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55 anys de les Coves Meravelles
Les Coves Meravelles de Benifallet celebren els seus 55 anys.

Per tal de commemorar aquest dia, el proper diumenge 19 de març, 

a partir de les 11 hores, s’han preparat un seguit d’actes gratuïts. 
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Segellament definitiu dels pous del CastorSegellament definitiu dels pous del Castor
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Els meus diners a prop meu
Per a aquelles persones 

que estan a gust en el 
món digital, la seua vida 
diària es veu molt 
facilitada per l'ús del telèfon 
intel·ligent i de l'ordinador.
Allà on siguin - a casa, a la feina 
o de passeig, al llit o al carrer- 
poden pagar les seves factures, 
fer les compres, traspassos i 
tantes altres coses. Gairebé po-
den gestionar tota la seua vida 
administrativa i financera.
Però no passa el mateix amb 
aquelles persones que no es-
tan en possessió d'un portàtil o 
d'un dispositiu electrònic mo-
dern, bé perquè no se senten 
còmodes amb el seu maneig o 
simplement es neguen a estar 
peus i punys lligats amb aques-
tes tecnologies. Parlem d'un 
grup que es resisteix a la mo-
dernitat? No, parlem de per-
sones que per motius socials, 
generacionals, mentals o filo-
sòfics no estan integrades en 
aquest món digital o no volen 
ser-ne ostatge. Bretxa digital: 
la paraula cobreix una realitat 
destacada fins i tot recentment 
per les bonificacions gover-
namentals per fer front a l'ex-
plosió dels preus de l'energia. 
Sense ajuda, moltes persones 

vulnerables, aïllades o grans, 
no hi haurien tingut accés.
Una de les dificultats reals que 
viu aquest col·lectiu que està 
lluny del digital, és de la quasi 
supressió dels bitllets, més ben 
dit, de les màquines expene-
dores "locals", sobretot en les 
petites poblacions. Una llàs-
tima perquè es tracta de tenir 

EDITORIAL

accés als nostres propis diners, 
aquells que s'han confiat als 
bancs i que són la font dels 
seus beneficis i de la seua salut 
actual. Són els nostres diners. 
La insatisfacció amb el que ara 
cal descriure com un desert de 
bitllets "reals" va molt més enllà 
dels exclosos del món digital, 
i un alt percentatge de perso-

nes es queixen de les dificultats 
per accedir al seu efectiu. Els 
bancs, un sector regulat i con-
trolat, han estat "salvats" amb 
diners públics durant les crisis, 
per tant ens cal un ultimàtum 
polític per a fer que els bancs 
compleixen amb els seus com-
promisos al servei de la pobla-
ció.

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"

En el marc del programa “Po-
sa’t guapa, et sentiràs millor”, 
des del 2016, la Fundació 
Stanpa, en coordinació amb 
els professionals de l’Hospi-
tal de Dia i la Consulta Exter-
na d’Oncologia, van iniciar a 
l’Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta el primer taller de 
maquillatge i cura de la pell 
adreçat a pacients oncològic. 
La Fundació Stanpa fa aques-
ta activitat arreu de l’Estat de 
forma totalment gratuïta i no 
genera cap tipus de despesa 
al centres.

Des dels inicis de la col·la-
boració han assistit 239 pa-
cients de l’HTVC en els 30 
tallers realitzats, 21 dels quals 
han sigut presencial i 9 en lí-
nia. El 95% de les participants 
s’han mostrat altament satis-
fetes amb el contingut dels 

L’HTVC segueix amb el programa 
“Posa’t guapa, et sentiràs millor” de la Fundació Stanpa

tallers i han valorat molt po-
sitivament la humanitat de les 
persones que els han impartit.

Aquest any la Fundació Stanpa 
fa deu anys de vida i tenen com 
a objectius de futur continuar 

ajudant persones que es tro-
ben en un moment vulnera-
ble de la seva vida.

Isabel Carrasco

David Aviles

Jesús Ruiz
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El govern espanyol aprova la declaració 
d’impacte ambiental per segellar 

definitivament els pous
El govern espanyol ha acabat 
donant llum verda a la declara-
ció d’impacte ambiental (DIA) 
que ha de permetre segellar 
definitivament i abandonar els 
pous del fracassat magatzem de 
gas submarí Castor. Han hagut 
de passar tres anys de tràmit ad-
ministratiu perquè Enagás pugui 
començar a inutilitzar definitiva-
ment els pous, tancats amb uns 
segells provisionals -amb una 
caducitat d’entre dos i quatre 
anys- des de l’abril de 2016. La 
DIA preveu ara que, mitjançant 
una unitat d’operació -Jackup 
MODU-, s’instal·lin 37 taps als 
tretze pous, 22 dels quals fent 
servir la perforació mecànica. En 
quinze casos s’emprarà la tèc-
nica PWC, amb detonacions al 
subsol marí. Enagás calculava fa 

tres anys el cost de tot plegat en 
uns 70 milions d’euros.

Vessament i sismicitat
En aquest sentit, el parc natural 
del delta de l’Ebre ha alertat que 
un vessament accidental d’hi-
drocarburs podria arribar a la 
costa de l’espai natural, de for-
ma més ràpida en les condicions 
de primavera i estiu, causant un 
dany “molt seriós” a la costa de 
l’hemidelta sud. Enagás insisteix 
que el risc ecològic per un feno-
men d’aquest tipus és “baix”.

PROJECTE CASTOR

Enagás preveu utilitzar una tècnica amb detonacions explosives
al subsol marí per a quinze segells

Les Coves Meravelles són un 
dels atractius turístics més 
reconeguts de les Terres 
de l’Ebre i un dels elements 
geològics més singulars de 
Catalunya. Descobertes el 
1968, aquest any 2023, cele-
bren els seus 55 anys. Per tal 
de commemorar -ho, el pro-
per diumenge 19 de març, a 
partir de les 11 h, s’ha prepa-
rat un seguit d’actes gratuïts. 
Durant el dia, el ritme de les 
visites guiades a dins les co-
ves serà l’habitual, amb en-
trades cada hora, però a les 
13 hores, es posarà en marxa 
l’hora del vermut. “Es convi-
da tothom a celebrar un dia 
d’alegria per a tots els pú-
blics i sense prèvia reserva”. 
A la tarda, es seguirà oferint 
els tres torns (16h, 17h i 18h) 
de visites.

BENIFALLET
55 anys de 
les Coves 

Meravelles
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** MOVEM TORTOSA i PSC 
arriben a un acord i es presen-
taran a les pròximes eleccions 
en coalició. Jordi Jordan i Víc-
tor Grau, amb el lema “Gua-
nya Tortosa” presenten un nou 
projecte polític comú “per fer 
possible el canvi en positiu a 
la ciutat a les properes muni-
cipals”. La coalició electoral 
entre les dues formacions pro-
gressistes implica la presenta-
ció d’una única llista amb Jordi 
Jordan, candidat de Movem 
Tortosa, com a alcaldable i fu-
sionant les llistes de les dues 
formacions. Tant Jordan com 
Víctor Grau, candidat socialis-
ta, han volgut destacar “la ge-
nerositat que ha fet possible 
aquest acord de coalició, que 
ha permès a les dues formaci-
ons deixar enrere les diferènci-
es per construir un projecte de 
ciutat basat en una nova ma-
nera de fer política. Una políti-
ca de mà estesa i negociadora 
amb el ciutadà al centre”.

** EL COL·LECTIU COREMBE i 
Tortosins pel Monument con-
correran a les pròximes elec-
cions municipals sota el nom 
‘Salvem lo Monument’. Ho 
faran a través d’una agrupació 
d’electors, ja que han reiterat 
que no són un partit polític. Per 
tant, per poder concórrer a les 
eleccions caldrà que presenten 
mig miler de signatures de ciu-
tadans de Tortosa. El col·lectiu 
també ha anunciat en roda de 
premsa el seu cap de llista. Serà 
Rubén Espuny, de 26 anys i ju-
rista de professió. Així, ‘Salvem 
lo Monument’ tindrà com a eix 
del seu programa electoral el 
manteniment del monument a 
la Batalla de l’Ebre.

** SERVEIS: esta setmana han 
començat els treballs d’ur-
banització de les voreres del 
carrer Soriano Montagut, a la 
zona de Vora Parc. Es tracta 
de la continuació dels treballs 
iniciats els anys anteriors en 
carrers adjacents, en els quals 
s’ha definit un nou tipus de pa-
viment. Les obres tenen com 
a objectiu resoldre l’afectació 
que les voreres havien anat te-
nint, en molts casos pel creixe-
ment expansiu de les arrels de 
l’arbrat.

** TORTOSA arranca la Setma-
na Santa amb una conferència 
del director de la Banda Muni-
cipal de Música. Juanjo Grau 
va presentar l’opuscle editat 
per l’Agrupació de Confraries 
en un acte al Centre d’Inter-
pretació de la Setmana Santa.

BREUS

La nova pista d’atletisme de 
Tortosa disposarà de la cate-
goria més elevada, dins de les 
modalitats existents per a esta 
mena d’equipaments esportius. 
A la pràctica, això es concreta 
en una pista amb vuit carrils, 
amb una corda reglamentària 
de 400 metres, així com amb 
tot un seguit de serveis com-
plementaris. Concretament, 
un edifici equipat amb els ves-
tidors adients al nombre de 
practicants, sala polivalent o 
espai per a l’emmagatzematge, 
entre altres aspectes. També, 
una graderia que cobrisca tota 
la llargada de la recta de 100 

La nova pista d’atletisme 
tindrà 8 carrils i podrà acollir 
competicions internacionals

Esta setmana ha entrat en-
trat en servei el renovat ta-
natori municipal al poble de 
Jesús. Ho fa, després d’unes 
obres d’adequació de les ins-
tal·lacions dutes a terme per 
l’empresa Remsa, que serà 
qui prestarà el servei. Així va 
quedar definit amb el procés 
dut a terme per l’Ajuntament 
de Tortosa per a la concessió 
demanial de l’equipament de 
titularitat municipal.
D’esta manera, “podem man-
tindre al poble de Jesús un 

servei molt important en uns 
moments delicats per a les 
famílies de les persones di-
funtes. Ara, a més, disposaran 
d’un espai més agradable, més 
còmode i amb millors condi-
cions”, ha explicat l’alcaldessa 
de Tortosa, Meritxell Roigé.

metres, així com més de 200 
places d’estacionament. D’esta 
manera, la nova pista d’atletis-
me estarà preparada per a aco-
llir tota mena de competicions, 
fins i tot de caire internacional.
L’equipament esportiu estarà 
ubicat en uns terrenys de gaire-
bé 44.000 metres quadrats si-
tuats al poble de Jesús, a tocar 
de l’actual complex esportiu 
WIN Jesús.

La nova campanya turística convida 
els visitants a gaudir de les nombroses experiències

que ofereix la ciutat
Tortosa ha presentat esta set-
mana la nova campanya de 
promoció turística de la ciutat. 
La nova campanya porta com 
a lema ‘A un pas de Tortosa’, 
paraigua baix del qual s’unei-
xen tot un seguit de conceptes 
que volen transmetre al visitant 
tot allò que pot trobar durant 
la seua estada al municipi: a un 
pas de xalar, a un pas de des-
cobrir-te, a un pas de la histò-
ria, a un pas de sorprendre’t, 
a un pas de desconnectar, a 
un pas de compartir... Idees 
que queden reforçades amb 
el protagonisme de les perso-
nes que apareixen als diferents 
suports de la campanya, que 
viuen totes estes experiènci-
es en primera persona. “Tenim 
una ciutat que compta amb 
una gran varietat de possibili-
tats per a viure: oferim opcions 
tant pel que fa a un turisme de 

TURISME

Les obres han anat
a càrrec de l’empresa 

Remsa

‘A un pas de Tortosa’ combina alguns dels 
espais de visita obligada amb un seguit 

d’activitats de lleure

L’equipament estarà 
ubicat a tocar del complex 

esportiu WIN Jesús

natura, un turisme esportiu, un 
turisme vinculat amb el patri-
moni, un turisme gastronòmic, 
un turisme cultural, un turis-
me de relax... Per tant, volíem 
que la nova campanya apel·lés 
a les vivències que la gent pot 
experimentar quan visita Tor-
tosa”, ha explicat l’alcaldessa, 
Meritxell Roigé.
Els anuncis es difondran tant a 
Catalunya, la resta de l’Estat i 
països pròxims com ara França, 
especialment adreçats als dos 
segments de turista per excel-
lència a la ciutat: el de parella 
i el de família. D’esta manera, 
l’Ajuntament de Tortosa se-
gueix impulsant objectius com 
la desestacionalització fora 
de les temporades més fortes, 
la diversificació de l’oferta, la 
desconcentració de les pro-
postes o l’increment de la des-
pesa que generen els visitants.

Entra en servei el renovat 
tanatori municipal de Jesús
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L’Ajuntament destina 
238.500 euros a 

18 entitats esportives

L’Ajuntament d’Amposta ha re-
novat, un any més, els conve-
nis de col·laboració amb divuit 
entitats esportives diferents de 
la ciutat. Enguany s’han ator-
gat un total de 238.500 euros. 
D’aquests, 232.500 corres-
ponen a les ajudes habituals 
a cada entitat en funció de la 
seva activitat esportiva. En-
guany, a més, s’ha fet una 
aportació extraordinària de 

3.000 euros al Club Gimnàsti-
ca Rítmica pel seu 25è aniver-
sari i, també de 3.000 euros, al 
Club d’Escacs per la celebra-
ció del seu 75è aniversari.

AJUTS

Amposta oferirà tres noves ti-
tulacions de formació professi-
onal per al curs 23/24 i aniran 
vinculades en dues de les seves 
àrees d'especialització: els es-
ports i la innovació tecnològica. 
L’Institut de Tecnificació oferirà 
la titulació de tècnic/a esportiu/
iva en atletisme, que capaciten 
per exercir professionalment en 
l’àmbit de l’atletisme. Aquesta 
titulació se suma a les ja exis-
tents en tècnics de futbol, es-
grima i salvament i socorrisme. 
També a l’Institut de Tecnifica-
ció es podrà aconseguir la do-
ble titulació de batxillerat + tèc-

Tres noves titulacions de 
formació professional

nic/a en futbol, uns estudis que 
tenen una durada de tres anys 
i en què l’alumnat obté dos tí-
tols: el del batxillerat i el de tèc-
nic en futbol. 
Aquesta doble titulació se suma 
a la ja existent de batxillerat + 
tècnic/a en salvament i socor-
risme. Per la seva banda, l’Ins-
titut Montsià ampliarà la seva 
oferta amb un curs d’especialit-
zació de robòtica col·laborativa 
de 400 hores de durada i que 
capacita per desenvolupar pro-
jectes de robòtica col·laborativa 
i fer-ne el muntatge, la posada 
en marxa i el manteniment.

EDUCACIÓ
** L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
i el departament d’Interior acor-
den la cessió d’un terreny mu-
nicipal per ubicar la nova base 
dels Agents Rurals del Mont-
sià. Fou un dels acords presos 
durant la Junta de Seguretat 
Local, amb la presència del 
conseller, Joan Ignasi Elena.

** ELS BOMBERS a les Terres 
de l’Ebre incorporen quatre 
noves embarcacions, un dron i 
un sonda per al rescat aquàtic.
El conseller Elena commemo-
ra el 40è aniversari del servei 
que va ser pioner al país amb 
una primera barca a Amposta.

** L’AJUNTAMENT ha projec-
tat un aparcament per a una 
quinzena d’autocaravanes a 
l’espai firal 1 d’Octubre. Ja s’ha 
dotat de punts de recàrrega 
elèctrica i una zona de neteja 
i buidat d’aigües grises i queda 
pendent la zona de buidat de 
les aigües brutes.

** El 22 de març, el cos de 
bombers acompanyarà a do-
nar sang i plasma. A la Lira 
Ampostina, (9.30h a 13.30h i 
de 17h a 21h).

BREUS

 L’alcalde i els 
representants de cada 

entitat van signar 
els convenis

www.ebrexperience.cat
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EL PERELLÓ

L’Ajuntament del Perelló ha 
dut a terme la millora d’un pas 
peatonal a l’entrada sud de la 
població per a garantir la se-
guretat dels vianants. La zona 
és molt transitada per perso-
nes que fan caminades i, fins 
ara, la circulació de vehicles 
suposava un risc per als pea-
tons. Per a l’adequació de la 
zona, s’ha dut a terme la cre-
ació d’una recollida d’aigües, 
formigonat i pintura per a la 
senyalització, amb un pres-
supost total de 23.772,91€ 

Millora d’un pas peatonal a 
l’entrada sud del municipi

L’ACA posa en marxa la depuradora de Riumar 
amb una inversió de més de 5,7 MEUR

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha inaugurat la depura-
dora del nucli de Riumar a Del-
tebre. La planta té una capacitat 
per tractar 850 metres cúbics/
dia, que equival a una població 
de més de 4.000 habitants, i 
ha suposat una inversió de 5,7 
milions d’euros. La instal·la-
ció s’ha construït sobre una 
esplanada de dos metres per 
damunt del nivell del mar, que 
es terraplenarà per evitar possi-
bles inundacions. Amb aquesta 
infraestructura les depurado-
res actives al Baix Ebre sumen 
tretze. El Consell Comarcal 
gestiona aquestes plantes que 
garanteixen el sanejament de 
més del 92% de la població de 
la comarca.
La intervenció ha consistit a 
construir una planta amb una 
capacitat de 850 metres cú-
bics/dia que permet un procés 
de depuració a través de fangs 
activats optimitzats amb un 
tractament biològic de cultiu fix 
fluïdificat. 

