 
reconeguts de les Terres de 
l’Ebre i un dels elements ge-
ològics més singulars de Ca-
talunya. Descobertes l’any 
1968, aquest any 2023, ce-
lebren els seus 55 anys. Per 
tal de commemorar-ho, el 
proper diumenge 19 de març, 
a partir de les 11 h, s’ha pre-
parat un seguit d’actes gratu-
ïts. A la plaça de les Coves hi 
haurà un concert a càrrec del 
Cor de Cardó de Benifallet i 
es podrà  ballar jotes amb el 
Grup de Jota de Benifallet. 
Durant el dia, el ritme de les 
visites guiades serà l’habitu-
al, amb entrades cada hora, i 
a les 13 hores, es posarà en 
marxa l’hora del vermut. 
A la tarda, es seguirà oferint 
els tres torns (16 hores, 17 
hores i 18 hores) de visites. 
La cita amb Benifallet es pot 
arrodonir amb activitats al riu, 

55 anys de les Coves 
Meravelles

BENIFALLET

de senderisme o descobrint 
altres racons del municipi de 
la comarca del Baix Ebre.

** SANTA BÀRBARA: la Diputació de Tarragona atorga a l’Ajuntament més de 
14.800 euros per a activitats culturals i singulars.

** LA SÉNIA: l’equip “Com tu vulgues” guanya la FIRST LEGO League Challenge 
Tarragona-Reus.

** JESÚS: el voluntariat a l’Hospital Santa Creu, un projecte d’aprenentatge per a 
l’alumnat de l’Institut-Escola Daniel Mangrané.

** LA GALERA: ”BÒREAS”, l’exposició de pintura d’en Tines al Centre d’Interpreta-
ció de la Terrissa, del 3 de de març al 23 d’abril de 2023.

** URV: Més de 130 docents i estudiants de les Terres de l’Ebre participen en la XV 
Jornada d’Educació Infantil. La trobada pretén actualitzar el coneixement en les 
pràctiques d’ensenyament de docents en actiu i estudiants d’educació.

** AMPOSTA: La Festa de l’Arròs i la Carxofa va servir més de 4.000 tastos.

** UNED TORTOSA: Exposició “Mossos d’Esquadra, Segona República i Guerra 
Civil 1931-1939”. Dimecres es va inaugurar, amb motiu dels actes pel 50è aniver-
sari del centre.

** L’ALDEA: s’obren diligències penals contra un centre de desballestament de 
vehicles per possible delicte ambiental.

** EL CONSELLER Joaquim Nadal vincula uns futurs estudis de Medicina a Tor-
tosa amb la millora de l’HTVC i del sistema sanitari. Per la seua part, Manel de la 
Vega 1r. Secretari del PSC de l’Ebre, va sortirí al pas de les declaracions que va fer 
el conseller: “Fer aquesta afirmació és menystenir l’experiència i la llarga trajec-
tòria que té L´HVC en estudis relacionats en la medicina conjuntament amb la 
URV, i que disposa de l’acreditació necessària per a la docència i la investigació”.

** EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE va aprovar inicialment el projecte 
constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) dels municipis de 
Xerta i Aldover, amb un import de 2,8 milions d’euros. Aquest projecte ha estat 
redactat dintre el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Agència 
Catalana de l’Aigua.

En 1 minut
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FLIX 
PROPIETAT DE BARCELONA!

4

Una de les hipòtesis sobre 
el nom d’aquest poble se 

relaciona amb la paraula àrab 
Muràbit (ermità en català). 

Anteriorment als sarraïns, troba-
ríem que aquesta població va ser
habitada pels íbers, ja que segons 
se va constatar en troballes ar-
queològiques datades del s.II a.C. 
s’ubicaren on actualment tenim el 
Castell de Miravet.

Què podem trobar a Miravet?, 
Des del seu imponent Castell, al
qual pots pujar a peu passant pel 
poble vell, hi trobem miradors, 
plaques de les riuades, l’Església 
Vella… Posteriorment, tornem a 
baixar al poble i podem passejar a 
través del seus carrers on podem 
comprar els diversos productes 
agrícoles (com les cireres) o anar 
als afores del pobles a la Raval 
dels Canterers. Allí podem gaudir 
i comprar la seua diversa ceràmi-
ca, i per acabar podem realitzar 
esports d’aventura ja sigui al riu o 
bé a les seues muntanyes amb la 
famosa ruta de la Cameta Coixa.

EL POBLE VELL
El cap de la vila o poble vell és un 
conjunt de cases que pengen so-
bre el riu i s’ubiquen en la mun-
tanya i el penya-segat. Si hi anem
a peu, trobem cases antigues, 
unes precioses vistes, racons amb 
encant.

L’Església Vella és un edifici renai-
xentista construït entre els segles 
XVI i XVII pels hospitalaris, conté 
una taula de pedra feta pels tem-
plers al segle XII que era del cas-
tell i va ser integrada a l’església el 
1750. L’església, durant la guerra 
civil espanyola, va ser saquejada 
i diversos retaules foren cremats, 
també una bomba va caure tra-
vessant la cúpula però no va es-
clatar. Els devots en diuen mira-
cle. Ubicada al centre del poble 
vell, actualment s’ha convertit en 
un monument cultural, on se rea-
litzen exposicions, concerts, pre-
sentacions de llibres i altres actes.

A mesura que anem caminant pel 
poble vell podem observar pla-
ques de la Riuada de 1907 i la de 
1787, així com escales de l’antiga
drassana medieval. Pujant pel po-
ble vell, hi trobem una portalada 
i un porxo on s’ubicava la porta 
que tancava la població, també
podem trobar-hi el mirador de la 
Sanaqueta, i arribem als peus de
l’imponent Castell de Miravet que 
domina el territori. Des d’allí, per 
als amants del senderisme, és 
l’inici de la ruta de muntanya i els 
senders de la Cameta Coixa. Hi 
trobarem història, paisatge i es-
port!

Seguim pujant i arribem al…

CASTELL DE MIRAVET
Ramon Berenguer IV, cinc anys 
després de la conquesta de Tor-
tosa als sarraïns, va conquerir el 
1153 el Castell de Miravet. El com-
te donà tot el domini a l’orde dels 
Templers, tal com havia pactat a 
Girona l’any 1143.
El castell de Miravet és una forta-
lesa templera del segle XII, cons-

truïda sobre un turó, s’eleva uns 
100 m sobre el riu. És una fortifi-
cació que s’adapta a l’orografia de 
la roca.
Els templers van partir d’un hisn 
andalusí, que tenia una salòquia a
la part alta i un albacar a la baixa. 
Al lloc de la salòquia van construir 
el recinte amb els edificis princi-
pals (el palau amb capella, el re-
fetor, el dormidor…) segons l’es-
quema clàssic del Castrum. El pati 
d’armes estava enllosat de pedra 
i dotat d’un circuit que recollia 
les aigües pluvials i les portava a 
l’aljub, un dipòsit d’època anda-
lusina. Segles després, les lloses 
d’aquest pati van ser espoliades 
per veïns del poble, tal com cons-
ta en la denúncia a la Reial Audi-
ència al gener de 1761). Als angles 
i al costat de ponent del pati hi ha 
una muralla amb tres torres co-
municades pel pas de ronda.
A finals del segle XIII el Castell era 
la seu de l’arxiu templari, a la Torre 
del Tresor es guardaven els diners 
de la província, i a la sala del co-
manador es custodiava el tresor 
de la casa.

El Castell tenia una funció militar 
de primera categoria i fou un cen-
tre administratiu i polític amb molt 
potencial econòmic. Fou seu pro-
vincial dels templers i patí el setge 
de Jaume II.
L’any 1314 l’Orde del Temple fou 
dissolta pel Papa i els béns tem-
plaris passaren a les mans dels 
hospitalers, que van ser senyors  
del Castell fins la desamortització 
de Mendizábal el 1835, any en què 
van abandonar el Castell que va 
ser venut en subhasta pública.
El Castell va ser abandonat i cas-
tigat per les guerres modernes: 
durant el període de guerres com 
la dels Segadors (1640-1652) i la 
de Successió (1702-1715), el Cas-
tell fou objecte de reformes a fi 
d’adaptar-lo als nous condicio-
nants bèl·lics. També va resistir a
les altres guerres com la del Fran-
cès (1808-1814), les guerres car-
lines (1833-1876) o la Batalla de 
l’Ebre quan el 1938 el Castell va 
ser ocupat i bombardejat…
El Castell de Miravet està gestio-
nat per l’Agència Catalana del Pa-
trimoni Cultural de la Generalitat i 
se pot visitar. Cal recordar que els 
templers construïen les seues es-
glésies en llocs energètics, el seu 
emplaçament és un vòrtex ener-
gètic segons la neociència i,
per tant, el lloc és un atractiu tu-
rístic per als seguidors i creients 
de la New Age.

LA RAVAL DELS CANTERERS
La Raval és un barri als afores del 
poble que manté viva la tradició 
ancestral dels terrissaires, té el 
seu origen en la tipologia àrab. A
principis del segle XX, més de 
vint famílies vivien de la ceràmi-
ca, actualment solament n’hi ha 
set.
Miravet és considerat com un 
dels pobles amb més tradició a 
Catalunya en la fabricació de ce-
ràmica.
La matèria primera principal sor-
gia de la terra, el fang, l’ofici està 
documentat a Miravet des del 
1650 a l’Arxiu Parroquial.

L’ÚLTIM PAS DE BARCA!
I com si del títol d’una pel·lícula 
és tractés, el transbordador fluvi-
al permet creuar el riu Ebre entre 
Miravet i l’eix de l’Ebre.
Format per dos llaüts units per 
una plataforma, funciona des de 
fa segles i aprofita la força de l’ai-
gua per creuar d’un costat a l’al-
tre del riu subjectat per cables. La 
força de l’aigua i el coneixement
del barquer són els únics ele-
ments. Us animeu a fer un viatge 
com es feia antigament?
En resum, si voleu veure amb els 
vostres ulls els llocs del present 
relat... Miravet t’espera ben aviat!

Article dedicat a Maite Maña Torné 
i a la seva família de Miravet!
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FOTO: Restes de l’Antic monestir de la Ràpita. Ubicació: la Ràpita.

