
núm. 1129núm. 1129
10 de març de 202310 de març de 2023
www.mesebre.catwww.mesebre.cat

Consternació a Camarles
Des de Més Ebre transmetem tot el suport per a les famílies, amics i gent de Camarles 

en estos moments tan durs i dramàtics que s’estan vivint 
arran de l’accident mortal de diumenge. 

El nostre cor us acompanya en estos dies dolorosos. Rebeu tota la nostra amistat. 

                    P3

CCom cada any, el 8 de març, vam celebrar el Dia Internacional de la Dona. om cada any, el 8 de març, vam celebrar el Dia Internacional de la Dona. MMalauradament, després alauradament, després 
que les Nacions Unides van formalitzar el dia del 8 de març de l’any 1977, que les Nacions Unides van formalitzar el dia del 8 de març de l’any 1977, ccom el Dia Internacional om el Dia Internacional 

de la Dona, passats els anys continua sent un dia fonamental per a la lluita feminista a tot el món.de la Dona, passats els anys continua sent un dia fonamental per a la lluita feminista a tot el món.  P12P12

« « La festa dels bous recupera La festa dels bous recupera 
la normalitat la normalitat »»8 M
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Sobreviure a la mort d’UN FILL
Sentim una immensa 

tristesa per l'accident que 
ha causat la mort dels joves 
de Camarles.
El que havia de ser una festa per 
a veure jugar i animar a l'equip 
de la quarta catalana, el Camar-
les, amb desenes d'aficionats 
desplaçats al camp del Pinell de 
Brai, es va convertir en tragèdia.
Veure el teu fill o filla marxar 
abans que tu és sens dubte una 
de les proves més terribles de la 
vida. Perdre un fill o filla és sen-
tir-se amputat d'una part de tu 
mateix, va en contra del sentit 
de la vida. Aquest esdeveniment 
tràgic, contrari a l'ordre natural 
de les coses, ens trastoca l'exis-
tència.
Què  podem dir a aquests pa-
res,  família, amics i amigues 
que  estan  patint perquè sentin 

la nostra empatia? Aquest escrit 
no pot oferir paraules per expli-

EDITORIAL

car aquesta pèrdua. Cap article 
podria. Només ens queda tras-

lladar-vos, de tot cor, el nostre 
més sincer condol.

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"

El Grup de Recerca en Patolo-
gia Oncològica i Bioinformà-
tica de l’Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili (IISPV) 
participa en el projecte Bo-
somShield, tot centrant-se en 
l’anàlisi del paper de la resposta 
immune dels ganglis limfàtics 
axil·lars amb el risc de recaigu-
da per metàstasi a distància. 
El projecte internacional Bo-
somShield, coordinat per l’in-
vestigador Domènec Puig 
de de la URV i de l’IISPV, que 
ha de jugar un paper clau en 
la detecció i la prevenció del 
càncer de mama, està orien-
tat al desenvolupament d’una 
plataforma software basada 
en la Intel·ligència Artificial per 
a la classificació dels diferents 
tipus de càncer de mama i per 
predir-ne la perillositat i la pro-
babilitat de recaiguda per me-
tàstasi gràcies a l’anàlisi con-
junt d’imatges radiològiques i 
microscòpiques. 
El coordinador de recerca 
territorial de l'ICS a les Terres 
de l'Ebre, Carlos López, que 
conjuntament amb la coordi-
nadora del grup de Patologia 
Oncològica i Bioinformàtica 
de l'HTVC, Marylene Lejeune 
són els responsables del grup 
de Recerca PO&B de l’IISVP, 
posa de manifest que és cab-
dal estudiar els factors de risc 
d’una pacient per desenvolu-
par aquest tipus de metàstasi 

El grup de Patologia Oncològica i Bioinformàtica de l’HTVC participa
en el projecte BosomShield que ha de jugar un paper clau en la 

detecció i la prevenció del càncer de mama
ja que quan aquesta es dona és 
molt probable que no sobrevis-
qui. L’Hospital Universitari Sant 
Joan de Reus i l’Hospital Verge 
de la Cinta de Tortosa, on està 
ubicat aquest grup de recerca, 
també estan involucrats en el 
projecte.
“La resposta immune del nostre 
cos són les defenses que ens 
protegeixen tant de virus com 
bacteris, però que també s’ha 
vist que tenen un paper impor-
tant en l’evolució dels tumors. En 
el càncer de mama s’ha investi-
gat la resposta immune al tumor 
primari de la mama, però hi ha 
molt pocs estudis focalitzats en 
el seu estudi en el gangli limfàtic 
de l’aixella, que sol ser al primer 
lloc on el càncer de mama fa 
metàstasis regionals. El nostre 
paper en el projecte és aportar 
la informació clínica, patològica 
i imatges digitals radiològiques i 
també a nivell histològic de les 
biòpsies de les pacients per po-
der integrar tota la informació 
per identificar aquelles pacients 
amb un major risc de metàstasi a 
distància. La part més innovado-
ra del projecte a part de l’aplica-
ció de la intel·ligència artificial és 
la integració de la informació de 
la resposta immune dels ganglis 
limfàtics”, explica Carlos López.
“La novetat principal del projec-
te és que per primera vegada 
es posa en comú l’anàlisi de les 
imatges radiològiques, és a dir, 

les mamografies, les ressonàn-
cies magnètiques…, i l’anàlisi de 
les imatges histopatològiques, 
les microscòpiques de les cèl·lu-
les. Aquests dos tipus d’imatges 
fins ara s’analitzaven per separat, 
i el fet de treballar-les conjunta-
ment permet una predicció molt 
més acurada, avançar-se al mà-
xim, precisar-ne les característi-
ques, la benignitat o malignitat, 
i les possibilitats de metàstasi, 
d’expansió més enllà del pit, de 
recurrència…”, explica Domènec 
Puig.
“Al final, entre tots, crearem una 
plataforma a l’abast de la pràcti-
ca clínica, que estigui als hospi-
tals, que permeti al metge espe-
cialista rebre un avís del sistema, 
per exemple de si hi ha alguna 

sospita en una pacient deter-
minada, i que l’ajudi a prendre 
millors decisions, més fona-
mentades i eficients”, assegu-
ra Domènec Puig, l’equip del 
qual ja fa temps que treballa 
en projectes d’ajuda a la di-
agnosi del càncer de mama. 
De fet, la idea del projecte 
sorgeix de la URV, colze a 
colze amb l’IISPV, donant-li 
forma fins a trobar la propos-
ta més afinada i contactant 
amb la resta d’institucions fins 
a conformar el consorci que 
el tirarà endavant. “Aquest és 
el nostre gran projecte, el que 
engloba tot el que hem fet 
fins ara i el que portarà a tenir 
un sistema universal, funcio-
nal i adequat”, conclou Puig.

Foto: Dra. Marylene Lejeune I Dr. Carlos López
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Tristesa i màxim suport en uns moments de gran 
commoció: “estem de tot cor amb les famílies”

Tristesa i commoció a Camarles 
per la mort dels joves del mu-
nicipi en un accident de trànsit 
aquest diumenge a la TV-3022. 
“És el succés més greu de la 
història d’aquesta població, és 
dur de pair”, va expressar l’al-
calde Ramon Brull.
En un ple extraordinari urgent, 
el consistori va decretar set dies 
de dol. 
Posteriorment, uns 300 veïns 
del municipi de Camarles, entre 
ells molts joves, es van concen-
trar davant de l’Ajuntament per 
mostrar el seu condol als fami-
liars i amics dels joves morts. 
Commocionats i afligits van 
sentir les paraules del batlle. 
Van ser moments d’una emoció 
indescriptible. 
Després es va fer un minut de 
silenci, que va acabar amb 
aplaudiments.
Des de diumenge la tarde Ca-
marles viu un malson. Una tar-

de de futbol, que havia de ser 
festiva, va acabar amb una tra-
gèdia.
Són moments molt durs i cru-
els en els que res té sentit. 
“Estem de tot cor amb vatros”,  
famílies, amics i gent de Camar-

CAMARLES

les. El missatge és unànime. 
Estem units i és que ‘Tots Som 
Camarles’ des de diumenge pas-
sat.  A la imatge, minut de silenci 
de dilluns davant de l’Ajunta-
ment.
Foto: ACN 

El recolzament ha estat multitudinari
 d’institucions i entitats i de la societat en 

general per a les famílies dels joves que van 
perdre la vida en un accident
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** TORTOSA estrenarà avui di-
vendres, a les 20.30 h a la plaça 
de la Catedral, el videomap-
ping ‘La llum de l’Ebre’. Es trac-
ta d’un muntatge audiovisual 
que es projectarà de manera 
regular al damunt de la façana 
de la Catedral i que, amb una 
durada de poc més de 10 mi-
nuts, fa un recorregut al llarg 
de la història de Tortosa.

** PARTICIPACIÓ CIUTADANA:  
Primera reunió del grup labora-
tori per a la constitució del Con-
sell de la Infància de Tortosa. La 
trobada ha aplegat una trentena 
de xiquets i xiquetes, de sext de 
primària, representants de ca-
dascuna de les escoles de Tor-
tosa i els cinc pobles.

** COMERÇ: Tortosa reivindi-
ca el paper comercial i social 
del Mercat amb una exposició 
permanent sobre la memòria 
material i immaterial de l’edifi-
ci. Des de dissabte, la cliente-
la del Mercat de Tortosa té al 
seu abast una nova eina per a 
conèixer amb major profundi-
tat la trajectòria de l’edifici.

** L’ESPORT no competitiu 
centrarà un nou torneig a Tor-
tosa, adreçat a equips d’em-
preses de tot el territori. Els 
Ranking Games es disputaran 
el 6 de maig per  promoure 
una vida saludable i afavorir la 
socialització.

** EL TORTOSA IRISH EN-
GLISH Festival arriba a la dè-
cima edició amb més de vint 
activitats durant un cap de 
setmana. Del 17 al 19 de març, 
tindran lloc actes com la nit de 
tapes al Mercat, els debats es-
colars o una desfilada multitu-
dinària, a més de novetats com 
escape rooms.

** SALVADOR ILLA, primer se-
cretari del PSC i cap de l’opo-
sició, va reivindicar el candidat 
socialista Víctor Grau com la 
garantia “per tornar a posar 
Tortosa en marxa” al capdavant 
del govern municipal. Va ser 
durant l’acte de presentació de 
la candidatura de Víctor Grau.

** MOVEM TORTOSA porta-
rà al programa la reordenació 
del trànsit amb una rotonda a 
l’avinguda de Lleida “després 
de confirmar a l’últim Ple que 
l’equip de govern no hi pre-
veu cap actuació, tot i ser una 
de les demandes que més han 
rebut per part de la ciutadania 
quan a pacificació del trànsit a 
la ciutat dintre del procés par-
ticipatiu “A prop teu” que està 
recollint suggerències pels di-
ferents barris.

BREUS

Els treballs per a crear dos nous 
aparcaments en superfície a 
Tortosa han començat. Estaran 
ubicats als antics terrenys de 
l’estació de tren, que l’Ajunta-
ment va poder recuperar el de-
sembre passat amb la signatura 
del conveni amb l’administra-
dor ferroviari Adif. El consistori 
ja havia avançat la voluntat de 
generar aparcaments en su-
perfície en esta zona, a l’espera 
del desenvolupament urbanís-
tic d’estos terrenys. Per això, 
una vegada definit l’acord, va 
iniciar de manera ràpida la tra-
mitació per a poder executar 
les obres.
Les tasques han començat ja 
a l’àmbit més pròxim al car-
rer ronda Docs, amb l’accés a 
la cruïlla amb el carrer Rosse-
lló. En este espai es generaran 
116 estacionaments que se-
ran d’accés gratuït. Els treballs 
s’allargaran durant prop de dos 
mesos i comporten una in-

384 nous llocs 
d’estacionament per a 

vehicles als antics terrenys de 
l’estació

L’Ajuntament de Tortosa va 
començar este dilluns el ple 
ordinari de març mostrant la 
consternació pel tràgic acci-
dent de trànsit que diumenge  
va comportar la mort dels jo-
ves de Camarles.
El ple va prosseguir amb l’or-
dre del dia, en el qual es va 
incloure el debat de set mo-
cions. Quatre, relacionades 
amb aspectes vinculats amb 
les dones, per la commemo-
ració del 8M. Una, presentada 
pel grup del PSC en relació a 
esta efemèride, va comptar 
amb el vot favorable de tot el 
consistori. També es va apro-
var l’altra moció del PSC, per 
estudiar la viabilitat de la cre-
ació d’un servei de transport i 
acompanyament nocturn. De 
la mateixa manera, també es 
va aprovar la moció d’ERC per 
una il·luminació en clau femi-
nista a Tortosa. Per contra, la 
moció de la CUP per donar 
suport a la vaga del 8M, no va 
tenir els vots afirmatius neces-
saris per a prosperar. Pel que 
fa a la resta de propostes, l’al-
tra moció de la CUP, en relació 
a la fiscalització del contracte 

de neteja viària i recollida de 
residus urbans, tampoc va te-
nir els vots necessaris. Les dos 
mocions presentades per Ciu-
tadans tampoc van comptar 
amb l’aval del ple: una, per de-
manar la implantació d’un pla 
de xoc de millora de la neteja 
i planificació estricta del ser-
vei amb informació a la ciu-
tadania, i l’altra, per demanar 
la millora dels aparcaments 
a l’Hospital Verge de la Cin-
ta, qüestió a la qual els partits 
contraris es van recordant la 
imminent inversió en este es-
pai per part del departament 
de Salut. Finalment, sí que van 
quedar aprovades la moció 
conjunta de Movem i Esquer-
ra per instar a l’ampliació de 
l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, 
i la de Movem, per impulsar la 
candidatura de Tortosa a Pa-
trimoni de la Humanitat per la 
Unesco.

Ple ordinari

versió de 184.000 euros. I una 
vegada que Adif haja retirat les 
vies i elements ferroviaris enca-
ra existents entre el pas de vi-
anants de l’estació i l’avinguda 
de la Generalitat, s’executarà la 
segona fase amb la creació de 
268 llocs d’estacionament en 
l’àmbit existent entre el carrer 
ronda Reus i la ronda Docs.

Projecte per reconstruir la plaça d’Alfons XII, 
reordenar l’aparcament subterrani 

i treure trànsit del centre
L’Ajuntament de Tortosa vol 
remodelar de cap a peus la 
plaça d’Alfons XII per recuperar 
el seu ús públic i treure trànsit 
del centre de la ciutat. Aprofi-
tant la pròxima finalització de 
la concessió de l’aparcament 
subterrani, el govern munici-
pal ha mostrat una propos-
ta que dibuixa una plaça a un 
mateix nivell amb els carrers 
adjacents, incorporant arbrat i 
zones d’ombra. Un dels aspec-
tes centrals del projecte, però, 
és la reordenació de l’actual 
aparcament i els seus acces-
sos, que permetria derivar els 
vehicles per treure trànsit rodat 
del centre de la ciutat. La con-
creció del projecte, de fet, està 
pendent de l’estudi de viabilitat 
de la concessió del nou apar-
cament, que inclourà les obres 
de remodelació de l’espai i de 
l’equipament. (ACN)

URBANISME

Es van debatre 
set mocions

El govern municipal presenta una proposta que integra
els carrers adjacents i recupera l’ús públic de l’espai

La primera fase, al 
costat de la ronda Docs, 

generarà 116 
aparcaments i anirà 

seguida d’una segona, 
entre ronda Reus i 
ronda Docs, amb 

268 llocs més
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Tindrà lloc del 22 al
 24 de març

Prop de 1.300 persones i més de 220 
empreses són ateses per l’àrea de 

Desenvolupament Social i Econòmic
Prop de 1.300 persones i 222 
empreses ateses; 313 llocs 
de treball oferts, 169 perso-
nes ocupades de forma més 
o menys estable, prop de 
900.000 euros d’ajudes a la 
contractació gestionades per 
a les empreses; 2.429 hores de 
formació i 408 persones for-
mades en 61 cursos i accions 
de capacitació professional. Tot 
plegat, amb un personal tècnic 
i administratiu de 17 persones i 
un pressupost de més d’1,7 mi-
lions d’euros. Són les principals 
xifres del balanç anual del 2022 
de les polítiques d’ocupació 
implementades des de l’àrea de 
Desenvolupament Social i Eco-
nòmic de l’Ajuntament d’Am-
posta que, des del febrer del 
2021, està ubicada a la primera 
i segona planta de l’edifici Lo 
Sindicat.