Les aigües tractades en la depu-
radora seran conduïdes a través 
d’un col·lector de gravetat fins 
al punt d’abocament projectat 
al marge esquerre del riu Ebre. 
(ACN)

DELTEBRE

(IVA inclòs). A més, s’ha afegit 
una prolongació valorada en 
2.963,40€ (IVA inclòs). “Grà-
cies a aquesta ampliació del 
vial, els vianants estan més 
protegits de la circulació dels 
vehicles i es garanteix la seva 
seguretat. Aquesta millora ha 
estat possible gràcies a la do-
nació desinteressada dels ter-
renys per part dels germans 
Pepita i Alejandro Boyer Brull, 
als quals l’Ajuntament agraeix 
públicament aquest gest be-
neficiós per a la població”.

Segell 
Infoparticipa

L’Ajuntament de Deltebre ha 
revalidat, novament, el Segell 
Infoparticipa que atorga cada 
any la Universitat Autònoma 
de Barcelona i que valora la 
transparència de la web mu-
nicipal, com també la qualitat 
en la informació pública. En-
guany, l’Ajuntament ha asso-
lit novament una puntuació 
del 100%, de manera que ha 
complert amb els 52 indica-
dors que des de la universi-
tat es valoren per a concedir 
aquest guardó.
Deltebre és un dels 45 ajunta-
ments de tota Catalunya que 
ha assolit un 100% en la pun-
tuació del Segell Infoparticipa. 
També un dels 136 que aquest 
any ha obtingut aquest guardó 
atorgat per la Universitat Autò-
noma de Barcelona, segons les 
dades publicades al web. “La 
revalidació del segell és una 
mostra del nostre compromís  
de confiança recíproca envers 
la ciutadania”, ha dit l’alcalde, 
Lluís Soler.

DELTEBRE

La planta té una capacitat per tractar 
850 metres cúbics/dia, que equival a una 

població de més de 
4.000 habitants

El camí de la Coma d’en Ra-
bassa (Bassetes de Borràs) ha 
estat objecte d’una important 
actuació per part de l’Ajunta-
ment del Perelló amb l’objec-
tiu de millorar la seguretat vi-
ària i la comoditat dels usuaris 
que el transiten. La iniciativa 
ha consistit en la pavimenta-
ció del mateix, amb un acabat 
en la seva majoria amb doble 
tractament superficial d’emul-
sió bituminosa i aportació de 
diferents capes d’àrid per a la 
seva conformació. En concret, 
s’ha aplicat un doble tracta-
ment sobre base de tot-ú de-
gudament compactada i sobre 
formigó existent en els seus 
metres inicials, amb l’excep-
ció de alguns trams que s’han 
descartat per a l’acabat amb 
doble tractament superficial 
i que han sigut acabats amb 
l’àrid aportat, estès i compac-
tat. En total, s’ha actuat sobre 
2.080 metres lineals del camí, 

amb una amplada mitjana de 
3,00 metres. Cal destacar que 
en 3 trams corresponents a dos 
creuaments amb Lligallos (de 
85 i 170 metres lineals, respec-
tivament) i un tram de llera de 
barranc (de 100 metres line-
als), l’acabat ha estat amb àrid 
compactat per millorar la segu-
retat dels usuaris. A més, dins 
d’aquesta mateixa actuació, 
s’ha inclòs l’asfaltat dels vol-
tants de l’Ermita de Sant Cris-
tòfol, un espai molt freqüentat 
pels veïns de la zona.

Actuació per part de l’Ajuntament al camí de 
la Coma d’en Rabassa (Bassetes de Borràs)

L’oferta per a aquesta actu-
ació ha estat adjudicada a 
CONTREGISA 3G S.A. per un 
import total de 49.303,43 eu-
ros, i les obres es van acabar 
aquest passat mes de febrer. 
Amb aquesta iniciativa, l’Ajun-
tament del Perelló pretén mi-
llorar la seguretat viària i la 
comoditat dels usuaris que 
transiten pel camí de la Coma 
d’en Rabassa (Bassetes de 
Borràs), contribuint així a una 
millor qualitat de vida per als 
veïns de la zona.
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L’ALDEA
Presentació dels actes 
de celebració dels 40 anys 
de municipi
L’alcalde, Xavier Royo, i la regi-
dora de Ciutadania de l’Ajun-
tament de l’Aldea, Irene Negre, 
acompanyats de Berta Royo 
regidora d’Acció Comercial i 
Turisme i Pepe Caballé, regidor 
de Tradicions, van presentar els 
actes de celebració que tindran 
lloc, en motiu dels 40 anys de 
municipi, el 21 d’abril coincidint 
amb la 17a Fira de l’Arròs i del 
Comerç, dels dies 20, 21, 22 i 23 
del proper mes.
Xavier Royo, alcalde de l’Aldea: 
”enguany el 21 d’abril, celebra-
rem els 40 anys de municipi, el 
21 d’abril de 1983 ens vam se-
gregar de Tortosa, i per això li 
volem donar la importància que 
es mereix aquesta data tant es-
pecial. Hem preparat una sèrie 
d’actes que giraran dins de la 
celebració, amb el descobri-
ment d’un monòlit. Així mateix, 
tindran el protagonisme que es 
mereixen dos aldeans que tam-
bé fan 40 anys i que tenen una 
gran repercussió pública: el xef 
estrella Michelin Fran Lopez i 
Manel Villaroya, entrenador i 
coreògraf del Club Patí l’Aldea. 
Tots dos de gran prestigi mun-
dial, tant amb la cuina com els 
esports”. L’alcalde va afegir que 
“l’Aldea era el rovell de l’ou, 
amb moltes possibilitats, i des-
prés de 40 anys podem dir que 
té centralitat geogràfica i que 
s’ha sabut transformar en un pol 
d’atracció econòmica, amb la 
implantació de grans indústries 

dintre del seu municipi, sobre 
tot al Polígon Catalunya Sud, 
sense oblidar el Polígon d’Esta-
ció de Mercaderies, que té molt 
a dir en un futur, quan es posi 
en marxa el corredor del Medi-
terrani. L’Aldea té una gran pro-
jecció com a poble i una gran 
projecció econòmica, som un 
poble revalorat”.
Royo va anunciar el nom de la 
persona que inaugurarà la Fira: 
“enguany inaugurarem la Fira, 
amb una comerciant del poble 
molt compromesa amb els ac-
tes i esdeveniments comercials 
de la població, serà Griselda Fi-
gueras”. 
D’altra banda, l’any 2022 ja es 
va donar un nou aire a la Fira de 
l’Arròs i del Comerç i enguany 
s’ha volgut continuar amb el 
mateix impuls. Irene Negre re-
gidora de Ciutadania: ”enguany 
inaugurarem la Fira el dijous 20 
per la tarda, ja que 21 d’abril és 
festa local i ampliarem la Fira 
un dia més. El dijous els prota-
gonistes d’aquesta celebració 
dels 40 anys, seran els xiquets i 
xiquetes de les escoles del poble 
i de la Llar d’infants, on farem la 
construcció d’un talús, una aula 
natura on plantarem les herbes i 
flors autòctones de les Terres de 
l’Ebre. Divendres 21 d’Abril serà 
el dia estrella de la Fira i com ja 
és habitual entregarem els pre-
mis del concurs literari i artístic. 
Tindrem actes solemnes i com-
memoratius com la hissada de 

Arran de la notícia sorgida a la 
premsa referent a l’obertura 
d’un expedient sancionador 
a l’Ajuntament de l’Aldea per 
incomplir la normativa en un 
correbous a l’agost, l’Ajunta-
ment comunica que “no com-
partim ni subscrivim els mo-
tius de la denúncia i emparats, 
tan en els serveis jurídics de 
l’Agrupació de Penyes i Co-
missions Taurines de les TTEE 
com en l’informe de l’expert 
taurí, recorrerem aquesta de-
núncia als tribunals, que no-
més busca desprestigiar les 
festes de L’Aldea i la festa dels 

bous. Cap animal ha sofert 
cap dany, som curosos i res-
pectuosos amb la festa i amb 
les directrius establertes”.

la bandera o el descobriment 
del monòlit. Per la nit gaudirem 
d’una de les novetats importants 
amb l’espectacle musical del 
Rei Lleó que per primera vega-
da vindran a l’Aldea. Dissabte 
22 d’abril es farà la trobada de 
puntaires i es duran a terme ac-
tivitats de Sant Jordi, el concert 
de la Banda Musical i la Coral 
Verge dels Prats, quan farem 
la presentació de l’Himne de la 
Mare de Déu de l’Aldea, amb els 
arranjaments necessaris perquè 
puguin tocar i cantar conjunta-

ment la Banda i la Coral i per la 
nit repetirem amb el segon ma-
ridatge musical. Diumenge 23 
d’abril tindrem una sèrie d’acti-
vitats per celebrar el Sant Jor-
di: trobada de Bitlles, Diada de 
l’Arròs Col i Fesols, Trobada de 
Jotes i Trobada de cotxes antics, 
entre altres”.

També es van 
presentar els actes de 
la 17a Fira de l’Arròs 

i del Comerç, que 
tindrà lloc del 20 al 23 

d’abril

Comunicat de l’Ajuntament

“Recorrerem una 
denúncia que només 

busca desprestigiar les 
festes de l’Aldea i 
la festa dels bous”
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TURISME

ROQUETES Obres de 
construcció 
del nou pont 
del canal a la 

Raval de Cristo
La passada setmana van co-
mençar les obres de substi-
tució de l’antic pont de Valls 
per on passa el carrer del mig 
de la Raval de Cristo, que feia 
anys es trobava tallat pel seu 
mal estat i el perill que això 
comportava.
Actualment, ja s’ha retirat 
l’antic pont i s’han construït 
les lloses on aniran situades 
les bigues que s’espera que 
arribin en els pròxims dies 
per tal de poder finalitzar 
l’obra.
L’alcalde de Roquetes, Ivan 
Garcia, ha explicat que des-
prés d’un acord amb la co-
munitat de regants del canal 
de la Dreta de l’Ebre, propi-
etària de la infraestructura, 
s’ha pogut finalment execu-
tar les obres de substitució 
del pont que tindran un cost 
de 90.000 euros finançats al 
50% entre l’Ajuntament de 
Roquetes i la comunitat de 
regants.

Llei de 
modificació 
del Fons de 

Transició 
Nuclear

L’alcalde de l’Ametlla de Mar, 
Jordi Gaseni, s’ha mostrat con-
trari a la modificació de l’article 
8 de la Llei 5/2020, aprovada 
per PSC, Junts per Catalunya i 
Ciutadans, que fa referència al 
Fons de Transició Nuclear. Ga-
seni manifesta que es retarda 
el desplegament dels recursos 
del PENTA I i que l’Ametlla de 
Mar queda fora dels òrgans de 
governança. L’alcalde assegu-
ra que els pobles de la zona 
PENTA I, amb molta afectació 
on tenen un impacte més di-
recte d’aquesta indústria, com 
l‘Ametlla de Mar, “no veuran ni 
un euro fins que no hi hagi el 
reglament de gestió operatiu”.
(La Cala Ràdio)

Unicorns Pride Ebre vol ser “la festa de 
l’orgull LGTBI+ rural de Catalunya”

Aquest dimecres 15 de març al 
migdia s’ha celebrat a la sala 
de plens de l’Ajuntament de 
Roquetes la presentació de les 
novetats principals de la II Uni-
corns Pride Ebre que tindrà lloc 
el 10 de juny a Roquetes i la 
presentació del suport instituci-
onal que rep enguany el festi-
val. El festival revalida de nou la 
ajuda institucional en tant que 
serà coorganitzat per l’Associ-
ació LGTBI+Okay Productions 
i l’Ajuntament de Roquetes i 
comptarà, de nou amb el su-
port del Departament d’Igual-
tat a través de la nova Direcció 
General de Polítiques Públiques 
LGTBI+ de la Generalitat de Ca-
talunya que subvenciona una 
part del festival. 
Te diverses novetats importants 
que s’han fet públiques: més de 
15 espectacles d’artistes LGTBI+ 
d’artistes i grups de les Terres de 
l’Ebre, de La Garrotxa, de Lleida, 
de La Pobla de Montornés, Gra-

nollers i altres zones rurals de 
Catalunya i també de la provín-
cia de Castelló. En aquest sentit 
el president de l’entitat, Roger 
Font Montornés ha dit que “per 
nosaltres és molt important el 
suport institucional del Govern 
perquè pensem que l’any passat 
el festival es va convertir en un 

Tindrà lloc 
el 10 de juny

referent de Pride Rural a Cata-
lunya i al Nord de València i vo-
lem encaminar-lo en este sen-
tit”. L’organització ha avançat 
que un mes abans del festival 
es presentaran els noms de les 
persones que hi actuaran.
Nota i Foto: 
Roquetes Comunicació

A partir de l’1 d’Abril, l’Ajun-
tament de Benifallet, junta-
ment amb l’Oficina de Turis-
me, donen el tret de sortida 
a la temporada llagutera, 
amb viatges tots els dies. 
Des de la Setmana Santa, el 
Llagut viatjarà tots els caps 
de setmana per tornar a re-
cuperar el ritme diari al juliol 
i agost amb recorreguts tots 
els dies, excepte els dilluns. 
Per la seva banda, les Coves 
Meravelles també obriran 
per Setmana Santa tots els 
dies, i divendres, dissabte 
i diumenge no tancaran a 
migdia. A partir del 22 de 
març, les visites amplien els 
seus horaris des de dime-
cres a diumenge.
“Totes les activitats, com 
sempre, ben complementa-
des amb la millor cuina de 
l’Ebre, amb propostes gas-

Aquesta Setmana Santa 
“tots els camins et porten a Benifallet”

tronòmiques de tota mena, i 
els nostres productes Km0. I 
recordeu que a Benifallet, hi 

trobareu els indrets més idíl-
lics per allotjar-vos. Benifallet 
us ofereix la seva centralitat 

geogràfica, el cor de l’Ebre, 
perquè a més de visitar el 
municipi pugueu gaudir de 
totes les Terres de l’Ebre, 
on amb pocs quilòmetres 
de distància podeu gaudir 
ara de mar i ara de mun-
tanya, ara de ciutats ara de 
pobles, amb una diversitat i 
una riquesa natural, cultural 
i històrica que fan d’aquest 
territori un dels més bells i 
singulars de Catalunya”.

1 d’Abril, tret 
de sortida a 

la temporada 
llagutera. 
Les Coves 

Meravelles obriran 
per Setmana Santa, 

tots els dies

L’AMETLLA
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Primer punt de recàrrega públic per a 
vehicles elèctrics

L’Ajuntament de la Ràpita ha 
instal·lat el primer punt de re-
càrrega públic per a vehicles 
elèctrics. Està situat davant del 
Centre d’Economia Blava de 
les Terres de l’Ebre, a la plaça 
Carles III, i és de tipus ràpida 

(p > 40 kW i < 100 kW). Es trac-
ta del primer punt de recàrrega 
municipal i gratuït, la instal·lació 
del qual ha suposat una inversió 
de més de 40.000 euros. El regi-
dor de Medi Ambient, Oriol Clos, 
assegura que “estem impulsant 

LA RÀPITA
Primera Gala de Joc 
Tradicional

La Ràpita acollirà, demà dissabte 
el 18 de març a les 17 hores, la 1a 
Gala de Joc Tradicional, organit-
zada per la Federació Catalana 
de Joc, Esport i Deport Tradici-
onal i l’Ajuntament de la Ràpita. 
En aquesta gala, que es durà a 
terme a l’Auditori Sixto Mir, es 
farà entrega dels primers premis 
Baldufa, els quals reconeixeran 
la tasca de preservació del joc 
tradicional en diferents àmbits. 
L’acte estarà obert a tot el públic.
El regidor d’Identitat, Rafa Ba-
lagué, exposa que “és un goig 
poder celebrar, a la Ràpita, un 
acte que premia les persones 

que han treballat i s’han implicat 
per preservar el joc tradicional a 
Catalunya”. Balagué apunta que 
“cal sumar esforços per donar 
visibilitat a les modalitats de joc 
tradicional, les quals ens perme-
ten conèixer la cultura i les tradi-
cions catalanes”.

L’Ajuntament inicia un 
conjunt d’obres per 

millorar la via pública

L’Ajuntament de la Ràpita inicia 
l’execució d’un conjunt d’obres 
per millorar l’espai públic urbà, 
la qual cosa inclou la supressió 
de barreres arquitectòniques 
i, per tant, es dona resposta a 
diverses problemàtiques de 
mobilitat que garanteixen una 

millor accessibilitat a la ciu-
tadania. Aquestes actuacions, 
recollides en la seva totali-
tat, estan valorades en més de 
555.000 euros. 
Els nous projectes han estat 
presentats per l’alcalde, Josep 
Caparrós.

una sèrie de transformacions 
que ens permeten avançar cap 
a una societat més sostenible i, 
per això, cal continuar donant 
facilitats als rapitencs i les rapi-
tenques perquè puguin fer pas-
sos cap aquesta direcció”.