MIRAVET 
MURÀBIT, LA RAVAL DELS CANTERERS 
I L’ÚLTIM PAS DE BARCA!
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CINTA ACCENSI MARTÍNEZ
PROFESSORA D’ECONOMIA

INSTITUT DESPUIG DE TORTOSA
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Castell de Miravet

Miravet de de l’altra riba del riu. Dibuix de l’Àlbum de Heliche, segle XV.  
Gravat de Miravet 1650.

Foguet Sans, Joan. Miravet, un gran castell templer. Racó. Turismemiravet.cat



16 esportsDIARI MÉS EBRE • divendres 3 de març / 2023

TERCERA FEDERACIÓ

Rapitenca-Europa  dium 12h

PRIMERA CATALANA

Ascó-Prat B dissabte 17h

SEGONA CATALANA (Ascens)

Canonja-Ulldecona diumenge 12h

Aldeana-Morell  diu 12h

Ebre Escola-Pobla B dium 12h

J i Maria-Tortosa diumenge 18.15

(Permanència 1)

Riudoms-Ampolla  dissa 17h

Arboç-la Sénia dissabte 17.30h

Camarles-Roda dissabte 18h

(Permanència 2)

Móra Nova-Salou dissabte 16.30h

Vendrell-Catalònia dissa 18.30h

R Bítem-Vilaseca  dissabte 16.30h

3A CATALANA. Dissabte: 

J i Maria-Perelló 16h

Flix-Godall 16.15h

Roquetenc-Gandesa 16.30h

Rapitenca-Ametlla 16.45h

S Bàrbara-Tortosa 17.30h

Dium: Xerta-la Cava 16.15 h

Corbera-Benissanet 16.30h

Amposta-Masdenverge 19 h

4A CATALANA

Tivenys-la Galera diss 15.30h

Catalònia-Amposta  diss 16.30h

La Cava-Alcanar  diss 17h

Aldeana-Ginestar diss 17.30h

Gandesa-S Jaume diss 18h

J i Maria-Fatarella diss 18.15h

Olimpic-Ametlla diu 16.30h

Pinell-Camarles 16.45h

EL GANDESA, A 
LA PRIMAVERA 
SERÀ EL CAMPIÓ 
DE TERCERA 
CATALANA 

Ho vaig dir abans de comen-
çar la lliga: el màxim favorit 
per l’ascens seria el Gandesa. 
I si no passa cap desastre, 
serà nou equip de segona ca-
talana la temporada vinent. 
Els números són aclapara-
dors: 17 partits guanyats, 
només una derrota, 65 gols 
a favor i deu en contra. La 
veritat és que no pensava 
que seria així, però els rivals, 
a sobre, han fallat. Però 
potser han fallat dins del 
normal. El que no és normal 
és la trajectòria del Gandesa. 
De campió.  
L’equip de la capital de 
la Terra Alta tornarà a la 
clàssica segona catalana on 
va estar 20 temporades con-
secutives, pujant a Primera. 
Per l’efecte de la covid va ser 
l’únic equip que no va voler 
competir a 1a catalana i per a 
mi va ser un greu error. Per 
això va baixar a la tercera 
catalana. 
L’aposta per renovar a Ivan 
Romeu, gran entrenador, tot 
i no ascendir l’any passat, 
ha estat un gran encert. 
Aquest any tot ha sortit 
rodó i l’equip s’ha adaptat a 
la categoria i, a més, dels 22 
jugadors als entrenaments hi 
ha uns 18 mínim. 
Gandesa serà campió per 
grans mèrits propis. Un any 
més encerto amb el campió 
de tercera catalana.

CELMA

M’AGRADEN ELS 
PLAY-OFF
El cap de setmana passat van 
començar els play-off a la 
Segona catalana. La primera 
jornada va ser intensa, amb 
ambient als camps. Partits 
de categoria superior. I amb 
polèmica. Àrbitres ebrencs van 
xiular a Tarragona i a la inver-
sa.  És molt complicat, es faci 
d’una manera o una altra. I la 
controvèrsia sempre existirà. 
Sé que equips de Tarragona 
no van quedar d’acord amb 
l’arbitratge. I també va passar 
amb equips ebrencs, que 
tampoc van acabar satisfets. 
Més bé al contrari. En tot cas, 
l’opinió avui és per valorar 
este sistema de competició. Al 
principi no el vaig veure clar. 
Ara em sembla una gran idea. 
Però per la temporada vinent 
tornem al sistema de lliga de 
18. Caldrà esperar que puguin 
tenir opcions de promocionar 
diversos equips, a banda del 
campió que ha de pujar di-
recte. Si no és així, crec que la 
competició de segona catalana 
perdrà al.licients. En qualsevol 
cas, ara ens queden jornades 
per davant per a disfrutar-les. 
Ja sé que hi ha molt en joc. 
Però també ha d’haver-hi 
calma, dins del possible. I que 
no hi hagi tanta sensibilitat. 
Per part meua, aclarir que 
intento posar, als reportatges 
de Minut 91, les jugades més 
destacades. Però si una jugada 
la repeteixo en càmera lenta, 
i una altra no, no és perquè 
vulgui decantar-me cap a un 
equip en concret. M’equivoco 
moltes vegades.  Ho sé. 

MICHEL TERCERA FEDERACIÓ
La Rapitenca s’enfronta 
al líder Europa
La Rapitenca va perdre diumen-
ge passat al camp de la Munta-
nyesa, un dels primers classifi-
cats (2-1). L’equip rapitenc va 
contrarestar el joc local però en 
cinc minuts, poc abans del des-
cans, la Muntanyesa va traure 
petroli a dues accions a pilota 
aturada i va posar-se amb el 
2-0. Van ser les dues escletxes 
rapitenques al primer temps. I 
van condemnar. A la represa el 
parit es va obrir. La Rapitenca 
es va quedar amb deu per l’ex-
pulsió d’Ekedo. Era el minut 51. 
Malgrat això, els rapitencs van 
insistir i arran d’un penal es van 
ficar dins de la confrontació. 
La Muntanyesa, més replega-
da, va poder decidir a la contra 
i la Rapitenca, assetjant l’àrea 
rival fins el final, va crear opci-

ons per empatar, la més clara a 
darrera hora amb una centrada 
de Cesc a la que no va arribar 
Cuenca. Carlos Rios, el mister, 
va admetre que “per l’esforç i 
les ocasions mereixíem alguna 
cosa més”. La Rapitenca, cuer, 
rebrà diumenge el líder Euro-
pa. Un líder ferit, que ha perdut 
avantatge i que necessita els 
punts. La Rapitenca, per la seua 
part, també els necessita. Gran 
partit contra un històric que, a 
més, comanda la classificació. 

L’Ascó va guanyar en la seua vi-
sita al camp del Martorell (1-2). 
3 punts d’or perquè l’equip feia 
cinc jornades que no guanyava 
i, a més, en la lluita per la per-
manència a la primera catalana, 
va reduir distàncies amb un ri-
val de la zona mitjana. 
Va ser la millor versió de l’As-
có, respecte els darrers partits. 
L’equip va jugar amb molta seri-
etat i va estar molt concentrat 
en l’aspecte defensiu, tenint el 
control del joc en moltes fa-
ses de la confrontació. A més, 
va poder avançar-se al primer 
temps amb un penal. Però el 
porter local va aturar-lo. A la 

represa, la dinàmica va ser la 
mateixa i si bé el Martorell va 
intentar pressionar més amunt, 
l’Ascó va seguir ferm i, a més, 
va trobar espais lliures. Konu va 
marcar dos gols en pocs mi-
nuts que van reflectir la supe-
rioritat asconenca. El Martorell 
es va abocar però l’Ascó va ser 
un equip sense escletxes i va 
poder sentenciar, tenint ocasi-
ons per fer-ho. En el darrer mi-
nut del parit, en l’única badada 
defensiva dels de la Ribera, va 
arribar l’1-2 definitiu. 3 punts 
vitals que donen força i que 
s’han de fer bons en el proper 
partit, a casa, contra el Prat B. 

Santa Bàrbara i Ametlla van reprendre dimecres el partit suspès al 
seu dia amb el 0-2 al marcador. Es va suspendre al minut 29 de la 
primera meitat per manca d’enllumenat elèctric aquell tarde-nit a les 
instal.lacions esportives de Santa Bàrbara, a causa d’una apagada que 
va afectar part de la il.luminació. Dimecres, els caleros es van acabar 
imposant i el resultat final va ser 2-4. D’aquesta forma, l’equip de 
Xavi Subirats puja a la segona plaça de la taula, a deu punts del líder 
Gandesa.

L’Ametlla puja a la segona plaça

Partit de necessitat pels 
dos equips, per motius 
diferents. Dia del Club. 

Diumenge 12 hores

L’Ascó ofereix la millor 
versió a Martorell (1-2)

El partit 
de Canal TE:

 

Rapitenca-Europa 
diumenge 23 h

Minut 91
Dilluns 22 h

Dimarts  22.30 h

LA PROPERA
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SEGONA CATALANAEmpat del 
Jesús i Maria, 
al Morell (0-0)
El Jesús i Maria va empatar 
en la primera jornada (0-0), al 
Morell. Un empat que permet 
sumar i ara ja pensar en la pro-
pera jornada per enganxar-se 
a les places capdavanteres del 
play-off. Lluís Fornés, mister 
del Jesús i Maria: “ens vam tro-
bar amb un gran Morell; dels 
tres enfrontaments, este dar-
rer ha estat el que més m’ha 
agradat. El partit va ser igualat, 
marcat pel respecte, en el que 
natros vam gaudir d’una ocasió 
molt clara de Joab a l’inci i una 
d’Hugo al final. Ells van tenir fa-
ses de domini i van fer arriba-
des, però ocasions clares no en 
van crear. Va ser perquè natros 
vam fer un gran treball en l’as-
pecte defensiu; els dos equips 
vam estar ferms en este aspec-
te. Vam fer un partit serio, però 
ens va faltar crear més ocasi-
ons. Cal destacar que el rival 
també va estar molt ben posat 
i ens va dificultar les nostres ar-
ribades. Important puntuar fora 
i no rebre cap gol. Punt valuós 
al camp d’un rival directe i ara 
ja concentrats de cara el partit 
contra el Tortosa, Un partit que 
serà molt interessant”.

