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Terres de l’Ebre: rècord 
d’inversió estrangera 

Amb 300 MEUR els últims tres anys, 
que suposaran la creació de 825 llocs 

de treball directes.
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Alcanar inaugura 
el Teatre Auditori

Presentació de la programació 
especial, la qual començarà 

el dia 29 de març. 

L’Estratègia Delta 
incorpora 37 MEUR

Per millorar la gestió 
i l’aportació d’aigua dolça

a badies, basses i arrossars.

La Ràpita inaugura el CentreLa Ràpita inaugura el Centre
d’Economia Blava de les Terres de l’Ebred’Economia Blava de les Terres de l’Ebre
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Edita: Les mateixes franquícies per 
tot arreu. Per als que són 

curiosos i busquen productes 
i botigues "més autèntiques", 
poca cosa trobaran.
Difícil trobar alguns d'aquests 
petits comerços independents 
que, fa uns anys, feien que un 
centre de la ciutat no fos com 
cap altre. Cada cop s'està tor-
nant més difícil per a les petites 
empreses tradicionals, tal com 
les coneixem, sobreviure als llo-
guers asfixiants, adaptar-se als 
nous hàbits dels consumidors, 
i a la falta de renovació gene-
racional... Però pel ciutadà tot 
és un "déjà-vu". Un "copy past" 
de lo que ha passat a altres llocs 
més avanç que  natros, perquè 
tot pràcticament està inventat, 
i només ens cal investigar... Ja 
fa anys que aquesta situació va 
passar als nostres veïns france-
sos; França, la reina dels super-
mercats i grans superfícies, on 
es va permetre que grans àre-
es es desenvolupin de manera 
desproporcionada als afores 
de les ciutats. I ara sorgeix una 
consciència entre els polítics..., 
Emmanuel Macron es va com-
prometre durant la Conferència 
dels Territoris a "la situació de 
rebaixa de les ciutats mitjanes 
i petites" per a tornar a donar 
vida als centres de les ciutats...

La competència és desigual en-
tre franquiciats i independents. 
L'independent s'ha de reinven-
tar constantment per continu-
ar sent atractiu perquè tenen 
un excel·lent coneixement dels 
seus productes, però no saben 
comunicar-se digitalment. Per 
tant, els que aconsegueixen 
destacar o són presents al web, 
són els millors. Però en general, 
l'exclusió dels petits comerci-
ants independents dels carrers 
més concorreguts és un dels 
efectes de la desvitalització dels 
centres de les ciutats. Són els 
poders públics els qui han per-
mès que grans àrees es desen-
volupin de manera desproporci-
onada als afores de les ciutats? 
Les franquícies maten la diver-
sitat comercial? Cal oposar-se 
a les franquícies? Qui s'oposa-
ria a la presència d'aquestes 
locomotores econòmiques? 
Un  Fnac, Ikea...?  Lo difícil  és 
trobar un equilibri amb petites 
empreses 100% independents 

EDITORIAL
que no tinguin el mateix poder 
de màrqueting, però que aques-
tes petites empreses s'han de 
qüestionar fer un millor ús del 
digital...
Alguns ajuntaments han embe-
llit diversos carrers per facilitar 
aquest comerç independent, 
però potser faria falta posar en 
marxa una auditoria de la ciutat 
i de la seua activitat comercial 
per així revelar que els preus del 
lloguer comercial del centre de 
la ciutat estan arribant a nivells 
demoníacs. Els ajuntaments te-
nen o haurien de tenir una po-
lítica respecte al sector terciari i 
poder optar per utilitzar el dret 
de preferència del municipi per 
comprar una sèrie de locals co-
mercials. D'aquesta manera, la 
ciutat dominaria la diversitat 
comercial i oferiria lloguers 
assequibles. No seria una mala 
inversió a pesar que no es bus-
carien beneficis, perquè com 
hem dit avanç, tot està inventat, 
i només ens cal veure els resul-
tats: grans àrees suburbanes + 
aparcaments + preus aixafats = 
desviació garantida dels centres 
de les ciutats. A això s'afegeix 
l'obstacle d'accessibilitat als nu-
clis urbans. La guerra de l'auto-
mòbil ha portat als ajuntaments 
a limitar-ne l'accés i a augmen-
tar el nombre d'aparcaments de 

pagament, quan els supermer-
cats dels afores ofereixen apar-
caments gratuïts. No oblidem 
que les petites empreses contri-
bueixen a l'economia i a les ini-
ciatives locals i, per tant, a la vida 
de la ciutat pagant impostos so-
vint en proporcions superiors als 
dels grans grups de distribució. 
Aquests últims han estat sovint 
els titulars d'evasió fiscal o in-
tents d'evasió fiscal sota l'apa-
rença d'optimització fiscal: 
comptes offshore, domiciliació 
del holding a l'estranger. Escri-
viu a Google "evasió fiscal  mi-
norista" per fer-vos una idea del 
nombre de casos i dels noms 
d'aquestes marques conegudes 
que ja no fan un joc solidari. Les 
petites empreses, allunyades 
d'aquestes pràctiques, partici-
pen molt més en l'economia lo-
cal invertint en projectes que es 
desenvolupen a prop. A més de 
revitalitzar els centres de les ciu-
tats, els petits comerciants estan 
sempre a l'aguait per potenciar, 
dinamitzar, impulsar el comerç 
a la seua població. Fem que na-
tros no siguem un "déjà vu".
*Déjà vu  és una expressió 
en  francès  significa  «ja vist»; i 
descriu l'experiència de sentir, 
davant d'una situació nova, que 
se n'ha estat testimoni o s'ha ex-
perimentat prèviament.

Degut a la quantitat d’articles d’opinió que estem rebent a la redacció i a la manca d’espai per publicar-los al diari, podeu 
trobar-los a la nostra web www.mesebre.cat dins l’apartat: opinió

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

El Programa de Detecció Pre-
coç de Càncer de Còlon i Recte 
a les Terres de l’Ebre, que es va 
iniciar l’any 2012, s’articularà a 
partir del mes de març de 2023 
a través de les farmàcies de les 
Terres de l’Ebre, gràcies a la col-
laboració conjunta del Depar-
tament de Salut, el Pla Director 
d’Oncologia, l’oficina de cri-
bratge de càncer colorectal de 
Salut Sant Joan-Baix Camp i el 
Col·legi Oficial de Farmacèutics 
de Tarragona (COFT).
Fins ara, i des del 2012, el cri-
bratge al territori es feia a través 
dels Centres d’Atenció Primària 
(CAP), una situació que canvia 
a partir del mes de març i en la 
que els usuaris s’hauran de di-
rigir a les farmàcies col·labora-
dores amb el programa amb la 
carta d’invitació a participar-ne.
Aquest model de Programa co-

Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte

mençarà a desenvolupar-se a 
les farmàcies col·laboradores 
que pertanyen a la zona corres-
ponent a l’Àrea Bàsica de Salut 
Tortosa Est. Tot seguit s’incor-
porarà l’Àrea Bàsica de Salut 
Tortosa Oest i progressivament 
s’aniran afegint noves zones fins 
a abastar tota la Regió Sanitària 
Terres Ebre.
A través del Programa de De-
tecció Precoç de Càncer de 
Còlon i Recte es convida a tots 
els homes i dones entre 50 i 69 
anys a fer-se, cada dos anys, 
una senzilla prova a casa per 
detectar si les deposicions con-

tenen petites quantitats de sang 
que no es veuen a simple vista. 
Es tracta d’una prova que no 
només permet detectar la ma-
laltia en fase precoç sinó també 
reduir el risc de patir-la detec-
tant els pòlips o lesions amb 
potencial de malignitzar.
El càncer de còlon i recte és una 
malaltia amb un impacte elevat 
a Catalunya, tant per la incidèn-
cia de nous casos com per la 
mortalitat que ocasiona. L’evi-
dència científica ha demostrat 
que la detecció precoç d’aquest 
càncer mitjançant aquesta pro-
va augmenta les possibilitats de 
curació i disminueix la morta-
litat almenys en un 16% en els 
participants en el Programa.
El Programa té com a objectiu 
reduir la mortalitat per càncer 
de còlon i també disminuir el 
risc de patir-lo. Durant aquests 

anys els professionals de l’Aten-
ció Primària de Salut han estat 
els que han vehiculat la partici-
pació amb molt bons resultats. 
Des de la Regió Sanitària, el Pla 
Director d’Oncologia i el servei 
d’Epidemiologia de l’Hospital 
Sant Joan de Reus – Baix Camp, 
es vol agrair i felicitar a tots els 
professionals d’atenció primà-
ria que durant aquests anys han 
col·laborat estretament pel cor-
recte funcionament del Progra-
ma assolint els seus objectius i 
possibilitant el diagnòstic pre-
coç de 345 càncers.
Així mateix, els professionals de 
l'atenció primària seguiran te-
nint el paper important, com a 
referents de salut de la població, 
en els consells sobre prevenció i 
la participació en el cribratge, la 
resolució de dubtes i el segui-
ment dels pacients.

Isabel Carrasco

David Aviles

Jesús Ruiz

B
la

n
ca

 G
ar

cí
a

Passejar pels carrers comercials és un "déjà-vu"

· El cribratge de càncer de còlon i recte, que fins ara a les Terres de l’Ebre es feia a través dels 
Centres d’Atenció Primària (CAP), s’articularà a partir del mes de març a través de farmàcies col·laboradores

· El Programa, que a les Terres de l’Ebre es va iniciar l’any 2012, té com a objectiu reduir la mortalitat
per càncer de còlon i també disminuir el risc de patir-lo

· Els usuaris rebran una carta d’invitació per a participar en el programa i es podran dirigir
a les farmàcies col·laboradores per tal de recollir el kit de recollida de mostra
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Troben el 
cadàver d’una 
jove a Móra la 

Nova
Troben el cos sense vida d’una 
jove de 25 anys amb signes de 
violència en una finca agrícola 
al costat de la carretera N-420 
a Móra la Nova. La seva família 
va denunciar la seva desapa-
rició dimecres al vespre per-
què no va tornar a casa seva 
al municipi de Garcia després 
de la feina. Segons ha pogut 
saber l’ACN, es treballa amb la 
hipòtesi d’un crim de violència 
masclista, tot i que els Mossos 
no ho han confirmat oficial-
ment perquè el cas està sota 
secret d’actuacions. La jove 
tenia una parella des de feia 
poc temps i una exparella amb 
la qual tenia bona relació. Ahir 
dijous a la tarde, els Mossos 
van detenir un home.
El detingut forma part de l’en-
torn de la víctima. (ACN)

MÉS NOTÍCIES

L’Advocacia de 
l’Estat demana 
tres anys i mig 
de presó i set 

d’inhabilitació 
per a Jové per 
l’1-O però no 

acusa Salvadó
L’Advocacia de l’Estat, aques-
ta setmana, ha demanat tres 
anys i mig de presó i set d’in-
habilitació per a Josep Maria 
Jové per l’organització del 
referèndum de l’1 d’octubre 
però no ha fet cap acusació 
contra Lluís Salvadó, segons 
ha confirmat  l’ACN. La fis-
calia, en canvi, demana set 
anys de presó per a Jové i 32 
anys d’inhabilitació i sis anys i 
tres mesos de presó i 27 anys 
i tres mesos d’inhabilitació 
per a Salvadó. Jové era en 
el moment dels fets secre-
tari general del Departament 
d’Economia, i tenia al seu càr-
rec Salvadó com a secretari 
d’Hisenda.