Demà dissabte, 
a l’Auditori 

Sixto Mir (17h)

Aquest és el teu espai privilegiat de 

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

VOLS
ANUNCIAR-TE?
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Una de les necessitats del Mas 
de Barberans és tindre un lloc 
de trobada per a tothom, “tant 
per la gent Jove, com para la 
gent gran, com per la gent de 
mitjana edat” explicava l’alcal-
de, Josep Maria Lleixà Lleixà, a 
una entrevista a La Plana Ràdio, 
“és una de les mancances i una 
de les demandes que hi ha: un 
lloc de trobada perquè la gent 
pugue sortir, trobar-se, fer un 
café, fer un entrepà, veure un 
partit de futbol... i pensem que 
el lloc el tenim”. 
Un lloc que seria el casal, amb 
el que es considera la possibi-
litat de buscar qui ho gestione: 
“fer algun tipus d’arrendament 
o de cessió d’este lloc, posar 
alguna família o persona que 
estigue interessada” exposava 
l’alcalde.

Creació d’un 
centre social 

al casal

SANTA BÀRBARA

El  Moviment Alternatiu Planer, 
que en les passades eleccions 
va obtenir dos representants, 
ha donat a conèixer que te-
mes personals dels mateixos 
regidors que l’encapçalaven i 
la situació de la resta d’equip 
farà que no pugin seguir amb 
el projecte. Segons confirma-
va Isabel García cap de llis-
ta del grup “ cadascú té unes 
circumstàncies diferents i no 
podem continuar amb el pro-
jecte. Com a responsabilitat 
de cara els nostres votants i la 

El MAP no concorrerà les 
properes municipals

Es reforça la neteja viària amb una 
màquina agranadora

L’Ajuntament d’Alcanar ha po-
sat en funcionament una nova 
màquina agranadora, gràcies a 
la qual es podrà incrementar la 
freqüència de la neteja al mu-
nicipi i, especialment, al nucli 
urbà d’Alcanar Platja perquè 
aquesta màquina hi treballa-
rà de forma permanent. Ara ja 
són dos les agranadores de les 
quals es disposa per oferir el 
servei de neteja al municipi.
Aquest equip es caracteritza 
per la seua gran capacitat i per 
incorporar els últims avenços 
tecnològics en el sector. La 
màquina, que permet realitzar 
grans desplaçaments, està des-
tinada a la neteja de calçades i 
voreres. 
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, 
explica que: “amb aquesta 
agranadora, s’augmenta l’equi-
pament de neteja d’Alcanar 
Platja, per tant, incrementem 
l’efectivitat de la neteja al po-
ble perquè podrem tenir dos 

màquines amb aigua a pressió 
treballant”.
L’adquisició de l’agranadora 
s’ha fet mitjançant un concurs 
públic de contractació amb la 
modalitat d’arrendament finan-
cer (lísing) i opció de compra, 
com ja es va fer l’any 2017 amb 
l’altra màquina agranadora.

Es podrà incrementar 
la freqüència de la 
neteja al municipi

ALCANAR

El proper cap de setmana, 18 i 
19 de març, el pavelló de Sant 
Jaume tornarà a acollir la se-
gona fase del Campionat de 
Gimnàstica Artística. Ara seran 
les gimnastes categoria base 
les que competiran durant els 
dos dies en un esdeveniment 
únic, amb molt de nivell i obert 
a tot el públic. El passat cap de 
setmana, les instal.lacions es-
portives van rebre, aproxima-
dament 2.000 persones, entre 
gimnastes, famílies i públic as-
sistent. El Club Gimnàstica Rít-
mica Sant Jaume preveu que 
en la segona jornada la partici-
pació sigui igual. D’altra banda, 
diumenge tindrà lloc La cursa 
del Pont, entre les 8.30h i les 
11.30h. Estarà prohibit estacio-
nar i circular per l’Av. de l’Ebre, 
C/ Major, C/ Girona, C/ Caser-
na, C/ Joaquim Arques i Av. Ca-
talunya (entre les 4 carreteres i 
el C/ Sant Ferran).

Campionat de 
Gimnàstica 

Artística

SANT JAUME

gent del poble, no podem en-
capçalar la iniciativa i hem de-
cidit no presentar-nos” afirma-
va. Tot i que Garcia recordava 
que van entrar il·lusionats a la 
política local, els anys de Co-
vid han fet que l’activitat polí-
tica es frenés i que no pogues-
sin portar a terme moltes de 
les accions que preveien en un 
principi. García recordava que 
el MAP han estat satisfets de 
les propostes que han pogut 
aportar durant aquest temps.
(La Plana Ràdio)

Una sala polivalent, una sala 
d’estudis, un espai jove i una 
zona de lectura de revistes a 
la planta baixa; una sala infan-
til renovada, més amplia i amb 
graderies per activitats a la pri-
mera planta i la sala d’adults i la 
sala de la col·lecció local Ferran 
Bel a la segona planta. Així que-
darà la Biblioteca Comarcal Se-
bastià J. Arbó un cop finalitzi la 
seva remodelació integral. L’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, 

Reforma integral de la 
Biblioteca Comarcal

AMPOSTA

i la regidora de Cultura i Memò-
ria Històrica, Inés Martí, acom-
panyats per la plantilla de la 
Biblioteca van fer visita d’obres 
amb els mitjans de comunica-
ció per veure com evolucionen 
les obres, que està previst que 
s’enllesteixin durant l’estiu.

Enguany se celebra la 64 edi-
ció  La Passió d’Ulldecona 
forma part de la Federació de 
Passions de Catalunya i de 
“Europasión”. Obra declara-
da d’interès turístic nacional, 
placa de plata al mèrit turístic, 
diploma turístic de Catalunya 
1994, patrimoni cultural im-
material de Catalunya i Andor-
ra entre altres reconeixements. 
El treball actoral i tècnic, la 
proximitat amb l´espectador, 
el dinamisme de les seqüènci-
es i, en definitiva, l’esforç d’una 
bona part de la població tenen 
com a resultat un espectacle 
digne de ser vist .
Com ja ve sent habitual des de 
Turisme Ulldecona, els dies de 
representació “organitzem pa-
quets turístics en visites guia-
des, tast d’olis, dinar…”. Les re-
presentacions del 26 de Març, 
2 i 8 d’Abril seran en castellà. 
16 i 23 d’Abril en català.

64
edicions 

de la Passió

ULLDECONA

Les obres tenen un 
pressupost de licitació 

d’1,1 M€

MAS DE 
BARBERANS
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L’oficina Jove del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre 
anima els joves de la comarca 
a participar a la XIX edició del 
Premi Llibresebrencs.org, una 
iniciativa conjunta de l’ens 
comarcal i la Direcció Gene-
ral de Joventut amb el Centre 
d’Estudis de la Ribera d’Ebre 
(CERE), l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre i l’Institut Ramon Mun-
taner, dins les activitats de la 
fira d’espectacles literaris i 
del llibre ebrenc Litterarum. 
Aquests premis estan dirigits 
als joves de les comarques de 
la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, 
el Baix Ebre, el Montsià, el Pri-
orat, el Baix Cinca, el Matar-
ranya, els Ports i el Maestrat. 
L’objectiu és que les noves 
generacions ebrenques escri-
guin relats curts sobre temes 
que trobin interessants.

Fira del Llibre 
Ebrenc

GANDESA

El Museu Memorial  Batalla de 
l’Ebre Gandesa (CEBE) estre-
na un recorregut virtual, se-
guint la història d’un ‘biberó’.
Mitjançant una web-app amb 
codis QR, els visitants poden 
submergir-se en la vida d’un 
soldat de la lleva del biberó, 
en una experiència de turisme 
immersiva subvencionada per 
la Diputació. L’Ajuntament de 
Gandesa i el (CEBE) han pre-
sentat la nova experiència im-
mersiva que ofereix el museu 

Recorregut virtual, seguint la 
història d’un ‘biberó’

Montse Perelló es presenta de nou com 
alcaldable amb ‘Ara + Sumem’

Montse Perelló i Margalef, actu-
al alcaldessa de Tivissa, dissabte 
va fer l’acte de presentació com 
alcaldable d’Ara + Sumem  - AM, 
amb el suport, de la regidora 
Alba Benedicto i l’expresidenta 
del Parlament, Carme Forcadell.
Benedicto, membre de l’Agru-
pació d’Electors Movem Tivissa, 
va destacar la bona entesa en la 
gestió municipal que han  por-
tat a terme, tot reivindicant el 
component feminista que han 
introduït en les seves actuaci-
ons. Montse Perelló va apuntar 
que “després de quatre anys de 
govern de coalició i haver afron-
tat situacions complexes com la 
gestió de la Covid, els efectes 
del Glòria i el Filomena, i el gran 
deute municipal que ens van 
deixar; hem teixit tantes com-
plicitats i treballat tant amb els 
companys de Movem Tivissa, 
que no tenia cap sentit sepa-
rar-nos per fer dues candida-
tures diferenciades, d’aquí que 

ens presentem sota un mateix 
projecte. Ara sumem per multi-
plicar”.
L’alcaldable va reivindicar  “la 
necessitat de continuar trans-
formant Tivissa” a la vegada que 
feia balanç de la feina feta des 
de l’alcaldia i l’equip de govern, 
que ha tingut com a eix prioritari 
d’actuació el benestar i l’aten-
ció a les persones, a més de la 
sostenibilitat i el foment del tu-

TIVISSA

RIBERA 
D’EBRE

L’empresa Fuerzas Energéticas 
del Sur de Europa XXX SL, ara 
anomenada Energia Inagotable 
del Proyecto Gandesa, amb seu 
a Madrid, ha sol·licitat autoritza-
ció per fer una planta solar als 
termes municipals de Gandesa i 
Batea. Serà un parc solar en sòl 
no urbanitzable, de 24,56 MW de 
potència i 41.750 panells solars 
fotovoltaics. La inversió prevista 
és de 14.732.948,99 euros. La 
planta evacuarà l’energia per la 
subestació ‘Vilalba’ de Gandesa 
que arribarà per una línia d’alta 
tensió fins a la subestació ‘Gar-
raf’ de Vilanova. Una altra em-
presa amb la mateixa seu social 
a Madrid ha projectat dos cen-
trals solars més a Batea, Vilalba 
dels Arcs, Gandesa i la Pobla de 
Massaluca, que sumen 95.700 
panells fotovoltaics.

Projecten una 
planta solar 

de 42.000 
panells

risme. En aquest sentit, Perelló 
va ressaltar que  “en poc temps 
hem estat capaces de tirar en-
davant la depuradora de Tivissa, 
davant els vint anys en què no 
s’havia fet res”. Entre altres acci-
ons, “també hem instal·lat dues 
calderes de biomassa, una a 
l’escola i la llar d’infants, i l’altra,  
al càmping municipal, i estem a 
punt de cobrir de plaques foto-
voltaiques el sostre de l’escola”.

TERRA ALTA

on, mitjançant un recorregut 
virtual, es podrà seguir la vida 
d’un soldat de la lleva del Bi-
beró. Concretament, consta-
rà d’una experiència immersi-
va en format de codis QR on 
els visitants podran aprofundir 
en la seva experiència. Aques-
ta nova experiència va espe-
cialment enfocada al públic 
familiar i escolar, al qual se’ls 
plantejaran preguntes, jocs i 
reptes, en una gamificació de 
l’experiència museística. 

Sebastià Frixach i Llaberia, tor-
narà a encapçalar la candida-
tura d’Esquerra Republicana 
a l’alcaldia de Corbera d’Ebre, 
després d’haver-ho fet al 2007 i 
al 2011, en les que va ser la for-
ça més votada. Al 2007 va ser 
l’alcalde governant en solitari i a 
la següent, la de 2011, va formar 
govern de coalició compartint 
alcaldia durant dos anys i exer-
cint de tinent d’alcalde la res-
ta de legislatura. Durant el seu 
mandat com alcalde, Frixach 
“va aconseguir el cobriment 
de l’església del poble vell de 
Corbera, la construcció de les 
piscines, l’obertura d’una sala 
de rehabilitació física i la posa-
da en marxa de la llar d’infants”. 
Frixarch ha manifestat: “vinc 
a sumar, a treballar per donar 
un nou impuls al nostre poble, 
aprofitant les seves potenciali-
tats i els projectes de futur que 

Sebastià Frixach, candidat 
d’Esquerra Republicana a 

l’alcaldia

CORBERA

tant la comarca com el conjunt 
de les Terres de l’Ebre, tenen 
previstos”. La candidatura com-
binarà “l’experiència en gestió 
municipal amb noves veus i for-
ces renovades per encarar nous 
reptes”. Com per exemple, la 
necessitat de rehabilitar i crear 
nou habitatge per retenir jovent 
i facilitar l’arribada de nous ha-
bitants. Esquerra en les elecci-
ons municipals de 2019, fou la 
segona força política més vota-
da, i ara aspira “a millorar-ne els 
resultats”.

L’assemblea de militants del 
partit municipalista PER TU 
ha escollit de nou Miquel 
Àngel Ribes com a candi-
dat a l’alcaldia d’Ascó amb la 
voluntat de donar continuï-
tat a la línia política del go-
vern municipal que ha liderat 
d’ençà les eleccions de 2019. 
Amb aquesta decisió, el partit 
ha posat “en marxa el comp-
te enrere cap a les eleccions 
municipals del proper mes de 
maig, amb el repte de revali-
dar la victòria de quatre anys 
enrere”. Ribes ha remarcat 
que “sense perdre la perspec-
tiva, hem de ser ambiciosos 
amb l’objectiu de treballar per 
un Ascó pròsper”.

Miquel 
Àngel Ribes 

tornarà a ser 
l’alcaldable 

de PER TU

ASCÓ
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tic del centre, on es potencia 
l’anglès amb optatives per pro-
jectes a tots els cursos d’ESO, 
així com desdoblaments al Bat-
xillerat per a millorar els resultats 
acadèmics. També oferim com 
a segona llengua el francès de 
primer d’ESO fins a segon de 
Batxillerat. I també comptem 
amb matèries com Introducció 
a l’Alemany o Italià, com a opta-
tives. El projecte lingüístic inclou 
un impuls per la lectura, cosa 
que portem a terme destinant 
cada dia una franja anomenada 
ILEC on treballem la competèn-
cia lectora. El centre està dins 
del programa Erasmus+ i prò-
ximament tenim un intercanvi 
amb un institut de secundària 
de Biella (Itàlia), oferint d’aquesta 
manera una oportunitat de crei-
xement tant a l'alumnat com als 
docents.

Tant a l’ESO com al Batxillerat 
comptem amb una gran varietat 
d’optatives, enfocades a diversos 
centres d'interès com la ciència, 
la tecnologia, les humanitats, 
l’economia, l’esport i les arts: 
teatre, escriptura, mitjans de co-
municació…

Hem mantingut el desdobla-
ment de tots els grups de l’ESO 
i en lloc dels tres grups per curs, 
en tenim un total de quatre, de 
manera que en lloc de tenir au-
les amb 30 alumnes, tenim au-
les amb 21-23, cosa que fa que 
l’atenció educativa siga de qua-
litat i més pròxima.

Hem volgut mantenir la línia pe-
dagògica de l’anterior Direcció, 
ja que l’atenció personalitzada, 
l’atenció a la diversitat o la gran 
tasca de tutoria eren i són els 
punts forts del centre.

Un dels altres objectius és po-
tenciar les relacions del centre 
amb el territori, a tall d’exem-
ple, tots els treballs de síntesi 
d’ESO es realitzaran a les Terres 
de l’Ebre, amb la finalitat que es 
conega el nostre entorn, la nos-
tra història i així també col·labo-
rar en el desenvolupament eco-
nòmic de les nostres terres.

3. Quins creieu que són els 
punts forts del vostre centre?
· És un centre amb unes instal·la-
cions noves i molt ben equipat.