La Sénia s’enfrontava al Riu-
doms cuer. No va sentenci-
ar quan va poder fer-ho i el 
rival, amb deu, va empatar a 
la represa. Adrian Gonçalves, 
mister de la Sénia: “partit molt 
competit com tots els que es 
disputaran en la lligueta. Ens 
va costar entrar però amb els 
minuts vam generar ocasions a 
més del golàs de Carlos, Vam 
poder matar el partit. Ells es 
van quedar amb deu al primer 
temps. Però arran d’esta acció 
el partit es va travar i va anar 
per un terreny que no mos in-
teressava. A la represa, arran 
d’un saque de banda ens van 
fer el gol en una jugada aïlla-
da. Ens va faltar més contun-
dència. Vam generar diverses 
situacions però ells es van de-
fensar molt bé. Vam fer mèrits 
per guanyar i penso que ha-
víem d’encarrilar el triomf a la 
primera meitat quan vam dis-
posar d’ocasions per a fer-ho”. 
Amb la Sénia va debutar el jove 
Raúl Vilaró, jugador de 22 anys 
del Rosell que  jugava amb el 
Bullense, de la Tercera Federa-
ció de Múrcia. Ha decidit aju-
dar a la Sénia en el play-off.  

La Sénia, 1
Riudoms, 1

Un penal al 94 va decidir (1-2)
El Tortosa, després de 9 victòries 
seguides, va perdre contra la Ca-
nonja (1-2). Es van enfrontar els 
dos campions de cada grup pro-
vincial. Partit molt disputat, amb 
molt d’ambient a la graderia. Els 
visitants, molt intensos, es van 
avançar poc abans del descans 
amb un gol de Dominguez, a 
la sortida d’un córner. Amb el 
0-0, el Tortosa va tenir una do-
ble ocasió per obrir el marcador. 
De l’1-0 es va passar al 0-1. A la 
represa, els primers deu minuts 
van ser d’assetjament del Tor-
tosa que va generar 4 ocasions 
clares per empatar reclamant un 
penal que nou fou xiulat a Ro-
ger. Amb els minuts, el partit va 
travar-se i la Canonja va saber 
portar-lo on més li interessava. 

El Tortosa ja no va poder trobar 
espais. I quan més atascat esta-
va, un obús de Manu, defensa 
argentí, va suposar l’1-1. Un tret 
des de fora de l’àrea que va po-
sar la pilota per l’escaire. Euforia 
a l’estadi. El partit va estar incert. 
Els locals van tenir un parell de 
contres per a poder remuntar. 
La Canonja va generar perill en 
accions a pilota aturada. Així, 
al 94, una pilotada que no va 
estar ben defensada pels roigi-
blancs, va acabar sent el penal. 
Una jugada similar a la de Roger, 
a l’àrea visitant. Domínguez va 
transformar el penal i l’euforia 

Catalònia-
R Bítem (0-0)

Catalònia i Remolins Bítem 
van empatar sense gols. Un 
resultat que no va satisfer. Al 
Bítem li és insuficient, i més 
tal com van anar els resultats. 
El partit va ser molt igualat. Al 
primer temps els visitants van 
tenir més possessió però sen-
se profunditat. El Cata, ben 
replegat, va fer més sensació 
de perill quan va arribar. A la 
represa, els locals van efec-
tuar un pas avant, obligant al 
Bítem a defensar més enrere, 
Els jesusencs van crear diver-

ses situacions a l’àrea de Reo-
lid. Però no van culminar i en 
els darrers minuts,  amb el par-
tit més obert, els visitants van 
disposar de dues opcions, amb 
un tret al travesser i amb una 
pilota posterior que el local 
Badre va traure sota els pals. 
Va poder guanyar el Catalònia 
però també va poder perdre. El 
Cata va mantenir la porteria a 
zero, després de jornades sen-
se fer-ho. Bona feina dels cen-
trals Escoda i Badre. Destacar 
la titularitat del juvenil Panise-
llo, amb bona nota. La notícia 
negativa per al Bítem va ser 
l’expulsió de Guillem. El Cata, 
amb qui va debutar Joel Cres-
po, té 22 punts mentre que el 
R Bítem es queda amb 14. 

es va traslladar a la zona de la 
tribuna on estava l’afició visi-
tant. La Canonja, un equip molt 
intens, es va endur la victòria. I 
fa un pas de gegant cap a l’as-
cens, en la primera jornada del 
play-off. Un equip rocós, que va 

jugar motivat. El Tortosa pel seu 
esforç i joc va merèixer com a 
mínim l’empat. 
Edgar Samper va debutar amb 
els roigiblancs.  El Tortosa visita 
diumenge el Jesús i Maria. 

Triomf de l’Aldeana a la Pobla
L’Aldeana va fer un gran pas 
avant en guanyar a la Pobla B 
(2-3). Ferran Simó, mister al-
deà: “la veritat és que va ser un 
partit que vam afrontar amb 
molta il.lusió i que vam prepa-
rar molt bé. Tot i encaixar aviat 
arran d’una falta a la frontal, 
la tanca va desviar la pilota, 
l’equip va estar molt enxufat 
i va reaccionar, sabent el que 
volia, que era recuperar sen-
sacions. Va respondre, cedint 
pocs espais i tenint el con-
trol del joc. Es va jugar al que 
natros volíem, fent-ho molts 
moments a camp contrari. 
Vam tornar a ser l’Aldeana. A 
més, ells es van quedar amb 
10 al minut 26 per l’expulsió 
del porter, que va tocar la pi-
lota fora de l’àrea amb la mà. 
Vam tenir capacitat d’aprofi-

tar-ho, marcant en poc temps 
dos gols i tenint possibilitats 
per fer l’1-3. A la represa, es-
peràvem que el partit portés 
la mateixa dinàmica però, una 
errada en un rebuig, ells van 
aprofitar-la per marcar el 2-2. 
Vam acusar-ho. Allí van en-
trar dubtes. Però vam poder 
fer canvis, com Nacho o Villa 
i físicament vam estar sencers 
i vam fer aproximacions i vam 
marcar el 2-3 que ens va do-
nar molta força i il.lusió per 
continuar. Punts importants 
que ens enganxen a la part alta 
de la classificació. Contents 
perquè ho necessitàvem. Ne-
cessitàvem un partit així, amb 
il.lusions renovades. L’equip va 
estar a l’altura”.
L’Aldeana rebrà diumenge al 
matí al Morell. 

Gol d’or d’Oscar Querol per a 
l’Ulldecona, contra l’Ebre Escola

L’Ulldecona va guanyar l’Ebre 
Escola amb un gol d’Òscar 
Querol en els darrers minuts 
(1-0). 
Partit igualat en el que els vi-
sitants van començar millor, 
reclamant un penal sobre Pep 
Montesó. Amb els minuts el 
derbi es va igualar si bé l’Ull-
decona, excepte accions a 
pilota aturada, no  va generar 
perill. Per a l’Ebre va ser un 
contratemps la lesió de Pove-
ro. A la segona meitat, els lo-
cals van intensificar el domini 
i van ser més insistents, obli-
gant a l’Ebre Escola a defen-

sar-se més enrera. I mantenint 
el zero amb intervencions de 
Carlos. L’Ebre, tot i no estar 
còmodes, va disposar de di-
verses contres, dues d’elles 
clares per marcar. 
S’arribava al final quan una 
falta del debutant amb l’Ebre 
Escola Jay va suposar una 
centrada i la rematada d’Òs-
car Querol, al segon pal. Va 
ser l’1-0 que dona molta força 
a un Ulldecona que s’acosta a 
les primeres places del grup. 
Fabregat i Balada, sancionats, 
van ser baixa en l’Ulldecona.

Vilaseca-Móra la Nova (0-1)
El Móra la Nova va assolir una 
victòria molt valuosa, al camp 
del Vilaseca. Un gol de Barru-
fet va decidir i ara els morano-
vencs que es distancien de la 
part baixa de la taula en la pri-
mera jornada del play-off. Am-
brós, mister del Móra la Nova: 
“va ser un partit igualat. Natros 
vam estar molt bé a la prime-
ra  meitat, tenint tranquil.litat 
amb pilota, trobant així espais 
a l’esquena de la defensa del 
Vila-seca i això va fer que cre-
éssim diverses arribades,. Ens 
vam sentir còmodes, i ells van 
generar poc excepte una situ-

ació que van fer perill. L’equip 
va competir bé i el gol ens va 
donar seguretat. Després ens 
vam quedar amb 10 i això va 
crear incertesa i com que no 
vam fer el 0-2 (tot i tenir op-
cions com una d’Agusti) vam 
haver de patir perquè ells van 
apretar. L’equip va defensar en 
bloc baix i va estar junt, prop 
de l’àrea, sabent sofrir. 3 punts 
molt importants. Animicament 
ens aniran força bé per recu-
perar confiança i competir bé 
en esta segona fase”. Nelson i 
el porter Rojas, procedent de 
l’Ascó, van debutar.

Ampolla-Camarles: 1-0
L’Ampolla va vèncer el Ca-
marles (1-0) en un partit que 
també es va disputar en la pe-
núltima jornada de la primera 
fase, quan va golejar l’Ampolla 
que no obstant, va perdre el 
partit per impugnació. Diu-
menge passat, el Camarles no 
va estar còmode en el primer 
temps, tot i tenir el vent a favor. 
L’Ampolla va ser protagonista 
i va jugar a camp contrari, te-
nint diverses ocasions, amb un 
gol anul.lat a Kader. Arran d’un 
malentès dels visitants, Arnau 
va marcar l’1-0, aprofitant que 
la pilota fou desviada pel visi-

tant Pau. A la represa el Camar-
les va reaccionar i va ser qui va 
crear oportunitats per empatar. 
No va culminar i l’Ampolla, que 
es va defensar bé, va mante-
nir l’avantatge. Els locals, amb 
espais, van generar un parell 
de possibilitats per sentenciar, 
amb un gol anul.lat a Raül. Al 
final, 1-0, i pas endavant dels 
ampolleros que igualen amb 
el Camarles a 23 punts, en la 
part alta de la classificació. 
Amb l’Ampolla ha fitxat Pardo, 
procedent del J i Maria. Amb 
el Camarles fou convocat Xavi 
Martinez (Ulldecona).