 “Unes polítiques que tenen un 
gran impacte a Amposta, però 
també al conjunt de les Terres 
de l’Ebre”, assenyalava dime-
cres 8 de març l’alcalde, Adam 
Tomàs, acompanyat pel regidor 
de Desenvolupament Social i 
Econòmic, Pep Simó, i la cap de 
l’àrea, Isabel Villalbí. 

DURANT EL 2022

Més de 30 estands amb tota 
l’oferta educativa de les Terres 
de l’Ebre i zones properes; més 
d’una vintena tallers i més d’una 
vintena de xerrades de diverses 
temàtiques; i tot, durant tres 
dies. Són les principals credenci-
als del Fòrum Jove de les Terres 
de l’Ebre, que tindrà lloc del 22 al 
24 de març a Amposta a la carpa 
de l’espai firal 1 d’Octubre i l’au-
ditori principalment, però també 

Prop d’una cinquantena 
d’activitats i una Fira 

de l’Educació amb 
més de 30 estands

a l’edifici de Lo Sindicat. “Serà un 
espai de trobada de persones 
joves i professionals dissenyat 
per al seu creixement personal 
i professional”, tal i com destaca 
la regidora, Carla Bonfill.

FÒRUM JOVE

L’àrea està ubicada 
a Lo Sindicat

L’alcalde també va posar en 
valor el creixement experi-
mentat per l’àrea des del 2015 
fins ara.
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CONSELL

El Consell del Baix Ebre crea-
rà el primer obrador alimentari 
públic compartit de les Terres 
de l’Ebre. El servei s’instal·larà a 
l’espai cuina d’EbreTerra, a Del-
tebre. L’actuació suposarà una 
inversió de 112.064 euros, que 
inclouen la dedicació de per-
sonal, les obres d’adaptació, la 
compra i instal·lació de maqui-
nària. També s’incrementarà la 
potència elèctrica de la cuina i 
es tramitarà l’expedient de re-
gistre sanitari de les instal·laci-
ons. El Consell ha sol·licitat a la 
Generalitat un ajut de la línia 
de creació i millora dels obra-
dors agroalimentaris compar-
tits, dins del paquet d’ajuts per 
al foment de la transformació 
del sistema agroalimentari, que 
podria cobrir el 60% de la in-
versió. 
La previsió és que entri en 

Posaran en marxa 
un obrador alimentari públic 

compartit al Baix Ebre

Compte enrere per donar el tret de sortida 
a la tercera edició de GastroMar

Les jornades professionals 
gastronòmiques i científiques 
dedicades als productes de la 
mar, la sostenibilitat, la cuina 
marinera, la pesca i els produc-
tes de les Terres de l’Ebre tin-
dran lloc del 12 al 14 de març. 
Un esdeveniment que enguany 
comptarà amb més de 40 pro-
fessionals, entre ponents i xefs 
de la talla de Paco Pérez (Mi-

ramar ** i Enoteca **), Joan 
Roca (Celler de Can Roca ***), 
Jeroni Castell (Les Moles *), 
Joel Castanyé (La Boscana *), 
Nicolás de la Vega i Francesc 
Beltri (Slow and Low *), Joseba 
Cruz (Le Clandestin), Joan Ca-
pilla (L’Algadir del Delta), Xavier 
Pellicer (Xavier Pellicer), Carlo-
ta Claver (La Gormanda) i Sílvia 
Anglada (Es Tast de Na Sílvia).

L’AMPOLLA

Les Jornades 
tindran lloc 

del 12 al 14 de març 

marxa al setembre.
Les empreses de l’obrador re-
bran l’acompanyament i suport 
empresarial de Baix Ebre Inno-
va, amb l’objectiu d’impulsar 
l’economia i crear llocs de tre-
ball.

L’Ajuntament té “un ambiciós” 
projecte per al Molí de l’Assut 
i no descarta convertir-lo en 
una central hidroelèctrica que 
abasteixi el municipi, un ús que 
l’edifici ja va tenir a finals del 
segle XIX. A més de l’ús indus-
trial, modificat el planejament 
urbanístic i qualificat l’edifi-
ci com a equipament, també 
podria tenir usos turístics o 
museístics. El consistori inici-
arà l’expedient d’expropiació, 
per uns 20.000 euros i busca 
el suport i finançament de les 
administracions superiors per 
una primera actuació “de xoc”. 
“Salvar l’edifici” renaixentista, 
amb el reforç de l’estructura i 
reforma de la coberta derruïda 
que costarà 350.000 euros.

L’antic Molí de 
l’Assut podria 
convertir-se 

en una central 
hidroelèctrica

Campanya de 
participació 

per elaborar el 
Programa de 

Govern

GastroMar, que es torna a ce-
lebrar a l’Hotel Flamingo de 
l’Ampolla, es podrà seguir en 
directe via ‘streaming’ pel ca-
nal de youtube GastroEvents i 
per la televisió Canal Terres de 
l’Ebre. 
Ara bé, són jornades obertes a 
tots els públics, i més especial-
ment als estudiants i professi-
onals de la cuina, que podran 

Enlairem Deltebre ha iniciat 
una nova campanya de partici-
pació. Aquesta vegada “per tal
de confeccionar, amb l’aju-
da dels veïns i veïnes, el pro-
grama de Govern amb el qual 
l’agrupació es presentarà a les 
eleccions municipals del 28 de 
maig. Per facilitar que la ciu-
tadania pugui participar, les 
aportacions es podran efectu-
ar de quatre formes diferents. 
Una primera, a través de la 
nova pàgina web d’Enlairem 
Deltebre (www.enlairemdelte-
bre.cat). Una segona, a partir 
del compte WhatsApp d’En-
lairem Deltebre. Una tercera, 
via xarxes socials amb pregun-
tes específiques. I, una quarta, 
mitjançant les reunions secto-
rials i d’entitats que tenen lloc 
des de fa setmanes.

DELTEBRE

Esquerra Republicana de Del-
tebre convoca el I Premi de Re-
cerca Salvador Fornós.  La con-
vocatòria s’adreça a l’alumnat 
de segon de batxillerat dels ins-
tituts del Baix Ebre i del Montsià. 
I el tema ha de tractar sobre el 
delta de l’Ebre, des de qualsevol 
vessant o perspectiva. L’acte de 
lliurament del premi serà el 5 de 
maig. Aquesta iniciativa va sor-
gir, com explica Anna Gilabert, 
coordinadora del premi, “amb 
el desig d’homenatjar l’esforç, 
la implicació, l’estima i la dedi-
cació de Salvador al poble i al 
Delta, en general. Parlar de Sal-
vador és fer-ho d’una persona 
entranyable, propera. Mestre i 
polític compromès amb el mu-
nicipi, fidel a la seua ideologia,  
es va dedicar des de sempre a 
estudiar i divulgar la història i les 
tradicions de Deltebre, com-
partides amb tots els pobles de 
Delta. En definitiva, a visualitzar 
i projectar la realitat social i cul-
tural del municipi”.

intervenir i interactuar amb els 
xefs i conferenciants.

El Consell Comarcal 
instal·larà el servei a 
les dependències de 

l’espai EbreTerra

Premi de 
Recerca 
Salvador 

Fornós

XERTA
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L’AMETLLA

La consellera d’Economia i Hi-
senda de la Generalitat, Natàlia 
Mas, ha visitat aquest dilluns 
l’Ametlla de Mar, aprofitant la 
presentació del projecte de 
pressupostos de la Generalitat 
al teixit institucional, econòmic 
i social de les Terres de l’Ebre, 
celebrada a Amposta.
La visita de la consellera ha 
consistit en la signatura del lli-
bre d’honor i posteriorment, en 
una reunió amb l’alcalde Jordi 
Gaseni, per comentar els pro-
jectes impulsats a la població i 
alhora traslladar de primera mà, 
els nous comptes de Catalunya 
que beneficiaran els ciutadans 
del territori.
Mas explica que les inversions 
al territori augmenten un 36 % 
respecte a l’any passat i destaca 
inversions com l’ampliació de 

Visita de la consellera d’Economia i Hisenda, 
Natàlia Mas, per la presentació del projecte

de pressupostos de la Generalitat 

Xavier Royo es presenta com alcaldable 
per Junts per l’Aldea

Xavier Royo ha confirmat que es 
torna a presentar a les pròximes 
eleccions municipals del 28 de 
maig i ho farà amb la candida-
tura de Junts per l’Aldea.
Xavier Royo comenta que ser 
Alcalde de l’Aldea “és una de les 
millors coses que m’han passat 
a la meva vida, a part que la po-
lítica municipal m’apassiona” i 
afegeix que “també ho faig per 
responsabilitat, ja que ara per 
ara a l’Aldea, estem treballant 
en molts de projectes, subven-
cions i probables implantacions 
industrials i l’única candidatura 
que pot garantir que s’acaben 
executant es Junts per L’Aldea”. 
Durant aquesta legislatura que 
Xavier Royo, ha estat Alcalde, 
s’han impulsat “moltes accions 
que han transformat urbanísti-
cament el poble de dalt a baix, 
s’han implantat o ampliat noves 
industries als Polígons i actu-
alment a l’Ajuntament, tots els 
comerços i empreses locals 

tenen la mateixa oportunitat 
de treballar. Com accions des-
tacades, la urbanització de dos 
trams de L’Av. Catalunya que 
han unit físicament L’Hostal i 
L’Estació, el Passeig i el Parc de 
la Via, l’obertura d’un nou vial i 
urbanització a l’antic pas soter-
rat de la via, la millora de molts 
de carrers, la Via Verda i la xarxa 
de carrils bici, l'enjardinament 
i millora en molts indrets del 
poble. Les millores en serveis, 
com ara, abastament d’aigua, 
sectorització i renovació de la 
xarxa d’aigua, la millora de la 
xarxa d’Endesa, que ha evitat 
les continues i llargues apaga-
des de llum, el reforçament i 
millora de la xarxa de clavegue-
ram, el desplegament de la fibra 
òptica al nucli urbà i part de les 
Ravals. Una forta inversió a les 
Ravals, en millores de camins, 
xarxa d’Endesa, abastament 
d’aigua a la Raval de Sant Jo-
sep, Geolocalització, enllume-

POLÍTICA

L’actual alcalde de 
l’Aldea vol revalidar 

l’Alcaldia com a 
candidat del partit 

polític de
Junts per Catalunya 

l’HTVC. 
Per la seva banda, l’alcalde de 
l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, 
apunta que la visita de la con-
sellera permet donar a conèi-
xer els projectes amb els quals 
està treballant el municipi, com 
l’ampliació del Centre d’Aten-
ció Primària, la millora en efi-
ciència energètica a l’Institut o 
les noves depuradores.
Després de la visita a l’Amet-
lla de Mar, la consellera es va 
traslladar a Tortosa, a la seu de 
Kronospan per conèixer l’em-
presa líder a nivell mundial en 
la fabricació de panells de fusta 
per al sector de la construcció 
i del moble.
En la seua estada a Amposta, la 
consellera Natàlia Mas també 
va visitar l’Ajuntament de la ca-
pital del Montsià. 

Nova fase de 
reparació 
de camins 

municipals

nat i la implantació de punts de 
recollida selectiva”. En quan a 
equipaments, destaca “l’Escola 
de Musica, la remodelació de la 
Sala Polivalent Ramon Salvado, 
la nova gespa al camp de futbol 
i les dos noves pistes de pàdel. 
Com activitat econòmica, des-
taca la ampliació de Saica a més 
de les noves implantacions de 
Florette, Jabil i Kronospan".

Des de la regidoria d’Acció 
Urbana Rural de l’Ajuntament 
de l’Aldea s’està executant 
la nova fase de reparació de 
camins municipals malmesos 
del nostre terme. La reparació 
es realitza amb reg asfàltic i 
aportació de sorres i neteja de 
vorals.
Pepe Caballé regidor d’Acció 
Urbana i Rural: “hem comen-
çat la nova fase de reparació 
de camins amb un total de 
4700 m2 arranjats, com el 
camí de la coetera, un camí 
del qual hem rebut moltes pe-
ticions per arranjar-lo, al ser 
molt utilitzat i no s’havia fet 
cap actuació fins ara, el camí 
de Cap Blanca amb pegats de 
zones més deteriorades amb 
reg asfàltic, també hem fet ac-
tuació al camí de l’Hostal dels 
Alls, el camí que va a l’Ermita, 
a partir del Pont de Meló des 
de la casella, el camí de Bernis 
vora canal i el camí de Genís 
que tenia un tram molt mal-
mès. Un altre dels camins més 
demanats per la ciutadania i 
que temps enrere ja vam rea-
litzar actuacions de reparació, 
és el camí del Camp de Vol. 
Per finalitzar i com a l’actuació 
més important que hem fet, és 
la 1a fase del camí de Badia, 
on s’han asfaltat més de 1000 
m2”.
Des del consistori remarcava 
Caballé que “som conscients 
que queda molta feina per fer 
als camins municipals i ja es-
tem treballant amb una altra 
actuació de neteja de vorals 
i reparació de camins, des de 
la Diputació de Tarragona. La 
nostra feina al entrar al Govern 
era de canviar la imatge de 
l’Aldea i com no també, canvi-
ar la imatge de tots els camins 
municipals”.

Les inversions al 
territori augmenten un 36 % respecte a 

l’any passat i destaca inversions com 
l’ampliació de l’HTVC

‘Per Tu, per Mi, 
per Totes’

L’Aldea commemorarà el 8M, 
Dia Internacional de les Do-
nes, amb una caminada aquest 
diumenge dia 12 amb el lema 
“Per Tu, per Mi, per Totes’. La 
ruta s’iniciarà a les 10 del matí 
des de l’ajuntament, amb una 
durada aproximada d’una hora 
i quart, passant pels camps del 
municipi fins a l’Ermita. El re-
torn es farà pel Xoperal, passeig 
de Carvallo i passeig de la Via.
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montsià

montsià

L’alcalde i el president 
de Fecoam van signar 

l’acord dilluns

La Ràpita s’adhereix a la cam-
panya de neteja de platges 
‘Per un Delta net!’, engegada 
pel Parc Natural del Delta de 
l’Ebre, que tindrà lloc simultà-
niament a diferents municipis 
aquest diumenge.
L’acció començarà a les 10 
hores del proper diumen-
ge, 12 de març, a la Platja del 
Trabucador, la Ràpita.
“L’organització facilitarà 
guants fins a exhaurir existèn-
cies. Si algú ja en té, és conve-
nient que els porti”.

‘Per 
un Delta

net’

Dos detinguts per abusos 
sexuals en locals d’oci 

diumenge a la matinada
Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir dos homes aquest cap de 
setmana com a presumptes 
autors d’abusos sexuals a Am-
posta i la Ràpita. La matinada de 
diumenge, un home de 38 anys 
va ser arrestat per haver efec-
tuat, suposadament, tocaments 
a dues menors d’edat mentre 
tots ells ballaven en un local 
d’oci d’Amposta. D’altra banda, 
els Mossos van detenir dilluns, 
també a Amposta, un home de 
26 anys per haver efectuat to-
caments a una dona. Els fets 
haurien tingut lloc en un esta-
bliment de la Ràpita diumenge 
a la matinada. Tot i que el con-
tacte entre tots dos s’hauria ini-
ciat amb consentiment, poste-
riorment ella hauria demanat 
no continuar. Llavors, l’home 
hauria efectuat tocaments no 
consentits. 

Tots dos arrestats han quedat en 
llibertat amb càrrecs després de 
passar a disposició judicial.