L’Estratègia Delta comptarà 
amb 116,7 milions d’euros per 
a projectes que es desenvolu-
paran fins al 2032. D’aquests, 
36,7 milions d’euros s’incor-
poren per a millorar la gestió 
de l’aigua dolça a arrossars, 
basses i badies i també per 
millorar l’eficiència energètica 
de les bombes amb plaques 
fotovoltaiques. El pla de gestió 
permetrà que l’aigua arribi als 

L’Estratègia Delta incorpora 
37 MEUR per millorar la gestió 
i l’aportació d’aigua dolça a 

badies, basses i arrossars

Les Terres de l’Ebre baten el rècord d’inversió 
estrangera amb 300 MEUR els últims tres anys

Les Terres de l’Ebre han cap-
tat 298 milions d’euros d’in-
versió estrangera en els últims 
tres anys. Segons ha destacat 
el secretari d’Empresa i Com-
petitivitat i conseller delegat 
d’ACCIÓ, Albert Castellanos, 
és la xifra més elevada de la 
sèrie històrica. 
En concret, s’han anunciat deu 
projectes d’inversió de multi-
nacionals al territori que cre-
aran 825 llocs de treball direc-
tes. Són projectes d’empreses 
de França, Àustria o els Estats 
Units, dels sectors de les ma-
tèries primeres, l’alimentació i 
l’embalatge. 
A l’Ebre hi ha 605 empreses 
exportadores, un 14,6% més 
que l’any 2019. Enguany el 
Govern destinarà 200 milions 
d’euros en ajuts i serveis a la 
indústria i la competitivitat, un 
22% més que l’any passat.

Les exportacions amb origen 
a les Terres de l’Ebre es diri-
geixen principalment a Fran-
ça, Alemanya, Itàlia, Bèlgica 
i els Estats Units, i els sectors 
amb més presència interna-
cional són les exportacions el 
de l’alimentació, l’agricultura i 

Una desena de 
projectes suposaran 

la creació de 825 llocs 
de treball directes

arrossars fins a final d’any –ara 
s’han tancat canals pels cos-
tos energètics- i també que 
l’aigua de rec vagi a les basses 
(fins al gener). “És l’equilibri 
perquè el període sense aigua 
dolça sigui el mínim possible”, 
ha dit Jesús Gómez, director 
d’Acció Climàtica a l’Ebre. La 
consellera Jordà ha presentat 
la inversió als agents socio-
econòmics del Delta.

L’òrgan de govern dels Fons 
de Transició Nuclear es reu-
nirà a mitjan mes d’abril per 
primera vegada. La trobada ha 
de començar a concretar com 
repartir els recursos, com ha 
apuntat el conseller d’Empresa 
i Treball, Roger Torrent, qui ha 
advertit que cal “aferrar i apun-
talar” aquest finançament amb 
“projectes tractors” que generin 
oportunitats i riquesa. “No és 
una qüestió de rec per asper-

L’òrgan de govern del Fons 
Nuclear es reunirà el mes 

vinent per concretar com es 
reparteixen els recursos

sió”, ha defensat. “Cal genero-
sitat per part de totes les parts. 
Tot i els despropòsits que s’han 
plantejat al Parlament hi ha uns 
recursos a disposició del ter-
ritori i s’han de gestionar de la 
millor manera possible”, ha in-
sistit. La modificació dels Fons 
Nuclears preveu que cada con-
sell comarcal hi tingui dos re-
presentants en pròxim ple i que 
han de “representar bé” la zona 
dels reactors nuclears. (ACN)

l’embalatge.
Castellanos ha participat en 
l’acte ACCIÓ ON en el qual 
han participat un centenar de 
representants empresarials de 
les Terres de l’Ebre, a l’edifici 
de les delegacions del Govern 
a Tortosa. (ACN)
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L’Hospital Santa Creu ha po-
sat en marxa dos projectes 
de caire social, relacionats 
amb l’aprofitament alimen-
tari. El primer va adreçat a 
col·laborar amb l’activitat de 
la Casa d’Acollida, en favor 
de les persones que estan de 
pas per la ciutat. El centre de 
salut, de titularitat municipal, 
facilitarà 10 racions diàries 
de menjar per a poder aten-
dre les necessitats d’aquest 
servei assistencial. Ho farà, 
aprofitant que l’hospital cui-

L’Hospital Santa Creu inicia 
una col·laboració amb la Casa 
d’Acollida per oferir àpats als 

seus usuaris

Tortosa transformarà l’avinguda de la Generalitat 
en un espai arbrat amb més protagonisme

per a la ciutadania
L’equip d’arquitectes encarre-
gat de la redacció del projecte 
de reforma de l’avinguda Ge-
neralitat ja ha enllestit el dis-
seny que permetrà actuar-hi de 
manera integral. 
L’Ajuntament de Tortosa va 
transmetre als arquitectes Se-
bastià Jornet i Rafael de Cáce-
res, com a guanyadors del con-
curs de projectes iniciat l’any 
passat, l’encàrrec de “fer que 
l’avinguda siga un espai més 
per a les persones, en la línia 
de l’urbanisme que estem ge-
nerant a Tortosa amb el seguit 
d’actuacions que estem de-
senvolupant durant els últims 
anys”, ha explicat l’alcaldessa, 
Meritxell Roigé.
L’alcaldessa ha explicat que 
l’objectiu és poder iniciar les 
obres a partir de l’any que ve, 
actuant en primer terme al 
tram central, atès que es tracta 

de la zona on és més necessari 
actuar en primer lloc. “Com-
portarà un abans i un després 
molt important per a la vida al 
centre de la ciutat”, ha detallat.
Mertixell Roigé ha subratllat la 
importància de comptar amb 
dos arquitectes de reconegut 

L’alcaldessa ha 
explicat que l’objectiu 

és poder iniciar 
les obres a partir 
de l’any que ve

URBANISME

na diàriament per a les per-
sones residents o les que hi 
estan ingressades. La segona 
iniciativa es tracta de donar 
sortida als àpats que ofereix a 
diari el servei de cafeteria de 
l’Hospital Santa Creu i que no 
es consumeixen.

Tortosa durà a terme enguany 
una transformació a fons de 
l’actual teatre auditori Felip Pe-
drell. A partir de l’abril sortiran a 
licitació unes obres que perme-
tran actuar tant a la sala princi-
pal del teatre com per a cons-
truir una nova sala que amplie 
els espais escènics existents.
A més de la reforma de l’edifici, 
també estan previstes actuaci-
ons de renovació tecnològica, 
que compten amb una aporta-
ció de 95.000 euros dels fons 
Next Generation. Comportaran 
la modernització de l’equipa-
ment tècnic, audiovisual, de 

El teatre auditori Felip Pedrell 
renovarà el pati de butaques 
i reformarà el vestíbul, a més 
d’habilitar una tercera sala

so i d’il·luminació, amb criteris 
de major eficiència energètica 
i sostenibilitat. Paral·lelament, 
també es faran altres millores 
a l’equipament, com la substi-
tució del cortinatge de la caixa 
escènica.
El cost ascendeix a 3,6 M€, i es 
finançarà amb recursos aconse-
guits dels pressupostos generals 
de l’Estat, la Diputació de Tarra-
gona i els Next Generation.

El cost ascendeix 
a 3,6 M€

prestigi al conjunt del país, 
com Sebastià Jornet i Rafael de 
Cáceres, per tal d’impulsar este 
projecte. 
Els dos arquitectes acumulen 
nombrosos premis d’urbanis-
me, entre els quals diversos 
premis FAD.

Projecte 
urbanístic

Movem 
Tortosa-PSC

Movem Tortosa i PSC donen a 
conèixer el seu primer projec-
te urbanístic per connectar els 
barris del Centre i Nucli-Antic 
amb el Temple, reordenant els 
terrenys de Renfe on ara hi ha 
previst un aparcament provisi-
onal en superfície, “donant així 
continuïtat a l’eixample fins al 
riu, passant per l’Avinguda Ge-
neralitat”. És la primera pro-
posta feta des de la candida-
tura conjunta de progrés de 
Movem Tortosa i PSC: “va més 
enllà dels aparcaments provi-
sionals que s’estan fent i busca 
generar la Tortosa del futur, de 
les properes dècades, fent un 
gran salt qualitatiu urbanísti-
cament”, va dir Jordi Jordan, 
alcaldable de la candidatura 
Movem Tortosa-PSC.

L’acord entre els dos partits 
donarà continuïtat al projecte 
que està transformant Tortosa 
i els cinc pobles. Des d’ambdós 
partits s’ha destacat que “és 
molt més el que ens uneix que 
el que ens separa”,

Segell 
Infoparticipa

L’Ajuntament de Tortosa ha 
tornat a obtindre el segell In-
foparticipa, l’indicador que 
mesura la transparència dels 
organismes públics en la co-
municació institucional i l’ac-
cés a la informació pública 
per part de la ciutadania. És la 
novena ocasió que l’Ajunta-
ment de Tortosa rep este re-
coneixement.