Tortosa-Canonja, 
duel de líders
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GANDESA, 3
RAPITENCA B, 0

3A CATALANA

Nova victòria del líder que fa un 
altre pas per ser campió. El partit 
va decidir-se a la segona meitat, 
amb els gols de Sufi i de Gumiel 
(2). La Rapitenca al final va tenir 
les seues opcions. 
Ivan Romeu, de Gandesa: “tení-
em molt de respecte del partit. 
El resultat va ser just per les oca-
sions que vam crear, si bé ells al 
final del partit, ja amb el 3-0, van 
tenir més presència ofensiva. 
Cal dir que ens va costar i que el 
partit, d’entrada, va ser igualat. 
Poc a poc vam ser capaços de 
generar i abans del descans vam 
crear moltes ocasions per avan-
çar-nos. Ells, arran d’una pèrdua 
nostra, van disposar d’una opció. 
A la represa, a la primera acció 
vam fer l’1-0 i poc després Gumi 
va marcar el 2-0. Als primers 20 
minuts de la represa vam ser 
superiors i el 3-0 ja va decidir 
el partit”. Francesc Calduch, se-
gon tècnic de la Rapitenca: “vam 
entrar bé al partit, ben posats. 
Vam tenir una opció i el Gan-
desa, avançat el primer temps 
també va tenir-ne. Vam arribar 
al descans amb bones sensaci-
ons. Però a la represa vam sortir 
adormits i al primer minut ens 
van fer l’1-0. Acte seguit va ve-
nir el 2-0 i al quart d’hora el 3-0 
que ja va sentenciar malgrat que 
vam intentar-ho fins al final i als 
darrers minuts vam crear un pa-
rell o tres d’opcions, sense poder 
transformar-les. Vam competir, 
sobre tot al primer temps davant 
del líder, un equip que és de Se-
gona catalana”.

no va estar a  l’altura davant d’un 
Amposta que fou superior. El re-
lleu a la banqueta no ha tingut 
un efecte positiu.  Dani Bel ha 
causat baixa a l’Amposta  

MASDENVERGE, 2, 
J I MARIA B, 1
El Masdenverge ja acumula 10 
jornades sense perdre i es situa 
en una còmoda setena plaça 
amb 26 punts.
Cristian Torta, del Masdenver-
ge: “uns primers 45 minuts molt 
igualats contra un Jesús i Ma-
ria ben replegat. A natros ens 
va costar molt i és que el joc va 
ser travat. Ens va faltar més flui-
desa, tot i que en el darrer tram 
del primer temps ja vam tenir 
més presència ofensiva, cre-
ant 4 situacions prou clares. A 
la represa, vam arrancar millor 
i aviat ens vam avançar. Van ser 
els millors minuts nostres. Vam 
trobar més accions a camp rival 
però arran d’una indecisió nos-
tra, el J i Maria va empatar. El 
joc es va tornar a travar i ells es 
van defensar bé.  Vam fer canvis 
per buscar més profunditat pels 
costats i ens va anar bé. La in-
sistència va portar el 2-1, d’Àlex, 
ja als darrers minuts. Crec que el 
resultat va ser just. Estem apre-
nent a guanyar partits, l’equip ha 
madurat molt en este sentit. La 
línia és ascendent”. David Torres, 
tècnic del J i Maria: “vam com-
petir en una camp impracticable 
contra un rival molt fort ofensi-
vament, amb jugadors amb ofici 
i qualitat. Va ser un partit bastant 
igualat. Ells, a la primera meitat, 
van gaudir d’un parell d’opci-
ons. Natros vam fer les nostres 
amb un gol de Bayerri que fou 
anul.lat per un possible fora de 
joc. A la represa ells van avançar 
en el marcador amb l’1-0. Ens 
vam refer amb un gol de Mihai 
per l’escaire. Ells van dur més la 
iniciativa però natros vam estar 
ben posats, buscant la contra. 
Vam poder fer l’1-2 en una bona 

GODALL, 2
XERTA, 0
El Godall va sumar una victòria 
amb doble valor, contra el Xer-
ta. No guanyava a casa des del 
6 de novembre. Juanjo Agustin, 
tècnic del Godall: “va ser un par-
tit molt intens, amb joc bastant 
directe per part dels dos equips. 
Al primer temps van haver po-
ques opcions i estes van ser del 
Godall. L’equip va estar molt po-
sat, sent molt intens en defensa, 
pressionant al Xerta, dificultant 
la seua sortida de pilota. A la re-
presa vam fer modificacions de 
sistema i ens van anar molt bé. 
Vam fer dos gols i s’hagués po-
gut ampliar amb dues ocasions 
clares que no vam saber apro-
fitar. Content del treball dels 
jugadors. I de la intensitat i de 
les ganes que van mostrar per 
assolir una victòria molt impor-
tant”. Des del FC Xerta: “ja sabí-
em que era un partit  important 
contra un rival directe. La pri-
mera meitat va ser molt iguala-
da. El 0-0 al descans va ser just. 
El Godall va tenir dues ocasions, 
en incursions per banda. I natros 
també en vam tenir un parell. Si 
haguéssim aprofitat alguna pot-
ser el partit hagués canviat. A la 
represa la confrontació va seguir 
la dinàmica, amb molta igualtat, 
però arran de dues indecisions 
nostres ells van fer els gols. A 
partir d’aquí vam intentar-ho per 
fer el gol que ens posés dins del 
partit. No vam poder aconse-
guir-lo, tot i tenir alguna ocasió. 
Ells van defensar-se bé i van fer 
el joc que més els interessava, 
trencant el ritme. A seguir i ja a 
pensar del proper partit, contra 
la Cava”.

BENISSANET, 0
SANTA BÀRBARA, 7
El Santa Bàrbara va golejar en la 
seua visita al Benissanet. Els lo-
cals, amb el 0-2, es van quedar 
amb deu al minut 22. Soriano 
fou expulsat per protestar l’acció 
prèvia al 0-2, considerant que 
van haver mans d’un jugador vi-
sitant. 
El Santa ja va decidir abans del 
descans amb el 0-3. A la represa 
va ampliar l’avantatge. Toni Ca-
lafat, que s’estrenava en el re-
torn, Adrià (2), Sergi (2) i Àngel 
van marcar. L’altre gol va ser en 
pròpia porteria. Ramon Grau, del 
Benissanet: “al minut 20 amb el 
0-2, ens expulsen a Soriano per 
protestar i el partit ja es va posar 
molt coll amunt i poc abans del 
descans ens van fer el 0-3. A la 
represa ja va ser complicat, i més 
amb un menys; ja no van poder 
fer reaccionar i ells van aprofi-
tar-ho per marcar els altres gols”.

TORTOSA, 0
FLIX, 0
El Tortosa va dur més la inicia-
tiva a la primera meitat, tenint 
dues opcions clares, una d’elles 
als primers minuts. A la represa 
el partit es va obrir  Als locals els 
va costar més generar i el Flix, 
aprofitant espais, va tenir tam-
bé diverses situacions per poder 
marcar. Òscar Rumense, tèc-
nic del Tortosa: “és veritat que 
haguéssim pogut guanyar però 
també haguéssim pogut perdre. 
Per tant, quan això passa es diu 
que l’empat és just i així va ser. 
Satisfet de l’equip que segueix 
progressant i hem de seguir tre-
ballant per consolidar-nos en la 
zona mitjana que crec que és la 
que ens correspon”. Per la seua 
part, Albert Saltor, tècnic del Flix: 
“va ser un partit igualat en el que 
l’equip va treballar bé i en el que 
avançada la represa vam tenir les 
nostres opcions per haver pogut 

L’AMETLLA, 7
CORBERA, 0
Els caleros segueixen progres-
sant i comptant els partits del 
2023 per victòries. Xavi Subirats, 
mister de l’Ametlla, del partit, co-
mentava que “no va tenir massa 
història. Al minut 5 ja havíem fet 
dos travesser i poc després vam 
marcar l’1-0. Vam dominar el 
joc davant d’un Corbera amb 11 
efectius que no va poder crear 
ocasions. Ells es van intentar de-
fensar mentre natros vam seguir 
intensos i vam generar els altres 
gols, arribant al descans amb un 
4-0. Content de l’equip pel seu 
compromís i pel partit  i ànims 
al Corbera perquè pugui revertir 
la situació. Queda molta tem-
porada encara”. Des de Corbera 
comentaven que “l’Ametlla va 
ser superior, ja decidint al primer 
temps. Destacar el 2-0, un golàs 
olimpic. L’Ametlla és dels millors 
equips que hem vist esta tempo-
rada. Natros vam anar molt limi-
tats d’efectius però per actitud, 
tot i no tenir opcions, no va ser 
dels pitjors partits”. El Corbera, 
amb 4 punts, segueix a la cua.