· El factor humà, sobretot re-
marcar la gran tasca dels tutors 
i tutores.
· La ràtio d’alumnat per classe, 
grups reduïts que afavoreixen 
l’aprenentatge.
· El departament d’Orientació, 
que representa un 10% de la 
plantilla de centre, per atendre la 
realitat actual en un entorn cada 
vegada més divers i complex.
· Un projecte lingüístic que po-
tencia el gust per la lectura i pels 
idiomes.
· Un centre on les activitats (ta-
llers, xarrades, excursions, sor-
tides…) són presents totes les 
setmanes com a part del nostre 
currículum i com una varietat 
metodològica que ens fa atrac-
tius.
· Un professorat que potencia els 
Treballs de Recerca al Batxillerat, 
així com les visites a l’Arxiu Co-
marcal del Baix Ebre, la Biblio-
teca Pública Marcel·lí Domingo, 
el Campus Terres de l’Ebre de la 
URV…

4. Com tracteu l’atenció a la 
gran diversitat actual que hi 
ha d’alumnat?
Intentem seguir les directrius 
del Decret d’Inclusió 150/2017, 
estem formant el nostre profes-
sorat per a la millora en la tasca 
docent com un aprenentatge 
continu en la nostra vida laboral. 
També intentem que els grups 
siguen heterogenis, aplicar al 
màxim la metodologia del Dis-
seny Universal d’Aprenentatge 
(DUA) i comptem amb un gran 
equip en el departament d’Ori-
entació educativa on disposem 
de cinc professionals:

Els pròxims dies són les por-
tes obertes del Batxillerat, i el 
centre obre les seues portes a 
tothom qui vulga venir a estu-
diar al centre. Avui entrevis-
tem la seua directora, Cinta 
Accensi, i el seu equip directiu, 
que ens explicaran què s’ofe-
reix al Cristòfol Despuig, així 
com alguns trets del seu Pro-
jecte de Direcció.

1. Com definiríeu l’Institut 
Cristòfol Despuig? 
És un centre amb 523 alumnes, 
entre ESO i Batxillerat, ubicat al 
carrer Rubí, de Tortosa. Som un 
centre d’educació secundària 
relativament menut, la qual cosa 
afavoreix una relació més pro-
pera, més familiar,entre els dife-
rents membres de la comunitat 
educativa. 

2. Sou un equip directiu novell, 
vau començar el juliol passat. 
Ens podríeu explicar alguns 
objectius del vostre Projecte 
de Direcció?
Els nostres objectius són millo-
rar els resultats acadèmics i la 
cohesió social entre els agents 
de la comunitat educativa. A tall 
d’exemple, us diríem algunes ac-
cions que ja estem realitzant:
Dins del Projecte de Convivèn-
cia, i també per donar compli-
ment a la Carta de Compromís 
Educatiu, hem implantat un sis-
tema digital de control de faltes 
amb comunicació directa amb 
les famílies per TokApp. Això 
permet a les famílies tenir co-
neixement de l’assistència del 
seu fill o filla al centre o saber les 
incidències positives o negatives 
que el seu comportament o ren-
diment acadèmic produeix.
Per adaptar-nos al canvi de llei 
educativa LOMLOE, hem cre-
at dos grups impulsors entre el 
nostre professorat, un en com-
petència digital i un altre en 
xarxa de competències, amb la 
finalitat de crear una taca d’oli, 
que es puga anar estenent, i que 
cada cop els docents milloren 
en la seua tasca docent i amb les 
eines disponibles. Així es facilita 
l’aprenentatge a l’alumnat i a les 
diferents necessitats educatives 
que ens podem trobar, donant 
compliment al Decret d’Inclusió 
Educativa. 

Disposem d’un Projecte lingüís-

INSTITUT CRISTÒFOL DESPUIG DE TORTOSA

L’Institut naix el curs 2010-2011 a la ciutat de Tortosa com a desglossament 
de l’Institut de l’Ebre. L’octubre de 2011 l’Institut va passar a denominar-
se Institut Cristòfol Despuig. Es va triar aquest nom en honor a l’escriptor i 
oligarca tortosí del segle XVI. Amb aquest canvi es pretenia que el centre 
assolís una certa identitat vinculada a un personatge il·lustre de la ciutat 
des del punt de vista cultural.

Els estudis que imparteix l’Institut Cristòfol Despuig són l’Ensenyament 
Secundari Obligatori (ESO) i el Batxillerat en les modalitats de 
Ciències,Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials.

dos orientadores, una SIEI, una 
integradora social i una educa-
dora especial. Això suposa un 
tant per cent elevat del claustre, 
si ho comparem amb altres cen-
tres. Cal mantenir-ho i potenci-
ar-ho, ja que cada vegada les di-
ferents necessitats que presenta 
l’alumnat augmenten i són més 
diverses.

5. Com veieu el centre en el fu-
tur?
La nostra visió és la de voler 
continuar sent un centre edu-
catiu de referència a la ciutat i al 
territori. Continuar fent honor al 
nom Cristòfol Despuig, escriptor 
tortosí present al cànon literari 
català. Ens agradaria mantenir 
la nostra identitat de centre i, 
per què, no?, ampliar-ne l’ofer-
ta formativa optimitzant horaris, 
espais i, alhora, finançament.

6. Quins valors fonamenten el 
vostre centre?
En una paraula, humanitat, hi 
formem humans, ja que molts 
de cops oblidem que la paraula 
humanisme prové de ser humà. 
Al nostre centre són importants 
els resultats acadèmics, però el 
més important és ser humà: en-
senyar i compartir valors, ètica, 
empatia pels altres, ser capaç de 
tenir una visió crítica repectant 
l’altre, mostrar les nostres emo-
cions i sentiments a través de 
l’escriptura, l’art, la coeducació…

7. Quina manera creus que és 
la millor per promocionar el 
teu centre de cara a les jorna-
des de Portes Obertes?
Aquesta setmana, per fer el vídeo 

de promoció de Portes Ober-
tes de Batxillerat, vaig preguntar 
a l’alumnat per què es van ins-
criure al nostre centre i les res-
postes van ser variades: Amanda 
Cutts va respondre que per ser 
un centre petit, familiar i acolli-
dor, que la fan sentir com a casa. 
Un altre alumne, Xavier Pérez, va 
destacar que el centre realitza 
moltes activitats, que les classes 
són molt dinàmiques, cosa que 
ajuda a desenvolupar les capa-
citats de l’alumne. Clàudia Garí 
manifestava que allò que més li 
agrada és el tracte amb la tutora 
que l’acompanya en el dia a dia 
i també els guia en els estudis 
que cursaran posteriorment. Els 
protagonistes del vídeo són tres 
alumnes que representen tota la 

col·lectivitat, ja que la nostra raó 
de ser són ells.

Us convidem a visitar la nostra 
web i les nostres xarxes de Fa-
cebook o Instagram, on podeu 
veure el nostre dia a dia, així 
com la nostra oferta formativa 
tant a l’ESO com al Batxillerat. 
Ens acomiadem amb els nos-
tres eslògans de promoció per al 
proper curs:

PER TU,  AMB TU 
I PER A TU, 

L’ESO AL DESPUIG!
SI TRIES BATXILLERAT, 

TRIA DESPUIG!
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** RIBERA D’EBRE: El CoE-
breLab 5G Rural, el laborato-
ri d’innovació social ubicat al 
polígon del Molló, ha acollit 
una jornada sobre l’aplicació 
de la realitat virtual al món 
cultural de les Terres de l’Ebre, 
dirigida a representants mu-
nicipals i tècnics de Cultura 
ebrencs.

** BENISSANET: la Ribe-
ra d’Ebre programa diverses 
experiències turístiques per 
gaudir de la floració dels ar-
bres fruiters. La campanya Ri-
bera en flor es fixa en el pai-
satge, el patrimoni, l’activitat 
agrícola i la gastronomia. La 
campanya  s’ha endarrerit per 
la climatologia, però va arren-
car el cap de setmana passat.

** L’AMETLLA DE MAR: Inicien 
els tràmits per construir una 
central fotovoltaica de més 
de 71.000 panells a l’Ametlla 
de Mar. La instal·lació preveu 
una línia d’evacuació d’alta 
tensió fins a Vandellòs.

** FLIX: El flixanco Xarim 
Aresté, guardonat als Premis 
Enderrock per ‘Ses entranyes. 
El batlle, Francesc Barbero 
Escrivà, a través del seu perfil 
de Twitter, ha felicitat a Xarim 
Aresté.

BREUS

Junts per Catalunya ha re-
cordat que al desembre va 
registrar una bateria de pre-
guntes al Parlament per “la 
notícia publicada el passat 
15 de desembre, per un digi-
tal ebrenc en què s’informa-
va que l’organisme depenent 
del Departament d’Empresa 
i Treball, Acció, afirmava que 
la reforma del Fons de Tran-
sició Nuclear posava en perill 
la implantació d’una empresa 
multinacional al polígon del 
Molló a la comarca de la Ri-
bera d’Ebre, amb la conse-
güent pèrdua de 650 llocs de 
treballs”. Aquestes, “han estat 
respostes per part del Depar-
tament d’Empresa al·legant a 
la confidencialitat de les ges-
tions del Departament d’Em-
presa”.
Així, aquest dimarts “al Regis-
tre del parlament han quedat 
registrades les posteriors pre-
guntes parlamentàries pre-
sentades per Junts. Aquesta 
bateria de preguntes estan 

Irene Negre demana explicacions al Govern “sobre les 
suposades implantacions al Polígon del Molló”

recollides mitjançant dos re-
gistres separats. Al primer re-
gistre, signat per la diputada 
ebrenca, Irene Negre, pregunta 
sobre la veracitat de la notícia 
en qüestió. Exactament, les 
preguntes que integren aquest 
primer registre són: Conside-
ra que la informació d’aques-
ta notícia és certa?, Confirma 
el Departament que hi ha una 
empresa de plaques solars fo-
tovoltaiques interessada en 
implantar-se al polígon del 

Molló?”. Respecte a aquestes 
preguntes la diputada, Irene 
Negre, afirmava: ”No pararem 
de preguntar fins a arribar al fi-
nal de tot l’assumpte, ja n’hi ha 
prou de jugar amb el futur de 
la gent de l’Ebre. Com hem dit, 
aquest conjunt de preguntes 
parlamentàries venen conse-
qüència d’una primera bateria 
d’aquestes que es van realitzar 
el passat 19 de desembre un 
cop va saltar la notícia al diari 
digital i, que el Govern amb la 

seva manca de transparència 
no ha acabat de confirmar ni 
desmentir”.
El segon registre de preguntes 
“sobre la implantació d’aques-
ta suposada multinacional que 
s’havia d’instal·lar al polígon del 
Molló a Móra la Nova, presen-
tades per la diputada ebrenca, 
Irene Negre, són: “Com gesti-
ona el departament el principi 
de confidencialitat en les seves 
negociacions? Per què no s’ha 
facilitat a aquesta diputada la 
mateixa informació i detall de la 

qual disposa la premsa? Amb 
quin criteri anuncien a prem-
sa la tipologia de l’empresa, 
el sector i els llocs de treball 
que hi hauria i no se’m dona 
aquesta informació com a di-
putada?. Aquest segon regis-
tre de preguntes anava enca-
minat a denunciar la falta de 
transparència i comunicació 
del Govern i especialment del 
Departament d’Empresa. Fet, 
que posava de manifest la di-
putada ebrenca: “Els ebrencs 
i ebrenques no ens mereixem 
aquest govern que ens amaga 
informació i la transparència 
brilla per la seua absència”. El 
cert, segons la nota de Junts, 
“és que després de tres me-
sos de l’anunci de la implan-
tació d’una gran multinacio-
nal s’instal·laria a la comarca 
de la Ribera, segons informa-
va un digital ebrenc  respecte 
a una font d’Acció, però sen-
se especificar quin càrrec ni 
titular d’aquest organisme fil-
trava la informació, continua 
essent tot un misteri el que 
envolta aquesta inversió. Un 
misteri que fa dubtar a Junts 
de la seva veracitat, almenys, 
mentre el Govern no doni 
dades més concretes”.

La diputada de 
Junts per Catalunya 

va informar que 
“hem introduït una 

bateria de preguntes 
demanant explicacions
sobre la indústria del 

polígon del Molló”

Norma Pujol demana 
al ministre Escrivà reobrir l’Oficina

de la Seguretat Social
Norma Pujol ha tornat a dema-
nar al ministre Escrivà la reober-
tura de l’oficina de la Seguretat 
Social de Móra d’Ebre durant el 
debat que s’ha produït al Ple del 
Congrés sobre una Proposició 
no de llei que exposava les defi-
ciències dels serveis d’atenció a 
la ciutadania de l’Administració 
de l’Estat.
“Perquè els veïns i veïnes de Flix 
no tenen les mateixes oportu-
nitats que un de Lleida, de Gi-
rona, de Reus o Madrid?”, s’ha 
preguntat  la diputada. “Doncs, 
perquè el govern espanyol va 
tancar l’oficina de la Segure-
tat Social de Móra d’Ebre l’any 
2020 amb l’excusa de la pandè-
mia, com la de Montblanc, amb 
la diferència que aquesta l’han 
reobert fa unes setmanes, i la 
de Móra no l’han reobert mai 
més”. 
Pujol ha denunciat que “sembla 
que la ciutadania de la Ribera 

d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat, 
som menys importants que al-
tres malgrat que hi ha un ma-
nament democràtic del Senat, 
amb una moció aprovada per la 
majoria de grups el 26 de maig 
del 2021, que instava el govern a 
reobrir-la”. Tot seguit la diputa-
da ha reblat: “Posin solucions a 
un problema que és real i que és 
molt greu”. Durant la intervenció 
Pujol ha deixat clar que “el mal 
funcionament de les oficines de 
la Seguretat Social i el seu mal 
servei i mala atenció als usuaris,  
només té uns responsables, i 
són els diferents governs espa-
nyols de PP i del PSOE, que en 
la darrera dècada han reduït en 
més d’un 21% la plantilla de tre-
balladors de la Seguretat Soci-
al”. A més ha recordat que a les 
oficines de la Seguretat Social 
es tramiten prestacions de gran 
importància; com per exemple, 
jubilacions, prestacions de ma-

Denuncia que el PSOE 
està incomplint el 

mandat de la moció 
aprovada al Senat que 

ell mateix va votar 
favorablement

ternitat i paternitat, incapacitats 
permanents, viduïtats o l’ingrés 
mínim vital. “Són els seus drets 
i s’estan vulnerant perquè no 
s‘estan atenent les persones”. 
Pujol també ha denunciat  el col-
lapse de la web, la durada dels 
tràmits telemàtics, la desespe-
rant espera perquè atenguin el 
telèfon, i la tardança de les cita-
cions prèvies.
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Troben una persona morta 
amb indicis de

criminalitat

La Divisió d’Investigació Crimi-
nal (DIC) dels Mossos d’Esqua-
dra a les Terres de l’Ebre inves-
tiguen la mort d’una persona al 
Perelló. Segons fonts consul-
tades per l’ACN, el cos s’hauria 
trobat la nit de dimarts a l’in-
terior d’una caseta, no es des-
carta que en un pou, pròxima a 
la zona de platges del Perelló. 
Es descarta que es tracti d’una 

mort accidental i hi hauria indi-
cis de criminalitat. La investiga-
ció està oberta. 

EL PERELLÓ
L’Ajuntament, present a la Fira Internacional 

d’Habitatge i Inversors de Cannes

L’ALDEA

L’alcalde de l’Aldea Xavier  Royo 
està present a la MIPIM 2023 
(Fira Internacional d’Habitatge 
i inversors), a Cannes, França. 
Aquesta Fira internacional de 
referència se celebra anual-
ment amb els professionals de 
la indústria immobiliària inter-
nacional. Una fira de 4 dies de 
durada  on les empreses líders 
exposen les seues solucions i 
projectes per trobar oportuni-
tats de negoci.
Xavier Royo Alcalde de l’Aldea: 
”com Ajuntament estem molt 
satisfets de com es promoci-
ona el nostre sòl industrial a 
aquesta Fira Internacional tan 
important i a la vegada estem 
totalment compromesos en 
promocionar l’Aldea, allí on 
faci falta!”.
A la presentació, “Investment 
opportunities. Polycentric Ca-
talonia”, Royo remarcava que 
“el Secretari General de Terri-
tori de la Generalitat de Catalu-

nya  el Sr. Francesc Sutrias i Grau 
i  Sra. Maria Sisternas Tusell, Di-
rectora d’Incasol, han posat com 
a exemple el Polígon Catalunya 
Sud, com un dels projectes es-
tratègics de Catalunya”.
La Fira inaugurada al Palais des 

Festivals de Cannes aquest 
passat dimarts, ja compta amb 
una afluència de 30.000 pro-
fessionals, 2400 expositors, 80 
països representats i més de 
2000 empreses d’inversió i fi-
nançament.