SUCCESSOS

L’Ajuntament d’Amposta ha 
atorgat una subvenció de 6.000 
euros a la Federació de Comerç 
d’Amposta (Fecoam) per a les 
campanyes de Primavera-Estiu 
i Nadal-Reis d’enguany. Així es 
recull al conveni de col·labo-
ració que l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, i el president de 
Fecoam, Joan Garcia van sig-
nar dilluns 6 de març al saló de 
plens de l’Ajuntament d’Am-

L’Ajuntament atorga 
6.000 euros a Fecoam 

posta. L’alcalde va recordar 
que aquests 6.000 euros se 
suplementaran en 4.000 més, 
tal i com es va aprovar a la mo-
dificació de pressupost que va 
aprovar-se al ple de febrer.A un dels arrestats 

se li atribueixen 
suposats tocaments a 
dues menors mentre 

ballaven

RÀPITA AMPOSTA
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L’Ajuntament de Masdenverge 
va informar dels resultats de la 
consulta per la compra i reha-
bilitació del Mas de Sant Pau, 
celebrada al Centre Masden-
verge Actiu.
A favor de comprar-lo i rehabi-
litar-lo van haver 72 vots.
En contra de comprar-lo i re-
habilitar-lo van haver-hi 231 
vots. 
Per tant, la consulta va decidir 
no comprar i rehabilitar el Mas 
de Sant Pau, el qual està datat 
al segle XVI i s’inclou dins de 
l’Inventari del Patrimoni Arqui-
tectònic de Catalunya. L’estat 
actual és de deixadesa, amb 
parets esquerdades, murs cai-
guts i vegetació ocupant tot 
l’espai.

Consulta per 
la compra i 

rehabilitació 
del Mas de 

Sant Pau

SANTA BÀRBARA

El relleu de la presidència de la 
mancomunitat Taula del Sénia 
ha estat esta setmana. Es tracta 
d’un càrrec simbòlic que cada 
any recau en un alcalde d’un 
dels municipis que conformen 
l’agrupació i que en l’últim any 
ha sigut per al de Santa Bàrbara, 
Antonio Ollés Molias. Un altre 
alcalde dels 27 pobles ocuparà 
el lloc de president de la man-
comunitat”. L’alcalde Hervés de 
la comarca dels Ports (Castelló) 
serà el relleu. Sobre este temps 

Relleu a la presidència 
de la Mancomunitat

Taula del Sénia

Avancen els treballs previs per a la 
futura carretera del Poblenou del Delta

La futura carretera T-2021 de la 
Ràpita a Poblenou del Delta està 
una mica més a prop. La Dipu-
tació ha presentat recentment a 
l’oficina de Medi Ambient de la 
Generalitat a les Terres de l’Ebre 
el document ambiental junta-
ment amb el projecte tècnic per 
iniciar el tràmit d’avaluació am-
biental simplificada, un tràmit 
previ imprescindible per a pro-
cedir a l’aprovació del projecte.
La presidenta de la Diputació, 
Noemí Llauradó, i el diputat 
delegat del Servei d’Atenció al 
Territori, Miquel Subirats, es van 
reunir amb els alcaldes d’Am-
posta i la Ràpita, Adam Tomàs, 
i Josep Caparrós, respectiva-
ment, i amb el regidor de Po-
blenou del Delta i Nuclis Aïllats 
de l’Ajuntament ampostí, Agustí 
Tirado. 
La trobada va servir per com-
partir els avenços del projecte 
de condicionament d’aquestes 
vies municipals, que passaran a 

formar part de la xarxa viària de 
la Diputació un cop comencin 
unes obres que tenen una in-
versió d’11M€.
El projecte l’ha redactat el Ser-
vei d’Assistència al Territori - 
Carreteres de la Diputació de 
Tarragona.

Representants de la 
Diputació de 

Tarragona i els 
alcaldes implicats es 

van reunir 

LA RÀPITA

MASDENVERGE

El passat dissabte Sant Jaume 
vam viure la festa de Carnaval. 
Pel matí, els més joves van co-
mençar el #CarnaBars recor-
rent diferents bars del poble. Ja 
per la tarde, unes 500 persones 
aproximadament distribuïdes 
en 18 comparses, 5 grups, 6 
parelles i 7 disfresses individu-
als, van formar una gran rua 
de Carnaval. Es van repartir un 
total de 15 premis i 11 vals de 
participació a les comparses no 
premiades i la Quinta del 2005 
va llegir el Pregó del rei Car-
nestoltes. 
La cloenda carnavalera arriba-
va amb el #CarnaBall al Casal 
municipal. 
Una gran nit on els més joves 
van poder disfrutar de la millor 
música actual i remember fins 
a la matinada.

Unes 500 
persones van 
formar la rua 
de Carnaval 

SANT JAUME

al capdavant de la Taula del Sé-
nia, Antonio Ollés destacava 
que és una manera de conèixer 
la mancomunitat des de dins 
i tots els projectes que desen-
volupa: “ara mateix hi ha sub-
vencions relacionades amb els 
fons Next Generation, per te-
mes turístics, per a fer rutes ci-
clistes, que penso que aniria bé 
en l’àmbit de territori del Sénia” 
Unes rutes que començaran, 
precisament, a Santa Bàrbara.
(La Plana Ràdio)

Un any més, l’Ajuntament d’Al-
canar ha organitzat la Gala Es-
portiva Canareva i Casenca, 
amb el suport de la Diputació. 
Un acte de reconeixement de 
tota la tasca que desenvolu-
pen les entitats i associacions 
esportives del municipi, en el 
qual s’homenatjaran els espor-
tistes que han destacat durant 
l’any 2022. Prop d’un centenar 
d’esportistes rebran una meda-
lla commemorativa  amb una 

Obert el termini de 
presentació de candidatures 

a la Gala Esportiva

ALCANAR

especial atenció als cinc grans 
premis: Esportista Local, Tra-
jectòria Esportiva, Promesa Es-
portiva,  Esdeveniment Esportiu 
i Millor Esportista i/o Membre 
de l’Entitat. La Junta de Govern 
Local ha aprovat recentment 
les bases de la convocatòria 
d’aquesta novena edició.
Les persones i entitats interes-
sades poden presentar la seva 
candidatura fins al dia 14 de 
març.

En el decurs del ple ordina-
ri, l’Ajuntament ha aprovat un 
pressupost d’11.377.900 euros 
per a l’exercici actual del 2023. 
Es tracta dels primers comptes 
municipals amb deute 0 tra-
mitats des de fa dècades pel 
consistori. A més, continuen 
congelats els impostos i taxes 
municipals. Segons va desta-
car l’alcaldessa Núria Ventura 
en la seva intervenció, els nú-
meros vénen marcats per un 
augment considerable de les 
subvencions, “fruit de la bona 
gestió i de la cerca constant de 
recursos per al municipi, hem 
arribat aquest any a 6.540.000 
euros en el capítol de trans-
ferències i subvencions, que 
ens ajudaran a desenvolupar 
projectes vitals per al present i 
futur d’Ulldecona”.

S’aprova un 
pressupost 

d’11.377.900 
euros

ULLDECONA
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El divendres passat es va dur 
a terme al Teatre Municipal La 
Llanterna de Móra d’Ebre l’acte 
en que l’alcalde Rubén Biar-
nés ha renovat la seva posició 
com a cap de llista i candidat 
per Junts a l’alcaldia de Móra 
d’Ebre. 
A l’acte hi van assistir més de 
250 persones omplint totes les 
butaques disponibles del tea-
tre. Com a padrins del candidat 
han actuat Josep Rull, presi-
dent del Consell Nacional de 
Junts; Joan Piñol, alcalde de 
Móra d’Ebre des del 2011 fins 
el 2022, i Jordi Turull, secretari 
general de Junts, avalant així la 
candidatura encapçalada per 
Rubén Biarnés a les eleccions 
del proper 28 de maig.

Rubén Biarnés, 
candidat de 
Junts a les 
municipals

Freshly Cosmetics 
instal·larà una planta de 

producció que se sumarà al 
seu centre logístic

L’empresa amb orígens terral-
tins Freshly Cosmetics obrirà un 
centre de producció a Gandesa 
que se sumarà al centre logís-
tic de 14,000 metres quadrats 
inaugurat a finals de l’any passat 
al polígon industrial ‘la Plana’ de 
la capital de la Terra Alta, des-
prés d’una inversió de 5 milions 
d’euros. Així ho ha anunciat l’al-
calde, Carles Luz, en l’espai de 
‘L’Entrevista’ de Canal TE, asse-
gurant que “aquesta és una no-
tícia de les més importants que 
ens poden succeir ara mateix. 
Parlem de llocs de treball per 
a gent titulada i qualificada per 
a desenvolupar tota la gamma 
dels seus productes”. El batlle 
ha avançat que “ja han portat 
la llicència d’activitat” a l’ajun-
tament “i complementa tota 

aquesta dinàmica de creixe-
ment” que està vivint el territori i 
Gandesa en particular.

GANDESA

El Departament d’Acció Climà-
tica, Alimentació i Agenda Ru-
ral ha finalitzat la construcció 
d’una nova planta fotovoltaica 
per al bombament de la Comu-
nitat de Regants de Les Planes i 
Aixalelles, situada en els termes 
municipals de Flix, Ascó i Vine-
bre. 
L’actuació ha tingut un cost 

Finalitzada la planta 
fotovoltaica per al 

bombament de la Comunitat 
de Regants de Les Planes i 

Aixalelles

de 361.575,83 euros. Durant 
aquesta campanya, els regants 
podran subministrar-se d’ener-
gia fotovoltaica per al bomba-
ment d’aigua des del riu Ebre 
fins a la seva bassa de regulació 
a través del nou parc solar fo-
tovoltaic, el qual disposa d’una 
potència instal·lada de 215,28 
kWp per a l’autoconsum.

En 1 minut
**GANDESA: Desmantellen una granja de criptomonodes en una nau de Gandesa que 
funcionava amb la llum punxada. Els agents de la policIa espanyola van iniciar la inves-
tigació creient que era una plantació indoor de marihuana.

**ASCÓ: Íngrid Roca, directora territorial de Salut, va visitar el municipi i va constatar les 
mancances de l’actual Dispensari. Des de l’Ajuntament han informat que “ja ens hem 
coordinat per iniciar els tràmits necessaris perquè un de nou sigui una realitat. També 
hem pogut parlar d’una possible àrea de rehabilitació a la població”.

**VINEBRE: El Govern territorial a les Terres de l’Ebre va celebrar aquest dimarts al 
municipi de la Ribera d’Ebre l’acte institucional amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones,

**FLIX: El ple extraordinari de l’ajuntament va aprovar destinar 400.000 euros del ro-
manent de tresoreria a diferents inversions al municipi. La modificació de crèdit per-
metrà uns nous vestidors al camp de futbol; uns lavabos al camp de tir olímpic; acabar 
el paviment de la platja de les piscines; l’arranjament de la Travessera Barcelona i del 
carrer Amassadora (tram Carrer Calvari-La Creu), així com la compra de l’immoble de 
la plaja Major, núm. 10.

**FLIX: L’acusat de violar una menor en una pizzeria del municipi al 2019 s’enfronta a 
dotze anys de presó per un presumpte delicte d’abús sexual continuat amb penetració 
a menor de setze anys. La víctima tenia sis anys i un grau de discapacitat visual del 82% 
quan va patir l’agressió.

**BENISSANET: Núria Morera i Pedrola liderarà la candidatura republicana Benissanet 
al davant-Acord Municipal a les eleccions de maig. Morera és llicenciada en Ciències 
Ambientals, postgrau en Gestió Ambiental a l’Empresa, i fa 15 anys que treballa com 
a tècnica de medi ambient del Consell Comarcal de la Ribera i del Consorci per a la 
Gestió dels Residus Municipals de les comarques de la Ribera, el Priorat i la Terra Alta.

**RASQUERA: Josep Manuel Ramos i Múrria, liderarà de nou la candidatura  d’Esquerra 
Republicana a les eleccions municipals del maig, amb l’objectiu de revalidar la victòria 
assolida l’any 2019, i per la qual ha dirigit l’alcaldia durant dos anys i mig.

RIBERA D’EBREMÓRA 
D’EBRE
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terres de l’ebre

NO més 
8 M!

La igualtat de gènere és un dels seus pilars, però també encara ens cal garantir
la igualtat dels drets humans, així com una vida sense violència.

Encara parlem de justícia social, de canvi de paradigma cultural, econòmic i social; 
és a dir, que encara cal lluitar contra la discriminació en totes les seves formes, pel que fa a les dones i les nenes.

Dones que viuen en la pobresa o en una situació de vulnerabilitat, persones d'ascendència africana, nadius, 
dones desplaçades, migrants, LGBTIQ+, o que pateixen discapacitat, entre d'altres. 

Tant de bo no ens calgui celebrar lo 8 M 2024!



13anunci DIARI MÉS EBRE • divendres 10 de febrer / 2023

+ 
a fons



14 DIARI MÉS EBRE • divendres 10 de març / 2023 terres de l’ebre

ROQUETES

Un motorista va morir en un 
accident de trànsit a la C-12 a 
l’altura de Roquetes, al punt 
quilomètric 16 en sentit nord, 
aquest dimarts. 
Segons va informar el Servei 
Català de Trànsit (SCT), per cau-
ses que encara s’estan investi-
gant, es va produir un accident 
amb una motocicleta implicada 
i el conductor i únic ocupant 
del vehicle, un veí de Tortosa 
de 43 anys, ha mort. S’han ac-
tivat cinc patrulles dels Mossos 
d’Esquadra, una dotació dels 
bombers i dues unitats del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) i la via es va tallar en tots 
dos sentits de la marxa. Amb 
aquesta víctima mortal, són 26 
les persones que van perdre la 
vida en accident a les carreteres 
catalanes aquest any.

Mor un motorista en un 
accident de trànsit a la C-12

El curs 2023-24 estarà marcat, de nou, per 
l’augment de l’oferta de formació professional 

El delegat del Govern a les Ter-
res de l’Ebre, Albert Salvadó 
Fernandez, i la directora dels 
Serveis Territorials d’Educació, 
Montse Perelló Margalef, han 
explicat aquest dimarts nove-
tats del curs 2023-24 a les Ter-
res de l’Ebre, que estarà mar-
cat, de nou, per l’augment de 
l’oferta de formació professio-
nal. Concretament, els centres 
educatius de les Terres de l’Ebre 
oferiran la nova oferta formativa 
següent:
Programa de Formació i Inser-
ció (PFI). Auxiliar de Manteni-
ment i Reparació de Vehicles 
de Mobilitat Personal. Institut 
Terra Alta (Gandesa); Cicle For-
matiu Grau Bàsic. Agrojardineria 
i composicions florals. Institut 
Sòl de Riu (Alcanar); Cicle For-
matiu Grau Superior. Imatge per 
al Diagnòstic i Medicina Nucle-
ar. Institut de l’Ebre (Tortosa); 
Cicle Formatiu Grau Superior. 
Energies Renovables. Institut 
Flix; Ensenyaments Esportius. 
Atletisme. Institut Tecnificació 

(Amposta); Doble titulació Bat-
xillerat+Futbol. Institut Tecnifi-
cació (Amposta); Curs especia-
lització. Aeronaus pilotades de 
forma remota–Drons. Institut 
de l’Ebre (Tortosa); Curs especi-
alització. Robòtica Col·laborati-
va. Institut Montsià (Amposta).
“Anem avançant amb una oferta 
de la mà del teixit empresarial 
del territori: fa temps que hi es-

EDUCACIÓ

“Anem avançant amb 
una oferta molt 

treballada amb el 
teixit empresarial del 

territori”

L’ajuntament ha informat que 
Tivenys serà la seu de la Va 
Cursa de les Dones de les Ter-
res de l’Ebre 2023.
“Tivenys és el municipi que 
acollirà aquesta cursa referent 
a les nostres terres i que grà-
cies a la lliga contra el càncer 
i a l’ATE fa possible aquest es-
deveniment esportiu. La Cursa 
de les Dones és un esdeveni-
ment de primera magnitud a 
nivell territorial i un projecte 
amb valor afegit, ja que posa 
la lluita contra el càncer com 
a element vertebrador. Tots 
els esforços de la cursa ani-
ran destinats a poder seguir 
donant suport a les iniciatives 
que lluiten per contrarestar el 
càncer a la nostra societat”.