MÉS NOTÍCIES

L’Hospital ha posat 
en marxa dos 

projectes de caire 
social

Junts per 
Tortosa i Junts 
per Catalunya

acorden 
una coalició 

electoral
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L’Ajuntament d’Amposta ha ad-
quirit un radar mòbil per portar  
a terme controls de velocitat en 
el seu terme. Fins ara, la Policia 
Local, per realitzar els controls 
de velocitat, utilitzava un aparell 
cedit pel Servei Català de Trànsit 
que era compartit amb les altres 
policies locals. Ara, el radar s’ha 
instal·lat a diferents punts de la 
ciutat per fer una campanya in-
formativa. 

Radar per 
controlar la 

velocitat
Oferir atenció a joves d’entre 16 
i 30 anys, especialment als que 
presenten problemàtiques de 
malestar emocional, per millo-
rar la seva autonomia personal 
i facilitar la construcció d’una 
vida independent. Aquest és 
l’objectiu del programa ’Ocell 
de foc’, finançat pel Departa-
ment d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya, i que 

El programa 
’Ocell de foc’ comença

a caminar a Amposta

Adam Tomàs: “les dades són fruit de la 
bona gestió econòmica que hem fet”

Un romanent de tresoreria 
d’1,8M € i més d’un milió d’eu-
ros d’estalvi net positiu. Són dos 
de les principals xifres del tanca-
ment del pressupost del 2022, 
que pujava 29,5 milions d’euros. 
Aquest tancament, del qual es 
donarà compte al ple ordinari 
del mes de març, previst per a 
l’últim dilluns de mes, “és resul-
tat de la bona gestió econòmica 
que es va fer en un moment de 
màxima tensió per la conjuntu-
ra internacional i l’increment de 
preus dels combustibles, el gas, 
la llum i les matèries primeres”, 
diu l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, que també recorda que 
en aquest pressupost també es 
va assumir l’increment del 2% 
dels salaris dels treballadors pú-
blics imposat per l’Estat i, a la 
vegada, al desembre es va fer un 
increment extraordinari de l’1,5% 

de tota la massa salarial”. Tomàs 
també afegeix que aquestes da-
des “molt positives, possibiliten 
seguir fent préstec per seguir 
fent inversió a Amposta, la nos-
tra prioritat com a govern”. (Més 
info a la plana 12)

Fins avui divendres 
hi haurà activitats

ACTUALITAT

** LES OBRES d’ampliació de l’Hotel d’Entitats, als baixos de l’edi-
fici de l’antiga central d’aigües, encaren la recta final. A manca de 
finalitzar la instal·lació elèctrica per adequar-la als usos i comprar 
el mobiliari, des de la regidoria de Participació Ciutadana i Trans-
parència ja es treballa per definir el reglament d’usos de l’equipa-
ment.

** EL CENTRE DE TECNIFICACIÓ DE LES TERRES DE L’EBRE, re-
conegut amb un premi a Gestió Esportiva Pública. Pel suport de 
la ciutat en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, la tecnificació i el 
turisme esportiu.

** VIU LA PASQUA recupera les activitats a l’interior. Del 3 al 5 
d’abril, l’espai firal 1 d’Octubre serà l’escenari de les activitats d’oci 
i lleure infantil i juvenil organitzades en motiu de les vacances.

a les Terres de l’Ebre es posarà 
en funcionament de la mà de 
Fundació Gentis, Atzavara Ar-
rels, Grup d’Espai Blanquerna i 
Cooperativa Terram. 
Dimecres 22 s’ha presentat el 
programa en el marc del Fòrum 
Jove. 
A Terres de l’Ebre s’espera arri-
bar a un mínim de 700 joves al 
llarg dels dos anys de programa. 

Joves dels centres d’educació 
secundària d’Amposta i d’al-
tres vinguts de diferents muni-
cipis de les Terres de l’Ebre van 
omplir, des de primera hora 
del matí de dimecres passat, 
la carpa de l’espai firal 1 d’Oc-
tubre i l’auditori municipal. Va 
arrancar així una nova edició 
del Fòrum Jove, un espai de 
trobada de tots aquells serveis 
i recursos que hi ha les Terres 
de l’Ebre per al jovent. L’alcal-

Fòrum Jove, un espai de trobada 
de tots aquells serveis i recursos

JOVENTUT

de, Adam Tomàs, es mostrava 
satisfet: “Amposta es conver-
teix, una vegada més, en el 
punt de referència per al jo-
vent a l’hora de conèixer totes 
les possibilitats de formació 
i treball que tenim al territori, 
perquè el talent no marxi”,

 Romanent de 
tresoreria d’1,8M € i 

més d’un milió d’euros 
d’estalvi net positiu

Breus
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CAMPREDÓ

L’ajuntament de Campredó ha 
fet la presentació de l’obra de 
millora al camp de futbol de 
la zona esportiva. Damià Grau 
alcalde de Campredó i Roger 
Ripoll Regidor d’urbanisme 
han presentat el nou projecte.
Les instal·lacions tenien més 
de 20 d’anys des de l’última 
reforma. “Necessitaven d’una 
remodelació i renovació in-
tegral, amb aquestes obres 
s’adequaran les  instal·lacions 
més sostenibles i energètica-
ment”.
Aquesta obra es realitza en 2 
fases. Una primera on s’adap-
ta l’actual paviment per a la 
futura gespa artificial amb els 
anivellaments, xarxa d’aigua i 
drenatge. Tot es compactarà 
amb una capa de Tot-U reci-
clat. Aquesta primera fase té 

Es presenta el projecte per a la instal·lació 
de gespa artificial del camp de futbol ‘La Forja’

El plenari aprova l’inici de la licitació 
d’un nou servei d’aigua potable i de clavegueram
La sessió plenària municipal del 
mes de març de l’Ajuntament 
de Deltebre ha aprovat, amb 
els vots favorables d’Enlairem i 
les abstencions d’ERC i del PSC, 
l’inici de la licitació d’un nou 
contracte per al servei d’aigua 
potable i de clavegueram. Una 
proposta que s’eleva al plena-
ri després que, mesos abans, 
s’hagués resolt el contracte que 
vinculava l’Ajuntament de Del-
tebre amb l’empresa concessi-
onària fins a l’any 2034.
“Això suposa un pas ferm en el 
nostre objectiu de millora del 
servei d’aigua potable que actu-
alment reben els veïns i veïnes. 
Un objectiu pel qual fa anys que 
estem treballant i que, de mica 
en mica, i amb molt de treball 
silenciós, comença a veure la 
llum per resoldre un dels pro-
blemes i dèficits estructurals de 
Deltebre”, ha detallat Soler. Cal 
recordar que la infraestructu-
ra hidràulica perd 7 de cada 10 
litres que passen per la xarxa 
d’aigua potable.

Més enllà de la licitació, el ple-
nari també ha aprovat reclamar, 
amb els vots favorables d’En-
lairem i les abstencions d’ERC 
i PSC, a la fins ara concessi-
onària un import d’1.003.478 
euros, els quals són resultat de 
l’informe de l’estat de la xarxa 
d’aigua, i també de la liquidació 
del contracte que unia les dues 
parts. Soler ha volgut agrair tota 
la feina dels serveis tècnics que 
han conduït aquest procés, “el 
qual marca un abans i un des-
prés d’un tema estructural”, ha 
manifestat l’alcalde. La conces-
sionària d’aquest servei, des de 

DELTEBRE

També s’aprova 
reclamar 

1.003.478 euros al 
fins ara 

concessionari

un cost de 126.884,52€, ja ad-
judicada a l’empresa Olegario 
Estrada, SL.
Una segona que consisteix en 
la instal·lació de la pròpia ges-
pa artificial amb tots els acabats 
del terreny. Aquesta fase ja està 
licitada pendent d’aprovació 

al proper ple. El cost d’aques-
ta 2a fase té una licitació de 
128.877€. 
L’execució prevista per a realit-
zar durant els propers mesos.
El conjunt de l’obra del nou 
camp a La Forja té una inver-
sió de mes de 255.000€ que 
s’afegeixen a la renovació rea-
litzada en el canvi d’enllumenat 
amb focus led més sostenibles 
energèticament i amb reducció 
de consum realitzada el passat 
exercici.
Per part de la U.E. Campredó 
“valorem molt positivament 
aquesta obra, necessària per a 
al desenvolupament del club. 
Actualment el club disposa de 
3 equips de futbol base, 1 equip 
futbol 7 femení i 1 equip fut-
bol sala. Amb el nou camp es-
peren poder ampliar el ventall 

Liquidació 
econòmica

l’any 1984, és l’empresa SOREA. 
Per la seva banda, el portaveu 
d’ERC Deltebre, Joan Alginet, 
ha detallat que “aquesta és una 
qüestió complexa que hem de 
saber mirar amb perspectiva, ja 
que inclou visions que són pu-
rament tècniques i, malgrat que 
tenim la informació, es necessi-
ta temps material i de capacitat 
tècnica”. En tot cas, Alginet ha 
afirmat que “és un escàndol que 
actualment tinguem infraes-
tructures d’aigua amb un rendi-
ment del 30%”.
Aquesta licitació esdevindrà 
una concessió pont de cinc 

Un dels altres punts desta-
cats del plenari municipal és 
la liquidació econòmica del 
darrer exercici. “La ràtio d’en-
deutament, tenint en compte 
el préstec que se sol·licitarà, se 
situarà al 55%, lluny del 110% 
que és el màxim legal per-
mès per la normativa. Altres 
dades del tancament de l’any 
2022 situen a l’Ajuntament de 
Deltebre amb un estalvi net 
del voltant de 1.1000.000 €, 
un romanent de tresoreria de 
3.473.000 €, i un romanent de 
tresoreria ajustat per a incor-
poració de despeses generals 
de 252.000 €. El període mitjà 
de pagament de les
factures als proveïdors és 
4,66 dies”. El plenari també 
ha aprovat per unanimitat una 
proposta d’alcaldia, prèvia pe-
tició d’un grup de famílies de 
Deltebre, per a la incorporació 
a escoles i instituts de Catalu-
nya de personal acompanyant 
a nens i nenes amb diabetis 
mellitus tipus 1. 