LA CAVA, 0
AMPOSTA, 3
L’Amposta va guanyar a la Cava. 
Partit marcat pel vent que a la 
primera meitat el va tenir a fa-
vor l’Amposta que va aprofitar-lo 
mentre a la Cava li va costar 
sortir. Els ampostins van gene-
rar opcions, fent Marc López el 
0-1. Ferreres va marcar un gol 
però l’àrbitre el va anul.lar per 
un fora de joc que no va existir. 
A la represa, el vent va minvar 
però, amb canvis ja abans del 
descans, la Cava va arriscar i va 
deixar espais que l’Amposta va 
aprofitar per sentenciar amb un 
gol del killer Ferreres que ja en 
porta 14. Quim i Becerra van tor-
nar a jugar per un Amposta que 
va crear altres opcions. La Cava 
es va quedar amb deu i Becerra 
va sentenciar amb el 0-3. Amb 
els locals va debutar Àlex Marga-
lef (Ebre Escola). L’equip no pot 
impulsar-se i es distancia de les 
dues primeres places. Diumenge 

ROQUETENC, O
PERELLÓ, 0
Punt meritori i important per la 
permanència per al Perelló, al 
camp d’un Roquetenc que va ce-
dir el segon empat seguit a casa. 
Miquel Campos, cap de premsa 
del Roquetenc: “vam afrontar el 
partit amb moltes baixes. En els 
primer minuts, el  joc fou trepi-
dant i tots dos equips vam tenir 
una clara ocasió, pels locals un 
cop de cap de Maikel que va sor-
tir fregant el travesser. I per part 
visitant un gran xut des de fora 
l’àrea de Lluís que va topar amb 
una mà providencial de Josep, 
que amb una gran estirada va 
evitar el gol. Fins al descans més 
domini del Roquetenc que va 
disposar d’ocasions per marcar, 
la més clara al minut 24 quan un 
xut de Carrasco va anar al pal. 
A la segona part els visitants es 
van tancar clarament al darrere 
amb una actitud totalment de-
fensiva i el Roquetenc tot i tenir 
la pilota no va trobar la manera 
de crear perill a la porteria rival. A 
pesar de tot es van generar oca-
sions, destacar una rematada de 
cap de Gerard Cid sol davant de 
porteria”. Roger Miralles, Xavi i 
Axel no continuen al Roquetenc. 
David Cuéllar, mister del Pere-

lló: “va ser un partit complicat, 
sabíem que el Roquetenc  és un 
rival competitiu, que li agrada te-
nir la possessió de la pilota. Vam 
poder contrarrestar el seu joc; 
tot i que vam anar amb baixes, 
fins a 6, moltes d’elles de juga-
dors habitualment titulars. Però 
això també va servir per veure 
gent que té menys minuts i cal 
dir que van respondre a la per-
fecció. Vam estar molt segurs en 
defensa contra un Roquetenc 
que es fa fort amb la pilota. Però 
els vam obligar a ser més direc-
tes perquè no podia tenir sorti-
des. Natros vam defensar amb 
un bloc mig baix i a l’àrea ens 
vam fer forts. Vam tenir un parell 
d’opcions per marcar i ells tam-
bé, amb un pal. Partit competit 
entre dos equips que defensiva-
ment estan ben treballats i que 
no era fàcil de batre’ls com va 
reflectir-ho el marcador”.

ocasió però del possible 1-2 es 
va passar al 2-1. Ells amb pilotes 
penjades van fer sensació de pe-
rill i al 87, arran d’una centrada, 
ens van marcar el 2-1, gol d’Àlex 
Curto. Per l’esforç, mereixíem un 
empat. En tot cas, molt satisfet 
de l’equip. Dos juvenils a l’onze 
inicial i, tot i que teníem algu-
nes baixes, l’equip va competir 
fins el final.  Ara a pensar en el 
partit contra el Perelló, que és 
molt important, a veure si po-
dem traure’l. Crec que 3 equips 
baixaran i ens haurem de jugar 
la tercera plaça per baix amb el 
Perelló i amb algun equip que es 
puge despenjar per baix”.

guanyar. Ells a la primera meitat 
també van generar-ne un parell 
però a la represa ja no van poder 
fer perill. Seguim amb baixes, al-
gunes com Arnau de llarga du-
rada però hem de mirar de fer-
nos forts i recuperar-nos com 
ho estem fent en els dos darrers 
partits”. 

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

65
52
64
40
47
38
30
31
27
27
28
31
20
19
19
15

10
26
22
22
28
27
26
28
31
32
27
39
51
48
73
63

51
41
40
34
30
27
26
24
25
25
23
22
14
11
6
4
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BY JOAQUIN CELMA

ELS 8 ‘BABYS’ CALEROS

EQUIP DE LA JORNADA

GUILLEM F
(R Bítem)

LUISITO
(J i Maria)

SELU 
(Ulldecona)

GUMIEL
(Gandesa)

FERRAN VIDAL
(Santa Bàrbara)

ARNAU
(Ampolla)

ERIC
(Aldeana)

BARRU
(Móra la Nova)

ÀLEX CURTO
(Masdenverge)

RULLO
(Ametlla)

PAU HARO
(Godall)

CRISTO
(Amposta)

KONU
(Ascó)

ENTRENADOR DE LA JORNADA:  JORDI LÓPEZ (ASCÓ)

L’EQUIP DE LA SETMANA: AMPOSTA B 
VA GUANYAR AL MÀXIM ASPIRANT I PER 

GOLEJADA. AQUEST EQUIP VA A MÉS EN CADA 
PARTIT. GRAN TREBALL D’ANDREU CANO.

· A l’Ebre Escola no va agradar 
el que vaig publicar que potser 
la fusió del primer equip no es 
Faria. Penso que no és per a  
tant. Només va ser una opinió. 
Veurem al juny qui té raó. 
· Quarta entrega de les sè-
ries, primer van ser capitans 
dels equips, després els ger-
mans. La setmana passada van 
ser entrenadors de porters. 
Aquesta me la va demanar 
Marcos, entrenador de por-
ters del Catalònia, I jo li vaig 
dir que no n’hi havia tants, i 
després em vaig sorprendre. 
Ara comencem la secció ‘pa-
res i fills’.
· Dilluns, Michel va tenir a Je-
sús Ferrando i a Jordi Fabre-
gat al programa. Fabregat, es 
va emocionar tant que li va 
faltar un segon per plorar. Ell 
ha recuperat sentiment per 
l’equip entre l’afició. A més ho 

viu amb passió, com un nen 
de 20 anys. Hores després del 
programa va tenir un petit cò-
lic. Al final, tanta passió, emo-
ció i estres passen factura. 
· Fa un mes la Rapitenca te-
nia tres davanters. Edgar, que 
va ser el segon màxim artiller 
la temporada passada, Junior 
(jo ja li vaig dir a Juamna que 
seria un fracàs i així va ser) i 
un dels fitxatges top d’aquesta 
temporada: Agus que se’n va 
anar al Vinaròs. Surrealisme 
total; tres davanters que en 
un mes ja no hi són a la Ra-
pitenca. Que fitxés el Tortosa 
a Edgar aporta més dinamita 
a la davantera però no entenc 
el seu fitxatge, si els davanters 
sobren.
· La Canonja va marcar de pe-
nal al 94. El Tortosa va protes-
tar un penal no xiulat en una 
jugada idèntica, a l’altra àrea. 

TOP SECRET · Des que escric a Més Ebre 
no he vist mai que un equip 
de Tarragona fitxés un entre-
nador ebrenc. I amb l’arriba-
da de Guillermo. Guillermo al 
Cambrils Unió bat el seu propi 
rècord Guines: en un any tres 
equip, Tortosa, Rapitenca i ara 
a Cambrils. A segona catala-
na, tercera divisió i ara a pri-
mera catalana. Mai ha estat 
parat: R Bítem, Gandesa, La 
Cava, Roquetenc, Sant Mateu, 
Tortosa, Gandesa, Rapitenca 
i ara Cambrils-Unió. Serà la 
seva temporada numero tret-
ze a les banquetes.
· Albert Gordo, nou jugador 
del Pinell Davanter rodamón: 
ha jugat a l’Ampolla, Corbera, 
Arnes, Roquetenc, Catalò-
nia, Corbera i Santa Bàrbara i 
Ascó B.
· Corbera està gestionant l’ar-
ribada de quatre jugadors i un 
possible cinquè al caure.
· L’ex jugador del Tortosa, Do-

LA JORNADA
mínguez, va fer una mini ven-
jança marcant els dos gols de la 
Canonja; mai va haver de deixar 
escapar aquest jugador
· Curiós esta setmana quatre 
partits a zero, 2 a segona ca-
talana i un a Tercera. Poques 
vegades ha ocorregut això. Ha 
influït l’aturada?
· L’Aldeana no només va Gua-
nyar. Va recuperar jugadors 
com Villa o el killer Nacho. Va 
recuperant lesionats.
· La 4a catalana està que crema. 
Pinell semblava un líder conso-
lidat però està en mini crisi. Vuit 
partits i només quatre victòries 
i és el setè equip des de la jor-
nada 9. D’entrada només puja 
un equip., Podria haver-hi algun 
ascens més però ja dependria 
de les compensacions. 
· Un president va estar unes 
setmanes Ingressat. Ara està a 
casa, millor que mai. Em consta 
que veu els programes de Mic-
hel i això li puja l’anim més que 

mai.
· La Cava potser es va equi-
vocar amb Jordi Roca: en un 
any va perdre un partit, ara en 
quatre jornades n’ha perdut 
tres. L’equip no reacciona. 
· Play off descensos de Se-
gona: dels sis equips ebrencs 
només va perdre un: el Ca-
marles. De moment pinta bé 
la cosa però hi haurà des-
censos segurs dels nostres 
representants.
· Hi havia un rumor que el 
president més jove del fut-
bol ebrenc ho deixava. No 
obstant, m’arriben notícies 
que la seva nòvia Cristina i un 
amiga en Comú, Aina, ajuden 
a les tasques del club i estan 
animant al president perquè 
segueixi. 
Que bonic que les dones aju-
din com passa en altres clubs 
en els que a més d’ajudar, 
porten la gestió econòmica. 
I ho fan força bé. 

PARES I FILLS DEL FUTBOL EBRENC (1)

L’ampollero Dani Casas amb els fills 
que ara juguen al juvenil Ebre Escola 

i al Tortosa cadet.
Ramon Castells i el seu fill.

Chema i el seu fill Arnau. 
Família de porters.

Els Giné de Móra la Nova
L’ampollero Joel Navarro. Un fill 

al juvenil Ebre Escola i un altre al de 
la Rapitenca

LA PORTADA DE LA SETMANA

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

L’Ametlla de Mar, un dels clubs 
del territori que aposta més per 

la joventut. 

Els més babys: Gerard Parellada, 
Jordi Callau, Marc Brull, Manel 

Reverté, Moha Sada i Eric Ayllon. 
Mitjana d’edat: 19 anys. El futur 

està garantit.