Cursa
de les Dones
de les Terres

de l’Ebre

Baixada de 
ràtios

tem treballant i la formació pro-
fessional és una aposta clara del 
Govern aquesta legislatura”, ha 
detallat el delegat del Govern a 
les Terres de l’Ebre.
“Necessitem molts tècnics 
superiors, formats al món de 
l’empresa, i l’especialització 
cada vegada serà més impor-
tant”, ha valorat la directora dels 
Serveis Territorials d’Educació.

TIVENYS

Una altra de les mesures des-
tacades per al proper curs serà, 
per segon any consecutiu, la 
reducció de la ràtio a Infantil 3. 
Per tant, hi haurà ràtios de 20 
alumnes a les aules d’I3 i d’I4. 
L’oferta a les Terres de l’Ebre 
serà de 237 grups per Infantil, 
488 a Primària i 282 a ESO. 
La preinscripció dels ensenya-
ments obligatoris el curs 2023-
24, que serà totalment en línia, 
es podrà fer entre el 6 i el 20 
de març a l’educació infantil i 
primària, i entre el 8 i el 20 de 
març a l’ESO. Pel que fa a la 
matriculació, tindrà lloc del 20 
al 29 de juny per l’alumnat en-
tre I3 i 4t d‘ESO (més informa-
ció a preinscripcio.gencat.cat). 
Com a novetat, el curs que ve 
també es començarà a aplicar 
la zonificació a Tortosa i Del-
tebre. 
El procés de preinscripció 
d’enguany té com a novetat 
també la reserva diferenciada 
de places per a l’alumnat amb 
necessitats educatives espe-
cials per diversitat funcional 
(NEE-A) i específiques deriva-
des de situacions socioeconò-
miques desafavorides (NEE-B). 

MESURES

A la C-12 a l’altura 
de Roquetes

El passat dissabte va iniciar 
un nou curs de formació, “ni-
vell bàsic de Manipulador de 
Productes Fitosanitaris”, de 25 
hores de durada, que es durà a 
terme a l’edifici de l’antic ajun-
tament i que compta amb 18 
persones inscrites. 
El curs forma part de l’ofer-
ta de formació contínua que 
s’organitza des de l’Ajunta-
ment de Roquetes i l’Institut 
per al desenvolupament de la 
formació i l’ocupació (IDFO).

Nou curs de 
formació

ROQUETES

L’Ajuntament de Paüls ha infor-
mat que segueixen les obres de 
remodelació i millora del carrer 
Creu. Les consultes mèdiques 
es faran al Casal, el dilluns co-
mençaran els treballs a la zona 
de davant del consultori mèdic.
El projecte “Obres de Pavimen-
tació i Serveis del carrer Creu” 
és de 305.478,25 €, I comptarà 
amb el suport econòmic de la 
Generalitat de Catalunya i de 
la Diputació. “L’obra permetrà 
renovar tots els serveis bàsics, 
millorar el carrer i també solu-
cionar els problemes de filtraci-
ons als domicilis. Es canviarà tot 
el paviment del carrer, la xarxa 
d’aigua, clavegueram, cablejat 
de la llum, es ficaran pluvials...”.

Continuen les 
obres de 

millora al 
carrer Creu

PAÜLS
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L’estratègia de protecció 
del Delta, a debat en una 

jornada internacional
Amposta acollirà demà dissabte, 
11 de març, una jornada inter-
nacional amb l’objectiu d’abor-
dar i debatre propostes entorn 
la protecció del Delta de l’Ebre. 
Obert a la ciutadania i organit-
zat per l’Institut per al Desenvo-
lupament de les Comarques de 
l’Ebre (IDECE) i el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural, l’acte comptarà 
amb ponències sobre el model 
holandès, les dinàmiques costa-
neres, el transport de sediments 
i l’Estratègia Delta del Govern 
de la Generalitat. 
Hi haurà les següents ponènci-
es: ‘Deltas costeros: regresión, 
subsidencia y salinización’, Mar-
ta Faneca Sànchez, institut ho-
landès d’investigació Deltares; 
‘Alternatives per al traspàs de 
sediments a l’embassament de 
Riba-roja i beneficis pel riu i el 

delta de l’Ebre’, Carles Ibàñez 
Martí, Centre en Resiliència Cli-
màtica (CRC) – Eurecat; ‘Con-
viure amb la dinàmica costa-
nera. El cas del delta de l’Ebre’, 
Agustín Sánchez-Arcilla Conejo, 
UPC; ‘Experiencia proyecto Du-
nas Hondsbossche: defender 
la costa construyendo con la 
naturaleza’, Sonja Ouwerkerk, 
fundació holandesa EcoShape 
/ HKV; ‘Propostes Estratègia 
Delta. 2030-2100’, Jesús Gó-
mez Fernàndez, departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural.

AMPOSTA
Norma Pujol: “estem aconseguint 

convertir les Terres de l’Ebre 
en un territori que agradi”

**ALCANAR: la portaveu del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, va presentar 
a Amanda Esteller com a candidata a l’alcaldia d’Alcanar.

** L’ALCALDABLE DE JUNTS A ROQUETES, Lídia Saura, aposta pel Consell de Do-
nes per donar-los veu. Va presentar dos de les dones que formaran part de la llista: 
Carme Monllaó, amb una llarga experiència i dona involucrada en la societat ro-
quetera i Gemma Sanromà, el fitxatge femení més jove” amb gran vocació de servei 
a la ciutat”.

** URV; Un projecte europeu liderat per la Universitat Rovira i Virgili valida els vide-
ojocs com a eines didàctiques en la formació de doctorat.

** JUNTS reclama una sortida a l’autopista AP-7 al Montsià. Els responsables de 
Junts i especialment els alcaldes i alcaldables al Montsià han reclamat un accés 
i una sortida. Tècnicament, aquest accés/sortida  estaria ubicada entre Amposta i 
Masdenverge, per tal de donar resposta a l’interior.

** LA SÉNIA: uns setanta xiquets i xiquetes de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tar-
ragona es trobaran per celebrar la 56a Trobada de Corals del SCIC, el Secretariat de 
Corals Infantils de Catalunya. La Trobada començarà demà  a Deltebre. I diumenge, 
tindrà lloc la Trobada a les 12:30 h, a la Casa de Cultura de la Sénia.

** JOSÉ ANTONIO ESTÍBALEZ tornarà a ser el candidat de Junts per Vinallop.

** RASQUERA: Junts per Rasquera la militància va proposar que l’actual alcaldessa, 
Àngels Llombart,  encapçali la candidatura per a les municipals del 28 de maig.

** ÒMNIUM TERRES DE L’EBRE: l’extresorer abona els gairebé 60.000 euros abans 
de la finalització del termini. Xavier Blanch, que va ser destiuït del seu càrrec, tenia 
com a termini màxim fins al 7 de març abans que des d’Òmnium s’obrís la porta a 
una denúncia.

** CAMPREDÓ: Natàlia Curto encapçalarà la llista de Junts per Campredó.  

** ZORAIDA BURGOS, escriptora i bibliotecària, rebrà un homenatge amb motiu 
del seu 90è aniversari, el proper dijous 23 de març. Burgos va ser durant molts anys 
l’única veu femenina de la literatura de les Terres de l’Ebre. 

POLÍTICA

La secretària general de la 
Federació de l’Ebre d’Es-
querra Republicana, Norma 
Pujol,  després de la reunió 
de la Coordinadora Institu-
cional del partit, ha destacat 
la importància; “de treballar 
en xarxa per crear sinergies 
i anar coordinats en tot allò 
que fem des dels diferents 
àmbits on Esquerra tenim re-
presentació i  la capacitat de 
governar per fer que els pro-
jectes puguin ser una realitat. 
Estem aconseguint convertir 
les Terres de l’Ebre en un ter-
ritori que agrada. Treballem 
conjuntament des de totes 
les institucions en un projec-
te comú i compartit, generant 
oportunitats que s’estan ma-
terialitzant i convertint, ara, 
en realitats”. Un fet que està 
permetent aconseguir captar 
inversions de manera orde-

nada, ser més competitius en 
àmbits com l’economia blava, 
l’agroindústria o el turisme, A 
menys de cent dies de la con-
vocatòria electoral, Enric Adell, 
secretari de política municipal 
de la Federació, ha anunci-
at que “en aquests moments 
Esquerra Republicana tenim 
més d’una quarantena de llis-
tes tancades, quan l’any 2019 
en vàrem fer un total de 46; i 

estem molt contents perquè 
n’estem fent en pobles on 
llavors no n’havíem fet”. Xa-
vier Faura, regidor i alcalda-
ble d’Esquerra per Tortosa, 
ha reclamat “que les Terres 
de l’Ebre estiguin liderades 
per Tortosa”. Tot afegint que 
“és un win win; les Terres de 
l’Ebre necessiten a Tortosa, i 
a la vegada Tortosa necessita 
les Terres de l’Ebre”.

Demà, de 9.30h a 
12.30h al Casal Cívic 

Ruiz Salgado

En 1 minut

terres de l’ebre
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TERCERA FEDERACIÓ

Girona-Rapitenca  dium 15.30h

PRIMERA CATALANA

Santboià-Ascó diu 12h

SEGONA CATALANA (Ascens)

Morell-Ebre Escola diss 17h

J i Maria-Aldeana diumenge 16h

Tortosa-Ulldecona diumenge 18h

(Permanència 1)

Roda Berà-la Sénia dissa 17h

Camarles-Riudoms  diume 16.30h

Ampolla-Arboç diumenge 17h

(Permanència 2)

Catalònia-Móra Nova dissa 16h

R Bítem-Vendrell diu 16.30h

3A CATALANA. Dissabte: 

Masdenverge-la Cava  16h

Flix-Xerta 16.15h

Roquetenc-Ametlla 16.30h

Tortosa-Corbera  19h

Diumenge

Benissanet-Rapitenca 16h

Gandesa-J i Maria 16h

Godall-Santa Bàrbara 16h

Perelló-Amposta 16.30h

4A CATALANA

Ametlla-Tivenys diss 16h

Aldeana-Fatarella  diss 17 h

Amposta-la Cava dissabte 17h

Catalònia-Pinell diss 18.15h

Alcanar-Gandesa diss 18.30h

Diumenge

Ginestar-Camarles 11 hores

S Jaume-Olimpic 16h

La Galera-J i Maria 16.15h

JO NO VOLIA 
ESCRIURE 

Quan el Camarles està en el mi-
llor moment de la història, amb 
un primer equip (el més veterà 
de la segona catalana) i un filial 
a prop de l’ascens, diumenge a 
la tarda arribava la desgraciada 
notícia, amb la mort d’uns joves 
que anaven a veure el partit 
de l’equip filial al Pinell. Jo no 
volia parlar d’aquest tema; no 
volia escriure res sobre això. 
Michel Viñas va dubtar de fer el 
programa dilluns. Estava tocat i 
se li va notar en la presentació, 
estava tocat perquè a tots ens 
va afectar en l’ànima. Tot el 
futbol ebrenc i de la província 
va rebentar amb missatges de 
suport als nombrosos grups 
que hi ha de futbol. Dilluns 
li vaig dir a Michel que tenia 
pensat escriure alguna cosa 
però dimarts li vaig dir que 
no ho faria, no tenia forces. 
Avui dimecres m’arremango i 
compleixo el meu deure com 
a periodista, i estes paraules 
són per tota aquesta gran 
família del CF Camarles i per 
tot el poble. El dolor per a uns 
pares de la marxa d’un fill no 
s’esborra mai, només queda 
fer-los costat entre tots i és 
per això que al final he escrit 
aquest article per dir-los que 
tot el futbol ebrenc està al seu 
costat. Sé que el dolor estarà 
sempre present però molta 
gent estarà al seu costat sem-
pre. Amb les llàgrimes que em 
cauen en escriure aquest article 
ple de dolor, només els puc dir 
a tots els pares, familiars, amics 
d’aquests nens una abraçada 
molt gran.

CELMA

TOTS SOM 
CAMARLES 
Escriure sobre una desgràcia 
d’esta embergadura és molt 
complicat. No hi ha paraules 
que puguen ajudar. El dolor és 
tan immens que no té cura. I 
només puc donar tot el suport 
a les famílies i a tot el municipi 
de Camarles en estos moments 
tan cruels que no tenen forma 
de digerir-se. L’impacte és 
demoledor. 
Vaig estar diumenge al Pinell. 
Un partit que era especial, 
una festa esportiva, amb 
molta gent al camp, amb molts 
aficionats de Camarles. Poc 
abans del descans vaig notar 
que alguna cosa passava. El 
moviment a les banquetes 
no era normal. Però no podia 
imaginar que s’acabava de pro-
duir un accident que suposava 
aquella tragèdia. Vaig marxar 
del Pinell consternat.  I, de fet, 
encara ho estic.  
Les mostres de condol han 
estat generalitzades, com no 
podia ser d’una altra manera. 
No hi ha excepció, tothom unit 
per donar suport. 
Ja fa anys que vaig perdre al 
meu pare. I també a la meua 
mare. Costa molt acceptar que 
és llei de vida. Des de llavors, i 
també pels anys que van pas-
sant i debiliten, hi ha situacions 
que m’afecten molt. Però en 
este cas de Camarles no hi ha 
llei de vida.  I la realitat és molt 
dolorosa. Insistir en què po-
ques paraules serveixen. Però 
des d’aquí la meua abraçada 
més sincera per les famílies. I 
per tota la gent de Camarles en 
general. 

MICHEL TERCERA FEDERACIÓ
La Rapitenca visita el Girona 
B, una altra final
La Rapitenca va perdre diumen-
ge, a la Devesa, contra el líder 
Europa (1-2). Un partit en el 
que els rapitencs es van avan-
çar amb un gol d’Oribe, després 
d’una assistència de Pachu. 
L’Europa va tenir més domini de 
la pilota però no va inquietar en 
excés perquè els rapitencs van 
seguir bé el guió de partit. No 
obstant, a les baixes es va afegir 
Cuenca, amb trencament del 
peroné.
En els darrers minuts del pri-
mer temps, els locals, que van 
reclamar un penal sobre Omar, 
que no fou xiulat, van cometre 
una de les poques indecisions 
darrera i el rival va aprofitar-la 
per fabricar l’1-2. A la represa, el 
líder va fer un pas avant. Adna-
ne es va convertir en el jugador 

referent i ells va gestar el segon 
gol. Amb l’1-2, els visitants van 
tenir l’opció de marcar el tercer, 
però no van fer-lo i amb els mi-
nuts es van haver de fer enre-
re. La Rapitenca va tenir la seua 
ocasió amb una rematada que 
va traure un defensa de l’Europa 
sota els pals. I la darrera acció 
del partit va ser un xut de Pachu 
que Marc Vito, porter visitant, 
va aturar. No era un partit de la 
lliga rapitenca però l’equip, tot i 
les baixes (Ekebo, Chico, Paqui i 
Cesc), va donar la cara. Cal pen-
sar en la propera jornada, una 
altra final per la salvació. Per les 
baixes, 3 juvenils i un cadet van 
estar a la banqueta. Un juvenil, 
Micula, va debutar. Esta setma-
na s’ha lesionat Stefi. I Chico 
encara no està recuperat.

L’Ascó va assolir la segona vic-
tòria seguida. Va ser contra el 
Prat B. Els asconencs es van 
imposar per 3-0 i, d’aquesta 
forma, s’allunyen de la cua de 
la taula. L’equip ha millorat i la 
dinàmica ha canviat. Eric Roda, 
a la sortida d’un córner, va fer 
l’1-0. El gol, al primer temps, va 
premiar la bona feina dels de 
la Ribera, que ja havien gene-
rat oportunitats, a més d’estar 
molt ben posats al camp. A la 
represa, el propi Roda va afu-
sellar el 2-0 que ja encarrilava 
el triomf. L’Ascó, amb espais i 
la velocitat de jugadors com 

Emmanuele, va desbordar i va 
tenir altres possibilitats. Una 
contra va suposar una assis-
tència que Konu va aprofitar 
per sentenciar amb el 3-0. Fou 
el seu novè gol. 
L’Ascó ha trobar eficàcia grà-
cies a la millora defensiva. 
L’equip està més organitzat i 
va ser important acabar amb la 
porteria a zero. 
En atac segueix generant i ara 
la pilota entra. Cal seguir la 
bona dinàmica. Els de la Ri-
bera es desplacen diumenge 
al camp del Santboià, cinquè 
classificat. 