El conjunt de l’obra 
del nou camp a La 

Forja té una inversió 
de més de 

255.000 euros 

d’equips i la possibilitat de re-
cuperar futbol 11 masculí que 
des de fa 6 anys que no n’hi 
ha”.
Roger Ripoll com a membre 
de la directiva de la UE Cam-
predó ha explicat que en els 
propers dies l’entitat presen-
tarà una campanya de micro-
mecenatge per completar les 
instal·lacions esportives amb 
el equipaments necessaris. 
Demana la col·laboració de la 
població i el teixit empresarial 
amb la voluntat de fer créixer 
una entitat petita però que 
treballa els valors al futbol 
base. També vol agrair pú-
blicament a la UD Remolins 
Bítem la cessió del seu camp 
de futbol “per a entrenaments 
i partits locals dels nostres 
equips”.

anys de durada que es projecta 
amb l’objectiu de fer una inver-
sió d’urgència, a càrrec del nou 
concessionari del voltant de 
900.000 euros. 
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Ivan Garcia continuarà 
“fent avançar el projecte de 
transformació de Roquetes”

Ivan Garcia va rebre el suport de la 
consellera Teresa Jordà, en l’acte de 
presentació com a candidat d’Esquer-
ra Republicana a l’alcaldia de Roque-
tes. Garcia, que va substituir fa un any 
a Paco Gas, opta a la reelecció “per 
donar continuïtat a un projecte que ha 
transformat el nostre municipi, i fent 
de Roquetes una ciutat verda i inclu-
siva, on tothom tingui cabuda”. Garcia 
va agrair a la consellera Jordà que hagi 
estat la persona que després de tants 
anys d’espera, amb la seva aposta i de-

terminació faci realitat el reg del canal 
Xerta-Sénia. Teresa Jordà ha afirmat que 
“un  bon equip de govern necessita un 
bon lideratge, i Ivan ho fa a la perfec-
ció, entre altres coses, perquè ha tingut 
un bon mestre amb Paco Gas. Ha tre-
ballat al seu costat i  n’ha après”. A més 
Jordà va lloar la importància de “donar 
seguiment i continuïtat al projecte d’èxit 
i transformació de Roquetes, en el que 
sempre s’ha posat a l’atenció i el ben-
estar de la gent en el centre de totes les 
actuacions”.

POLÍTICA
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DIPUTACIÓ

Una vintena de municipis de 
menys de mil habitants del 
Camp de Tarragona, les Ter-
res de l’Ebre i el Baix Penedès 
tindran un caixer automàtic a 
partir de l’any vinent. Com ha 
anunciat la presidenta de la 
Diputació, Noemí Llauradó, es 
vol garantir “la inclusió finan-
cera” dels pobles més petits 

Una vintena de pobles tindran 
caixers automàtics a partir de 

l’any vinent

L’Ajuntament porta l’aigua potable 
a la Raval de Sant Josep

Enguany l’Aldea està d’aniver-
sari al complir 40 anys com a 
poble independent, des de la 
seua segregació de la població 
de Tortosa i després de 40 anys 
els veïns i veïnes de la Raval de 
Sant Josep “podran dir que dis-
posaran de connexió a la xarxa 
d’aigua potable de la població”.
L’Ajuntament, juntament amb 
l’empresa AGBAR, ha iniciat les 
obres d’abastament del submi-
nistrament d’aigua potable fins 
la Raval de Sant Josep, “una 
obra llargament reivindicada 
pels veïns i veïnes de la Raval. 
L’obra, que comptarà amb una 
canonada de 490 m de polietilè 
i 110 centímetres de diàmetre, es 
deixarà instal·lada fins les esco-
meses dels possibles subminis-
traments de connexió a la xarxa 
d’aigua, a fi i efecte, què el dia 
que necessitin connectar-se , 
tan sols ho hagin de fer, sense la 
necessitat d’excavar el terreny”.
Xavier Royo, alcalde de l’Aldea: 
“Una gran satisfacció per po-
der fer efectiva aquesta acció, 

la qual ens havíem compromès 
amb els veïns i veïnes de l’Aldea. 
Hem tingut algunes dificultats 
amb l’obra, perquè sempre hem 
buscat la realització amb les mi-
llors condicions possibles pel 
veïnat i amb les millors condici-
ons econòmiques per l’Ajunta-
ment. Dotarem de subministra-
ment d’aigua potable, tant a les 

L’ALDEA

Una obra 
llargament 

reivindicada pels 
veïns 

i veïnes, i que 
“formarà part de 

la història 
aldeana”

El Ple de l’Ajuntament va dur 
a terme, aquest dilluns, una 
sessió extraordinària i urgent 
davant un requeriment formal 
de l’últim plenari 9 de març. Es 
tractava d’una modificació for-
mal del mateix que es va apro-
var el darrer ple. Però el que es 
va aprovar en un punt, s’havia 
de dividir en dos. D’aquesta 
manera, el punt d’operació de 
préstec amb el fons de finan-

que no disposen de sucursal 
bancària i l’ens provincial ho 
finançarà amb un pla, que pre-
veu aprovar en el plenari del 
mes d’abril. L’actuació suposa-
rà una inversió d’1,8 MEUR du-
rant els pròxims cinc anys. De 
moment, ja hi ha 31 municipis 
interessats, la gran majoria de 
la comarca del Priorat. 

L’Aldea obté 
per 6è any 

consecutiu 
el 100 %  de 

transparència

cases disseminades com a les de 
la Raval de Sant Josep”.
Royo remarcava què és una obra 
més feta a les ravals i “és un fet 
inèdit a la història de l’Aldea” i 
què el Govern que encapçala “és 
de fets i no de promeses incom-
plides ni de paraules que s’em-
porta el vent. Aquesta legislatura 
hem fet realitat aquestes obres 

L’AMETLLA

Dilluns, Berta Royo regidora de 
Turisme i en representació de 
l’Ajuntament de l’Aldea va re-
bre a la sala d’actes del rectorat 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el segell Infoparti-
cipa, que acredita per 6è any 
consecutiu a l’Ajuntament de 
l’Aldea, com l’ens més transpa-
rent de Catalunya. Berta Royo 
Regidora de Turisme: “molt 
contents de recollir aquest se-
gell d’infoparticipa, i fer-ho per 
6a vegada consecutiva. És un 
orgull recollir l’esforç i la faena 
ben feta des de l’Ajuntament 
de l’Aldea, que han fet possi-
ble un any més que l’Aldea si-
gui 100 % transparent”. L’Aldea 
forma part dels 45 Ajuntaments 
més transparents de Catalunya, 
juntament amb 2 Ajuntaments 
ebrencs més que han assolit la 
màxima puntuació amb el 100 
% de transparència, però el de 
l’Aldea és l’únic que  ho acon-
segueix per sisena vegada con-
secutiva. El segell infoparticipa 
valora la informació i accessibi-
litat de la web municipal.

necessàries en les Ravals i dis-
seminats, dotant-les d’aquests 
serveis i esperem que, si el poble 
ens continua donant la confian-
ça, poguéssim ampliar aquests 
serveis a diferents indrets de Ra-
vals i disseminats”.
La connexió s’ha realitzat a la 
xarxa actual del municipi que es 
troba al c/ Sant Cebrià, fins la ra-
val de Sant Josep pel costat del 
canal de reg i l’import d’execució 
de l’obra és de 47.482,25 €.

Ple extraordinari per modificar 
formalment els punts 

del darrer ple

çament a entitats locals va ser 
aprovat amb els vots positius 
d’ERC i els negatius de Junts i 
Ciutadans. Mentre que el punt 
de la modificació del pla d’ajust 
per la sol·licitud de finança-
ment d’obligacions pendents, 
de pagament a proveïdors 
també va ser aprovat amb els 
vots positius d’ERC i els nega-
tius de Junts i Ciutadans.
(La Cala Ràdio)

Els Bombers van donar per 
extingit l’incendi forestal 
que va haver entre Xerta i 
Paüls. El foc va cremar des 
d’aquest dilluns al migdia 
(14.38h) fins dimarts quan 
faltaven pocs minuts per les 
quatre de la tarde. El cos va 
retirar les sis dotacions que 
quedaven revisant les fume-
roles i els punts calents de la 
zona afectada. Segons l’úl-
tim balanç dels Agents Ru-
rals, l’àrea calcinada ha estat 
de 5,18 hectàrees.

Incendi que 
va cremar 5,18 

hectàrees 
forestals

PAÜLS
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Protecció Civil va desactivar l’alerta 
del Transcat per la fuga de gasoil d’un 

camió bolcat a l’AP-7
Protecció Civil va desactivar 
dimecres al vespre la fase 
d’alerta del pla d’emergèn-
cies Transcat un cop resolta 
la incidència causada per un 
camió carregat amb 32.000 
litres de gasoil que va bolcar 
a la tarda a l’AP-7, prop de la 
sortida 41, a l’Aldea (connexió 
amb l’N-340, amb Amposta i 
la Ràpita), en sentit Castelló. 
Un dels sis compartiments 
de la cisterna del vehicle on 
transportava el combustible 

va patir una fuita. Quatre do-
tacions dels Bombers van anar 

L’Ajuntament convoca 
ajuts econòmics

L’Ajuntament de la Ràpita ha 
convocat, de nou, dues línies 
d’ajuts econòmics que s’adre-
cen a persones empadronades 
al municipi que tenen dificultats 
econòmiques o es troben en 
una situació en risc d’exclusió 
social. La regidora de Polítiques 
Socials i Igualtat, Oona Tomàs, 
declara que “com els darrers 
anys, amb aquestes dues línies 
d’ajuts econòmics, volem donar 
resposta a les persones i famílies 

que tenen dificultats a l’hora de 
pal·liar les seves necessitats bà-
siques”. El termini per sol·licitar 
els ajuts de la Botigueta s’obre 
per garantir la cobertura de les 
necessitats bàsiques de les per-
sones i famílies amb dificultats 
per cobrir-les. Les persones be-
neficiàries reben un ajut econò-
mic que els permet comprar ali-
ments frescos al Mercat a partir 
d’una targeta moneder carrega-
da pels Serveis Socials rapitencs.