A la foto, els 8 jugadors amb el 
mister Xavi Subirats, tècnic que 

aposta pels joves.
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AMPOSTA B, 4
PINELL, 0

4A CATALANA

L’Amposta B va golejar un Pinell 
que va tornar a cedir el liderat. 
El partit es va decidir a la represa 
quan Aleix Vizcarro va obrir el 
marcador. Poc després. Roger 
Miralles (fitxatge procedent del 
Roquetenc) va fer el 2-0. Amb 
el partit trencat, Orti i Pau Sanc-
hez van ampliar l’avantatge en 
un duel en què els ampostins van 
tenir més opcions.
Andreu Cano, tècnic de l’Am-
posta B: “vam fer un molt bon 
partit, molt intensos i amb bona 
actitud. Feia jornades que no 
estàvem tenint eficàcia, tot i ge-
nerar moltes ocasions. Ja vaig 
dir als jugadors que havíem de 
tenir paciència i al final havien 
d’entrar. Ja la primera meitat, 
van crear-ne però el gol no va 
arribar fins la represa. Al segon 
temps vam seguir sent intensos, 
pressionant després de pèrdua i 
una vegada Aleix va marcar l’1-0, 
va ser important que acte seguit 
va arribar el segon i el tercer. I 
després el quart. Molt bon treball 
dels nois i una jornada més des-
tacar els juvenils, la seua aporta-
ció. Hem de seguir treballant, en 
la mateixa línia”. Demà partit a la 
Santa Creu, contra el Catalònia 
B. En esta jornada s’enfronten els 
quatre primers classificats.
ger Miralles, ex del Roquetenc, 
juga ara amb l’Amposta B. Al-
bert Lizaso, mister del Pinell: “ja 
sabíem que seria un partit com-
plicat, no és excusa però ara es-
tem condicionats per les baixes. 
La primera meitat va ser iguala-
da. Natros vam jugar a la contra 
i vam tenir alguna oció, ells, amb 
més domini de pilota, també van 
generar-ne. A la segona meitat 
vam baixar i en pocs minuts es va 
escapar el parit amb dos gols lo-
cals. L’Amposta ens va passar per 
sobre i ja no vam poder reaccio-
nar. Seguirem treballant ja pen-
sant amb el proper partit contra 
el líder, que ens visita. Cal esperar 
en poder recuperar gent”.   

Més info de Quarta a la plana 21.

FATARELLA, 3
TIVENYS, 4

AMETLLA, 1
GANDESA B, 4

El Tivenys va remuntar a la sego-
na meitat i va emportar-se una 
victòria que trenca amb la dinà-
mica negativa que portava en les 
darreres jornades. Segons Xavi 
Solé, mister de la Fatarella: “par-
tit molt igualat des del principi. Al 
minut 5 es va avançar el Tivenys. 
Ens vam refer i Bernat va empa-
tar. Al 25, el millor jugador del 
partit, Chiqui, va fer l’1-2. Vam 
reaccionar i al 31 Agustí va resta-
blir l’empat i al 38, el nostre killer, 
Pere, va marcar el 3-2. Vam jugar 
al primer temps amb l’adversitat 
del vent en contra però vam sa-
ber adaptar-nos. A la represa, 
amb el vent a favor, no vam sa-
ber aprofitar-lo. Fins al minut 69 
va ser un partit amb alternatives. 
Al 70’ ells van fer el 3-3 i al 77 
el 3-4. Ho vam intentar però ja 
va ser amb molta precipitació i 
no vam poder empatar”. Els dos 
germans Nacher, de Tivenys, 
ara jugadors de la Fatarella, van 
marcar diumenge. Des de la UE 
Tivenys: “vam sortir concentrats 
i abans dels 5 minuts ens vam 
avançar amb gol de Francesc. 
Tot i tenir bastant dominat el joc, 
sobretot la primera mitja hora, 
ells de rebot als 10 minuts van 
empatar. D’un gran xut de fora 
l’àrea de Chiqui ens vam tornar 
a avançar al marcador a la mitja 

CAMARLES B, 4
ALDEANA B, 0
El Camarles B va recuperar el li-
derat en guanyar l’Aldeana en el 
derbi de filials. El partit no es va 
decidir fins avançada la represa, 
amb el 0-0 l’Aldeana es va que-
dar amb 10 i, posteriorment, van 
arribar els gols locals que van 
sentenciar. 
Florin, mister del Camarles: “sa-
bíem que seria un partit compli-
cat i així va ser: moltes interrup-
cions, joc travat. Primera meitat, 
per tant, més igualada. Natros 

vam jugar més a camp contra-
ri, però sense massa claredat 
d’idees. A la represa vam insis-
tir i sabíem que era qüestió de 
temps per marcar. Però ens va 
costar. El joc va seguir travat. Ar-
ran d’una tangana van haver dos 
expulsats, un per equip. Però a 
Campanals ja l’havíem canviat. 
Ells es van quedar amb deu i poc 
després vam fer l’1-0 que ens va 
donar tranquil.litat. Ells van obrir 
línies i van deixar més espais que 
vam aprofitar, fent 3 gols més i 
tenint altres opcions. Recupe-
rem liderat i diumenge visitem 
el Pinell on anem il.lusionats de 
poder traure un bon resultat”. 

ALCANAR, 1
CATALÒNIA, 0
L’Alcanar va assolir la setena 
victòria seguida, contra un rival 
directe, i s’acosta a les primeres 
places. Un gol de Ruben, al pri-
mer temps, va decidir. En la ju-
gada prèvia va poder haver falta 
d’Adri. A la represa, l’Alcanar va 
perdonar i després va patir quan 
es va quedar amb deu (60’). I 
el Cata va apretar, tenint Moris 
l’ocasió empatar. Ruben, mister 
de l’Alcanar: “la primera part fou 
molt igualada, però vam poder 
posar-nos per davant amb l’1-0, 
gol de Ruben. A la represa vam 
tindre ocasions per ampliar el 
resultat, però estic content per-
què, tot i jugar 30 minuts en un 
jugadors menys, l’equip va tre-
ballar i lluitar com un bloc, tots 
junts per poder guanyar 3 punts 
davant d’un gran equip com és 
el Catalònia, el millor que ens 
ha visitat fins al moment”. Dani 
Fernández, del Catalònia: “a la 
primera meitat, tot i que el partit 
va ser igualat, no ens vam trobar 
còmodes. En una jugada que 
ens van agafar l’esquena ens van 
fer l’1-0. L’equip a la represa va 
millorar i va intensificar el domi-
ni una vegada ells es van quedar 
amb deu. És cert que l’Alcanar 
abans va tenir dues opcions per 
encarrilar el partit, però natros 
posteriorment en vam tenir dues 
per empatar, sobre tot una de 
clara de Moris. Vam insistir fins 
el final però ells es van defensar 
amb ordre i natros no vam poder 
marcar”. 

El Gandesa va remuntar i va su-
mar una nova victòria que li per-
met estar a la pomada.  7 equips 
estan separats per 6 punts a la 
part alta de la taula.
Jordi Subirats, mister de l’Amet-

lla B: “partit en dos parts diferen-
ciades. Natros  a la primera vam 
estar molt bé, sobre tot durant 
els primers 35 minuts, molt in-
tensos. Vam fer l’1-0 i vam po-
der ampliar l’avantatge, però ens 
va faltar culminació.  Ells, arran 
d’una llançament de banda, ens 
van empatar. I la jugada clau fou 
al 43 quan d’un possible 2-1 (ens 
va faltar solidaritat en la passada 
de la mort per poder concretar),  
es va passar a l’1-2 en una con-
tra. A la segona meitat l’equip ja 
no va poder, tot i seguir lluitant. 
I ells van decidir en una bona 
transició, aconseguint l’1-3 que 
va sentenciar. A manca d’un 
quart, arran d’un llançament del 
seu porter, ens van agafar l’es-
quena i fou l’1-4. Ens falta trans-
formar les ocasions que creem i 
això ens condemna. Felicitar el 
Gandesa per la victòria, és un un 
bon equip i també als meus ju-
gadors perquè proposen i ho fan 
amb bona actitud, però la manca 
d’encert fa que no puguem su-
mar punts que és el que neces-
sitem”.
Sergi Vidal, mister del Gandesa 
B: “vam afrontar el partit amb 
ganes d’encadenar una altra vic-
tòria, sent conscients que seria 
complicat. I així va ser. Al primer 
temps els dos equips vam estar 
ben col.locats. Arran d’una falta a 
favor nostre, la vam voler traure 
ràpid, ens la van tallar i a la con-
tra ens van fer l’1-0. El gol ens va 
descol.locar bastant. I ells van te-
nir opcions de fer el 2-0 i el 3-0. 
Però vam fer l’empat que ens va 
donar tranquil.litat i va ser clau 
marcar l’1-2 poc abans del des-
cans. Al descans vam parlar-ne i 
a la represa vam estar força bé, 
sent més contundents al mig del 
camp, controlant més el parit i 
fent l’1-3 que ja va decidir. Ells 
van baixar els braços i vam am-
pliar l’avantatge amb l’1-4”.   

GINESTAR, 1
J I MARIA C, 2
El J i Maria C va trencar la di-
nàmica del Ginestar, equip que 
portava 11 jornades sense per-
dre. Mihai, amb dos gols, va de-
cidir el triomf visitant. L’1-2 ja va 
ser al final. Lluís Zas, delegat del 
Ginestar: “vam començar bé el 
partit, marcant aviat Manu l’1-
0. Domini nostre en la primera 
meitat, creant ocasions però 
sense encert als metres finals. A 
la segona va continuar el domini 
dels ginestarols amb diverses ar-
ribades a l’àrea visitant sense po-
der marcar el segon gol. El Jesús 
i Maria C, en l’única arribada, va 
establir l’empat als 58’.
El Ginestar va avançar línies en 
busca de la victòria i per falta 

d’encert de vegades i per l’ac-
tuació del porter visitant d’altres 
no es va aconseguir l’objectiu.Al 
minut 89 en una arribada dels vi-
sitants van marcar el definitiu 1 a 
2. Partit dominat en la seva tota-
litat pels locals però els visitants, 
amb un bon treball defensiu i 
aprofitant les seves dos úniques 
ocasions, es van emportar la vic-
tòria”. David Torres, del Jesús i 
Maria: “victòria èpica. Vam anar 
amb moltes baixes, només dis-
posàvem de 14 jugadors. La pri-
mera part en contra de vent vam 
defensar molt bé reaccionant 
al gran gol del Ginestar, que va 
ser l’1-0. Ells amb el vent a favor 
vam tenir més possibilitats però 
vam aguantar i a més Mihai va 
tenir una ocasió per empatar. A 
la represa, a favor de vent. vam 
empatar amb una jugada que 
va rematar Mihai. Ells, molt forts 
davant, van generar les seues 
ocasions però natros vam seguir 
molt ferms en defensa i lluitant 
al màxim. A darrera hora, en un 
córner, Mihai al segon pal va fer 
el segon gol. Victòria èpica que 
reflecteix el que és este equip, 
amb superació i i treball. Portem 
8 setmanes sense perdre (4 vic-
tòries). Estem fent una gran tem-
porada. Felicitar a tot l’equip”.