Els Mossos 
d’Esquadra 

investiguen el cas

terres de l’ebre

Homenatge a Camarles

El cap de setmana passat es van 
viure moments força emotius 
quan es van recordar els tres jo-
ves de Camarles que van perdre 
la vida en un accident de trànsit. 
Abans de tots els partits, es va 
fer un minut de silenci. La unió i 
el condol van ser unànimes. 
Diumenge al matí, al camp de 
Camarles, abans del partit de 
l’infantil, es va fer un homenat-
ge a Dumy, amb la presència 

Jordi Gaseni i Blanch, actual 
alcalde de l’Ametlla de Mar, 
va fer l’acte de presentació 
com a cap de llista d’Esquer-
ra Republicana a les eleccions 
municipals del mes de maig, 
i durant el qual, va rebre el 
suport de Carme Forcadell. 
Gaseni va manifestar que 
“quan vam agafar les regnes 
de l’Ajuntament l’any 2015 
ens vàrem trobar una situació 
molt complexa, amb un deute 
municipal desbocat i diverses 
sentències judicials per temes 
urbanístics. Durant aquests 
anys hem anat redreçant la 
situació del poble, però amb 
vuit anys no hem pogut aca-
bar d’arreglar-ho del tot, i 
ara volem acabar de tancar 
aquesta carpeta i continuar 
treballant amb el projecte en-
grescador i de transformació 
que estem liderant”.
L’alcaldable va reivindicar “tot 
allò positiu que hem fet”  i 
“fer realitat tots els projectes 
que tenim encetats, els quals 
poden assegurar el futur de 
la Cala, oferint una dinàmi-

Jordi Gaseni vol revalidar l’alcaldia “per 
acabar de redreçar el rumb de l’Ametlla” 

ca positiva i tenint el benestar 
de les persones com a princi-
pal eix d’actuació. En definitiva 
fer de la Cala un puntal de la 
mar de l’Ebre i de les Terres de 
l’Ebre, que és el que es mereix”
En aquest sentit Gaseni va ex-
posar la feina feta i els projec-
tes de futur amb l’ampliació del 
CAP de Salut local i la cons-
trucció de la Biblioteca munici-
pal. “Cultura i la Salut són la co-
lumna vertebral d’una societat, 
i amb altres  actuacions trans-
formadores que estem realit-
zant en l’àmbit social, comerci-

al i turístic, estem segurs que 
farem de la Cala el millor on 
poble on viure”. Va explicar.
Carme Forcadell en la seva 
intervenció va mostrar la seva 
estima a l’Ametlla de Mar i al 
seu alcalde: “Jordi Gaseni, 
és un amic, una gran i bona 
persona amb qui hem passat 
i patit moltes coses; i he vin-
gut a donar-li suport, perquè 
com ha demostrat amb  la 
seva obra de govern, ha estat 
i és un bon alcalde. Per tant, 
és la millor opció per l’alcal-
dia de la Cala”.

dels pares. Van ser moments 
de gran emoció. Més endavant 
hi ha previst fer un acte també 
abans d’un partit del juvenil. Pel 
que fa al primer equip i al fili-
al camarlencs, abans dels seus 
partits, els jugadors van sortir 
amb unes pancartes de record 
a Pau, Marc i Dumy i també de 
suport a Àlex, que s’està recu-
perant de l’accident. 
Fotos: Facebook CF Camarles.
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TERCERA FEDERACIÓ

Rapitenca-Vilafranca  diu 12h

PRIMERA CATALANA

Ascó-Sarrià diss 17h

SEGONA CATALANA (Ascens)

Aldeana-Tortosa diu 12h

Ulldecona-P. Mafumet B diu 17h

Ebre Escola-J i Maria diu 18h

(Permanència 1)

Arboç-Camarles dissa 18h

La Sénia-Ampolla diu 16.30h

(Permanència 2)

Móra Nova-R Bítem diss 16.30h

Salou-Cata diss 19.30h

Vilaseca-Vendrell diu 17h

3A CATALANA. Dissabte: 

J i Maria-Ametlla  16h

Roquetenc-Benissanet 16.30h

S Bàrbara-Flix  16.45h

Rapitenca-Tortosa 17.45h

Corbera-Godall 18.30h

Diumenge

Xerta-Masdenverge  12h

La Cava-Perelló 16h

Amposta-Gandesa 17.30h

4A CATALANA. Dissabte

Tivenys-S Jaume 16h

La Cava-Catalònia 17h

Aldeana-la Galera 18h

Gandesa-Amposta 18h

Camarles-Fatarella 18h

J i Maria-Ametlla 18.15h

Diumenge

Olimpic-Alcanar 16.30h

Pinell-Ginestar 17.15 h

ELS TRES 
MIRACLES DE 
L’ALCANAR 

L’Alcanar era un equip clàssic 
de 2a catalana fins que va 
entrar en una catarsi com la del 
Titanic i per primera vegada 
en la seva història, el 2019, va 
militar a 4a Catalana. Després 
va arribar la famosa riuada i 
va haver de jugar a Vinaròs un 
any. I el mister Ruben va estar 
fa uns mesos a l’UVI i finalment 
està cent per cent recuperat. 
De vegades són bones les ca-
tarsi. Això li ha passat a aquest 
equip que va estar en un plis 
plas de desaparèixer.
Però la verge del Remei sap 
de futbol. I va aconseguir que 
cinc jugadors (Jan, Ion, Sergi, 
Ruben i Adrià) més el segon 
entrenador (Sisco) agafessin 
el comandament del club. Van 
començar malament. A la jor-
nada 10 estaven amb 13 punts i 
al lloc 10 i el Pinell en tenia 28. 
Ara l’Alcanar ha guanyat 8 par-
tits seguits. El més miraculós 
és veure que al principi anaven 
50 espectadors a la Fanecada 
i ara en van 500. Els socis han 
passat de 30 a 150, amb una 
gran estratègia de màrqueting: 
20 euros. I a més hi ha voluntat 
per una futura col·laboració 
amb el futbol base i el Femení. 
No sé si ascendiran, però s’ho 
mereixen. A Alcanar es parla de 
futbol, amb 25 jugadors i tots 
del poble. La Verge va fer el 
gran miracle però aquests cinc 
jugadors i Sisco han tocat la 
gran tecla que molts clubs han 
de seguir com a exemple, gent 
del poble i omplir el camp.

CELMA

FUTBOL BASE,  
MÉS POLÈMICA 
La problemàtica segueix i el 
conflicte sobre els fitxatges a 
joves de clubs modestos, o els 
intents de fer-los, no s’acaba. 
Ni s’acabarà.  La visualització 
del conflicte dependrà de la 
trinxera en la que cadascú 
estigue. Jo sóc partidari de que 
el model actual s’ha de canviar. 
S’ha de regular d’alguna mane-
ra. Com? No ho sé però s’ha de 
fer. D’entrada s’ha de veure que 
tant de transit de jugadors no 
està sent positiu.  Els joves ju-
gadors van i al cap d’un temps 
tornen. I pel camí es cremen, 
davant d’expectatives que no 
funcionen. Deixem disfrutar als 
xiquets i xiquetes i quan arribe 
el moment, ja faran el salt si 
correspon fer-lo. Però amb 
calma. Analitzem els jugadors 
que surten dels juvenils i que 
puguin passar a jugar Segona 
catalana.  Tot i que hi ha excep-
cions, són pocs. Per tant, cal te-
nir tants equips per categoria? 
O és per recaptar?. La resposta 
és que són els pares els que 
decideixen. Ara em diuen que 
hi ha qui fins i tot parla primer 
amb el jove jugador abans que 
els pares. No es pot generalit-
zar. Però es crea una il.lusió que 
potser confon i, a la vegada, es 
trenca la de clubs modestos. 
Per això s’ha de regular tot 
plegat. Esta setmana m’arriba 
informació que, suposadament, 
una persona s’ha fet passar per 
coordinador d’un club per con-
tactar amb joves jugadors. Això 
s’escapa de les mans si és cert. 
Cadascú té els seus interessos.
Però no anem bé.  

MICHEL TERCERA FEDERACIÓ
La Rapitenca rebrà el 
Vilafranca, una altra final
La Rapitenca va perdre diumen-
ge al camp del Girona B (1-0). 
Un partit igualat en el que els 
rapitencs van tenir els seus mo-
ments i en el que van disposar 
d’opcions per avançar-se en 
el marcador a la primera mei-
tat. No va ser així i el Girona, 
avançada la segona, va fer l’1-0, 
amb una rematada de Katxu-
sima amb el cap, al segon pal. 
La reacció va existir però més 
amb el cor que amb el cap i la 
Rapitenca que va tornar torna a 
cedir una derrota per la mínima. 
Àlex Forés, un dels capitans de 
l’equip, dilluns al programa Mi-
nut 91, va manifestar que “està 
sent la història de gairebé  tota 
la temporada. Dins de la igual-
tat del partit, natros vam crear 

més ocasions però al final vam 
marxar de buit sense que el ri-
val ens superés. L’1-0 podem dir 
que no va ser just. Cal recupe-
rar-se i ja pensar en el proper 
partit, contra el Vilafranca”. El 
problema per la Rapitenca són 
les baixes. Chico és dubte per 
diumenge mentre Steffi té el 
creuat anterior trencat i el me-
nisc. Cuenca el peronè.  Cesc, 
per la seua part, ha decidit no 
seguir a la Rapitenca. Una de-
cisió per un tema professional i 
personal, segons fonts del club. 
El proper partit, una altra final, 
serà diumenge a la Devesa con-
tra el Vilafranca (12 h). Resten sis 
partits. Per mantenir opcions de 
permanència s’ha de guanyar. Sí 
o sí.

L’Ascó va assolir la tercera vic-
tòria seguida en guanyar al 
camp del Santboià (3-4). Els 
asconencs van avançar-se amb 
un gran gol d’Enric Cubells. Els 
locals van empatar abans del 
descans però el partit va oferir 
bones sensacions perquè l’As-
có estava ben posat i ja va tenir 
moments de protagonisme. La 
bona feina asconenca es va po-
sar en escena a la represa quan 
l’equip va progressar en el partit 
i va fer-ho amb domini de pilota 
i del joc. Cubells va repetir amb 
l’1-2 i Konu, posteriorment, va 

fer l’1-3 arran d’una bona ju-
gada col.lectiva ben culminada 
pel pichichi (10 gols). Hamza va 
ampliar l’avantatge i la confron-
tació semblava sentenciada al 
70. No va ser així perquè l’Ascó 
va acomodar-se i el Santboià va 
creure que podia, fent el 2-4 a 
manca d’un quart. La insistèn-
cia local va comportar el 3-4 i 
en afegit, el Santboià va estar a  
punt d’empatar. En tot cas, tri-
omf d’un Ascó que es distancia 
de la cua i que buscarà demà la 
quarta victòria seguida, contra 
el Sarrià. 

Pas endavant de l’Ascó, 
a Sant-boi (3-4)

LA PROPERA

Demà (19 hores) a l’estadi Josep 
Otero de Tortosa, es disputarà la 
Final de la Súpercopa de vete-
rans entre l’AV Roquetenc i l’AV 
Tortosa. Roquetenc fou campió 
de lliga i de Copa. El Tortosa,fi-
nalista de la Copa. 

Supercopa de 
veterans

Cesc és baixa. El jugador ha 
decidit no seguir. Ha rebut 
ofertes de Segona catalana 
i també de Primera, però en 
principi, el seu desig és anar 
a l’At Valls. El jugador ha de-
manat la baixa. La Rapitenca 
té un jugador a prova.

Cesc 
no continua a la 

Rapitenca El partit 
de Canal TE:

Amposta-Gandesa 
diumenge 23 h

Minut 91
Dilluns 22 h

Dimarts  22.30 h
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SEGONA CATALANA
Tortosa-Ulldecona, gran partit
Tortosa i Ulldecona van empa-
tar (2-2) en un partit amb gran 
ambient i que va ser de catego-
ria superior. El Tortosa, amb els 
minuts, va poder tenir protago-
nisme amb pilota i va poder ge-
nerar ocasions al primer temps. 
Ibra va marcar l’1-0. Però acte 
seguit, l’Ulldecona va empatar 
amb gol de Pere. I dos minuts 
més tard, a la sortida d’un cór-
ner, va remuntar. Els falduts van 
fer un gran treball, molt intensos. 
I van saber reaccionar. El Tortosa 
del minut 25 al 40 es va impo-
sar. A la represa, el partit va es-
tar obert, entre dos equips ben 
posats. Un rebot va suposar una 
assistència fabulosa pel local 
Keba que no va perdonar amb el 
2-2. L’UIlldecona, amb espais, va 

tenir contres per decidir. El Tor-
tosa va insistir però no va poder 
marcar. Al final, 2-2, resultat just. 
L’afició local, tot i no celebrar 
una victòria, va marxar satisfe-
ta pel partit. També va fer-ho la 
de l’Ulldecona. Fabregat, tècnic 
local,  lamentava que “estem, 
jugant com a la segona volta de 
la primera fase però ara no som 
eficaços. I quan marquem ens 
costa conservar l’avantatge i les 
errades penalitzen. Haurem de 
millorar en este sentit”. Moha, 
de l’Ulldecona: “valoro la reac-
ció de l’equip amb l’1-0 després 

El Tortosa va sumar 
el primer punt del 

play-off

Jesús i Maria-
Aldeana (2-2)

Jesús i Maria i Aldeana van 
empatar en un partit molt dis-
putat i que va estar obert fins 
el final (2-2). Gerard va mar-
car el 0-1. Va empatar Marcos 
a la represa. Però Nacho va 
posar l’1-2 i finalment Jor-
di Borràs, en el llançament 
d’una falta, va empatar. Lluís 
Fornés, tècnic del J i Maria: 
“partit molt intens contra un 
molt bon rival que  ens ho va 
posar molt complicat. Penso 
que el resultat va ser just i fe-
licitar el meus jugadors per la 
despesa física que van fer. De 
tots el rivals que ens han visi-
tat, l’Aldeana és qui més com-
plicat ens ho ha posat”. Ferran 
Simó, mister de l’Aldeana: “al 
comput general vam merèixer 
més. A la primera meitat vam 
fer el 0-1 i vam tenir un parell 
de situacions més. Defensiva-
ment vam estar molt bé. A la 
represa ells van tenir uns 15 
minuts molt bons i natros vam 
haver de fer un pas enrere. 
Ens van empatar. Vam canvi-
ar el sistema i vam estar més 
còmodes. I ens vam posar per 
davant una altra vegada. Arran 
d’una falta evitable ens van fer 
el 2-2. Ens vam emportar un 
punt però vam fer mèrits per 
poder sumar els 3. L’equip va 
jugar ben posat, deixant molt 
bones sensacions”. L’Aldeana 
rebrà diumenge el Tortosa.

La Sénia va perdre a Roda de 
Barà. Adrian Gonçalves, mister 
de la Sénia: “a la primera part ells 
van sortir dominant el joc, amb 
més possessió. Tot i no concedir 
ocasions, a natros ens va costar; 
no vam estar còmodes. Poc  a 
poc vam començar a estar estar 
millor amb pilota; vam tenir una 
ocasió amb un penal a Albert 
que no es va xiular. Poc després 
vam rebre l’1-0. Ens va afectar 
i acte segut ens van marcar el 
2-0. L’equip sabia que era im-
portant puntuar. I a la segona 
meitat va sortir intens. Vam ar-
riscar i vam dominar, generant 
moltes ocasions. De penal, este 
sí que es va xiular, vam fer el 
gol, i en vam marcar dos més, 
que foren anul.lats. Un d’ells no 
va poder ser fora de joc en cap 
moment. Vam tenir alguna op-
ció més. Però no vam empatar. 
Per la segona meitat vam merèi-
xer com a mínim l’empat”. 

Roda Barà, 2
La Sénia, 1

Ampolla, 4
Arboç, 1

L’Ampolla va golejar l’Arboç i 
suma 3 victòries en 3 jornades, 
i s’acosta a la permanència. 
Duran (2), Kader i Ferran van 
marcar. Al descans el resultat 
va ser 2-0. A la represa Kader. 
va sentenciar. Al final l’Arboç 
va reduir distàncies però els 
ampolleros van ampliar l’avan-
tatge amb el 4-1. Diego Reyes, 
tècnic de l’Ampolla: “va ser 
un partit contra un bon rival 
que va tenir les idees clares i 
que sabia el que volia. Natros 
també sabíem el que havíem 

de fer i ens va anar bé perquè 
l’equip va estar molt posat, 
creant ocasions. Ells també 
van fer-ne però natros vam es-
tar molt atents en defensa i, a 
més, vam tenir més encert en 
la culminació. Aquí va estar la 
clau. Al minut 20 anàvem 2-0 i 
a partir d’aquí vam tenir el parit 
controlat, generant altres pos-
sibilitats. A la represa ells van 
apretar i natros vam defensar 
bé, buscant la contra. En una 
contra ben portada vam fer el 
3-0. Ells van fer, en acció a pi-
lota aturada, el 3-1 però al final, 
amb un gran gol des de 30/40 
metres, Duran va aconseguir 
el 4-1. Molt content pel treball 
que estan fent els jugadors”. 

Catalònia-Móra la Nova (3-3)
Catalònia i Móra la Nova van 
empatar en un partit en què els 
visitants es van avançar amb el 
0-3 a la primera meitat. Després 
d’un bon inici local, amb un gol 
anul.lat i un parell d’opcions, el 
Móra la Nova es va imposar al 
centre del camp. Agus (2), un de 
penal, i Alexis van marcar. A la 
represa, els visitants van poder 
decidir, amb trets al travesser i 
una ocasió que va fregar el pal. 
El Cata es va posar dins del par-
tit amb un gol d’Escoda, de fal-
ta. Ruben Panisello, juvenil que 
està progressant, va marcar el 
2-3 (els visitants van protestar 
mans de John en la jugada prè-
via). I en afegit va esclatar la po-
lèmica. El visitant Batiste va des-
viar la pilota amb el braç, dins de 
l’àrea. L’àrbitre va xiular córner. I 

l’assistent, d’entrada semblava 
tapat, va aixecar la bandera, El 
penal va transformar-lo Escoda 
amb el 3-3. “un punt que sap a 
victòria, davant del millor equip 
del grup”, va dir Pau Alegria. Per 
la seua part, Ambrós, del Móra 
la Nova: “l’àrbitre va xiular cór-
ner i estava a prop, i l’assistent 
que estava lluny i amb jugadors 
pel mig, va aixecar la bandera. 
Ja fa dos partits que al 90 ens 
passen coses. Penso que el Ca-
talònia no va generar per fer 3 
gols i remuntar. Una llàstima 
perquè teníem sis punts gairebé 
assolits en els dos darrers par-
tits i ara ens hem quedat amb 
2”. El Móra la Nova va fer bones 
sensacions, sobre tot al primer 
temps. El Catalònia, lluitador, va 
salvar un punt. 