L’Ascó supera el Prat B i 
s’enlaira (3-0)

LA PROPERA

El Tortosa va caure golejat a Jesús i Maria (5-2). Un partit que al 76 estava amb el 2-2 i que va acabar 
en golejada. El Jesús i Maria va apretar molt a la represa i el Tortosa va sucumbir per indecisions que el 
rival va aprofitar. Gran final del partit dels partidalencs que sumen 4 punts i s’acosten a la zona d’ascens, 
a 4 del Tortosa.
Lluís Fornés, tècnic del J i Maria: “va ser un partit molt igualat a la primera meitat quan natros ens vam 
avançar en el marcador. No obstant, ells van remuntar. Va ser molt important empatar poc abans del 
descans. El camp nostre propicia moltes anades i tornades i natros hi estem ben adaptats. A la represa 
el partit va estar més obert. El Tortosa va tenir les seues opcions però natros, molt intensos en la pressió, 
vam recuperar pilotes a prop de l’àrea rival i així van venir els gols, fins el 5-2. El resultat va ser abultat 
però penso que la victòria la vam merèixer perquè vam ser eficaços”. Jordi Fabregat, tècnic del Tor-
tosa: “vam fer una primera meitat per poder encarrilar el partit. No va ser així i abans del descans ens 
van empatar. Amb l’1-2 vam passar d’un possible 1-3 al 2-2. Penso que a la represa, després de com 
va anar la primera part, vam menysprear al rival. I per este motiu ja estan bé els cinc gols perquè ens 
serviran de lliçó. Estàvem amb el 2-2 però les concessions ens van costar els gols i que l’equip sortís del 
partit, rebent un correctiu important. Al futbol l’objectiu quan domines és fer el màxim nombre de gols 
possibles, per tenir o ampliar un avantatge. I així també s’incrementa la confiança i no deixes créixer 
al contrari. I s’ha de jugar de futbolista. Es pot perdre però t’ha de guanyar el rival. No pots perdre tu”.

El Jesús i Maria goleja el Tortosa i es 
posa a la ‘pomada’ (5-2)

El partit de Canal TE:
 

Aldeana-Terres de Lleida  - diumenge 15h i 23 h

Minut 91 Dilluns 22 h i Dimarts  22.30 h
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SEGONA CATALANAMóra la Nova: 
s’escapen
dos punts

El Mora la Nova va cedir un 
empat en afegit, davant d’un 
Salou que va jugar des de la 
primera meitat en 10 jugadors. 
Al final, 2-2. Amb els Atlètics 
va debutar en el retorn Ge-
rard Roigé, després d’haver 
estat a l’Ascó. Ambrós, mister 
del Móra la Nova: “el partit va 
començar molt igualat, sense 
un dominador clar. Natros no 
vam estar fluids i ells ens espe-
raven per robar i sortir a buscar 
esquena dels nostres defen-
ses. Així en una contra es van 
avançar. Després del 0-1 ens 
va costar. No vam acabar d’es-
tar còmodes. Ells es van que-
dar amb 10 i, posteriorment, 
natros vam empatar. Als pri-
mers 10 minuts de la represa, 
l’equip va llegir bé l’avantatge 
numèrica, fent el 2-1 i tenint 
altres ocasions, agafant bon 
ritme de pilota i el Salou es va 
haver de defensar més enrere. 
No obstant, en els darrers mi-
nuts el Salou va pressionar més 
amunt i, tot i tenir un home 
més, ens va costar. No vam 
saber trobar els espais, mal-
grat tenir alguna aproximació. 
I el Salou va apretar i sense 
tenir moltes ocasions la sen-
sació fou que podia empatar. 
Vam aguantar però en afegit 
ens vam fer un gol a pròpia. El 
Salou, amb deu, va fer un pas 
avant. I natros no vam saber 
contrarestar-ho. Llàstima. Fou 
una ocasió perduda per haver 
sumat 6 punts però en tenim 4 
i és important seguir sumant”. 

La Sénia va perdre a l’Arboç 
(3-0). Un partit en el que per al 
seu tècnic, Adrian Gonçalves, 
“no vam jugar amb la intensi-
tat necessària, i la que va posar 
el rival, sobre tot a la primer 
meitat. L’equip va millorar a 
la represa quan vam parlar de 
que un gol ens posava dins del 
partit. Vam crear diverses situ-
acions però no vam marcar i 
el rival, amb espais, va poder 
decidir i va fer-ho a poc del 
final amb el tercer gol”. El tèc-
nic afegia que “hem d’apren-
dre i veure que podem fer-ho 
molt millor, recuperant la línia 
de joc del final de la primera 
fase, i principalment sent més 
intensos en els duels. En este 
sentit, el rival ens va superar 
en moltes fases”. (més info de 
la Sénia a la plana 19)

Arboç, 3
La Sénia, 0

Triomf de l’Ebre Escola (2-1)
L’Ebre Escola va guanyar la Pobla 
en un partit molt disputat, molt 
intens. Àlex López, de l’Ebre Es-
cola, va marcar un golàs des de 
fora de l’àrea que va ser l’1-0. A 
la represa, el propi Àlex va am-
pliar l’avantatge però la Pobla 
va reaccionar i va tenir opcions, 
a més del 2-1. L’Ebre va acabar 
patint perquè la Pobla va gene-
rar possibilitats per empatar.
Josep Balart, de l’Ebre Escola: 
“partit molt igualat en el que a 
natros, d’entrada, ens va faltar 
calma amb pilota per poder es-
tar més còmodes. Ells van avisar 
amb una rematada al pal i amb 
una altra opció. Per natros va 
molt important el gol d’Àlex per-
què ens va donar la tranquil.litat 
que necessitàvem. A la represa, 

ells van poder empatar en una 
bona opció i del possible 1-1 
es va passar al 2-0. No obstant, 
vam haver de patir perquè la Po-
bla va entrar en el partit amb el 
2-1 i va buscar l’empat, tenint 
les seues arribades. Natros vam 
disposar d’espais però no vam 
generar ocasions. La clau va ser 
que ens vam defensar força bé. 
3 punts molt importants , davant 
d’un molt bon rival”. El central 
Jay va debutar a casa. Povero, 
Pachu i el porter Marco, lesio-
nats, van ser baixa. Lachen ho va 
ser-ho per sanció.

Riudoms, 2
Ampolla, 3

L’Ampolla va assolir la segona 
victòria seguida, en la visita al 
Riudoms. Un gran impuls per 
la permanència. L’equip està 
responent a l’exigència del 
moment. 
Diego Reyes, mister de l’Am-
polla: “sabíem que seria un 
partit complicat i es va de-
mostrar des del primer minut. 
Només començar, el Riudoms 
va crear una ocasió i del cór-
ner següent es va avançar. 
Vam tenir capacitat de reacció 
i amb una acció de Ferran, va 
assistir a Duran que, arribant 

de segona línia, va marcar 
l’empat. L’1-1 ens va donar 
tranquil.litat. L’equip va estar 
molt ben posat i Duran va fer 
l’1-2. I vam tenir altres opcions 
per marcar l’1-3 si bé ells tam-
bé van tenir-ne per empatar. 
A la represa l’equip va seguir 
molt posat i només comen-
çar Kader va fer l’1-3 després 
d’una recuperació d’Edu. Amb 
l’1-3 el partit va estar contro-
lat. Vam poder fer el quart, 
no va ser així i al final ens van 
marcar el 2-3 i vam acabar 
amb un marcador ajustat. La 
victòria fou molt important. 
Sabíem que havíem de lluitar 
molt per d’aconseguir-la i va 
obtenir-se”. L’Ampolla rebrà 
l’Arboç, en la propera jornada.

Gran victòria del Catalònia (0-1)
Triomf amb gran valor del Ca-
talònia, al camp del Vendrell 
(0-1). Pas endavant ferm per la 
permanència. 
Pau Alegria, mister del Cata-
lònia: “vam fer una molt bona 
primera meitat, vam poder ro-
bar i sortir a l’espai i així una 
recuperació de Sergi va servir 
a Aleix per fer el 0-1.  Abans ja 
vam tenir una ocasió per mar-
car. Amb el 0-1 vam defensar 
força bé; ells només van te-
nir una opció a la sortida d’un 
córner. A la segona meitat, ells 
van fer un pas avant, buscant 
jugar i elaborar la jugada. Na-
tros, gràcies a la pressió, vam 
tornar a recuperar pilotes, i en 
una d’elles Sergi li va passar a  
Aleix que va superar el porter i 
li va donar a Sergi però ja esta-
va en fora de joc. A més, vam 

generar dos o tres ocasions 
molt clares per sentenciar. No 
vam decidir i al final vam haver 
de fer un pas enrere. Però vam 
estar molt ferms en defensa i 
una setmana porteria a zero i 
això vol dir que estem millo-
rant defensivament i, a més, 
ofensivament vam generar. 
3 punts vitals per les nostres 
aspiracions per la salvació. 
Dissabte partit important con-
tra el Móra la Nova, per a mi 
el millor equip del grup. Serà 
complicat; important puntuar, 
i seguir la bona línia que por-
tem”. Panadero i John van es-
tar a la banqueta per lesió.

Aldeana-Morell (2-2)
L’Aldeana guanyava 2-0 però  
el Morell va remuntar avançada 
la represa. Ferran Simó, mister 
de l’Aldeana: “vam començar 
bé, generant un parell de situ-
acions de gol. Amb els minuts, 
el Morell va dominar més la 
pilota però natros esperàvem 
per recuperar i atacar els es-
pais. Amb un gol de Pau ens 
vam avançar. A la represa, amb 
els canvis, l’equip va tenir més 
profunditat. Aleix va marcar el 
2-0. Teníem el partit contro-
lat però ens vam acomodar. I 

arran d’una pèrdua nostra ens 
van agafar i el Morell va fer el 
2-1. No vam poder decidir, tot 
i tenir espais i poder generar 
algunes contres, i ens van em-
patar arran d’una acció a pilo-
ta aturada en la que va poder 
haver falta de Gallego”. Ferran 
afegia que “ens vam deixar dos 
punts però cal veure que en 
tenim 4 i que hem de seguir 
ja pensant en el proper partit 
a J i Maria”. Badia, Paez i Pau 
Valmanya, amb lesió al genoll, 
foren baixa.  

R Bítem-Vilaseca (0-0)
El R Bítem ja porta 9 jornades 
sense perdre. 5 d’elles sense 
encaixar. Però li mancava la 
victòria i no va poder assolir-la 
contra el Vilaseca. Amb els de 
Bïtem va debutar Adri Alonso (la 
Cava) un altre jugador pel que 
s’ha fet un esforç important 
per incorporar-lo. Subi, mister 
del R Bítem: “va ser dels millors  
des que estic a Bítem. Vam fer 
una primera meitat molt bona, 
en general. Bé en defensa i vam 
crear diverses ocasions de gol, 
amb un travesser, arran d’una 
bona jugada. Al descans pen-
so que havíem d’arribar amb 

un 2-0. A la represa vam seguir 
intentant-ho, els canvis també 
van aportar. Van haver menys 
ocasions però en general vam 
ser superiors. Però ens va faltar 
l’encert per poder materialit-
zar alguna de les oportunitats 
i emportar-nos els tres punts. 
Hem de seguir i penso que si 
canvia la dinàmica i som més 
efectius, tindrem opcions per 
retallar distàncies i afrontar de 
la millor forma possible els par-
tits per intentar salvar-nos”.

Canonja-Ulldecona (3-0)
L’Ulldecona va perdre 3-0 en 
la seua visita al camp del líder 
la Canonja. En dues jornades, 
l’equip tarragoní està més a 
prop de l’ascens. 
Moha, mister de l’Ulldecona: 
“la contundència a les àrees va 
decidir. Sabíem del potencial 
de la Canonja. Natros, en ge-
neral, vam estar bé però vam 
concedir ocasions que van pe-
nalitzar. Ens van xutar 4 cops a 
porteria i ens van fer 3 gols.  I 
natros vam fer moltes arriba-
des però sense decidir. El més 
just hagués estat que natros 
ens haguéssim avançat en  el 
marcador però no vam fer-ho 

i ells, com he dit, van ser més 
contundents. La Canona és un 
equip amb ofici i qualitat i que 
sap el que vol. Defensivament 
és un equip treballat, amb un 
líder com Domínguez. I davant 
té pegada. En tot cas, penso 
que el resultat fou abultat pels 
nostres mèrits però ells es van 
merèixer guanyar perquè van 
ser més contundents a les àre-
es. Felicitar la Canonja per la 
temporada. Natros visitem diu-
menge Tortosa, buscarem re-
cuperar sensacions, sent cons-
cients de les dificultats que 
tenim amb el calendari en este 
inici de la segona fase”.

Àlex López va fer els dos 
gols de l’Ebre Escola

Aleix va marcar el gol del 
conjunt de Pau Alegria

El Camarles va sumar 3 punts 
d’or contra el Roda de Berà, 
equip entrenat per Kiki, que fou 
tècnic dels locals anys enrere. 
El Camarles es va avançar amb 
el 2-0 amb gols d’Aleix i Ferran. 
Avançada la represa, el Roda va 
entrar en el partit amb el 2-1, 
tenint altres opcions. El Ca-
marles, a la contra, també va 
tenir les seues. Arran d’un pe-
nal, Ferran va marcar el 3-1. No 
obstant, el Roda va ajustar de 

nou el marcador en els darrers 
minuts amb el 3-2 que va fer 
patir als locals. 
El partit es va jugar en dissab-
te la tarde. El Camarles va tenir 
baixes com la de Víctor, per una 
grip, i també van haver lesions 
durant el partit com el cas de 
Rosales. Amb molta gent jove i 
de casa, en els darrer tram de 
la confrontació, va aguantar el 
resultat i va sumar una victòria 
de gran valor.

Adri Alonso va debutar

3 punts valuosos
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ROQUETENC, 0
GANDESA, 2

3A CATALANA

El líder va sumar una nova victò-
ria, a Roquetes. Un penal, protes-
tat pels locals, va obrir el partit. 
A la represa, Mauri va sentenciar 
amb una bona rematada després 
d’una bona centrada des de l’es-
querra. 
Miquel Campos, cap de premsa 
del Roquetenc: “primera derrota 
a casa de la temporada davant 
un Gandesa molt ferm que es 
consolida en el liderat i va directe 
cap a l’ascens. En la primera ju-
gada del partit el Roquetenc va 
disposar d’una clara ocasió amb 
un xut de Morales. De fet al pri-
mer temps el Roquetenc va saber 
frenar molt bé el joc visitant i els 
gandesans a penes van crear pe-
rill, encara que una jugada molt 
polèmica van desequilibrar el 
partit al minut 24 quan un penal 
molt rigorós va permetre a Gu-
miel obrir el marcador. A la se-
gona part els visitants van sortir 
més decidits a resoldre i al minut 
53 Mauri culminava una llarga 
jugada d’atac fent el 0-2. Fins al 
final el Gandesa va saber defen-
sar molt bé la seva renda davant 
un Roquetenc voluntariós però 
que no va crear ocasions de gol, 
en canvi els visitants a la contra 
van desaprofitar algunes opci-
ons per poder ampliar l’avantat-
ja”. Ivan Romeu, entrenador del 
Gandesa: “partit molt treballat. 
L’objectiu era tenir més control 
del joc a través de la pilota però 
no va poder ser com volíem per 
la intensitat del rival. No obstant, 
penso que el partit el vam tenir 
controlat en tot moment. A ni-
vell defensiu vam estar molt bé, 
en general. Al primer temps, tot i 
intentar-ho, no vam poder asso-
ciar-nos del tot, però en una de 
les vegades que vam fer-ho va 
arribar el penal que fou el 0-1 i 
que ens va donar confiança. A la 
represa ells van fer un pas avant 
però natros vam marcar el 0-2 
aviat i vam tenir altres opcions 
per assolir el tercer gol. Als dar-
rers minuts vam treballar molt bé 
i ells no van fer cap ocasió. Pen-
so que el resultat fou just. Teníem 
respecte al partit pel rival al que 
ens vam enfrontar i per això es-
tem satisfets per la victòria”. 