SANT JAUME, 1
LA CAVA B, 1
Anton, del Sant Jaume: “va ser 
un molt bon partit nostre, vam 
dominar creant moltes ocasi-
ons, fent un bon joc. Però l’as-
signatura que tenim és a pilota 
aturada, i en un córner mal de-
fensat ens van fer el 0-1. No li 
van perdre la cara al partit i vam 
generar, jugant molt bé, te-
nint un parell d’ocasions, amb 
un pal. A la represa vam parlar 
de que havíem de seguir igual. 
Arran d’una bona jugada ben 
trenada Ariel va empatar. I vam 
continuar tancant al rival al seu 
camp, sense precipitació, ela-
borant d’un costat a l’altre. Però 
no vam tenir la sort de poder 
transformar, havent tingut 5 ó 6 
ocasions clares. Va ser un par-
tit de 3-1 o 4-1. Contents per 
la bona línia de joc. L’equip va a 
més. Hem de treballar, esperant 
que en propers partits sumem 
de 3 la qual cosa ens donaria 
més moral. La nota negativa va 
ser la lesió d’Ariel que podria 
tenir lesió als lligaments del ge-
noll. Sap greu perquè feia temps 
que no jugava i ha tornat  en-
guany i ho estava fent molt bé, 
agafant ritme de joc ràpidament 
Donar-li ànims i que es recuperi 
el més aviat possible”. Ramon 
Cruelles, de la la Cava B: “el 
partit va començar molt igualat; 
en un córner ens vam avançar. 
Posteriorment, el Sant Jaume va 
posar més combinació en el joc 
mentre natros vam estar espes-
sos. No vam fer un bon partit, 
tot i que vam tenir les ocasions 
més clares, com una d’Agustí o 
una altra d’Ivan. El Sant Jaume 
a la represa va empatar. Des-
prés ells es van quedar amb deu 
però natros no vam saber apro-
fitar-ho. Un empat que va saber 
a poc perquè vam anar amb la 
intenció de poder guanyar”.

hora. Vam seguir tenint opcions 
però sense sort. Passada la mit-
ja hora els locals mitjançant una 
rematada en un córner bastant 
discutit van empatar i després 
van fer el 3-2 en 5 minuts en 
què, protestant el córner, vam 
sortir del partit. A la represa vam 
sortir conscients de que ho po-
dríem treure i abans de la mitja 
hora en una pilota morta dins 
l’àrea Adama va empatar. Vam 
insistir i vam fer un pal i acte 
seguit Miquel va establir el 3-4 
definitiu. D’aquí fins al final vam 
defensar-nos amb molt d’ordre 
i els terraltins van poder igualar 
el matx però el nostre porter va 
estar molt encertat”.



21esports DIARI MÉS EBRE • divendres 3 de març / 2023

BY JOAQUIN CELMA

L’Amposta, superat per 
l’Alicante (37-21)

HANDBOL

El sènior femení del Club Hand-
bol Amposta de Divisió d’Honor 
Plata va perdre en la seua visita 
a la pista del Eón Horneo Ali-
cante (37-21). Les alacantines 
amb la salvació de categoria ja 
aconseguida van desplegat un 
joc pràctic i efectiu. A l’Ampos-
ta, amb poc encert de cara a 
porteria, juntament amb la lesió 
a la mà de Geor Vila a l’equador 
de la primera meitat, li va costar 
molt poder entrar en el partit i 
així es va arribar al descans amb 

el resultat de 18-12. A la sego-
na meitat la tònica del partit va 
ser la mateixa, amb un Alacant 
sentint-se còmode amb el mar-
cador a favor i un Amposta amb 
precipitacions ofensives que 
van impedir-li retallar distàncies. 
Cal lamentar també la lesió de 
Maria Ventura al seu turmell a la 
recta final de l’encontre
La situació segueix complica-
da en la lluita per la salvació. El 
proper partit serà diumenge, a la 
pista de L’OAR Gràcia Sabadell.

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
derrota contra el SP i SP (3-0)

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. 
L’Ascó va perdre contra el Gra-
nollers Atlètic (33-40). L’equip 
de la Ribera d’Ebre, amb llar-
ga trajectòria a Lliga Catalana, 
està en seriós perill de perdre 
la categoria, a 9 punts de la lí-
nia de salvació, quan només en 
queden 12 per disputar.
** 1a LLIGA CATALANA SÈ-
NIOR FEMENÍ. L’Ampolla va 
sumar l’empat que li mancava 
per a jugar la fase d’ascens. Va 
empatar a 28 contra el Laietà 
Argentona, equip que, a sis mi-
nuts del final, guanyava de 3. 
Al final empat que comportava 
la classificació històrica de les 
ampolleres per a la fase d’as-
cens. 
El Perelló ja sabia, a la segona 
part del seu partit,  el resultat 
de l’Ampolla. 
I, per tant, ja no tenia opci-
ons. Va acabar perdent contra 
l’Igualada, en un partit de més 
imposició defensiva (12-16). 
D’aquesta manera el Perelló 
haurà de jugar per la perma-
nència.
L’Igualada, com ja se sabia, es-
tarà a la fase d’ascens, intentant 
tornar a una categoria on va ju-
gar la temporada 2015-16. 

El sènior masculí del Club Vo-
lei Roquetes de Súperlliga 2 va 
perdre a la pista del Sant Pere 
i Sant Pau (3-0) amb parcials 
(25-18/25-21/25-16).
“Partit en el que l’equip no va 
poder puntuar davant un rival 
que va demostrar ser un dels 
candidats a jugar la fase d’as-
cens”. El proper partit, el Volei 
Roquetes rebrà el Club Volei-
bol Sayre Mayser de Gran Ca-
nària. Altres resultats del cap 
de setmana passat: victòria 
del juvenil femení (1-3) contra 
l’AEE Institut Dolors Mallafrè. 
Per la seua part, també contra 
Institut Dolors Mallafrè derrota 

del cadet femení (3-1). Der-
rota del sènior femení (3-0) 
a la pista del Mundet. Victòria 
del sènior masculí B contra el 
Club Volei Alella (3-2). Triomf 
de l’infantil masculí (3-2) con-
tra el CV Vall Hebron. Derrota 
del juvenil masculí (0-3) con-
tra el CV Sant Martí. El cadet 
masculí blanc va perdre (1-3) 
contra el CV Santmartí. L’in-
fantil femení Blau va perdre 
(3-0) a la pista del Club Volei 
Tiana. L‘infantil femení Blanc 
va caure  (3-0) a la pista de 
l’Olot.

Nota i foto: CV Roquetes

** Segona divisió Futbol 11. 
17 jornada. 
Gandesa-Calafell 2-4
Aldeana-Vendrell 2-0
** Lliga Ebre futbol-7. 18 jornada
Olimpic-Perelló, 0-7
Rapitenca-La Plana 1-1
Ampolla-Amposta, 2-0
La Cava-R Bítem 4-0

Futbol femení
La Cava B-Tortosa 2-3; 
Arnes-F Alcanar sus
J i Maria-Roquetenc 0-8.
Roquetenc és líder amb 49 
punts, seguit pel Femení Alca-
nar, amb 45 (un partit menys). 
El Perelló, tercer amb 45
** Juvenil Futbol 11 1a divisió
Vilafranca-Terres de l’Ebre 5-0

Dissabte a l’Aldea, organitzat per la Junta de l’Associació Vete-
rans, es va jugar un partit Futbol 7 i l’altre Futbol 11 entre Selecci-
ons Baix Ebre i Montsià. El partits van acabar 3-3 i 1-1. La recap-
tació va anar destinada a l’Associació Familiars Malats Mentals 
de l’Ebre.

Veterans

LLIGA DIVISIÓ D’HONOR. El FS Roquetes va tornar a perdre  (3-9) 
contra el segon. Ara es troba en una situació compromesa a la taula.
LLIGA PRIMERA DIVISIÓ. Grup 6 A. El líder Amposta va golejar el 
Futsal Tortosa per 5-1. La Sénia es va imposar 6-3 al Tivissa. Tortosa 
és tercer i la Sénia setena. Grup 6 B. El líder Hostal de l’Anton de 
Batea va guanyar el Morell 2-0. El Móra d’Ebre va perdre 2-7 contra 
el Priorat Nord i el Flix va guanyar a Castellvell per 3-5.. 
LLIGA SEGONA DIVISIÓ. Grup 11. El líder Experience Amposta va 
perdre a Miami per 4-1. L’Alcanar, segon classificat, va vèncer en el 
derbi contra el Rapitenc (3-5) . I l’Amposta B va imposar-se al Catllar 
per 4-8 i puja a la quarta plaça. Per la seua part, l’Ulldecona va gole-
jar el Roquetes B per 6-0 i el Vinallop i l’Ampolla van empatar a 4 en 
un duel intens i emocionant. Grup 12. L’Inter Rasquera va guanyar a 
Móra la Nova (4-7). El Riba-roja va superar el Miravet per 8-3. L’Ascó 
és ara segon després de la golejada de la jornada per 8-1 contra el 
líder Guiamets.