R Bítem-Vendrell, 4-1
El R Bítem va golejar el Vendrell 
(4-1) i ja porta 10 jornades sense 
perdre. Els de Bítem, reforçats, 
van fer un bon partit, amb ve-
locitat alta en la circulació de 
pilota, creant moltes ocasions 
i amb moments de protagonis-
me amb pilota. Margalef, que va 
ser dels destacats, va aprofitar 
un rebuig del porter visitant i va 
fer l’1-0. Poc després, els visi-
tants van empatar. El Bítem va 
refer-se i va fabricar oportuni-
tats per decidir al primer temps. 
Al descans es va arribar amb 

empat a un gol. Del Vendrell 
cal destacar la seua proposta, 
intentant jugar des del darre-
ra, avançant línies. El R Bítem 
va saber trencar-les i obrir pels 
costats, marcant Guillem el 2-1. 
Els locals no van sentenciar i el 
Vendrell va poder empatar en la 
seua ocasió (era el minut 85). A 
darrera hora, Adri va sentenciar, 
trobant els espais, i Emili en afe-
git va ampliar l’avantatge. 
Els de Bítem s’impulsen i demà 
tenen un partit clau a Móra la 
Nova.

Camarles-Riudoms, 1-2
El Camarles va cedir una der-
rota contra el Riudoms (1-2) en 
un partit amb polèmica. Els lo-
cals van protestar el penal que 
va ser el 0-1 a la primera mei-
tat. I van lamentar “dos que no 
es van xiular a l’àrea visitant”. A 
la represa, el Riudoms va fer el 
0-2 en una bona contra. Rosa-
les va reduir distàncies però, tot 
i intentar-ho, el Camarles no va 
poder empatar. David Reverté, 
segon entrenador del  Camar-

les: “lamentem la derrota en un 
partit amb circumstàncies ad-
verses en forma de decisions 
arbitrals que van condicionar. 
Penso que sobre tot a la sego-
na meitat si un equip va voler 
jugar i proposar vam ser natros, 
però van haver moltes inter-
rupcions i no es va poder jugar 
amb continuïtat. Malgrat això al 
segon temps vam intentar-ho 
i pensem que la derrota no va 
ser justa”.

d’una fase en què el Tortosa va 
tenir opcions. A la represa vam 
disposar d’espais per fer l’1-3. 
No vam fer-lo i ells van empa-
tar. Destacar el treball de l’equip. 

L’empat penso que va ser just. 
Ens els darrers minuts vam acu-
sar el desgast dut a terme. Vam 
estar a l’altura del partit”.

L’Ebre Escola és segon
L’Ebre Escola va guanyar al 
camp del Morell (1-3). I ara és 
segon del play-off d’ascens. 
Ossama, Buera, de penal, i Po-
vero, que tornava a l’equip, van 
marcar. Pepe Balart, mister de 
l’Ebre Escola: “a l’inici el Morell 
va sortir molt fort, però natros, 
molt sòlids en defensa, vam 
contrarrestar-ho. Amb els mi-
nuts vam progressar en el joc 
i Ossama va tenir una ocasió i 
després va marcar el 0-1. Vam 
seguir i un penal clar sobre Bu-
era va ser el 0-2. Abans del des-
cans Vam tenir una altra opció 
per encarrilar el partit. A la mitja 
part les sensacions eren bones. 

No obstant, a la represa, el Mo-
rell va entrar en el partit amb 
l’1-2. Malgrat això, l’equip no va 
perdre el control del joc, molt 
sòlid en defensa, tot i no tenir 
tant de control de pilota. Ells 
van tenir, fruit de la nostra pres-
sió, alguna pèrdua en la tran-
sició i així Povero va tenir una 
oportunitat per marcar. Des-
prés, arran d’un malentès en-
tre el central i el porter locals, 
Povero va establir l’1-3. Vam 
gaudir, amb espais, d’altres si-
tuacions. En resum, partit molt 
complet i gran victòria perquè 
fora de casa costa molt guanyar 
en el play off”.



18 esportsDIARI MÉS EBRE • divendres 17 de març / 2023

GANDESA, 4
J I MARIA B, 0

3A CATALANA

El líder va sumar una nova victò-
ria, contra el Jesús i Maria. 
Ivan Romeu, mister del Gandesa: 
“partit molt important per seguir 
la dinàmica. D’entrada, vam es-
tar prou bé en la sortida de pilota 
però a camp contrari ens va cos-
tar trobar espais i la solució fou 
buscar esquenes dels defenses 
rivals. Vam dominar molt el joc 
i vam anar generant Ocasions. I 
vam marcar l’1-0. Després vam 
fer el 2-0 i vam tenir una altra 
oportunitat molt clara. Ells van 
tenir una opció arran d’una falta 
penjada a l’àrea nostra. A la se-
gona meitat el partit va ser una 
mica diferent. Ells van fer un pas 
avant i això ens va comportar 
més espais; el partit es va tren-
car una mica més. Els dos equips 
vam estar més estirats i van ha-
ver més espais i vam poder te-
nir més situacions. Vam marcar 
el 3-0 que ja va sentenciar i, 
posteriorment, vam fer el quart 
gol, tenint altres possibilitats.  
Ells també van tenir una oca-
sió que va evitar Iniesta”. A falta 
de 10 partits, el líder té 11 punts 
d’avantatge. Des de la UD Jesús 
i Maria: “vam plantejar el partit 
amb defensa de cinc per con-
trarrestar el joc ofensiu del Gan-
desa. A la primera meitat vam 
tenir una opció per avançar-nos. 
Ells van fer l’1-0 i la clau fou poc 
abans del descans quan ens van 
marcar el 2-0. A la represa, tot 
i rebre dos gols, contents de 
l’actitud i la imatge de l’equip. 
El primer objectiu és evitar les 
dues darreres places i després ja 
verem si hi ha compensacions. 
Tot i les baixes que teníem vam 
donar la cara, al camp del lider. 
La imatge va ser positiva ell nois 
van donar-ho tot”.

petir molt bé, amb ordre defen-
siu i amb variants en atac. Vam 
crear les nostres opcions per a 
poder marcar, ells també les van 
tenir. Un partit molt competit i 
en el que hagués pogut passar 
de tot. Tot i la derrota, molt sa-
tisfet amb l’equip i per com va 
competir contra un rival que és 
un aspirant a l’ascens”. Serrano, 
tècnic de l’Amposta: “la valora-
ció és positiva. Vam aconseguir 
una victòria molt treballada. La 
situació a la taula no reflecteix el 
potencial actual del Perelló. I es-
tic convençut que si segueixen 
així guanyaran partits i se salva-
ran, podent pujar posicions a la 
classificació. Natros vam fer un 
partit molt serio.  Vam treballar 
molt defensivament i vam tenir 
les nostres opcions, a la primera 
meitat 3 ó 4 de clares. En el cas 
de marcar potser no haguéssim 
patit tan com vam haver de fer-
ho a la represa. Vam fer el 0-1 
però vam sofrir fins el final. El 
més important és que vam saber 
fer-ho”. L’Amposta rebrà diu-
menge el líder Gandesa, tarde 
de la presentació del futbol base. 

aspecte que cal millorar perquè 
no podem rebre 3 gols en pocs 
minuts, tot i tenir un avantatge 
com el que teníem. En tot cas, 
victòria important”. 

ROQUETENC, 1
AMETLLA, 0
El Roquetenc, després de 3 jor-
nades, va tornar a guanyar. Un 
gran gol d’Ayoub va valdre el 
triomf. Miquel Campos, cap de 
premsa del Roquetenc: “l’Ametlla 
va començar millor el partit, amb 
més possessió de pilota i fent 
diverses arribades. Però sobre 
el minut 20 el joc es va igualar i 
el Roquetenc també va trepitjar 
àrea rival. Va haver un penal per 
unes mans que no es van xiular i 
acte seguit sí que es va xiular pe-
nal a Ivan. El porter calero va des-
viar el llançament. A la represa, 
d’entrada, l’Ametlla va dominar 
el partit però el Roquetenc, amb 
els minuts, va tenir també domini 
i arribades fent Ayoub l’1-0 que 
va suposar la victòria. Ens vam 
defensar amb ordre i vam poder 
mantenir l’avantatge”. Xavi Subi-
rats, tècnic de l’Ametlla: “deixant 
de banda el partit de Gandesa, 
que fou un accident, este de dis-
sabte va ser el pitjor partit que 
hem fet. Malgrat això, penso que 
l’empat el vam merèixer. L’equip 
va anar de més a menys i a la 
represa no va poder reaccionar 
una vegada va rebre el gol. Por-
tem ara dues derrotes seguides 
però ens hem de refer pensant 
en els propers partits, que són 
força importants”. 

BENISSANET, 1
RAPITENCA, 2

vam empatar, amb gol de Mata. 
L’equip ja va estar millor i a la 
segona meitat vam seguir con-
trolant el joc. Vam haver de tre-
ballar molt per poder guanyar i el 
gol de Pau ens va posar per da-
vant. Vam poder sentenciar però 
no vam fer-ho i per l’ajustat del 
marcador vam patir fins el final. 
Destacar que l’equip va progres-
sar en la confrontació i que va 
lluitar molt per assolir el triomf, 
adaptant-se al partit”. 

PERELLÓ, 0
AMPOSTA, 1
L’Amposta va patir per guanyar el 
partit al camp del Perelló. Un gol 
de Quim va decidir. 
David Cuéllar, mister del Perelló: 
“el partit va ser igualat. Sabíem 
com juga l’Amposta, equip que 
circular molt bé per dins per des-
prés aparèixer per fora. Té moltes 
variants en el seu joc. Natros vam 
contrarrestar-ho molt bé, sobre 
tot a la primera meitat. A l’inici de 
la represa ens vam haver de fer 
enrere i això ens va poder pena-
litzar, rebent el 0-1. Però llavors 
el partit va canviar. Llavors vam 
estar molt intensos en els duels 
i van apretar més amunt. Però 
vam topar amb l’ofici d’un equip 
capdavanter i que en definitiva, 
és superior. Natros vam com-

MASDENVERGE, 3
LA CAVA, 4
La Cava reacciona i segueix re-
cuperant-se, amb el triomf a 
Masdenverge. Un partit que es 
va posar de cara pels visitants 
amb el 0-4, ja a la represa, amb 
els gols de Raül (2), De la Torre i 
Aleix de falta directa. A falta de 
set minuts el Masdenverge va 
marcar l’1-4 i posteriorment va 
fer dos gols que van ajustar el 
marcador.
Cristian Torta, del Masdenverge: 
“penso que vam fer la pitjor pri-
mera part de la temporada. No 
vam estar contundents i ells es 
van col.locar amb el 0-3 que ja 
casi va sentenciar. Malgrat que 
defensivament no vam estar bé, 
en atac vam generar un parell 
d’ocasions clares. A la represa, 
la dinàmica va canviar. Vam ser 
dominadors i vam crear ocasi-
ons. Ells de falta van fer el 0-4 
i van tenir una ocasió per fer 
el cinquè. A darrera hora vam 
ajustar el marcador amb el 3-4. 
Però l’apatia de la primera mei-
tat va passar factura. Ha de ser 
un toc d’atenció per veure que 
hem d’estar més actius els 90 
minuts”. Àlex Ventura, director 
esportiu de la Cava: “va ser un 
partit que es va posar de cara 
amb el 0-3 a la primera meitat 
i que a la segona vam ampliar 
l’avantatge amb un tret de falta. 
El Masdenverge va pressionar 
més a munt al segon temps i 
natros vam baixar intensitat, tot 
i poder marcar el cinquè gol. Al 
final ells van reduir distàncies. Un 

FLIX, 4
XERTA, 1
El Flix continua progressant i ja 
porta 10 punts dels darrers 12. El 
Xerta, per la seua part, ha perdut 
els darrers  tres partits.
Albert Saltor, mister del Flix: 
“vam sortir enxufats des de l’ini-
ci, amb una pressió molt alta, 
pressionant la sortida de pilo-
ta d’ells. Vam estar ben posats i 
als 20 minuts anàvem 2-0. Vam 
tenir moltes ocasions però vam 
tornar a no culminar. A partir del 
minut 30 ens vam veure supe-
riors i vam baixar el ritme. Ho 
vam parlar al descans i a la re-
presa vam tornar a sortir enxu-
fats, molt forts, tenint més pilota, 
aconseguint el 3-0. Després vam 
fer el 4-0 i ja a darrera hora ens 
van fer el 4-1. Vam ser superiors 
a les àrees i la victòria fou justa”. 
Des de Xerta comentaven que 
“a nivell de classificació, sabíem 
que era un partit important per 
al nostre objectiu. En el primer 
tram del partit ells van ser supe-
riors i van marcar 2 gols. Dues 
jugades evitables, tot i que cal 
destacar que en un dels gols ells 
van combinar bé i van culminar. 
A partir del 2-0, minut 25, el par-
tit es va igualar bastant. Natros 
vam fer un pas avant i vam co-
mençar a pressionar més amunt. 
En este tram del partit, del mi-
nut 25 a la mitja part, natros 
vam tenir 3 ocasions mot clares 
que el seu porter va aturar, una 
d’elles amb una gran interven-
ció. Van ser opcions per haver 
pogut entrar en el partit de cara 
a la segona meitat. A la represa, 
només començar, un rebuig de 
la seua defensa va suposar una 
assistència perfecta per al seu 
davanter que, amb un control i 
definició molt bones, va marcar. 
Era el minut 50 i amb el 3-0 ells 
ja van encarrilar el duel. Natros 
vam intentar entrar dins del par-
tit però no vam poder i el Flix va 
sentenciar amb el 4-0. Al final 
vam marcar el 4-1. En general, el 
Flix va ser superior. Natros vam 
poder entrar en el partit en di-
versos moments però no vam 
poder aconseguir-ho tot i tenir 
opcions. A seguir treballant que 
encara queda molt”.

Ramon Grau, del Benissanet: 
“vam plantar cara a tota una 
Rapitenca. I a la primera meitat 
vam tenir quatre o cinc ocasions 
clares, a més del gol. Al descans 
penso que si enlloc de l’1-1 ar-
ribem amb un 3-1 o un 4-1  no 
hagués estat injust. A la segona 
meitat natros vam baixar el ritme 
i ells van apretar més. Ells no van 
generar però van aprofitar l’oca-
sió que van tenir per marcar l’1-
2. Penso que el resultat fou in-
just. Un empat hagués estat més 
correcte. Content de l’actitud. 
Tot i la situació que estem i les 
baixes, l’equip va respondre i va 
estar a l’altura, amb compromís”.
Francesc Calduch, segon entre-
nador de la Rapitenca: “vam co-
mençar bé amb un parell d’arri-
bades i una ocasió clara. A partir 
d’aquí ens vam relaxar i ells van 
tenir 3 ocasions clares i ens van 
marcar l’1-0. Ells es van créixer. 
Ens va costar. Pero a poc a poc 
vam reaccionar i en un córner 

TORTOSA EBRE, 6
CORBERA, 0
El Tortosa Ebre ha sumat 16 
punts dels darrers 18. Òscar 
Rumense, del Tortosa Ebre: 
“va ser un partit amb poca his-
tòria, com el marcador va re-
flectir. Tot i tenir diverses bai-
xes, l’equip va sortir ben posat, 
molt concentrat. I marcar aviat 
ens va donar la calma necessà-
ria. Vam ser dominadors sen-
se concedir ocasions de gol 
a un rival que va ser valent en 
el plantejament i que va vo-
ler jugar en tot moment. Això 
va permetre tenir espais i vam 
fer els altres gols. Hem de se-
guir en esta bona dinàmica que 
portem”. Al descans el resultat 
fou 3-0 i a l’inici de la represa el 
partit va quedar sentenciat amb 
el quart gol. Des de Corbera es 
comentava que “derrota clara a 
Tortosa, en un partit en què mai 
vam entrar-hi, sent el rival molt 
superior en tot moment. Fins 
ara la millora esperada amb els 
fitxatges no arriba”.