1. Gandesa
2. Amposta
3. Ametlla
4. La Cava
5. Rapitenca
6. Flix
7. Roquetenc
8. Tortosa
9. Masdenver
10. Xerta
11. S Bàrbara
12. Godall
13. Perelló
14. Jesús i M
15. Corbera
16. Benissanet
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30
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9
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rar la segona posició. El partit va 
ser complicat contra un rival ben 
treballat, que té bons jugadors. 
D’entrada, ens va costar molt 
arribar a la seua porteria. Amb 
els minuts vam anar de menys 
a més i arran d’un penal vam fer 
l’1-0. I a la jugada següent vam 
aconseguir el 2-0 que ens va fer 
sentir còmodes. A la represa vam 
aconseguir el 3-0 i el partit es va 
posar de cara. Però penso que 
ens vam relaxar i ja vam anar de 
més a menys. No vam estar bé, 
en general al segon temps”. 
Cristian, del Masdenverge: “vam 
començar bé el partit, ben ubi-
cats, tot i que ens va faltar més 
calma amb la pilota, en un camp 
on es podia jugar. D’un penal ens 
van fer l’1-0 i, acte seguit, en una 
contra, ens van marcar el 2-0. 
L’equip va seguir i, tot i el resul-
tat, estàvem dins del partit. A la 
represa es va intentar però no 
vam poder tenir tot el control de 
pilota que necessitàvem i amb el 
3-0 el partit es va trencar. Es va 
intentar però no vam poder arri-
bar amb claredat. Hem de seguir, 
millorant amb el que faci falta”. 

S BÀRBARA, 1
TORTOSA EBRE, 2

El Santa ha sumat 3 de 12 en els 
darrers 4 partits. Jefrey, del San-
ta Bàrbara: “va ser un partit en el 
que no vam estar gens encertats. 
Ja portem setmanes que patim 
molt en accions a pilota atura-
da. Tot i parlar-ho, al minut 4, al 
primer córner, del rebuig ens van 
fer un gran gol. Ens va afectar 
perquè va ser més del mateix. Al 
primer temps ells van dur el pes 
del joc, ens van guanyar la parti-
da al centre del camp. I ens van 
fer un altre golàs. A partir d’aquí 
vam necessitar fer canvis, jugant 
amb defensa de 3. Va anar millor. 
A la represa, ells es queden en 
deu. Vam fer l’1-2 però no era el 
nostre partit. També dir que l’àr-
bitre no va estar massa afortu-
nat, però això no és excusa. L’1-2 
és just. El Tortosa va estar millor 
que natros”. Òscar Rumense, del 
Tortosa: “el resultat penso que va 
ser just.  La dinàmica és positiva 
i es nota. L’equip va sortir amb 
les idees clares, adaptant-se al 
camp. Arran d’una acció d’es-
tratègia ens vam avançar i al 
minut 20, amb un altre gran gol, 
va venir el 0-2 L’equip va estar 
molt serio, sense concessions. 
La primera meitat fou totalment 
dominada. A la represa el partit 
es va anivellar, sense massa oca-
sions. Sobre el minut 60 ens vam 
quedar amb 10, una expulsió ri-
gorosa. Vam fer un pas enrere 
per defensar l’avantatge i l’equip 
va estar molt ben posat; ells van 
fer-se avant i natros vam poder 
sentenciar a la contra. En una 
jugada aïllada ens van fer l’1-2 
i vam patir als darrers minuts. 
Però l’equip es va defensar bé i la 
victòria, com he dit, va ser justa”.  

part va ser un descontrol abso-
lut per part dels dos equips, però 
cap dels dos va aprofitar-lo per 
avançar-se al marcador, tot i les 
moltes ocasions que es van pro-
duir. La segona part va comen-
çar en la mateixa dinàmica, però 
un autogol del Benissanet, en 
un córner, va canviar-la. A par-
tir d’aquí, el Corbera va agafar 
el control del joc i el Benissanet 
no va saber reaccionar. En una 
contra Moussa va fer el 2 a 0. 
El Benissanet va avançar encara 
més línies, però sense cap ordre 
i el Corbera en una altra contra 
va fer el 3 a 0, gol d’Ady”. Rachid 
i Aziz van debutar amb el Cor-
bera i s’afegeixen al fitxatge de 
Mousa. Ramon Grau, del Benis-
sanet: “a la primera meitat vam 
tenir 4 ó 5 ocasions molt clares. 
Al descans si haguéssim arribat 
0-3 o 0-4 no hagués passat res. 
A la  represa ens vam fer un gol 
en pròpia i després va arribar el 
2-0, per a mi en posició dubtosa. 
Després ells van marcar el 3-0. 
Resultat per a mi enganyós. Ha-
guéssim pogut fer més d’un gol 
però la poca efectivitat que te-
nim ens va perjudicar”.

FLIX, 3
GODALL, 1
El Flix segueix progressant. Ha 
sumat 7 punts de 9. Dissabte 
va haver de remuntar contra el 
Godall. Albert Saltor, tècnic del 
Flix: “el partit va reflectir el d’al-
tres jornades: falta d’encert cara 
la porteria. Vam tindre moltes 
oportunitats i de tots els colors 
però en una arribada del Godall, 
poques durant el partit, ells es 
van avançar al marcador. Nosal-
tres vam continuar fent el nostre 
joc, intentant combinar des de 
la defensa i arran d’això es van 
aconseguir els gols de la vic-
tòria. Felicitar al Godall pel joc 
net”. Juanjo Agustin, tècnic del 
Godall: “la primera meitat va ser 
més igualada, potser amb més 
ocasions per part nostra. No 
obstant, cap equip va transfor-
mar-les i al descans es va arribar 
amb el 0-0. A la represa vam fer 
un pas avant i Quim va marcar 
el 0-1. El Flix va avançar línies i 
va pressionar més amunt. I ju-

J I MARIA B, 2
PERELLÓ, 2
El Jesús i Maria va cedir un em-
pat contra el Perelló en un duel 
amb doble valor per la perma-
nència. David Torres, del Jesús 
i Maria: “per diverses circums-
tàncies vam tenir moltes baixes. 
Sort que vam poder comptar 
amb Marcos i amb 3 jugadors 
del C i dos juvenils per comple-
tar la convocatòria. En tot cas, 
crec que vam perdre dos punts. 
Ens vam avançar amb el 2-0. El 
primer gol seu, poc abans del 
descans, ens va fer mal. A la re-
presa vam disposar de moltes 
ocasions per poder fer el 3-1. 
El Perelló, a mesura que passa-
ven, els minuts, va avançar línies 
i va empatar arran d’una indeci-
sió nostra. Tot i intentar-ho, no 
vam poder guanyar en un partit 
en el que havíem de sentenciar. 
Més que sumar un punt, en vam 
perdre dos. Tot i sumar, l’empat 
va ser insuficient perquè va ser 
un partit per a poder-lo guanyar 
amb solvència”. David Cuéllar, 
mister del Perelló: “va ser un 
partit molt igualat. Sabíem que el 
factor principal era guanyar els 
duels i estar atents a les segones 
jugades. Durant els primers 20 
minuts vam guanyar duels però 
vam perdre pilotes que ens van 
penalitzar en excés perquè van 
acabar suposant el 2-0. Vam 
aconseguir fer el 2-1 en una ju-
gada que vam tenir fortuna, però 
una fortuna que vam buscar 
perquè, quan vam poder jugar 
per baix, vam generar opcions 
clares per marcar. A la represa 
vam canviar el sistema i penso 
que vam ser superiors del minut 
10 al 30, arribant i creant opci-
ons per empatar, amb un penal 
que ens van poder xiular a favor 
(a ells també els hi haguessin 
pogut xiular un). El partit va ser 
vistós. Vam fer el 2-2 i vam te-
nir altres possibilitats i al final ens 
vam saber defensar quan ells van 
apretar amb un joc més directe. 
L’empat cal valorar-lo perquè el 
Jesús i Maria amb els fitxatges és 
complicat de batre. Natros se-
guim creixent i als rivals els costa 
poder-nos superar”.

AMPOSTA, 3
MASDENVERGE, 0
L’Amposta va guanyar el Mas-
denverge, equip que feia 10 jor-
nades que no perdia. Serrano, 
mister de l’Amposta: “valoració 
positiva, principalment pel resul-
tat. Potser el joc no va ser com 
les darreres jornades, però l’im-
portant era la victòria i recupe-

RAPITENCA B, 2
AMETLLA, 0
La Rapitenca va frenar la ratxa 
dels caleros que feia 7 jornades 
que guanyaven. Saül, al minut 11, 
i Lluís Rovira (47) van marcar.
Xavi Marquès, tècnic de la Rapi-
tenca: “l’equip va treballar força 
bé i va tenir eficàcia en les oca-
sions. Al primer temps Saül va 
marcar i és cert que l’Ametlla va 
reaccionar i va tenir possibilitats 
però natros en defensa vam es-
tar força bé. A la represa, aviat, 
Rovira va marcar el 2-0 i l’equip 
va seguir ben ubicat i va conser-
var l’avantatge davant d’un rival 
que ens va exigir fins el final”. 
Xavi Subirats, de l’Ametlla: “la Ra-
pitenca es va avançar aviat però 
vam reaccionar i vam gaudir 
d’ocasions clares per haver mar-
cat al primer temps. A la represa 
vam sortir amb ganes d’anar pel 
partit però al primer minut ens 
van fer el 2-0. Vam deixar defen-
sa de 3 i es van tornar a generar 
opcions. No vam poder marcar. 
No era el nostre dia. D’altra ban-
da, sempre defenso als àrbitres 
però en esta ocasió he de dir que 
no va estar encertat. Van haver 
dos penals a l’àrea local que no 
van ser xiulats i que haguessin 
pogut canviar la dinàmica del 
partit”. 

gades amb 3 errades del Godall 
van propiciar que el Flix, que va 
estar molt millor situat al segon 
temps,  marqués els gols. Res a 
dir. Ells van merèixer la victòria, 
sense dubte”. 

Més info de Tercera a la plana 21.

CLASSIFICACIONS PLAY-OFF 
SEGONA. Ascens

1) Canonja 51
2)  Tortosa 41
3) Ebre Escola 40 
4) Pobla Mafumet  37 
5) J i Maria 37 
6) Aldeana  36 
7) Ulldecona 34 
8) Morell 29
Permanència 1
1) Camarles 26 
2) Ampolla 26
3) Arboç 24 
4) Roda Barà 20 
5) la Sénia 17 
6) Riudoms 14
Permanència 2
1) Catalònia 25 
2) Vilaseca 23 
3) Móra Nova 22 
4) Salou 21
5) Vendrell 21
6) R Bítem 15

El Tortosa Ebre va vèncer a Santa 
Bàrbara i ara porta 13 punts de 15. 

CORBERA, 3
BENISSANET, 0
Victòria del Corbera, després de 
una volta sencera. Segons fonts 
del del CF Corbera: “la primera 
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BY JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA JORNADA

MARTOS
(Gandesa)

JOAN COMES
(Camarles)

GERARD 
(Corbera)

RAIMON
(Jesús i Maria)

RUBEN PANISELLO
(Catalònia)

ENRIC BLANCH
(Flix)

DURAN
(Ampolla)

LLUÍS ROVIRA
(Rapitenca)

ÀLEX LÓPEZ
(Ebre Escola)

QUIM
(Amposta)

DIDIER
(Tortosa Ebre)

SERGI BEL
(la Cava)

EMMANUEL ARKOH
(Ascó)

TOTS ESTEM AMB CAMARLES I EL CF CAMARLES

 PER L’ACCIDENT MORTAL DE DIUMENGE, 

DELS JOVES QUE ANAVEN A VEURE EL FILIAL.

· Es lliga en el futbol?. El gran 
Guiu entrena en el futbol base 
del Falset i l’equip femení en el 
que juga la seua parella: Rosa, 
que té 20 anys menys que ell. 
La va conèixer fa 7 anys, i en el 
futbol.
· Un jugador volia marxar. El 
club no volia donar-li la baixa. 
El jugador va baixar rendiment, 
quan era un puntal. Al fi nal van
donar-li la baixa.
· La propera temporada poden 
haver-hi tres equips de la pro-
víncia a la 3 divisió, Pobla, Valls 
o Reus i potser la Rapitenca. Es-
perem que sí.
· Em fixo en La Vanguardia els 
dilluns i només una classifi-
cació: de la primera divisió. La 
resta no importa. Al.lucino. I 
després es queixen que no hi ha 
lectors.
· Nàstic: en 10 anys, 15 entrena-
dors, 212 jugadors, 6 directors 
Esportius... i un dels millors en-

trenadors que hi ha és Pallarès 
que ni el truquen per estar a la 
Regional. Mai no el trucaran.
· Un grup de gent que va tenir 
vincles amb l’Ebre Escola i tam-
bé amb el Tortosa es mouen 
per crear una alternativa a la fu-
sió. De moment, ja han esmor-
zat junts. Tinc la foto, però no 
la publicaré.
·  El mister Jordi Roca tenia ju-
gadors de la seua confiança a la 
Cava. Des que va deixar l’equip 
tres jugadors han marxat. El 
mister aviat tindrà una proposta 
per la lliga vinent. Jo sé l’equip 
que pot estar interessat.
·  Dos jugadors no estan con-
tents amb l’entrenador En el se-
güent entrenament, ja van anar 
al 200 per cent. I s’han posat 
les piles. El mister o té clar “o 
ells o jo”. Fa unes setmanes ja 
va donar la baixa a un jugador. I 
a mesura que algú s’adormi, pot 
anar al carrer. Bravo Mister.

TOP SECRET
· Ho vaig dir, en rigorós direc-
te a Minut 91, al programa de 
Michel. La Sénia estava a punt 
de signar tres jugadors ameri-
cans (Mèxic, Colòmbia i els 
Estats Units). Aquesta setmana 
van entrar a la convocatòria: 
Jaime Eduardo, Alan Olmos i 
Michael Cullen, a més de Sergi 
Gasparin després la seva llarga 
lesió.
· 4 equips de 2a catalana bai-
xen. Vaig dir que dos ebrencs 
baixarien i de moment en dos 
jornades veiem un equip que 
ho tindrà difícil: el Riudoms. 
La meva nova previsió és que 
a la segona volta cada setma-
na se salvarà un equip ebrenc. 
La setmana passada només va 
perdre el Camarles. En aques-
ta només la Sénia. De moment 
no està mal l’estadística.
· Els ascensos es posen inte-
ressants, amb una Canonja 
pràcticament ja de Primera 
catalana. Tenim 5 equips se-

LA JORNADA
parats per 5 punts i, d’aquests, 
tres ebrencs. Ull que el Tortosa 
ha començat malament la se-
gona fase. Dos partits perduts. 
El darrer a la Bombonera de 
Jesús i Maria i per golejada. Els 
partidalencs perdien 1-2 i van 
remuntar amb el 5-2. El secret, 
segons Lluís Fornés, és creure en 
què es pot
· Rapitenca, aquesta setmana 
tres baixes importants per sanció 
i una per lesió. Solament queden 
7 jornades, tres a casa. El millor 
de tot: 1123 espectadors i el de-
but del juvenil Micula. Amb ell ja 
són 30 jugadors que han jugat 
fins ara.
· Subi, mister del Remolins-Bí-
tem, va demanar a Neymar per 
poder salvar l’equip. No es va 
poder però li han portat al da-
vanter Adri (la Cava). Ja són tres 
fitxatges galàctics, si afegim els 
dos de la Rapitenca, els Guillem.
· El Móra la Nova va a per totes. 
Tres fitxatges: Nelson, Gerard 

Roigé i Rojas de l’Ascó. No 
baixaran, però no es confien.
· Club de Futbol Amposta: qui 
serà el futur president si Car-
los Gilabert no segueix a la 
presidència?. De moment no 
hi ha candidats. Això sembla, 
però hi ha rumors diversos. I si 
torna Tarrazona?. Verem.
· Quim Cardona, jugador de 
l’Amposta, va tenir temps en-
rere propostes d’equips de 
Segona catalana. La setmana 
passada en va tenir una al-
tra, també de segona. Però 
seguirà a l’Amposta. Per cert, 
diumenge va ser dels millors, 
si no el millor, amb dos assis-
tències magistrals, la segona 
amb un recurs de fantasia.
· Gerard Badia, jugador de 
l’Aldeana, des de fa unes set-
manes, segueix lesionat, per 
les molèsties que ja arrosega-
va a l’esquena.
· Malestar a Xerta per l’arbi-
tratge de diumenge passat. 