Handbol

HANDBOL

El sènior masculí va perdre a 
Castellbisbal (42-25). Només 
va poder aguantar els primers 
20 minuts. Lamentar la lesió de 
Pablo, qui fou traslladat en am-
bulància a l’hospital de Terras-
sa per una sortida de l’espatlla. 
“Esperem que torni al camp el 
més aviat possible”. Pròxim par-
tit, contra l’Handbol Aula ,líder. 
El juvenil masculí va guanyar 
27-28. Tercer partit seguit amb 
final d’infart. El juvenil femení 
va perdre per la mínima contra 
el Sant Esteve de Palautordera 
(22-23). Sensació que s’hagués 
pogut guanyar però les errades 
no forçades van pesar. El cadet 
masculí va perdre amb el KH7 
BM Granollers Sporting 38-44. 
L’infantil masculí va caure a la 
pista de la Salle Bonanova per 
36-27. I el femení va impo-
sar-se amb molta claredat a la 
pista del CH Barcelona Sants 
12-27. Finalment, el club ha re-
cuperat la secció de “patufets”. 
16 esportistes de 3, 4 i 5 anys 
amb ganes de jugar i que van 
debutar contra l’Amposta.

Centre Esports 
Tortosa

Futbol sala

Sènior femení del CV Roquetes.

4A CATALANA. 
TRIOMF DE LA GALERA, CONTRA 
L’OLÍMPIC (3-0)

La Galera va obtenir la segona 
victòria de la temporada. Va ser 
contra l’Olímpic (3-0). Antonio 
Morales, tècnic de la Galera: 
“vam fer un partit molt complet, 
amb fases de bon joc. La victòria 
va ser merescuda, fins i tot vam 
poder fer algun gol més. Però em 
quedo amb el treball de l’equip i 
amb el joc; es van agafant con-
ceptes i la victòria, a més, donarà 
confiança. A la represa ells van 
arriscar i van tenir alguna oca-
sió, però el nostre porter, que és 
jugador de camp, va estar força 
bé. Va fer una molt bona feina. 
Després vam marcar el 3-0 i vam 
crear altres ocasions. En general 
molt bon partit, en el que hi havia 
il.lusió per poder guanyar i, amb 
bona actitud i joc, es va aconse-
guir. Hem de seguir així, sabent 
que no tením res a perdre i molt 
a guanyar”.
Moya, jugador de l’Olímpic; “pri-
mera meitat en la que la Galera 
va apretar bastant. Van haver 
alternatives. Ells ens van fer dos 
gols en dues jugades en les que 
va haver un rebuig i en la segona 
acció ens van marcar. A la represa 
vam ser ofensius i vam tenir 4 ó 5 

ocasions clares davant del porter 
i fins i tot Mohamed, que va de-
butar dissabte, va marcar però el 
gol fou anul.lat per un fora de joc 
dubtós. Posteriorment, d’una ju-
gada en possible fora de joc, ens 
van fer el tercer gol, que també 
va ser d’un rebuig, després d’una 
parada de Gallego”.

CLASSIFICACIONS PLAY-OFF 
SEGONA.
Ascens

1) Canonja 48; 2).  Tortosa 41;
3) Ebre Escola 37; 4) Pobla 
Mafumet  37; 5) Aldeana  35; 
6) Ulldecona  34; 7) Jesús i 
Maria 34; 8) Morell 28

Permanència 1

1) Camarles 23; 2) Ampolla 23
3) Arboç 21; 4) Roda Barà 20; 
5) la Sénia 17; 6) Riudoms 14

Permanència 2
1) Vilaseca 22; 2) Catalònia 22; 
3) Móra Nova 21; 4) Vendrell 
21; 5) Salou 20; 6) R Bítem 14
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CREMA DE 
MONGETES BLANQUES

Ingredients (4 persones): 
•  800 g de mongetes blan-
ques cuites (320 g en cru) 
•  8 cs d’oli d’oliva
•  8 fulles de menta fresca
•  nou moscada
•  sal 

Preparació:
Si es fan servir mongetes seques 
s’han de posar en remull unes ho-
res. S’han d’escórrer i coure a par-
tir d’aigua freda. Es posen les fulles 
de menta a macerar amb l’oli una 
mica calent i es deixa reposar. Es 
posen les mongetes cuites en un 
robot triturador amb una part del 

líquid de la cocció. S’afegeix la 
sal i la nou moscada. Es tritura 
fins a aconseguir una textura 
cremosa. Si cal, es pot afegir lí-
quid de la cocció de les monge-
tes. En el moment de servir-ho 
s’amaneix amb un rajolí d’oli de 
menta. I es pot decorar amb al-
guna fulla de menta. Bon profit!
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VOLS ANUNCIAR-TE? Aquest és el teu espai privilegiat deAquest és el teu espai privilegiat de PUBLICITAT 977 279 290977 279 290
comercial@mesebre.cat

I M M O B I L I À R I A

AMPOSTA 
Local a l’avinguda La Ràpita 

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

674 55 20 17.
ULLDECONA

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

977 25 27 27

LES CASES D’ALCANAR 
Carrer Trafalgar. Local 
comercial a l’avinguda 

principal. Façana 
acristalada. Totalment 

condicionat. Ideal per a 
qualsevol  activitat de 

cara al públic. 
977 25 27 27

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

lavabo amb dutxa 
reformat, habitació doble i 

hab individual.
674 55 20 17.

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

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

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

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99

TREBALL

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

Interessats, enviar whatsapp al 617 702 159

· JARDINERIA
· TREBALLADORS/ES SOCIALS

· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS

· METGES
· INFERMERS/ES

· GEROCULTORS/ES
· CONDUCTORS/ES

· EDUCADORS/ES SOCIALS
· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA

· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

112

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

Secció patrocinada per:

Preu interesant
616 990 931

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

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

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

Si has tingut un petit 
problema de mobili-
tat o una afonia, tot 
va tornant a la nor-
malitat. Algú es posa 
en contacte amb tu 
de manera poc clara 
o misteriosa. Sigues 
prudent.

aquari
21/01 al 19/02

Amb Mercuri per la 
Casa II et reafirmes 
en el que penses i 
cerques espais i per-
sones que et facin 
sentir millor. Dies 
per gaudir d'alguna 
trobada familiar 
inoblidable.

sagitari
23/11 al 21/12

La paraula del mo-
ment és: llibertat. Vols 
desfer-te d'aquells hà-
bits i persones que no 
et deixen progressar. 
En l'amor connectes 
especialment bé amb 
persones estrange-
res.

escorpí
24/10 al 22/11

Amb Plutó transitant 
pel darrer grau de 
Capricorn, tens la 
sensació que arribes 
a un final d'eta-
pa i que algunes 
coses han de canviar 
d'arrel perquè ja no 
funcionen.

balança
24/09 al 23/10

Venus i Júpiter a 
Casa VII continuen 
regalant bons 
moments amb la 
parella i oportunitats 
per donar a conèixer 
el teu negoci. En 
aquests dies podries 
adoptar un animalet.

àries
21/03 al 20/04

Els dos planetes 
benefactors al teu 
signe obren portes i 
les relacions en ge-
neral, milloren. Pots 
descobrir el secret 
que una persona 
propera t'ha ocultat 
durant temps.

cranc
22/06 al 23/07

Tens ganes d'ampliar 
horitzons i d'anar 
a conèixer món. La 
Lluna Plena activarà 
el teu costat més 
observador i pots 
trobar la solució a un 
problema que et feia 
perdre la son.

verge
24/08 al 23/09

Mercuri a Casa VII 
pot portar nous co-
neguts a la teva vida 
amb els que connec-
taràs intel·lectual-
ment. Si esperaves el 
retorn d'uns diners o 
un ajut, pots tenir-ne 
notícies.

taure
21/04 al 21/05

Vius una bona 
oportunitat per 
deixar pors enrere 
i gestionar algunes 
empremtes del pas-
sat. La teva parella 
pot sorprendre't amb 
la intenció de voler 
ampliar la família.

peixos
20/02 al 20/03

Et sents força inspirat 
i creatiu. Si hi ha un 
tema pendent de 
tractar amb la parella 
o amb algú a qui 
aprecies, ara podries 
prendre la iniciativa 
i parlar-ne oberta-
ment.

lleó
24/07 al 23/08

La Lluna al teu signe 
et trasllada al passat 
i desitges tornar a 
tenir contacte amb 
algú. Compte amb 
l'ús que fas de les 
paraules. Poden fer 
perillar una bona 
amistat.

bessons
21/05 al 21/06

La comunicació serà 
una bona aliada per 
aconseguir el que et 
proposis. No dubtis 
tant. Una persona de 
més edat, el pare o 
un cap a la feina, pot 
necessitar la teva 
ajuda.
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JOAN ROVIRA 
PRESENTA NOU DISC
EL 22 D’ABRIL A TORTOSA

Joan Rovira presenta nou 
disc amb una gira que 

comença el 22 d'abril al Felip 
Pedrell de Tortosa.

Després de 4 anys des del seu 
darrer disc, ara ens presenta 
el que serà un dels treballs més 
personals segons el cantautor.

Aquest disc està totalment au-
toproduït i gravat a casa. "He 
buscat la  tranquil·litat  i la ins-
piració des del meu estudi, on 
he reconnectat amb mi mateix 
i he explorat des de la calma 
les sonoritats i les lletres més 
íntimes i personals. He tornat 
als  orígens,  amb un so molt 
més senzill i acústic on la veu 
i la guitarra són els protagonis-
tes."

Com a novetat, Joan Rovira, 
ha posat molt d'èmfasi en pre-
sentar cada nou single amb un 
videoclip. “Hem treballat molt 
per generar nou contingut de 
qualitat. Des  d'un  videoclip al 
Trabucador amb deu genets a 
cavall al tema de "Lliure i forta", 
fins a un videoclip gravat al cor 
de Nàpols, Itàlia. També estem 
preparant un vídeo amb la col-
laboració de ma germana Ca-
rol Rovira que veurà la llum a 
finals del mes de març.”

Veure a Joan Rovira en di-
recte és una experiència que 
s'ha de viure. La mescla de rit-
mes més festius amb les can-
çons emotives són la firma del 
nostre cantautor i és la clau 
per enganxar al públic des del 
minut 1. "Estem preparant un 
gran concert amb la banda on 
tocarem aquelles cançons de 
sempre amb aquelles noves 
que faran vibrar al públic. El 
nostre espectacle millora amb 
el temps i a Tortosa ho dona-
rem tot".
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LA GIRA COMENÇA A TORTOSA
 I PASSARÀ PER LLEIDA, TARRAGONA, GIRONA, BARCELONA I VILAFRANCA.

LES ENTRADES ES PODEN TROBAR AL SEU WEB WWW.JOANROVIRAMUSIC.COM