GODALL, 1
S BÀRBARA, 2
Juanjo Aguntin, tècnic del Go-
dall: “partit bastant igualat amb 
la diferència que el Santa Bàrba-
ra va materialitzar les ocasions 
que va tenir i natros no. Al primer 
temps vam tenir-ne 3 ó 4. Ens va 
faltar intensitat i també poder fi-
nalitzar les jugades.  A la represa 
ells es van avançar de penal i van 
fer el segon gol arran d’una erra-
da defensiva nostra. Natros vam 
crear bastantes ocasions, sobre 
tot arran de la seua expulsió i 
vam reduir distàncies amb l’1-2. 
Però ja va ser tard, tot i que al 
darrer minut vam poder empa-
tar. El partit era molt important 
per sortir de la part baixa. Ara 
anem a Corbera amb necessitat 
per distanciar-nos de les places 
de descens”. Jefrey, del Santa 
Bàrbara: “vam fer un gran partit, 
amb molt bona actitud, en una 
jornada que portàvem moltes 
baixes. A la primera meitat vam 
estar molt bé, tenint dos o tres 
ocasions clares, amb un penal a 
favor que el porter local va atu-
rar. I el rebot també. A la segona 
meitat vam seguir igual, buscant 
el gol i fruit d’això va haver un al-
tre penal que també ho era i que 
fou el 0-1. Ells van apretar més 
però ens vam defensar amb in-
tensitat i, a més,  vam aconseguir 
el 0-2. Ens van quedar amb 10 
per una expulsió injusta. Ells van 
fer l’1-2 i natros vam patir però 
vam sumar els 3 punts, que ens 
feien falta”. 
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BY JOAQUIN CELMA

ELS SIS GERMANS DE L’AMPOSTA B
LA PORTADA DE LA SETMANA
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EQUIP DE LA JORNADA

ENTRENADOR DE LA JORNADA:  RUBEN SUBIRATS (ALCANAR)

· La mare d’un entrenador posa 
una espelma cada partit. Amb 
tanta espelma i resar tant, al fi-
nal hi ha resultats. És la mare de 
Jordi Mena, de l’Ascó.
· Quins dos entrenadors van 
menjar una paella diumenge a 
les tres de la tarda? Potser per 
muntar un nou Club. Tinc la foto 
però no es pot publicar.
Seguiré informant.
· A la jornada 24 o 25 el Gandesa 
serà campió. Ull a la dada, últi-
mes 7 jornades 33 gols a favor 
i 2 en contra. I atenció a Gumi-
el. La millor marca eren 14 gols 
(17/18) i ara ja en porta 12 gols. 
¿Quina vitamina vitamina pren 
cada matí?.
· Un jugador que va fitxar per un 
equip, gat vell total. Quan no li 
fa mal l’isquio, li fa mal el cap i 
quan no el peu. Continua lesi-
onat i es va fitxar com un gran 
crac.
· Cas Negreira i Can Barça no 

passarà res. Hi ha massa inte-
ressos perquè el Barça estigui 
a Segona. No sé si algun jutge 
és del Barça, del Madrid o del 
Saragossa. Només sé que no 
passarà res. Són molts anys al 
futbol. Es passarà pàgina ja ho 
veureu. 
· Compte amb els moviments 
a les banquetes de 2a catalana, 
veurem coses rares, poden ha-
ver-hi canvis importants.
· Pròxima temporada, a La Se-
gona catalana, poden militar: 
Alcanar, la Cava, Amposta, La 
Sénia, R-Bitem...seria gairebé 
com una segona catalana.
· Que en un col.legi de Madrid 
de 1500 alumnes siguin del 
Madrid o de l’At de Madrid és 
normal. Però que solament dos 
siguin fanàtics d’equips estran-
gers no és tan normal. Un d’ells 
és del Manchester United, és 
el  meu fill Quim. El seu millor 
amic Miguel, és del Liverpool. 

TOP SECRET
· La meva teoria que els sis 
equips ebrencs  cada setma-
na se salvaran encara està vi-
gent. El grup on està el Móra la 
Nova, R-Bítem i Catalònia dels 
9 partits jugats cap perdut. A 
l’altre grup, l’Ampolla està a un 
pas de la salvació. Camarles, 
malgrat la derrota, crec que 
se salvarà. La Sénia ho té més 
complicat. L’àrbitre va anul.lar 
dos gols, un era legal, al camp 
del Roda Barà.
· Una de les millors tempo-
rades a la 4 catalana, cinc 
equips separats per dos punts. 
Qui pujarà? Amb tots els meus 
respectes al Camarles B i Am-
posta B, crec que el campió 
sortirà entre el Pinell, Gines-
tar i Alcanar, equip aquest que 
només té un partit molt com-
plicat, contra el Camarles B. I 
que porta 8 victòries seguides.
·Un Tortosa imparable a la pri-
mera fase i en aquesta segona 
està desconegut: només un 

LA JORNADA
punt en 3 partits. I si no puja i 
puja l’Ebre Escola? pot haver-hi 
embolic o culebró.
· Mai cal relaxar-se. La Cava 
guanyava 0-4 a Masdenverge 
al 83 i gairebé salta la sorpresa 
quan l’equip local en 6 minuts va 
fer tres gols. Va passar el mateix 
a Jesús, guanyava 0-3 el Móra 
la Nova i va empatar el partit el 
Catalònia 3-3. I l’Ascó guanyava 
1-4 al minut 75 i gairebé el Sant-
boià empata. Al final, 3-4.
· Al  partit Catalònia-Móra la 
Nova, en afegit, el visitant Bati va 
tocar la pilota amb el braç. L’àr-
bitre va xiular córner. L’assistent, 
lluny de la jugada i amb poca 
visibilitat, va aixecar la bandera. 
I va encertar. Els moranovencs 
van reclamar unes mans del lo-
cal John, abans del 2-3.
· El Cambrils Unió de Camarero 
en els tres partits ha sucumbit a 
partir del 80. Aquesta setmana 
anava guanyant 1-2 i al 82 el ri-
val va empatar. L’ampollero Gui-

llem Navarro s’incorpora.
· La Rapitenca, en tota la tem-
porada, només 4 victòries; és 
últim per mèrits propis. No 
posaré llenya al foc ara que cal 
donar suport a aquest equip, 
però amb Teixidó aquest equip 
no seria últim. Ho garantitzo.
· Un 10 a tots els equips que 
van guardar un minut de silen-
ci pels tres nois de Camarles i 
també al Barça B i Nàstic. I a 
més un columnista a La Van-
guardia va fer un preciós arti-
cle.
· A mi m’agradaria que po-
guessin pujar a tercera divisió 
Reus Reddis i Valls però no-
més n’apuja un. El meu pro-
nòstic és que pujarà el Reus 
Reddis.
· Que malament es dissenyen 
les competicions, estem a 
meitat març i a la 4 catala-
na ja hi ha nous equips de 3a 
mancant una jornada: Cunit i 
Cambrils B.

EQUIP DE LA SETMANA: TORTOSA EBRE

SIS JORNADES SEGUIDES SENSE PERDRE, 

CINC VICTÒRIES I UN EMPAT. DE LA ZONA 

COMPROMESA A MEITAT TAULA

PARES I FILLS DEL FUTBOL EBRENC (3)

El perellonenc Narcís amb el seu fill.Nacho Pérez i els seus fills.
De l'Aldeana, Fortunato 

i la seua filla
Xavi Cid i el seu fill Sergi.

Magrinyà, Sanchez i Sabaté. Sis jugadors de l’Amposta B, tres parelles de germans.

JORDI ABELLÓ
(Ebre Escola)

PAU MARTÍ
(TORTOSA EBRE)

ERIC 
(Ametlla)

JOEL
(Ampolla)

FERRAN
(Ascó)

EFREN MARTÍ
(Roquetenc)

RAÜL FRANCH
(La Cava)

SERGI ESCODA
(Catalònia)

JOSEP CALLAU
(Santa Bàrbara)

GUIMEL
(Gandesa)

CARLOS
(Flix)

PAU CARCELLÉ
(Rapitenca B)

MARGALEF
(R Bítem)

Emilio Alegre i la seua filla Marta, 
jugadora de l’Aldeana. Gran família 

futbolera de l’Aldea.
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4A CATALANA

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

61
50
51
43
52
62
51
44
44
31
32
31
21
22
24
21

4a cata. 20 jor.      GF       GC     PNTS

28
21
28
21
31
37
25
46
47
28
43
59
57
45
57 
67

42
41
40
40
40
38
37
31
31
29
21
18
16
11
11
6

AMETLLA B, 6
TIVENYS, 2
Jordi Subirats, mister de l’Amet-
lla: “va ser una victòria àmplia i 
treballada. La primera part, con-
tra vent, vam estar molt serios 
en defensa. A més, Salifu va fer 
l’1-0 i en una contra vam ampliar 
l’avantatge. Però el partit es va 
ajustar quan el Tivenys va marcar 
de córner directe. A la segona 
meitat amb el vent a favor vam 
ampliar el marcador amb dos 
gols. I a partir d’aquí el partit es 
va acabar. Vam obtenir un triomf 
treballat que ens anirà bé per a 
l’estat anímic. I en esta jornada 
vam ser efectius cara a porteria. 
Content del treball. Portem dues 
victòries seguides que reforcen”. 
David Montardit, del Tivenys: 
“vam estar poc contundents a les 
àrees. Vam estar febles en l’as-
pecte defensiu i en l’ofensiu no 
vam aprofitar les ocasions que 
vam crear en moments puntuals 
que haguessin pogut canviar la 
dinàmica del partit. A la represa, 
amb el vent favorable per a ells, 
cada arribada gairebé va ser gol. 
Resultat una mica abultat però 
cal passar pàgina. Els propers 3 
partits són seguits a casa”. 

GINESTAR, 1
CAMARLES B, 0

CATALÒNIA, 3
PINELL, 5
Dani Fernandez, tècnic del Ca-
talònia B: “els primers 60 minuts 
van ser força igualats però se-
guim amb una dinàmica d’errors 
que contra estos rivals castiguen. 
Al minut 2, arran d’un córner, no 
vam estar atents a la zona de re-
butjos i el xut va ser el 0-1. Vam 
passar uns minuts de dubte però 
poc a poc vam millorar, pressio-
nant de forma més coordinada i 
projectant bé els espais. Així vam 
igualar el partit. Al minut 20 Vlad 
va rematar una falta que va trau-
re Dani i va empatar.  L’equip va 
tenir una fase en què va superar 
al rival, amb bones vigilàncies 
defensives i estant bé amb pilo-
ta, guanyant fluidessa en la cir-
culació i així vam fer una jugada 
que va comportar un penal que, 
no obstant, no vam transformar. 
Haqués estat important arribar 
amb avantatge al descans. Del 
2-1 es va passar a l’1-2 amb un 
xut ben executat. Al minut 60 per 
expulsió d’Adrià ens vam quedar 
amb deu i de la falta, amb un 
golàs, ens van marcar l’1-3. Vam 
passar per una fase complicada. 
El Pinell va buscar la sentència, 
tenint opcions. Però Bonet al 70 

ALDEANA B, 2
FATARELLA, 3
La Fatarella va remuntar al camp 
de l’Aldeana i va assolir la sego-
na victòria seguida fora de casa. 
Xavi Solé, mister de la Fatarella: 
“vam començar amb 12 i al des-
cans van arribar dos jugadors 
més. Vam buscar jugar ordenats, 
amb les línies juntes i esperant la 
nostra ocasió. L’Aldeana va dur 
més la iniciativa i es va avançar 
amb un gol de Batalla, jugador 
del primer equip. A la represa, 
el propi Batalla va fer el 2-0. No 
obstant, una vegada vam poder 
més canvis, l’equip va reaccio-
nar i el nostre Killer Perendoski 
va fer el 2-1. Aitor va empatar i 
poc després, Arnau va establir 
el 2-3 davant el deliri de l’afició 
desplaçada. En 15 minuts vam 
marcar 3 gols. Fins el final, vam 
jugar replegats i vam conservar 
l’avantatge”. La Fata, amb dos 
victòries seguides, puja a la vui-
tena plaça.

S JAUME, 1
OLIMPIC, 3
Anton, del Sant Jaume: “partit 
fluix dels dos equips, amb poca 
intensitat i amb poques ocasi-
ons de gol. Sobre el minut 15, 
en un error en sortida de pi-
lota, ens vam fer gol en pròpia 
porteria. Vam haver de remar 
contracorrent, sense patir en 
defensa,  però no arribant amb 
claredat. En un jugada ens van 
fer un penal innecessari i va ser 
l’empat. En els darrers minuts 
del primer temps, una mala sor-
tida de pilota nostra, va haver 
un malentès i ens van fer l’1-2 i 
així vam arribar al descans. Vam 
intentar rectificar. Vaig fer fins 
a nou canvis, però vam seguir 
amb poca profunditat. Ells tam-
poc va tenir cap ocasió i el tercer 
gol ja fou al final del partit amb 
una vaselina des de casi el mig 
del camp. Resultat molt abul-
tat perquè natros no vam estar 
bé, però l’Olímpic, tampoc. Un 
Olimpic del més fluix dels dar-
rers anys, va aprofitar les nostres 
errades. Hem de seguir, buscant 
recuperar el fil que portàvem al 
camp del Tivenys on intenta-
rem traure alguna cosa positiva”.  
Des de l’Olímpic: “va ser un par-
tit bastant disputat sobre tot a la 
primera meitat quan l’Olimpic va 
dominar més el joc buscant les 
esquenes de la defensa local. 
Vam fer diverses arribades però 
que foren contrarrestades pel 
porter i defensa locals. Després 
el Sant Jaume també va fer les 
seues arribades a l’àrea nostra, 
amb algun xut llunyà. Posterior-
ment, un error de la defensa del 
Sant Jaume fou un gol en pròpia 
porteria. De penal (Martí casi  el 
para), ens van empatar però poc 
abans del descans, ens vam tor-
nar a avançar amb l’1-2. La re-
presa va ser intensa. Natros vam 
buscar marcar per  sentenciar. 
Els canvis van donar energia. 
La defensa va estar forta i no va 
donar opció. Intentàvem buscar 
la contra però no vam fer amb 
perill fins que Moha va aconse-
guir l’1-3 amb una vaselina des 
de bastant lluny de l’àrea. L’1-3 
fou definitiu”.

LA GALERA, 2
J I MARIA C, 2
Antonio Morales, tècnic de la 
Galera: “sabíem que ens troba-
ríem a un rival molt intens que 
lluita totes les pilotes. Natros ha-
víem de jugar amb actitud. Però 
sobre tot a la primera meitat ens 
van guanyar en intensitat i en els 
duels. Natros si que vam tenir un 
parell d’ocasions, però van ser 
ells els que es van avançar al mi-

nut 20. Ells van ser més intensos 
en el primer temps. A la represa 
natros vam començar bé, sent ja 
més intensos. Ells ja no van ar-
ribar amb claredat i natros vam 
empatar. Tres minuts després 
vam fer el 2-1. Vam generar dos 
o tres ocasions per poder deci-
dir, però no vam transformar-les. 
I en una falta de 35 metres, a fa-
vor dels visitants, la pilota no va 
anar per sobre la tanca i va entrar 
per la part del porter. Ells sent 
directes ho van intentar però 
no van fer més perill. Natros 
vam fer més perill però no vam 
poder marcar. Penso que, amb 
tot els respecte al Jesús i Maria, 
que va lluitar molt, podíem ha-
ver guanyat. Seguirem treballant 
per millorar”. David Torres, del J i 
Maria: “va ser un partit molt dis-
putat, molt intens per part dels 
dos equips. L’equip va donar la 
cara i va ser competitiu fins el fi-
nal. Iker amb un gran gol va fer 
el 0-1. Ells van tenir alguna opció 
i natros també, amb una jugada 
que el nostre jugador marxava 
cara porta i fou subjectat i va re-
bre una falta que hagués hagut 
de ser expulsió i no es va xiular. 
Ells a la represa van sortir forts i 
van remuntar aprofitant indecisi-
ons nostres. Vam tornar a reac-
cionar i de falta vam fer el 2-2. 
Vam tenir arribades com una de 
Cristian per fer el 2-3. Molt sa-
tisfet. Comptàvem només amb 
12 jugadors. L’equip va lluitar i va 
competir com cada setmana”.

va fer el 2-3, jugant amb defensa 
de tres i abocats. Al 85 ens van 
marcar el 2-4. Al 90 vam marcar 
el 3-4 però el Pinell va seguir te-
nint contres i natros no vam po-
der empatar. Al 94 en la sortida 
d’un corner ens van fer el 3-5. 
Tres derrotes seguides contra ri-
vals de la part alta. Ens quedem 
en la situació que ara ens toca 
viure. També situació ara com-
plicada amb lesions inesperades 
i baixes de jugadors importants, 
que s’han ajuntat. Em quedo 
amb l’actitud de l’equip que, tot 
i les adversitats, va treballar fins 
el final i va estar viu dins del par-
tit fins al darrer instant”. Lizaso, 
del Pinell “vas ser un partit molt 
disputat i fins el final va haver 
emoció. Se’ns va posar bé amb 
el 0-1 però després ens van 
empatar. Va haver un penal i la 
clau del partit fou que el porter 
nostre va aturar-lo. Això ens va 
donar molta força, marcant l’1-2. 
Vam fer canvis, i vam tenir altres 
opcions. A la segona part, vam 
ampliar l’avantatge i vam seguir 
lluitant davant d’un Catalònia 
que va pressionar més amunt. 
Avançada la represa, amb el 2-4, 
el partit es va ajustar amb el 3-4 
però en afegit vam aconseguir el 
3-5 que va sentenciar. Un gran 
partit i felicitar l’equip. També dir 
que fou una jornada en què vam 
recuperar gent i es va notar”. 
Lizaso afegia que “admeto que 
puc protestar en alguna ocasió, 
però mai he insultat a un àrbitre. 
Dissabte va haver una persona 
del públic, a prop de la banque-
ta, que va insultar-lo i l’àrbitre 
em va expulsar. Vaig intentar 
aclarir-ho però no em va deixar 
amb la seua actitud”. 