I Gala del Joc Tradicional

La Ràpita va acollir, el dissab-
te passat, la primera edició de la 
Gala del Joc Tradicional, organit-
zada per la Federació Catalana de 
Joc, Esport i Deport Tradicional i 
l’Ajuntament de la Ràpita amb la 
finalitat de reconèixer la tasca de 

preservació del joc tradicional en 
diferents àmbits. Entre les perso-
nes i entitats guardonades amb 
els Premis Baldufa hi va haver pre-
sència de la Ràpita en atorgar-los 
guardons a Morràpita, Francisco 
Balagué i Mª Cinta Comes.

El SEM va traslladar el conductor ferit a 
l’Hospital Verge de la Cinta

L’Ajuntament revalida el 
Segell Infoparticipa

L’Ajuntament de la Ràpita revali-
da, per cinquè any consecutiu, el 
Segell Infoparticipa per la trans-
parència i la qualitat de la infor-
mació cap a la ciutadania, atorgat 
per la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB). En aquesta edi-
ció, l’Ajuntament de la Ràpita ha 
estat un dels set ajuntaments de 
Catalunya que, a banda del segell, 
ha obtingut el Premi Extraordinari 
en la redacció de les notícies.

LA RÀPITA

fins al lloc de l’accident per 
contenir el producte. Para-
l·lelament, es van fer gesti-
ons per fer arribar una altra 
cisterna per fer el transvasa-
ment del gasoil. El conduc-
tor ferit l’ha traslladat el SEM 
a l’Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa. (ACN)

ACCIDENT



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

La Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) va lliurar i el Se-
gell Infoparticipa a la qualitat i la 
transparència de la comunicació 
pública local amb un 100% de 
puntuació a l’Ajuntament d’Al-
canar. Al mateix temps, és l’únic 
de la comarca del Montsià que 
ha obtingut la màxima puntuació 
i un dels 45 ajuntaments del to-
tal de 947 que té el país. Alcanar 
és el cinquè any consecutiu que 
aconsegueix un 100% de puntu-
ació a Infoparticipa, de fet, l’equip 
tècnic de l’Ajuntament treballa 
intensament perquè els portals 
webs municipals funcionen amb 
la màxima eficàcia comunicativa 
i transparència, per tal de garantir 
que tothom puga accedir a la in-
formació sobre l’acció de govern 
i els serveis que presta l’Ajunta-
ment de forma àgil i útil.

5 anys 
aconseguint 

el 100% 
del Segell 

Infoparticipa

SANTA BÀRBARA

Segons va avançar La Plana Rà-
dio, Ximo Martí Llombart serà 
el cap de llista de ‘Santa Bàr-
bara Avança Unida’. Este partit 
formarà part d’Ara Pacte Local, 
un acord municipalista entre el 
PDeCAT i Ara Catalunya que té 
la voluntat d’articular una xar-
xa de municipis que compar-
tixen estratègies de caràcter 
municipalista. A Santa Bàrbara, 
la presència vindrà gràcies al 
nou partit que ha creat l’actual 
regidor no adscrit, Ximo Martí 
Llombart: “se’ns va oferir poder 
entrar a dins esta plataforma de 
diferents partits de Catalunya 
on tu t’agrupes i ells et faciliten 
moltes coses, t’ajuden. Llavors, 
el nostre partit es continuarà di-
ent Santa Bàrbara Avança Uni-
da, no canviem, no ens n’anem 
a un altre partit”. ‘Santa Bàrbara 
Avança Unida’ ja té la llista feta 
i anunciaran a poc a poc les di-
ferents persones integrants a la 

Ximo Martí serà
el cap de llista de

‘Santa Bàrbara Avança Unida’ 

La programació especial d’inauguració 
de l’Auditori començarà el 29 de març

Divendres passat, a la sala me-
nuda del Teatre Auditori José 
Antonio Valls Subirats, d’Alca-
nar, es va presentar el calen-
dari de la inauguració del nou 
equipament i la programació 
especial, que començarà el 29 
de març, dia oficial de la inau-
guració. El nou Teatre Auditori 
marca un abans i un després 
en el panorama cultural d’Alca-
nar i del territori. Tots els caps 
de setmana, del 29 de març al 
7 de maig, llevat del de Pasqua, 
tindrà lloc un repertori d’actu-
acions per a celebrar la inau-
guració. Les entrades per a les 
diferents actuacions de les enti-
tats locals es poden recollir des 
de dilluns passat a la Casa de la 
Vila de l’Ajuntament d’Alcanar i 
a l’Oficina de Turisme de les Ca-
ses d’Alcanar. A més, a partir del 
mes de març es farà una ronda 
de visites guiades a l’auditori 
obertes a la ciutadania i les en-
titats. 

Joan Roig, alcalde d’Alcanar, va 
declarar que “és un dia històric 
perquè anunciem la inauguració 
del Teatre Auditori José Antonio 
Valls Subirats, un equipament 
que s’ha projectat en un context 
econòmic desfavorable i que 
posa en relleu el tarannà resi-
lient del municipi, que és capaç 

El nou Teatre 
Auditori marca un 

abans i un després en 
el panorama cultural 

d’Alcanar i del 
territori

ALCANAR

ALCANAR

Demà dissabte, a les 19 hores, 
l’auditori municipal acollirà la 
primera Gala de la Cultura de 
Sant Jaume d’Enveja.
“Un acte on es reconeixerà la 
trajectòria de les persones, en-
titats i associacions que inte-
gren el motor cultural del mu-
nicipi, les quals vetllen dia a dia, 
de manera totalment voluntà-
ria i desinteressada, per un bé 
tan preuat com és la cultura”.

Primera Gala 
de la Cultura 

de convertir les adversitats en 
oportunitats”. El batlle va afe-
gir que “aquesta inauguració és 
també l’homenatge i l’elevació 
del record d’un músic canareu 
il.lustre que no va poder des-
plegar tota la seua prometedora 
carrera artística”. Les obres de 
remodelació integral de l’Audi-

SANT JAUME

llista electoral.
D’altra banda, “Per Santa Bàr-
bara” també està treballant 
amb mires a les municipals. 
S’han creat 18 comissions que 
s’encarreguen d’elaborar les lí-
nies de treball que definiran el 
programa. Està previst que la 
presentació de l’equip es faci 
el dissabte 1 d’abril a les 19h 
al Centre Cultural. Quant a la 
llista, ja saben les vint perso-
nes que en formaran part, però 
no tenen tancada la posició 
que ocuparan. El compromís 
d’aquestes persones és en di-
ferents graus d’implicació i 
segons explicava Màrius Pont 
seguirà “no només en campa-
nya sinó també després de les 
municipals". Per acabar, el PSC 
Santa Bàrbara està acabant de 
tancar la llista i treballant amb el 
programa, tal com ha explicat 
la candidata, Eva Franch Cases. 
(La Plana Ràdio)

tori José Antonio Valls Subirats 
han estat molt reivindicades per 
la ciutadania i pel teixit associ-
atiu del municipi. La superfície 
útil total del nou auditori és de 
1.521,52 metres quadrats, amb 
un escenari de 16 per 8 metres 
i una sala amb una capacitat de 
prop de 400 butaques. “L’Au-
ditori es troba emplaçat al mig 
del municipi, amb la singularitat 
i complexitat que és un edifici 
entre mitgeres. L’equipament 
té forma de L i s’ha aixecat al 
mateix espai on hi havia l’antic 
auditori i a un edifici annex 
connectat en diferents nivells”, 
va comentar la regidora Ivette 
Fibla. “Estem parlant d’una xar-
xa àmpliament treballada de fa 
anys amb les entitats del muni-
cipi per a que Alcanar tinga la 
infraestructura cultural que fa 
temps que desitja, de la qual el 
nou teatre auditori serà la pedra 
angular”, va dir l’alcalde. Veure 
programació a plana 9.

La música de banda tornarà a 
ser la gran protagonista al mu-
nicipi de la Sénia els dies 25 
de març, 22 i 29 d’abril amb 
la celebració de la XV edició 
del Certamen Internacional 
de Bandes de Música Vila de 
la Sénia. L’esdeveniment, or-
ganitzat per l’Agrupació Mu-
sical Senienca (AMS), aposta 
novament per una edició amb 
un format no competitiu on 
participaran tres formacions 
musicals internacionals, on 
cadascuna d’elles oferirà un 
repertori musical lliure. La XV 
edició se celebrarà durant tres 
caps de setmana i donarà el 
seu tret de sortida demà dis-
sabte (18h) amb l’actuació de 
la Banda Municipal de Barce-
lona, sota la batuta del mestre 
José Miguel Romero.

Certamen 
Internacional 
de Bandes de 

Música

LA SÉNIA
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Petició d’autorització d’un quart
parc solar a la Terra Alta

Projecten una quarta plan-
ta solar a la Terra Alta, una 
nova central a Gandesa de 
48.450 panells fotovoltaics 
de 625 Wp de potència uni-
tària, una potència total ins-
tal·lada de 29,6 MW. La pro-
motora és l’empresa Energía 

Inagotable de Hiroko, amb la 
mateixa seu a Madrid que les 
altres dues companyies que 
han demanat autorització per 
fer plantes similars a Gandesa, 
Batea, Vilalba (137.370 panells 
fotovoltaics). La quarta plan-
ta s’ha batejat com a ‘Corbe-

FLIX
Gas Ibérica situarà 
al complex químic 
la seva central 
d’emmagatzematge i 
distribució

La primera empresa que aterra 
al complex químic d’Ercros a 
Flix és el grup Gas Ibérica. Per-
tany al consorci francès Gazec-
him i habilitarà, en 4.000 metres 
quadrats del polígon químic, el 
seu centre d’emmagatzematge 
i distribució a tota la península 
ibèrica, Balears i Canàries. Es 
portaran de França a Flix pro-
ductes de potabilització i des-
salinització de l’aigua (un sector 
amb un gran creixement i de-
manda), i altres que per al sec-
tor farmacèutic, la refrigeració i 
climatització, i el comerç i la llar 
en general. La inversió prevista 

és d’uns 5 MEUR i es crearan 
fins a una vintena de llocs de 
treball. Gas Ibèrica és la primera 
empresa que arriba amb e pla 
de reindustrialització de l’Ajun-
tament de Flix i la Generalitat.

** MÓRA D’EBRE: avui presentació del llibre ‘Les Riberes Catala-
nes’, de Josep Bayerri. A la Biblioteca Comarcal Artur Cot i Miró 
(19h).