PARES I FILLS DEL FUTBOL EBRENC (2)

Bartolo, de l’Aldea, amb el seu fill.  
Els Meca, una gran familia de futbol.

L’ampollero Gerard Capera, amb la 
seua filla i el seu fill.

La família Guiu, futbol a totes hores.Els Cano, família morenca futbolera.David cid i els seus fills.

ENTRENADOR DE LA JORNADA:  LLUÍS FORNÉS (J I MARIA)

LA GRAN FAMÍLIA DEL CATALÒNIA
LA PORTADA DE LA SETMANA

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

Gran afició la del Catalònia 
que va acompanyar l’equip 

al Vendrell. Més de 40 
persones. És el millor d’este 

club, el seu entorn i esta 
gran família.
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PINELL, 0 (SUS 45) 
CAMARLES B, 0

4A CATALANA

El partit entre el Pinell i el Ca-
marles es va suspendre al des-
cans, amb el 0-0, una vega-
da es va conèixer la notícia de 
l’accident mortal dels joves ca-
marlencs que anaven a veure la 
confrontació. 

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

43
52
62
45
48
50
49
42
29
41
29
21
25
20
22
20

4a cata. 19 jor.      GF       GC     PNTS

20
28
34
18
20
28
31
41
26
44
42
48
57
42
55
64

40
39
38
38
37
37
37
31
28
28
18
16
15
11
10
6

TIVENYS, 2
LA GALERA, 1

GANDESA B, 9
SANT JAUME, 1

El Tivenys va sumar la segona 
victòria seguida, contra la Gale-
ra (2-1), David Montardit, presi-
dent de la UE Tivenys: “va ser 
un partit en el que vam anar de 
menys a més. En temps afegit 
es va quedar la victòria a casa. 
Primera part on els visitants van 
sortir millor i natros fins passa-
da la mitja hora no vam entrar 
en el partit. Fins el descans vam 
desaprofitat varies ocasions so-
bretot dos, una amb un gol fan-
tasma en què la pilota va tocar 
al travesser i va entrar, però que 
no es va concedir, i l’altra en un 
tret pràcticament des de dins de 
l’área petita. A la represa el par-
tit va tenir moltes anades i tor-
nades. Al minut 20 vam avan-
çar-nos en el marcador. Vam 
seguir tenint alguna aproxima-
ció però sense encert i als pocs 
minuts del temps reglamentari 
els del Montsià van empatar a 
la sortida d’un córner. Queda-

CATALÒNIA B, 1
AMPOSTA B, 3
El tercer i quart classificat es van 
enfrontar. Victòria de l’Amposta 
que va estar més posat i que va 
fer mèrits per endur-se-la. Ro-
ger, el juvenil Xavi i Versiano van 
marcar. Ja en temps afegit, el lo-
cal Dani va fer l’1-3.
Dani Fernández, tècnic del Ca-
talònia B: “partit en el que no 
vam entrar com teníem previst, 
Vam estar dubitatius i l’Amposta 
ens va superar en els duels. No 
vam estar intensos en esta face-
ta i ells van tenir possibilitats per 
progressar. Fruit d’una acció en 
què no vam pressionar bé, Versi-
ano va centrar i van haver inde-
cisions i ells van aprofitar per fer 
el 0-1. Posteriorment, l’Ampos-
ta va tenir pilota però no ens va 
fer molt perill. No obstant, arran 
d’una sortida desafortunada ens 
van fer el 0-2. A la segona meitat 
vam sortir amb la idea d’avan-
çar línies i buscar posar-nos en 
el partit. Però en una jugada en 
què tampoc vam estar intensos, 
Versiano va fer una diagonal i un 
tret ajustat al pal des de fora de 
l’àrea. Amb el 0-3 l’Amposta es 
va trobar més còmode. Natros 
vam posar-nos en defensa de 
tres i la manera per poder fer 
perill va ser amb pilotes penja-
des i així vam tenir dues opcions 
clares per ajustar el marcador.  
També dir que ells, amb espais, 
van tenir diverses ocasions per 
ampliar l’avantatge. Al final va 
arribar l’1-3 que va maquillar el 
resultat. En general, no vam fer 
un bon partit. Penso que si ha-
guéssim estat més més intensos 
en els duels i si haguéssim evitat 
els dos primers gols rebuts, que 
ens van desestabilitzar, penso 
que el partit hagués estat més 
competit. I és que l’Amposta va 
haver fases que va ser superior i, 
per tant, va merèixer la victòria”.
Andreu Cano, mister de l’Am-
posta: “vam fer un partit molt 
complet. L’equip va estar ben 
ubicat, atent a les segones juga-
des i, a més, va tenir eficàcia en 
la primera meitat, avançant-se 
amb el 0-2. A la represa, aviat, 
Versiano va marcar un gran gol 
que va ser el 0-3 i que va fre-

LA CAVA
ALCANAR
La Cava va demanar de poder 
canviar el dia del partit i jugar en 
divendres però ja va ser “molt 
precipitat” i l’Alcanar no va poder 
canviar-ho. Per tant, els punts 
seran per a l’Alcanar per 0-3. La 
cava, per al dia fixat per jugar, no 
disposava de suficients efectius.

El Gandesa va golejar un Sant 
Jaume minvat que només va 
poder presentar 11 efectius. Mal-
grat això i rebre aviat dos gols, els 
visitants van estar dins del partit 
amb el 3-1. Però a la represa no 
van poder aguantar davant d’un 
Gandesa amb relleus i que va 
imposar-se. Els gandesans por-
ten 4 victòries seguides. 

ALDEANA, 2
GINESTAR, 3
El Ginestar es va avançar amb el 
0-3 però al final va veure com 
l’Aldeana ajustava el marcador. 
Lluís Zas, del Ginestar: “par-
tit en el que havíem de treure 
els 3 punts si o si per continuar 
amb aspiracions de lluitar pels 
primers llocs de la classificació. 
Bona primera part dels ginesta-
rols. Al minut 3 Magí, va marcar 
el 0-1 de falta. El Ginestar va 
portar una mica el pes del par-
tit i va arribar el 0-2 al minut 34 
obra de Pinxo. Als 44’ Marling va 
fer el 0-3 i així es va arribar des-
cans. A la represa els locals van 
fer l’1-3 molt aviat (48’) i van po-
sar pressió al Ginestar que va te-
nir alguna que altra ocasió però 
sense encert. Va avançar el partit 
sense massa història a les àrees 
però al minut 87 l’equip local va 
marcar de nou en un xut llunyà 
agafant el porter visitant avançat. 
Un gran gol. El Ginestar va per-
donar alguna ocasió i casi que va 
pagar-ho car perquè els locals, 
en la darrera jugada del partit, 
van tenir l’empat però el defensa 
visitant Àlex va traure pilota sota 
pals a córner. Partit disputat on 
el 0-3 de la primera part sem-
blava que decidia  però no va ser 
així i la relaxació dels visitants la 
va aprofitar l’Aldeana B per estar 
a prop de l’empat”.

va molt poc però suficient per 
marcar el gol de la victòria. Fou 
en una contra ja en temps afe-
git. El rival que va vendre molt 
cara la derrota”. Antonio Mora-
les, tècnic de la Galera: “vam fer 
un bon partit, vam jugar de tu a 
tu a Tivenys. La primera meitat 
va ser molt disputada. Ells van 
reclamar que un tret des d’uns 
30 metres va anar al travesser i 
diuen que va votar dins. Des de 
la banqueta no puc valorar-ho. 
Però, en general, la primera 
meitat va ser anivellada. Natros 
també vam tenir un parell o tres 
d’opcions. Vam estar molt ben 
posats, disputant els duels amb 
intensitat. A la segona meitat, 
ells van fer l’1-0 i natros vam re-
accionar i vam empatar. Va ser 
un partit vibrant amb interven-
cions dels porters, amb alter-
natives i molt intens. Amb arri-
bades a les àrees.  Vam fer un 
bon treball. Els dos equips vam 
generar possibilitats, ells la més 
clara una d’Adama. Semblava 
que l’empat seria definitiu, però 
ja en afegit va haver-hi una in-
decisió i el jugador del Tivenys 
va estar llest i es va emportar 
la pilota. Fou el 2-1. Penso que 
l’empat el mereixiem. Hagués 
estat el més just.  Tot i la der-
rota, satisfets pels joc i l’actitud. 
L’equip millora i planta cara als 
rivals. Esta és la línia a seguir”.

nar la reacció del Catalònia. Tot 
i que va haver algun moment 
de relaxació, vam tenir ocasions 
per ampliar l’avantatge. No vam 
fer-ho i el Catalònia va marcar al 
final. Felicitar a l’equip pel par-
tit i destacar una setmana més 
l’aportació de juvenils davant de 
l’estat de l’equip en el tema de 
les baixes i les lesions”. 

gadors. Al descans va arribar un 
altre jugador. Vam sortir a de-
fensar a l’equip junt i ordenat a 
esperar la nostra oportunitat. Al 
minut 37 el nostre killer Pere va 
fer el 0-1. Poc després el Jesús 
i Maria va fer l’empat.  De penal, 
Pere va marcar l’1-2 amb el que 
es va arribar al descans.  A la re-
presa, Samuels va fer l’1-3. Al 60 
els locals, de penal, van reduir 
distàncies. Al 67 el Jesús i Ma-
ria va empatar. Al 71 Pere va fer 
el 3-4 i el seu hat-tric. Al 83 en 
una jugada elaborada, Eric va fer 
el 3-5 que va ser definitiu. Vam 
aconseguir una victòria que re-
força, a la plantilla i el cos tècnic 
en un dels camps més compli-
cats de puntuar de la Categoria 
contra un equip jove que és molt 
intens i que també va lluitar fins 
el final. victòria de prestigi, des-
prés de 3 derrotes i a seguir tre-
ballant i millorant”.

OLIMPIC, 1
AMETLLA, 2
Moya, jugador de l’Olimpic: “la 
primera meitat vam sortir bas-
tant decidits per arribar a l’àrea 
contrària. Vam dominar i vam 

marcar.  Amb els minuts, el par-
tit va tenir alternatives. Va haver 
una errada nostra en la sortida 
de pilota i de la recuperació del 
rival va venir l’empat. Amb l’1-1 
no va haver cap ocasió clara ex-
cepte una que va tenir l’Ametlla, 
amb tret al pal. A la represa no 
vam sortir amb la mateixa con-
centració i al primer minut vam 
encaixar l’1-2. Vam reaccionar 
i vam buscar l’empat però, tot i 
tenir un parell d’opcions clares, 
no vam poder empatar. Partit per 
oblidar perquè excepte alguna 
fase, en algun momejnt de la se-
gona part i a l’inici del partit, no 
va haver bon joc. No vam merèi-
xer la victòria”. 
Jordi Subirats, tècnic de l’Ametlla 
B: “victòria molt treballada, pen-
so que quant a ocasions vam ser 
superiors. Quant a joc i domini 
de pilota, el partit va ser igualat. 
Salifu va tenir una primera oca-
sió, però ells en una contra van 
fer l’1-0. Semblava que tornàvem 
a tenir dificultats cara el gol. Un 
tret de Genís va anar al pal. No 
obstant, arran d’una errada d’ells  
en la transició, Genís va empatar 
i abans del descans vam gaudir 
de dues ocasions més per arribar 
al descans amb avantatge. A la 
represa, aviat, vam aprofitar una 
indecisió local i Àlex va fer l’1-2. 
L’equip va continuar treballant. 
Excepte una acció que Moha va 
traure davant de porteria, gaire-
bé no va haver perill a la nostra 
àrea. I natros, sense ser molt 
clares, vam tenir dues possibili-
tats per mitjà de Maura i Khalifi. 
Victòria important per la confi-
ança. Va ser molt treballada”.

J I MARIA C, 3
FATARELLA, 5
David Torres, del Jesús i Maria: 
“va ser un partit boig. Per les bai-
xes del B, van anar jugadors del 
C i vam poder acusar-ho. La Fa-
tarella es va avançar en el mar-
cador. Vam fer l’1-2 abans del 
descans però ells es van tornar 
a avançar, amb l’1-3. Vam reac-
cionar i a la represa vam remun-
tar amb el 3-3 i quan vam tenir 
el partit per a poder-lo guanyar, 
un tret des del mig del camp  va 
sorprendre al nostre porter. Este 
gol animicament ens va matar. 
Després, tot i intentar-ho, no 
vam poder marcar i ens van fer 
el 3-5. Però, malgrat això, vam 
lluitar fins el final. A pesar de la 
derrota, satisfet perquè era una 
jornada en què comptàvem amb 
moltes baixes. Però ens vam re-
fer i vam remuntar amb el 3-3 i 
l’actitud va ser bona. Portàvem 
8 jornades sense perdre i pen-
so que mereíxiem algo més. No 
passa res. És futbol i sabíem que 
algun dia podíem perdre. També, 
a més de les baixes, vam acusar 
errors que el rival va poder apro-
fitar”. 
Xavi Soler, tècnic de la Fatarella: 
“ens vam presentar amb 11 ju-

www.mesebre.cat
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BY JOAQUIN CELMA

Futbol sala

El sènior masculí va guanyar 
contra l’AE Aula (27-26). Victò-
ria important, treballada contra 
el líder. El sènior va oferir una 
bona versió, tan en atac com en 
defensa. 
El juvenil masculí va perdre a la 
pista de l’Handbol Esplugues B 
per 32-29. Es va escapar la vic-
tòria en un partit irregular amb 
opcions fins els darrers instants.
El juvenil femení va caure a la 
pista del Castelldefels per 24-
22. Bon partit en línies generals 
però les tortosines continuen 
sense tenir sort en els instants 
finals. El cadet masculí va per-
dre contra el Sant Llorenç A per 
44-41. Tot i la derrota, bones 
sensacions i millora en l’aspecte 
defensiu. Queda tota la segona 
volta i, treballant així, segur que 
les victòries aniran arribant. 
L’infantil masculí va perdre con-
tra l’Esplugues per 27-29. I el 
femení va vèncer a l’Ampos-
ta groc per 29-10 en el primer 
partit de la segona volta de la 
fase A sèrie A-2.

Presentació de la nova 
equipació del Club Ciclista Jesús

El Club Ciclista Jesús va presen-
tar la nova indumentària que llui-
rà les properes temporades i que 
està patrocinada per l’empresa 
jesusenca Primitivo Conesa S.A. 
Aquest club es dedica a practicar 
el cicloturisme amb sortides set-
manals des de Jesús a diversos 
punts de la comarca, i participa 
al llarg de l’any en diverses pro-
ves del calendari català. També 

ha organitzat esdeveniments es-
portius com la Trobada Ciclotu-
rista de Jesús per recaptar fons 
per a la Marató de TV3. 
En l’actualitat compta amb uns 
quaranta ciclistes de diverses 
edats. 
El Club jesusenc va recollir en el 
seu moment el relleu del Grup 
Esportiu Blasco, mític equip ci-
clista dels anys 80.