El Ginestar va guanyar el Camar-
les B amb un gol de Pinxo a la 
primera meitat. Partit d’emo-
cions en el que es va viure un 
emotiu minut de silenci. 
Víctor Sabaté, tècnic del Gines-
tar: “el partit va ser molt igualat 
i també travat. Natros ens vam 
avançar amb el gol de Pinxo i a 
partir de llavors vam jugar més 
replegats buscant la contra. Vam 
estar bé en defensa i la veritat és 
que no ens van fer perill. No obs-
tant, vam haver de treballar molt 
perquè el Camarles va apretar, 
sobre tot a la segona meitat”. 
Florin, del Camarles: “a la pri-
mera meitat no vam estar bé, no 
vam ser intensos  en els duels i 
en general no vam estar ben po-
sats. A la represa vam intentar.ho 
i vam fer un pas avant, amb més 
intensitat. Però, malgrat això, no 
vam poder crear ocasions, si bé 
ells tampoc. Penso que era un 
partit de 0-0”. El  mister del Ca-
marles admetia que “vam passar 
una setmana molt complicada i 
es va notar, principalment a l’ini-
ci del partit i a la primera meitat. 
Destaco els jugadors perquè, 
amb el seu estat, van decidir tirar 
avant i disputar el partit. Tindrem 
més partits per dedicar-los gols i 
victòries”.

ALCANAR, 3
GANDESA B, 0
L’Alcanar va sumar la vuitena 
victòria seguida. Va guanyar el 
Gandesa, equip també de la 
zona capdavantera de la taula 
(3-0). Ruben Subirats, tècnic de 
l’Alcanar: “sabíem que teníem un 
partit molt complicat i així va ser. 
Ens va costar molt posar ritme 
al partit, penso que la remata-
da al pal del Gandesa va ser un 
toc d’atenció i a partir d’allí vam 
fer més bon futbol i vam tenir 
les ocasions fins fer el 2-0. A la 
segona part ens va tocar sofrir 
però l’equip va defensar molt bé 
a un Gandesa que va ser superior 
a natros. I ja amb espais, al final, 
vam poder decidir amb el 3-0 
definitiu”. Sergi Vidal, del Gan-
desa: “vam començar bé, jugant 
a camp contrari i tenint opcions, 
amb un tret al pal. Sobre el minut 
20 l’Alcanar va fer un pas avant i 
va aconseguir l’1-0. El gol ens va 
afectar i ens van marcar el 2-0. 
Al descans vam parlar-ho i vam 
fer modificacions. A la represa 
vam sortir a buscar el gol que 
ens posés dins del partit. Vam 
generar noves opcions però no 
va ser possible. En una jugada en 
què penso que s’havia d’expulsar 
a un jugador de cada equip, es va 
expulsar al nostre. I amb espais, 
al final, l’Alcanar va sentenciar”.

AMPOSTA B, 9
LA CAVA B, 0
L’Amposta B va golejar el filial 
de la Cava que va presentar-se 
minvat d’efectius amb 12 juga-
dors.  Els locals van decidir ja 
al primer temps amb el 5-0 i a 
la represa van marcar els altres 
gols, fallant un penal. El filial 
ampostí és ara líder, tot i que 
Pinell i Camarles han d’acabar 
el partit suspès al seu dia. En la 
propera jornada, l’Amposta visita 
el Gandesa B, “un desplaçament 
molt complicat pel potencial 
del rival”, va dir Cano, mister de 
l’equip ampostí
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BY JOAQUIN CELMA

Futbol sala

Veterans

Futbol femeníHandbol

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
derrota a Sabadell (3-2)

HANDBOL

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. 
L’Ascó va perdre contra el Sant 
Sant Vicenç B (19-30). L’equip, 
després de ser un referent a la 
categoria, ja va afrontar el par-
tit descendit. 

** 1a LLIGA CATALANA SÈNI-
OR FEMENÍ. 
Va començar la fase d’ascens i 
la de permanència. En la d’as-
cens, l’Ampolla va perdre per 
43-20 a la pista del Garbí, equip 
que es consolida en zona d’as-
cens, sent un ferm aspirant a 
pujar.  “Totes les jugadores ho 
van donar tot dins la pista, però 
no va sortir res, i aquests equips 
no perdonen. Ara a oblidar el 
resultat, aixecar-nos per rebre 
el pròxim diumenge a les 12 h, a 
La Salle Montcada, al nostre pa-
velló”. Per la seua part, en la fase 
de permanència, l’HC Perelló, 
segon, va perdre (23-22) a la 
pista del Cerdanyola, equip que 
estava a la cua. Primera part de 
les perelloneques i reacció local 
a la represa en duel molt igualat 
en el que hagués pogut passar 
de tot. Ni ningú està sentenciat 
ni ningú està salvat. Proper par-
tit (a Ferreries) contra el Banyo-
les. Queden set jornades.

** 2a div. Futbol 11. 19 jornada. 
Cambrils Unió-Gandesa 3-1
Aldeana-Terres de Lleida 1-1
Gran partit, intens. Eva va fer l’1-
0 a favor de l’Aldeana i Lorena va 
empatar poc després. 
** Lliga Ebre futbol-7. 20 jornada
Arnes-la Cava A 0-1
J i Maria-R Bítem 0-7

El sènior masculí va caure per 
la mínima a la pista del Plau-
tordera Salicrú (33-32). “Bon 
partit dels tortosins, llàstima 
que un cop més la mala actu-
ació del duo arbitral va decidir 
el resultat”. 
Proper partit, demà dissabte a 
les 19.30 h a Ferreries.
El juvenil masculí va guanyar 
26-24 al Martorell en un altre 
partit emocionant i igualat.
El cadet masculí va guanyar el 
Gavà per 44-37. 
“Victòria clara i merescuda 
contra rival que tenia dos punts 
d’avantatge a la classificació”.
L’infantil masculí va perdre a la 
pista del Sant Martí per 44-26. 
L’equip va anar de més a 
menys.
L’infantil femení va imposar-se 
a la pista de la UE Sarrià per 
18-33. 
Segon partit de la segona volta 
de la fase A sèrie A-2, de la lliga 
de les noies d’infantil dirigides 
per Alexandra Albesa.

Demà dissabte, nova final, 
contra la Roca

L’Handbol Amposta va perdre 31-
21 a la pista del segon classificat 
l’Oar. L’equip va posar contra les 
cordes al conjunt local a la pri-
mera meitat, arribant al descans 
amb l’ajustat resultat de 14-13 
favorable al conjunt del Vallès 
Occidental. A la represa el con-
junt de Marc Fornós va continu-
ar competint i tenint opcions a 
l’encontre, però el bloc entrenat 
per Carolina Carmona a partir de 
l’equador de la segona meitat va 

trencar la confrontació, obtenint 
llavors una renda de gols molt 
inflada pel que es va veure al pa-
velló municipal de l’Oar, on l’Am-
posta va competit més de qua-
ranta minuts a un clar candidat a 
l’ascens de categoria.
Demà dissabte una altra final 
al pavelló d’esports d’Amposta, 
contra el Mubak BM La Roca a 
partir de les 19 h. La situació és 
complicada. 
Només val la victòria.

Centre Esports 
Tortosa

El sènior masculí del Club 
Volei Roquetes de Súperlli-
ga 2 va perdre a Sabadell, 
3-2 amb parcials (25-21/25-
16/17-25/17-25/15-6). “Partit 
en el que l’equip intenta re-
muntar després d’un inici on 
les errades no forçades van 
fer perdre els dos primers sets. 
Al final en el tie-break el Sa-
badell va ser superior i es va 
emportar el partit”. La pròxima 
jornada l’equip jugarà  el dar-
rer partit a casa contra el CV 
València. 
Altres resultats d’equips del 
club. Victòria del cadet masculí 
blau (3-1) contra el CV Terras-

sa. Triomf de l’infantil masculí 
(3-2) contra el CV Mataró. Per 
la seua part, victoria del sènior 
masculí B contra  el Mundet B 
(3-0). Derrota del juvenil mas-
culí (3-0) a la pista CV Encamp.
L’infantil femení Blau va perdre 
(2-3) contra el Sant Gervasi. 
L’infantil femení Blanc va gua-
nyar (2-3) a la pista del Màgic 
Volei. Victòria del cadet mas-
culí blanc (3-0) contra el CV 
Vall-hebron. Derrota del cadet 
femení (3-0) contra Volei Rubí. 
Per últim, el juvenil femení va 
perdre (3-2), també a la pista 
del Rubí. 
Nota i foto: CV Roquetes

Olimpic-F Alcanar 0-10
Rapitenca-Roquetenc 1-6
Ampolla-la Plana sus
Amposta-Tortosa 1-10
La Cava B-Campredó 4-0
Roquetenc és líder amb 55, se-
guit pel F Alcanar, amb 51 (un 
partit menys). El Perelló, tercer 
amb 48 (un partit menys).

Alcanar-S Bàrbara 3-0; Roquetenc-Aldeana 6-0; Rapitenca-Torto-
sa 4-1; Amposta-Ametlla 7-1; Perelló-Canareu sus. Líder la Rapi-
tenca amb 34, Alcanar 33, Roquetenc 31 (un partit més), Amposta, 
31 (un partit menys) i Tortosa 30.   

LLIGA DIVISIÓ D’HONOR. El FS Roquetes va tornar a perdre, esta 
vegada a casa contra el Reus (5-8). Ara és dotzè.
LLIGA PRIMERA DIVISIÓ. Grup 6 A. El líder Amposta va empatar en 
el derbi contra l’AES la Sénia (4-4), en un partit molt intens. El Tivissa 
va guanyar a la pista del Nàstic (4-5). El Futsal Tortosa descansava.  
Grup 6 B. El líder Hostal de l’Anton de Batea va perdre el primer par-
tit, contra el Flix (4-6). Segueix líder, a dos punts del Priorat. El Móra 
d’Ebre va golejar el Futsalpax Tarragona (9-3). 
LLIGA SEGONA DIVISIÓ. Grup 11. El líder Experience Amposta va 
guanyar el derbi contra l’Amposta B per 3-4. L’Alcanar, segon clas-
sificat, no va disputar el partit a Ulldecona. Es jugarà el 16 d’abril. 
Per la seua part, el Rapitenc va imposar-se a Vinallop (3-4) i ara és 
tercer. L’Ampolla no va poder presentar efectius suficients a Miami. 
EI  Roquetes B va caure a Vilaseca (4-2). Grup 12. El líder Guiamets 
va golejar a Miravet (1-4). L’Inter Rasquera va perdre 9-4 a Riudecols 
i el Móra la Nova va caure a casa contra l’Aula Esport (5-6). L’Ascó va 
vèncer a Botarell (1-2). 

Infantil masculí del CV Roquetes.

12 Hores d’Handbol
El Centre d’Esports Tortosa ha 
comunicat que “des de la Fun-
dació Privada Tutelar de les Ter-
res de l’Ebre (entitat sense ànim 
de lucre que defensa els drets, 
protegeix i vetlla per la quali-
tat de vida de persones amb 
discapacitat intel·lectual i gent 
gran) ens han proposat col·la-
borar amb els seus projectes 
Ens ajudes a omplir la nevera i 
Sense cap plat a taula. El Centre 
d’Esports Tortosa, com a club 
esportiu referent al territori cre-
iem que tenim l’obligació moral 
d’ajudar a millorar la qualitat de 
vida d’aquestes persones, l’es-
perit i els valor que genera l’es-
port estan totalment lligats amb 
els valors humans d’una entitat 
compromesa amb la societat. 
Donat que demà dissabte dia 18 
de març celebrarem l’esdeveni-
ment esportiu de les 12 Hores 
d’Handbol, proposem que sigui 
també un esdeveniment solida-
ri, duent a terme una campanya 
de recollida d’aliments i pro-
ductes d’higiene (compreses, 
empapadors, paper higienic, 
mocadors de paper, gel, xampú, 
colònia, ...) durant tota la jorna-
da, per ser destinats a omplir el 
rebost”  així ajudar a cobrir les 

necessitats alimentàries i higie-
niques d’aquestes persones. Es 
repartirà una tira amb numeros 
a tot aquell/a que hi col.labo-
ri. Es sortejarà abans del partit 
del sènior i qui tingui el número 
premiat llançara un penal a un 
porter del club. Si fa gol tindrà 
un premi facilitat per la Funda-
ció Privada Tutelar de les Terres 
de l’Ebre (gol solidari), i si no el 
fa, una pilota facilitada pel club”.

HANDBOL



22 gastronomiaDIARI MÉS EBRE • divendres 17 de març / 2023

LASANYA 
D’ALBERGÍNIES

Ingredients (4 persones): 
•  3 albergínies mitjanes
•  2 pebrots vermells 
•  200 g de formatge de cabra 
•  10 tomàquets secs 
•  oli per fregir
•  comí, alfàbrega fresca, pe-
bre negre, sal 

Preparació:
Es rosteixen els pebrots sen-
cers i es reserven. Tallem les 
albergínies al llarg en talls d’un 
centímetre de gruix, aproxi-
madament. Es trien els 8 talls 
més grans, se salen i es deixen 
reposar uns 20 minuts. S’es-
bandeixen amb aigua fresca 
i s’assequen amb paper ab-
sorbent. Fregim les rodanxes 
d’albergínia fins que estiguin 
molt daurades. Es posen so-

bre paper absorbent perquè 
perdin el màxim d’oli i es 
condimenten amb comí, sal 
i pebre negre. Es pelen i es 
tallen els pebrots en tires pri-
mes. Es tallen els tomàquets 
secs en tires. Ara muntem el 
plat fent pisos d’albergínia, 
pebrot, tomàquet sec i el for-
matge de cabra en rodanxes. 
Es condimenta cada pis amb 
alfàbrega fresca. Se serveix 
calent o tebi. 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

Penses en una relació 
que no va acabar gai-
re bé, però finalment 
passaràs pàgina 
per no fer-te més 
mal. Plutó arriba a la 
Casa II per canviar 
la manera d'obtenir 
ingressos.

aquari
21/01 al 19/02

No pots confiar en 
tothom. Aprens la 
lliçó i intentes ser 
més prudent. T'anirà 
bé una escapada al 
balneari o a prop 
del mar. L'element 
Aigua et resultarà 
tranquil·litzador.

sagitari
23/11 al 21/12

Comences un temps 
de més activitat social 
amb nous amics i 
algun amor. Penses 
molt en el teu futur i 
estàs disposat a fer 
el que calgui perquè 
sigui millor que el 
present.

escorpí
24/10 al 22/11

Amb l'entrada de 
Plutó a Aquari, vius 
un moment de trans-
formació amb canvis 
triats per tu mateix 
o imposats per les 
circumstàncies. Amb 
el Sol a Casa VI, 
nova etapa laboral.

balança
24/09 al 23/10

Venus en trànsit 
per la Casa VIII pot 
portar algun ingrés 
extra de diners i el 
Sol a Casa VII obre 
una bona etapa per 
trobar parella o per 
gaudir de la que ja 
tens.

àries
21/03 al 20/04

Felicitats! El Sol ja 
transita pel teu signe 
i comences un nou 
any. Et proposes 
estalviar més i 
comptar fins a deu 
abans d'enfadar-te. 
Rebràs un regal que 
et sorprendrà.

cranc
22/06 al 23/07

Voldràs tenir més 
autonomia al sector 
professional. No et 
fa tanta por el futur 
perquè has après a 
viure el dia a dia. Una 
amistat et troba a 
faltar i planegeu una 
trobada.

verge
24/08 al 23/09

La conjunció de 
Mercuri amb el Sol 
i Neptú propicia un 
moment d'espe-
cial sensibilitat i 
inspiració. Si hi havia 
problemes amb la fa-
mília política, entreu 
en una treva.

taure
21/04 al 21/05

Poses atenció a 
temes pendents de 
solució i que potser 
no has compartit 
amb ningú. El sector 
professional acaba 
una etapa i aviat 
vindran nous reptes i 
responsabilitats.

peixos
20/02 al 20/03

No vols quedar-te 
a casa i et proposes 
sortir a caminar cada 
dia. Amb Venus 
per Casa III l'amor 
pot sorgir en una 
reunió o conferència 
i us unirà l'afinitat 
intel·lectual.

lleó
24/07 al 23/08

Si ets més aviat 
casolà, ara prefe-
reixes sortir. Sents 
la primavera i estàs 
més alegre. Venus a 
Casa X obre portes 
al sector professio-
nal. Bon període per 
cercar feina.

bessons
21/05 al 21/06

Amb Venus a Casa 
XII pots estar sentint 
alguna cosa per algú, 
però ho ocultes. 
Prens decisions 
importants com ara 
deixar enrere una 
amistat perquè creus 
que et menteix.
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