** GANDESA: demà dissabte Jornada de Portes Obertes de l’Esco-
la Agrària, amb cita prèvia trucant al 977 420 164.

** HORTA: diumenge 26 de març (17h), a l’esglèsia de Sant Joan 
Baptista, concert amb ‘Little Light, Gospel Choir’.

** BATEA: l’alcalde, Joaquin Paladella, i  Marc Peig, president del 
Futbol Sala de Batea, han signat el Conveni Regulador de la Sub-
venció Nominativa que l’Ajuntament concedeix al futbol Sala el 
2023. 

** ASCÓ: La Diputació atorga a l’Ajuntament 2 subvencions de Sa-
lut Pública.  “De la Línia Piscines, va atorgar-nos 8.174,00 euros 
que vam destinar al finançament de les despeses derivades del 
cost de la contractació del servei de socorrisme. I de la Línia de 
Salut, vam finançar les despeses del servei per la realització del 
control i anàlisi de l’aigua potable durant l’any 2022”.

ra’, amb una inversió de 16,5 
milions i 4 milions més per 
a una subestació elèctrica. 
L’energia s’evacuarà fins a 
la subestació ‘Garraf’ a Vila-
nova com també es projecta 
amb les altres tres plantes 
solars.

L’empresa invertirà 
5MEUR per habilitar 

el centre a les 
instal·lacions d’Ercros 
i donarà feina a una 
vintena de persones

Aquest és el teu espai privilegiat de 

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

VOLS
ANUNCIAR-TE?

En 1 minut

GANDESA
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INSTITUT CRISTÒFOL DESPUIG DE TORTOSA

L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I ECONÒMIC 
DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA ACABA EL 2022 

AMB UN BALANÇ POSITIU
L'any 2022 ha estat un any important 

per a l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic d'Amposta.

L’Àrea de Desenvolupament 
Social i Econòmic d’Amposta 
té com a objectiu millorar 
la qualitat de vida dels 
ciutadans i promoure el 
creixement econòmic de 
la ciutat i de retruc, de 
les Terres de l’Ebre. Per 
aconseguir-ho, l’equip 
de treball d’aquesta àrea 
municipal, compost per 17 
persones, ha implementat 
una sèrie de polítiques 
enfocades en la potenciació 
i el creixement d’Amposta 
que, a raó dels resultats 
obtinguts, donen un balanç 
més que positiu.

En xifres absolutes, durant 
l’any 2022 es van atendre 

prop de 1300 persones; 
també, a més de 200 
empreses, cosa que ha 
reportat una millora en 
la seva productivitat i 
rendibilitat. A banda, es van 
ofertar 313 nous llocs de 
treball; 169 persones van 
trobar ocupació de forma 
estable; es van gestionar 
900.000 euros d’ajudes a la 
contractació; es van fer prop 
de 2.500 hores de formació 
a 408 persones en 61 cursos 
diferents. Entre altres accions 
de capacitació professional 
i entrenament a persones 
aturades, amb l'objectiu de 
millorar les seves habilitats i 
augmentar les possibilitats de 
trobar feina. 

És interessant destacar 
que de les 222 empreses 
ateses, el 60% són 
d’Amposta, i el 40% restant 
són de diverses poblacions 
del Montsià i del Baix 
Ebre principalment. Es 
pot deduir, doncs, que la 
feina portada a terme per 
l’Àrea de Desenvolupament 
Social i Econòmic 
d’Amposta, també ha 
tingut un impacte molt 
significatiu més enllà dels 
límits municipals. Aquestes 
222 empreses augmenten 
en 14 la xifra del 2021 i 
representen un augment 
d’un 6,31% respecte a anys 
anteriors. 

Pel que fa als casos 
particulars de les persones 
a les que l’Àrea de 
Desenvolupament Social 
i Econòmic d’Amposta ha 
ajudat, d’acord amb la seva 
procedència, el 45% són 
d’Amposta i la resta són 
de Tortosa, Deltebre o la 
Ràpita, entre altres.

Un altre aspecte 
fonamental d’aquest 
balanç, i que l’arrodoneix, 
és el que fa referència als 
ajuts a la contractació. 

Aquests han tingut un 
creixement molt notable, 
passant dels 809.000 
euros l’any 2021 als gairebé 
879.000 de l’any 2022. 

Una altra actuació 
important de l'àrea de 
Desenvolupament Social 
i Econòmic d'Amposta 
és el programa de suport 
als emprenedors. Aquest 
programa proporciona 
recursos i assessorament 
a les empreses locals, amb 
l'objectiu de millorar-ne 
l'eficiència i ajudar-les a 
créixer. L’Ajuntament té 
previst invertir 30.000 
euros del pressupost 
actual, que serviran per 
subvencionar els projectes 
d’autoocupació que 
s’hagin engegat entre l’1 
d’abril del 2022 i el 31 de 
març de 2023. Aquests 
diners serviran perquè 
persones emprenedores 
i autònomes puguin 
fer front a les primeres 
despeses de constitució 
del seu negoci. Un 
nou impuls a favor 
del desenvolupament 
econòmic i social 
d’Amposta i la seva àrea 
d’influència. 

Un balanç molt positiu per l’enfortiment de 
l’economia local 
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El FAB LAB TE d'Amposta és 
una iniciativa que forma part 
dels Fabfoundation impulsats 
pel Centre de Bits i Àtoms del 
MIT, dels quals, hi ha més de 
2000 Fab Labs a tot el món. 
El seu objectiu és fomentar 
el desenvolupament de 
projectes socials, culturals i 
tecnològics a la comarca del 
Montsià. Al mateix temps, 
s'ha convertit en un espai 
de referència a la província 
de Tarragona, pel que fa a la 
fabricació digital, la innovació 
i l'emprenedoria.

A més, l'equip de 
professionals del FAB LAB 
TE ofereix assessorament i 
formació als usuaris perquè 
puguin fer servir les eines de 
manera efectiva i segura.

Un dels aspectes més 
destacats del FAB LAB TE 
és el seu enfocament a la 

col·laboració i el treball en 
equip. L'espai està dissenyat 
per fomentar la creativitat 
i la innovació mitjançant la 
col·laboració entre usuaris 
amb diferents habilitats i 
coneixements, ja que és 
la millor forma de crear 
sinergies que poden donar 
lloc a projectes innovadors i 
emprenedories empresarials.

Un dels objectius del 
Fab Lab TE d’Amposta és 
fomentar la cultura maker 
i l’emprenedoria. Per això 
s’hi ofereixen cursos i tallers 
sobre diferents temes 
relacionats amb la fabricació 
digital, des de disseny 3D 
fins a programació de 
microcontroladors. I sempre, 
amb una filosofia respectuosa 
amb el medi ambient, la 
sostenibilitat, la reutilització, 
el reciclatge i el foment de 
l’economia circular. 

El FAB LAB ofereix una 
oportunitat única per 
a la familiarització de 
la tecnologia des de la 
infantesa. Ho fa amb 
l’aplicació del mètode 
STEAM, la metodologia que 
uneix les ciències i les arts. 
De fet, el seu nom respon 
a les sigles de les cinc 
disciplines fonamentals 
en que contempla i en 
les que forma: Ciència, 
Tecnologia, Enginyeria, Art i 
Matemàtiques, considerats 
coneixements fonamentals, 
com a base, per donar 
un pas endavant en el 
món científic i tecnològic, 
mirant cap al futur.

Pel que fa a eines, el 
laboratori compta amb 
una àmplia varietat de  
maquinària de darrera 
generació, entre la que 
destaquen impressores 
3D, talladores de vinil, 
material electrònic de 
prototipat i ulleres 3D. A 
més, i aquest és el seu més 
gran potencial, el Fab Lab 
TE d’Amposta disposa d’un 

equip de professionals 
i voluntaris altament 
capacitats que ofereixen 
assessorament i formació a 
les persones usuàries. 

Aquest espai de creació, 
innovació i aprenentatge 
que ha democratitzat 
l'accés a la fabricació 
digital a les Terres de 
l’Ebre, forma part del 
Col·laboratori CatSud, un 
projecte del Departament 
de Polítiques Digitals i la 
Fundació I2CAT, on els 
Labs de les Terres de l’Ebre 
i el Camp de Tarragona 
treballen conjuntament. 

Gràcies al seu compromís 
amb la sostenibilitat, 
l'emprenedoria i la 
col·laboració, el laboratori 
ha esdevingut un referent 
per a la comunitat 
maker i un motor de 
desenvolupament 
econòmic i social a la zona. 

El Fab Lab Te està ubicat 
als baixos de l’edifici Lo 
Sindicat, a Amposta.

El mètode STEAM està pensat per als més petits

EL FAB LAB TE D’AMPOSTA, UN REFERENT 
EN INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

Es tracta d’un espai d´innovació i tecnologia, un laboratori de fabricació digital, 
que permet als usuaris dissenyar, prototipar i fabricar objectes, i crear projectes de 

manera col·laborativa, utilitzant tecnologia d'última generació.
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Samuel Ferré serà el nou alcaldable de 
la candidatura Avant Perelló
Samuel Ferré i Pallarès, liderarà 
la candidatura d’Avant Perelló- 
Esquerra Republicana-Acord 
Municipal a les eleccions del 
maig  vinent, substituint a l’an-
terior candidata i actual alcal-
dessa, Maria Cinta Llaó. Ferré és 
treballador social a la Institució 
Col·laboradora d’Integració Fa-
miliar (ICIF) del Consell Comar-
cal del Baix Ebre.
El candidat presentarà una “llista 
electoral renovada, per donar un 
nou impuls al municipi. Aquesta 
legislatura s’ha fet bona feina 
des de l’equip de govern muni-
cipal, tenint present que van ha-
ver d’afrontar tota la gestió de la 
COVID, dos temporals el Glòria 
i el Filomena i ho van fer molt 
bé. Ara nosaltres assumim amb 
il·lusió el repte de treballar per 
avançar en la dinamització del 
nostre poble”. En aquest sen-
tit, també ha destacat diferents 
actuacions en l’àmbit social i de 
millora del municipi que s’han 
portat a terme, com l’asfaltatge i 

renovació d’un terç dels carrers, 
la creació d’una marca turística 
local, l’ampliació del poliespor-
tiu, entre altres projectes inte-
ressants. A més de donar con-
tinuïtat a aquelles actuacions, ja 
engegades,  considera important 
l’oportunitat que pot generar pel 

Joan Martínez, alcaldable 
de la candidatura 
‘Implicats per Ascó’

Joan Martínez Borrell, regi-
dor  d’Esquerra Republicana a 
l’Ajuntament d’Ascó, agafarà el 
relleu d’Amadeu Pros, com al-
caldable de la candidatura Im-
plicats per Ascó-Acord Munici-
pal per a les eleccions de maig. 
Martínez i Pros formen part del 
govern de coalició local, des-

prés d’haver aconseguit tres 
regidories en la darrera convo-
catòria electoral i ser la segona 
força més votada. La candida-
tura liderada per Joan Martínez 
combinarà “l’experiència en 
gestió municipal, amb joventut 
i noves veus que aportaran for-
ces i visions renovades”.