Centre Esports 
Tortosa

HANDBOL

El sènior masculí del Club Vo-
lei Roquetes de Súperlliga 2 va 
guanyar contra el cuer el Club 
Voleibol Sayre Mayser de Gran 
Canària (3-0) amb parcials  (25-
19/25-9/25-15). “Partit en el que 
l’equip va  demostrar ser superi-
or al seu rival amb un bon nivell 
joc. Cal destacar la participació 
dels jugadors cadets Bernat i 
Oriol. El club aposta per la can-
tera”. El proper partit l’equip es 
desplaçarà a la pista del Club 
Natació Sabadell. 
Altres resultats d’equips del 
club. Victoria del sènior masculí 
B a la pista del Volei Rubí (1-3). 

Derrota del juvenil masculí (3-0) 
contra el Barça. També derrota 
del cadet masculí blanc (3-0) 
a la pista del Barça. Victòria de 
l’infantil masculí (2-3) contra el 
Màgic Voleivol. L’infantil femení 
Blau va vèncer (3-0) contra el 
CV Vilafranca. Derrota del sè-
nior femení (2-3) contra el Sant 
Quirze. Per la seua part, l’infan-
til femení Blanc va perdre (1-3) 
contra el Volei Manresa. Derrota 
ajustada del cadet femení (2-3), 
també contra el Manresa. Per 
acabar, victòria del juvenil fe-
mení (3-0) contra el Manresa.
Nota i foto: CV Roquetes

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
triomf contra el CV Sayre Mayser (3-0)

LLIGA DIVISIÓ D’HONOR. El FS Roquetes va perdre a la pista del Club 
FS Mediterrani i segueix en dinàmica negativa (4-3).
LLIGA PRIMERA DIVISIÓ. Grup 6 A. El líder Amposta va perdre en la 
seua visita al Tivissa (3-2). El Futsal Tortosa va golejar el Nàstic per 7-2. 
I l’AES la Sénia va perdre per 5-6 contra l’Alforja. 
Grup 6 B. El líder Hostal de l’Anton de Batea va guanyar a la pista de 
l’Aula Esport Reus per 3-6. El Móra d’Ebre va descansar i el Flix va per-
dre a casa davant del Morell (4-5). 
LLIGA SEGONA DIVISIÓ. Grup 11. El líder Experience Amposta va gua-
nyar el Vilaseca (4-2). L’Alcanar, segon classificat, va golejar el Vinallop 
(7-2). L’Amposta B va descansar. Per la seua part, el Rapitenc va impo-
sar-se contra el Catllar (5-1) i l’Ampolla va perdre amb l’Ulldecona (6-
8). El Roquetes B va caure a casa amb el Miami (4-8). Grup 12. El líder 
Guiamets va golejar el Botarell (7-2). El Riba-roja es va imposar 3-2 
contra el Móra la Nova. L’Inter Rasquera va perdre amb el Vandellòs 
1-4. Miravet-Capçanes (dia 6 d’abril) i Ascó-Masroig (dia 14 d’abril)

Infantil femení del CV Roquetes.

3A CATALANA. XERTA-LA CAVA (1-2)
Des del FC Xerta: “és dels dies 
que pensem que el futbol va ser 
més injust. I també dels dies que 
més molestos vam marxar amb 
l’arbitratge. Vam entrar molt bé 
al partit i vam tenir el control del 
jo. Arran d’una centrada lateral, 
al rebuig vam fer l’1-0. Vam se-
guir amb la mateixa tònica però 
ells sobre 25 ens van empatar, 
arran d’una bona culminació 
ben definida per De la Torre. A 
partir del gol, ells tenen 5 minuts 
que van ser superiors. I van fer el 
segon gol. Ens queixem moltís-
sim perquè en la jugada va haver 
un fora de joc d’uns cinc metres. 
No vam entendre com no es va 
xiular. Tothom ho va veure. Des-
prés, vam passar per una fase de 
nervis i poc a poc vam recuperar 
el domini del joc. A la represa la 
Cava ja va tenir poques arriba-
des. Vam defensar molt bé, tot 
i deixar espais. Amb els minuts. 
natros vam tenir oportunitats 
i arribades però no vam poder 
marcar.  En una jugada, dins de 
l’àrea visitant, un jugador de la 
Cava va desequilibrar un juga-
dor nostre. I l’àrbitre va mos-
trar la segona groga. Pensem 
que l’àrbitre no va ser equitatiu. 
Tot i això, en deu, l’actitud de 
l’equip va ser molt bona, insis-

tint per buscar el segon gol. La 
Cava tancat al seu camp i natros 
buscant l’empat. No vam poder, 
tot i tenir ocasions.  Al final, cinc 
minuts del primer temps ens van 
condemnar, quan ells van fer dos 
gols, un en fora de joc”.
Àlex Ventura, director espor-
tiu del CD la Cava: “arribàvem 
en un moment una mica deli-
cat després de la derrota contra 
l’Amposta. I ens havíem d’adap-
tar al camp i a un rival que sap a 
que juga i que té les idees molt 
clares, estant ben dirigit. Natros 
vam començar bé però en una 
jugada lateral, amb falta prèvia a 
Sergi Bel, ens van fer l’1-0. Però  
poc a poc vam reaccionar i, dins 
del possible, vam poder com-
binar amb certa rapidesa i així 
va venir l’empat, de De la Torre, 
arran d’una bona trianqulació. 
Després, en una acció similar, va 
venir el gol de Raúl, en fora de 
joc. Ja el darrer tram de la pri-
mera meitat i a la segona vam 
estar millor, tenint opcions per 
a fer l’1-3 i sentenciar. No vam 
marcar-lo i al final vam acabar 
patint. Felicitar els jugadors per-
què remuntar al camp del Xerta 
és complicat. És un rival com-
petitiu i més a a casa. Hem de 
seguir. Encara queda molta lliga”. 

CICLISME

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. 
L’Ascó va perdre contra el Sant 
Esteve Palautordera (32-25). I 
dimarts contra el Santvi B (33-
16) en partit de recuoeració del 
que es va ajornar en la prime-
ra jornada. L’equip de la Ribera 
d’Ebre s’allunya de la perma-
nència.

** 1a LLIGA CATALANA SÈNIOR 
FEMENÍ. 
El proper cap de setmana co-
mença la fase d’ascens i la de 
permanència. 

Classificació inicial de la fase 
d’ascens: 
1) OAR Gràcia Sabadell B 14 
punts; 2) Garbí Palafrugell 13; 
3) Sant Quirze B 11; 
4) La Garriga 9; 5) Cardedeu 8; 
6) Igualada 7; 7) Sant Cugat 6; 
8) Ampolla i Gavà B 5; 9) Mont-
cada 2. Pujaran a lliga catalana 
els tres primers.

Classificació inicial de la fase 
de permanència:
1) Canovelles 10 punts; 2) 
Perelló 8; 3) Laietà Argento-
na 7; 4) Banyoles i UE Sarrià 6; 
5) Lleida 5; 6) Santpedor 4; 7) 
Cerdanyola 2. Segons la nor-
mativa, baixaran a 2a catalana 
els quatre últims classificats.

** Segona divisió Futbol 11. 
18 jornada. 
Gandesa, descansava
Castellserà-Aldeana 1-2
Les aldeanes són ara segones i 
demà rebran el líder. 
** Lliga Ebre futbol-7. 19 jornada
F Alcanar-J i Maria 10-0
Perelló-Rapitenca 9-1

Futbol femení
Roquetenc-Olimpic 7-1
Tortosa-la Cava ajornat
R Bítem-Arnes 2-0
Amposta-la Cava B 2-5
Campredó-Ampolla 1-2
Roquetenc és líder amb 52 
punts, seguit pel Femení Alca-
nar, amb 48 (un partit menys). 
El Perelló, tercer amb 48.

Resultats: S Bàrbara-Rapitenca 1-3; Canareu-Amposta 0-5, Al-
deana-Vinaròs 2-1; Ametlla-Roquetenc 1-1 i Tortosa-Perelló 
5-0. És líder la Rapitenca amb 31 punts. Alcanar i Tortosa, 30. 
Roquetenc 28 (un partit més). Amposta, 28 (un partit menys). 

Veterans

Handbol
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ESPAGUETIS 
AMB VERDURES I CLOÏSSES

Ingredients (4 persones): 
•  400 g d'espaguetis
•  200 g de ceba
•  200 g de carabassó
•  200 g de tomàquet
•  4 grans d'all
•  4 cs d'oli d'oliva
•  800 g de cloïsses
•  Farigola, orenga... sal

Preparació:
Es tallen les verdures en daus 
petits. Es piquen els alls. Es fa 
un sofregit amb les verdures 
i els alls. S'aromatitza amb 
herbes (farigola, orenga... ). 
S'obren les cloïsses al vapor 
posant-les en una cassola amb 
només un dit d'aigua, es tapa 

i s'escalfa. S'afegeixen al so-
fregit les cloïsses obertes. Es 
bullen els espaguetis i s'in-
corporen al sofregit. Es deixa 
ofegar tot junt uns minuts. 
Es comprova el punt de sal i 
se serveix ben calent. 
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

Saturn a Peixos obre 
una etapa de tres 
anys de duració en 
la qual augmentarà 
la teva adaptabilitat. 
Si tens problemes 
emocionals, hauràs 
de fer-te'n responsa-
ble i tractar-los.

aquari
21/01 al 19/02

T'interessa la part 
misteriosa i mística 
de la vida i compres 
alguns llibres o 
t'apuntes a una 
conferència. Canvis 
dins de l'àmbit fa-
miliar, amb algú que 
n'entra o surt.

sagitari
23/11 al 21/12

Si has pensat a com-
prar un habitatge, 
comences a moure'n 
els fils. Pots haver 
d'ajudar o fer-te 
càrrec d'una persona 
de la família. En 
aquest moment pre-
fereixes la solitud.

escorpí
24/10 al 22/11

Una obligació amb 
els fills, no pot 
esperar més. En 
l'amor, entres a una 
etapa de voler més 
compromís i potser 
matrimoni o bé serà 
la parella la que 
voldrà fer el pas.

balança
24/09 al 23/10

El sector laboral 
demana una ullada 
sincera i si les coses 
no van com t'agra-
daria, potser cal 
prendre mesures i 
cercar alternatives, 
perquè la situació no 
canviarà sola.

àries
21/03 al 20/04

Amb diversos 
planetes a Casa XII 
et fas preguntes i et 
planteges qüestions 
vitals importants. Si 
tens una relació sen-
timental i no hi estàs 
còmode, voldràs 
alliberar-te'n.

cranc
22/06 al 23/07

Alguns estris de casa 
ja no funcionen i toca 
anar de compres 
per renovar-los. Vols 
posar punt final a una 
interacció senti-
mental, familiar o 
amistosa i encara no 
saps com.

verge
24/08 al 23/09

Mercuri en aspecte 
amb Urà afavoreix la 
intuïció i la capacitat 
de maniobra davant 
els problemes. Amb 
Saturn a Casa VII una 
relació sentimental 
es pot tornar més 
estable.

taure
21/04 al 21/05

Vas recuperant la 
fe en tu mateix i 
no dubtes del que 
sents. Al sector labo-
ral pots viure algunes 
lluites de poder i per 
estar mínimament 
tranquil, hauràs 
d'apartar-te'n.

peixos
20/02 al 20/03

Algú proper, potser 
de la família, no 
t'està posant les 
coses fàcils. No entris 
en provocacions i 
posa distància. Fas 
alguns canvis en la 
teva imatge i et sents 
millor.

lleó
24/07 al 23/08

Pots sentir-te dividit 
entre la raó i la 
part més sensible. 
Si has de prendre 
decisions impor-
tants, valora-ho tot 
en conjunt i evita les 
posicions parcials o 
subjectives.

bessons
21/05 al 21/06

Amb Saturn a Casa 
X vas definint millor 
els objectius profes-
sionals, però també 
és un temps de més 
obligacions que 
beneficis. Possible 
viatge en companyia 
d'un amic o amiga.
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ELS MICROPLÀSTICS
SE'NS MENGEN LITERALMENT 
FRANCESC MAURI | TV3 | @METEOMAURI / AMIC

Octubre del 2019, a mi i 
diverses persones ens 

van analitzar l'orina en un 
laboratori de Noruega on 
van certificar que tinc al 
cos tots els plàstics que es 
poden tenir.

La Fundació  Rezero  va co-
ordinar tot plegat i el pres-
tigiós Doctor Miquel Porta 
ho va arrodonir. Però d'on 
provenen els microplàs-
tics del nostre organisme? 
Cada any es produeixen al 
món un total de 300 milions 
de tones de plàstic. D'aques-
tes, s'estima que 8 milions 
acaben directament als mars 
i oceans del nostre planeta. 
Els plàstics són insolubles 
en l'aigua; per tant, una ve-
gada llençats al medi, pas-
sen processos físics d'erosió 
similars a les roques i es-
devenen cada vegada més 
petits. Els microplàstics són 
aquelles partícules compre-
ses en 5 mm i 0,001 mm (1 
mil·lèsima de mm, o micra). 
Els  nanoplàstics  tenen una 
mida inferior a la micra. En 
funció de la seva densitat 
respecte a l'aigua del mar, un 
plàstic flotarà, es mantindrà 
entre aigües o s'enfonsarà. 
El polipropilè típic dels taps 
d'ampolla i el polietilè de les 
bosses de plàstic, flota. El 
poliestirè dels envasos i la 
poliamida o niló de les xar-
xes de pesca es manté entre 
aigües. I el PVC --clorur de 
polivinil-- del paper de plàs-
tic transparent, el polièster 
de la roba i el PET --tereftalat 
de polietilè-- de les ampo-
lles, s'enfonsa. Aquests plàs-
tics són transportats per les 
onades i els corrents i s'acu-
mulen a les platges. També 
s'ha detectat que aquells 
punts propers a aigües de 
depuradora contenen més 
microplàstics i això ve de 
les fibres que les rentado-
res no arriben a filtrar i que 
acaben al mar. És, per exem-
ple, el cas de la roba feta 
amb fibres artificials, com 
el polièster. Tots ells són, 
accidentalment consumits 
per diversos organismes 

marins i s'incorporen a la 
cadena alimentària. Com 
quan ingerim un peix, incor-
porem al nostre organisme 
tots els contaminants que ha 
acumulat al llarg de la vida. 
És important destacar que 
el problema no prové del 
plàstic que l'animal tingui 
al tracte gastrointestinal, ja 
que aquesta part no s'acos-
tuma a consumir. El proble-
ma ve dels additius químics 
del plàstic, acumulats als tei-
xits grassos i als músculs que 
sí que consumim. També cal 
tenir en compte la contami-
nació dels aliments durant la 
producció, el processament 
industrial, l'emmagatzemat-

ge i l'envasat. Tanmateix, 
la font més gran d'inges-
tió de plàstic a tot el món 
és l'aigua, tant embotella-
da com de l'aixeta (arriba a 
casa nostra a través de ca-
nonades de plàstic). Un es-
tudi suggereix que les per-
sones consumim al voltant 
de 2.000 petites peces de 
plàstic cada setmana (5 g), 
l'equivalent d'una targeta de 
crèdit. Què podem fer per 
resoldre al problema? Els 
microplàstics són impossi-
bles d'eliminar dels ecosis-
temes. L'única solució és re-
duir la generació de residus. 
Si ens  desplastifiquem  per 
fora, ens  desplastifica-

rem  per dins. Estem dispo-
sats a canviar? La recollida 
selectiva hauria de millorar 
moltíssim i totes les dades 
de sistemes ens diuen que 
el "Porta a Porta" és el mi-
llor sistema en aquest sentit. 
També sabem que els enva-
sos en són causants. Estem 
disposats a fer-ho amb en-
vasos compostables que, en 
general són més costosos? 
Els fabricants de plàstic no 
ho veuen bé. Estem cons-
cienciats de fer servir fibres 
orgàniques? Estem disposats 
a canviar els hàbits? No n'hi 
ha un altre, però per moltís-
sima gent "qui dia passa, any 
empeny".

“ELS MICROPLÀSTICS 
SÓN IMPOSSIBLES 
D'ELIMINAR DELS 

ECOSISTEMES”

“TINC AL COS TOTS 
ELS PLÀSTICS QUE ES 

PODEN TENIR”

Foto: Jordi Stock