Perelló projectes com la Reser-
va de la Biosfera de les Terres 
de l’Ebre, tant en l’àmbit turístic 
com agroalimentari. La millora 
del benestar dels ciutadans,  la 
captació de noves empreses, el 
foment de la sostenibilitat als 
edificis públics i privats, la reha-
bilitació o la creació d’habitatges 
al nucli urbà per afavorir l’arrela-
ment al poble d’aquells que s’hi 
volen quedar a viure, són altres 
temes rellevants en el projecte 
de futur que encapçala Ferré.
Esquerra Republicana és la força 
hegemònica al Perelló, havent 
guanyat  totes les eleccions ca-
talanes, espanyoles i municipals 
des del 2015 i manté l’alcal-
dia amb majoria absoluta des 
d’aquell mateix any. 

Substituirà a l’actual 
alcaldessa Maria 

Cinta Llaó

** XERTA: A presó el detingut per atracar una oficina bancària dilluns al matí. Els 
Mossos van localitzar l’home dues hores després fent una cervesa a la gasolinera 
del poble.

** EL PERELLÓ: a presó tres homes relacionats amb l’assassinat d’un veí de Tarra-
gona trobat en un pou. La víctima havia desaparegut al barri de Torreforta al mes 
de maig de l’any passat.

** XERTA: Rescaten una treballadora que va caure a l’avantcanal de la resclosa 
de l’assut i no en podia sortir. Els bombers van utilitzar flotadors abans de poder 
treure de l’aigua la dona, que no va requerir atenció mèdica.

** A PRESÓ l’exentrenador de futbol femení del Perelló per presumptament agre-
dir sexualment una jugadora amb discapacitat intel·lectual. El jutjat decreta presó 
provisional sense fiança i comunicada pel presumpte agressor.

** TIVENYS: L’Ajuntament informa que és un dels 31 municipis que ha sol.licitat 
la instal.lació d’un caixer automàtic a la Diputació. “Tivenys no es va adherir al 
projecte iniciat el 2018 i ho hem fet en aquesta ocasió”.

** JESÚS: Setmana de l’Activitat Física i la Salut, del 25 de març i l’1 d’abril.

** ROQUETES ha organitzat una jornada cultural el dia 1 d’abril per celebrar la 
inauguració de la nova plaça Països Catalans i el Dia Mundial del Teatre. 

** JESÚS: L’escola Bressol l’Espurna, l’IE Daniel Mangrané, el CEE Sant Jordi, junt 
amb l’AFA de l’IE Daniel Mangrané, l’AFA del CEE Sant Jordi i l’EMD han organitzat 
demà (10 a 13 h) un matí amb activitats per a l’alumnat (0 a 16 anys) i les famílies.

** L’ALCALDABLE de Junts per Roquetes i la Ravaleta, Lídia Saura, ha fet públic 
el nom del seu segon a la llista per a les municipals. Es tracta d’Antolí Ortiz; 31 
anys treballant a la Comunicació de l’Ajuntament, tant a Antena Caro com en els 
darrers anys a Roquetes Comunicació.

** ERC DELTEBRE està perfilant els llocs més importants de la seva candidatura, i 
esta setmana s’ha informat que Dani Rajadell s’ha unit a la llista.

POLÍTICA

www.ebrexperience.cat
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remeis naturals

HEURA / HIEDRA 
HEDERA HELIX

Les fulles properes a les branques fèrtils són romboidals, mentre que les de la resta de la planta presenten uns característics lòbuls en forma palmada. Floreix 
al final de l'estiu i tardor, hi han varietats domèstiques donat el seu ampli ús a jardineria, els fruits són rodons i negres i quan maduren a la primavera fan entre 
5 i 10 mm de diàmetre. Són molt tòxics així al natural.

Ús: fulles, flors i fruit, encara que es pot utilitzar la planta sencera.
Propietats: Tradicionalment, s'ha usat en discinèsia biliar, artràlgia, artritis i gota.
També s'ha emprat per via tòpica per al tractament de lesions cutànies, úlcera cutània, flebitis o cel·lulitis.

L'ús medicinal de l'heura aprovat per la Comissió E del Ministeri de Sanitat Alemany és: tos espasmòdica i bronquitis, i en aquests casos, les fulles se-
ques en forma d'infusió poden ser útils, encara que s'ha de delimitar el seu ús a unes poques preses, en canvi, popularment, es prepara un licor sedant 
en base de 100 g de pols de llavors dissolta en un litre de vi.
En cas de mal de queixal, es fa servir un glopeig bucal preparat amb una decocció de fulles d'heura en vinagre per a fer glopejos i no ingerir, antigament 
les dents amb càries eren tractades amb la gomoresina que produeix la planta.

No en embarassades i nens. Té una toxicitat molt alta, sols es recomana per a ús tòpic i gargarismes.
Pot provocar vòmits, dolors còlics, trastorns nerviosos i resultar abortiva.

És una liana que puja a sobre d'altres plantes (per exemple a les palmeres dels jardins) o, més sovint, sobre parets rocoses, també es pot trobar estesa per terra 
a sota dels alzinars i llocs ombrívols a peus de penyals, habitual a jardins fent de tanca. Forma petites arrels a les branques que li serveixen per aferrar-se al seu 
suport. Es reprodueix per llavors i per rebrots que arrelen a terra a mesura que s'escampa i que pot arribar a viure fins a 500 anys.

L'heura va tenir molta reputació com planta "màgica" en l'antiguitat, ja que protegia contra els mals esperits i contra la borratxera, mantenint-se una fulla al 
front (per això va ser dedicada al deu Dionís) i en aquelles tavernes que tenien pintada una heura a la porta, era una mena de seguretat per als parroquians, 
perquè significava que allà es venia "bon vi".

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU I ON LA PUC TROBAR

37

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 
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MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

OBSERVACIONS I CURIOSITATS
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TERCERA FEDERACIÓ

Gramanet-Rapitenca  diu 11.45h

PRIMERA CATALANA

Europa B-Ascó diu 17.30h

SEGONA CATALANA (Ascens)

Morell-Ulldecona diss 17h

Aldeana-Ebre Escola diu 12h

J i Maria-Canonja diu 17h

Tortosa-P Mafumet diu 18h

(Permanència 1)

Ampolla-Roda diu 17h

Camarles-la Sénia diu 17.45 h

(Permanència 2)

Catalònia-Vilaseca  diss 16.15h

Vendrell-Móra Nova diss 18.30h

R Bítem-Salou diu 17h

3A CATALANA  

Roquetenc-Tortosa dissa 16.30h

Ametlla-Amposta diss 17h

S Bàrbara-Xerta diss 17,30 h

Flix-Corbera dissa 17h

Benissanet-J i Maria diu 11.30h

Gandesa-la Cava diu 17h

Perelló-Masdenverge diu 17h

Godall-Rapitenca diu 17h

4A CATALANA. 

Tivenys-Alcanar  diss 16h

La Galera-Camarles dissa 16.30h

Amposta-Olimpic  diss 17h

S Jaume-J i Maria diss 17.30h

La Cava-Pinell diss 18h

Catalònia-Gandesa diss 18.45h

Ametlla-Aldeana diss 19 h

Diumenge

Fatarella-Ginestar  17h

DUES NOTÍCIES 
IMPORTANTS 
La temporada vinent, sinó no 
es torcen les coses, hi haurà 
dos equips nous a Quarta 
catalana: Campredo i Horta, 
equip aquest tot un històric 
del futbol i que va competir 
des del 1973 a 2017. És una 
bona notícia que el futbol 
ebrenc tornin equips a la 
competició. En els darrers anys 
hem vist la tornada al futbol 
de La Galera, Masdenverge, 
Xerta i equips que estaven a 
prop de la desaparició com el 
Santa Bàrbara o l’Alcanar , els 
mateixos jugadors han agafat 
la clau del club. I si a això 
sumem els nombrosos filials 
a 4a catalana i la recuperació 
dels filials dels tres clubs amb 
més poder Tortosa, Rapitenca 
i Amposta, podem dir que el 
futbol ebrenc està més viu que 
mai. I malgrat el Barça i la tele-
visió, que són una erosió del 
futbol dels pobles, les nostres 
Terres continuen progressant, 
amb equips al màxim d’explo-
sió com la Rapitenca, recupe-
rant els espectadors d’antany, 
Alcanar, més public que mai; 
Amposta, malgrat estar a ter-
cera catalana, esta  setmana 
600 espectadors; Jesús i Maria 
tres equips amateurs, Ebre 
Escola-Tortosa, una fusió que 
il·lusiona a uns i a uns altres 
no i, si a tot plegat, unim que 
puguin tornar equips i que la 
temporada propera n’hi hagi 
dos més fa veure que el nostre 
futbol ebrenc està més viu que 
mai. 
La pregunta del milió: hi haurà 
un tercer?.  

CELMA

EL FUTBOL BASE, 
A ESCENA 
La setmana passada vaig 
escriure sobre el futbol base i 
sobre la problemàtica que ha 
tornar a revifar pels fitxatges 
que pateixen clubs modestos 
d’altres clubs que concentren 
més equips per categoria. La 
matinada del divendres passat i 
durant el mateix divendres, vaig 
rebre un bon nombre de missat-
ge, fins i tot propostes per a po-
der regular la situació. Davant 
de tanta repercussió, vaig pen-
sar que en properes setmanes 
he de fer un programa de futbol 
base, a Minut 91. I ja està en 
marxa, amb dos coordinadors 
de clubs i, així mateix, membres 
de la Plataforma. L’objectiu és 
poder buscar aproximació entre 
totes les parts però, tal com 
veig l’estat actual de la situació, 
serà gairebé impossible. 

Les dos parts tindran els seus 
arguments. I no sé si hi haurà 
també autocrítica, si fa falta. 
Penso que, en general, és el que 
falta en tots els àmbits. A tots 
els nivells. I ara no només  parlo 
pel futbol base,  analitzo que 
sempre estem buscant raons 
i excuses i no comencem per 
adonar-nos del que potser no 
fem bé, o del que podem fer 
millor. 

Jo intento fer autocrítica i de les 
queixes que rebo pel progra-
ma o per les opinions a Més 
Ebre, intento valorar on m’he 
equivocat i busco millorar-ho. 
Segur que ho hauria de fer més. 
I crec que seria molt positiu no 
mirar sempre que la culpa la té 
un altre. 

MICHEL TERCERA FEDERACIÓ
Gol d’or d’Oribe, per a la 
Rapitenca (2-1)
La Rapitenca va guanyar el Vi-
lafranca en una final que va 
ser-ho perquè ho puguin ser 
els  següents partits (2-1). Era 
un partit amb doble valor, clau 
per la permanència, contra un 
rival directe. La Devesa en va ser 
conscient. Va haver molt públic 
i molt d’ambient de futbol, com 
en les grans ocasions. 
La primera meitat no va perme-
tre l’optimisme. L’equip va estar 
espès, sense encert ni precisió. 
Gairebé no va generar. El Vi-
lafranca va ser dominador del 
joc en el primer acte. No obs-
tant, excepte trets llunyans, no 
va inquietar. Al descans, l’afició 
era prudent perquè el partit no 
va tenir bona pinta a la prime-
ra meitat. A la represa, la situa-
ció va canviar. La Rapitenca va 
ser més intensa en els duels i 
va recuperar pilota després de 
pèrdua. Va tancar al Vilafranca 
al seu camp. Els vilafranquins 

no van sortir. Però el gol es feia 
esperar. Va ser en una acció en 
què els visitants van trigar a re-
plegar, a organitzar-se. I Paqui, 
amb un gran control i un tret 
des de fora de l’àrea, va fer l’1-
0 (75’). I poc després Oribe va 
tenir el 2-0. No obstant, acte 
seguit, l’àrbitre va xiular un pe-
nal per una falta d’Eric que va 
ser al limit però fora de l’àrea. El 
Vilafranca va empatar. I va tenir 
l’1-2. 
Però la Devesa és màgica i un 
gol d’Oribe va suposar el 2-1. 
L’estadi va explotar. Encara hi 
hauria temps per una situació 
de perill a favor dels visitants i 
per una ocasió de Chico que, 
sol a boca de canó, no va trans-
formar. 
Al final, 2-1 i un triomf que era 
necessari. Ja cal pensar en el 
proper partit, al camp de la Gra-
manet. Un altra final per la per-
manència. 

L’Ascó va empatar contra el 
Sarrià en un partit en què bus-
cava la quarta victòria seguida. 
L’equip va tenir bons moments 
en el partit generant ocasi-
ons clares per haver decidit. 
El Sarrià, sobre tot al segon 
temps, va haver de patir per-
què els riberencs van jugar 
a camp contrari i van crear 
nombroses ocasions. En els 
darrers minuts, el partit es va 
igualar quan l’Ascó es va que-
dar amb deu i ja no van ha-

ver més opcions locals. Jordi 
López, mister de l’Ascó: “fa un 
parell de mesos, l’empat ens 
hagués semblat bo. Però ara, 
amb la dinàmica que portem i 
amb el partit que va fer l’equip, 
sap a poc. Vam generar oca-
sions per guanyar però també 
cal dir que van haver fases en 
què el joc va estar igualat i va 
tenir més alternatives. Volíem 
guanyar però l’empat cal valo-
rar-lo i hem de pensar ja en el 
proper partit”.

L’Ascó  va perdonar (0-0)

LA PROPERA

El partit 
de Canal TE:

Aldeana-Ebre Escola 
diumenge 22.30 h

Minut 91
Dilluns 22 h

Dimarts  22.30 h

Carlos Gilabert, president de l’Amposta, tenia previst deixar el càrrec 
aquesta temporada. I així va anunciar-ho dimarts a Minut 91, a Canal 
TE. No obstant, la repercussió del seu anunci a la televisió ha canviat 
els plantejaments. “En dos dies he trobat molt recolzament de com-
panys de junta que faran un pas avant i assumiran més funcions i 
m’ajudaran perquè jo pugui fer compatible la meua feina i la dedica-
ció al club. També he trobat molt suport de pares i mares que m’han 
transmès que és una llàstima no poder continuar la bona labor feta 
els darrers anys als planters. Amb tot, m’ho estic replantejant i potser 
acabe el mandat. Si no hi ha res de nou, així serà”.  

Carlos Gilabert es planteja seguir
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Salou, 5
Catalònia, 1

SEGONA CATALANA
Ebre Escola-Jesús i Maria (3-1)

Tres punts d’or per a l’Ebre Es-
cola que continua en la segona 
plaça. El J i Maria va vendre cara 
la derrota.(3-1). Balart de l’Ebre 
Escola: “a la primera meitat, tot 
i tenir Povero un parell d’opci-
ons, no ens vam trobar còmo-
des. Quan l’equip pitjor estava i 
s’estava fent enrere, Aleix va fer 
l’1-0. L’equip es va sentir millor i 
Povero va fer el 2-0. Fins el des-
cans ens va faltar més controlar 
el partit amb pilota i sense. Ar-
ran d’una indecisió nostra ens 
van marcar el 2-1. Crec que a 
la represa vam tenir 15 minuts 
per decidir i al final va arribar el 
3-1. Fins llavors van anar anades 
i tornades i el partit, amb el 2-1, 
va estar incert. Tres victòries se-
guides que donen molta confi-

ança”. Lluís Fonrés, del Jesús i 
Maria: “felicitar a l’equip perquè 
va lliurar-se amb bona actitud al 
camp d’un rival que està on està 
per mèrits propis. Tot i rebre dos 
gols i jugar en un camp al que 
no estem habituats, l’equip va 
reaccionar i va fer el 2-1, estant 
viu dins del partit fins que el ri-
val ens va fer el 3-1, avançada la 
represa. L’Ebre va tenir més op-
cions però natros vam crear les 
nostres per haver pogut empa-

El Catalònia va sortir golejat de 
Salou (5-1). Pau Alegria, mister 
de l’equip jesusenc: “vam co-
mençar bé, en els primers 15 
minuts, tenint el domini del 
joc i les ocasions. Però va ser 
el Salou, amb un gran gol, qui 
va fer l’1-0. L’equip va refer-se 
i va tornar a generar però el 
Salou, amb molta  pegada, va 
decidir, aprofitant errades de-
fensives nostres. Al descans es 
va arribar amb el 3-0. A la re-
presa vam arriscar en defensa 
de 3 i vam buscar entrar en el 
partit. Però a l’inici del segon 
temps ens van fer el quart gol 
que ja va sentenciar. Al final, 
5-1. Penso que el resultat va 
ser abultat però ens vam tro-
bar amb un Salou reforçat 
amb jugadors de qualitat. Un 
gran equip, pel que vaig veure 
dissabte. Va ser un accident. 
Hem de seguir per sumar 
dues victòries el més aviat que 
sigui possible per estar més a 
prop de la permanència”.

Punts vitals per a la Sénia, con-
tra l’Ampolla, equip que va anar 
molt minvat d’efectius, amb no-
més 11 jugadors i Enric Salas, 
que surt d’una lesió, a la ban-
queta. Els visitants van acabar 
molt molestos amb l’àrbitre. 
El tècnic de l’equip ampollero, 
Diego Reyes, manifestava que 
“no li trac cap mèrit a la Sénia 

que a la segona meitat va ser 
superior i va tenir més opcions, 
però l’arbitratge va ser nefast a la 
primera meitat amb un gol anul.
lat, un penal no xiulat i un gol 
que no va concedir quan la pi-
lota va entrar. Jo des de 50 me-
tres ho vaig veure. I l’àrbitre i el 
seu assistent, ben col.locats, no 
van donar validesa al gol. Poste-
riorment, ens vam avançar però 
acte seguit, en pocs minuts, 
la Sénia va remuntar”. Adrian 
Gonçalves, mister de la Sénia: 
“victòria important perquè era 
clau per seguir amb opcions de 

Aldeana-Tortosa (0-3)
L’Aldeana no va poder guanyar 
un partit que, cas de fer-ho, 
l’enganxava a la zona d’as-
cens. El Tortosa, necessitat de 
guanyar per consolidar-se en 
zona d’ascens,  va ser efectiu i 
va endur-se els 3 punts. Edgar 
(al minut 1) i Yassine i Miki, a la 
represa van sentenciar.
Ferran Simó, tècnic de l’Alde-
ana: “ens va costar molt entrar 
en el partit i és que el gol re-
but tan aviat va afectar. Vam 
tenir les nostres opcions, però 
el Tortosa va ser molt efectiu 
i va resoldre. Vam perdre 0-3 
contra un Tortosa que segu-
rament va fer el pitjor partit 
de les últimes setmanes. Però 
cal destacar la seua eficàcia. Al 
minut 70, amb el 0-2, ells van 
quedar-se amb deu i a la juga-
da següent vam estar a punt de 
marcar. No va ser així i després 
no vam saber jugar amb supe-
rioritat i ells es van imposar”. 
Nacho va ser baixa, juntament 

amb Tena. Avançat el primer 
temps, amb el 0-1, l’assistent 
va invalidar una jugada de gol 
als visitants en la que no va ha-
ver fora de joc. Jordi Fabregat, 
tècnic del Tortosa, valorava 
la victòria perquè “ens dona-
rà confiança però tenim clar 
que hem de millorar molt en la 
culminació de les jugades i en 
la fluidessa del joc. Va ser im-
portant marcar aviat però el fet 
que necessitàvem la victòria va 
fer que l’equip jugués per da-
munt del resultat i això no ens 
va anar bé en moments deter-
minats. En tot cas ,content de 
la victòria però hem de millorar 
per tenir més frescura en atac”. 

Móra la Nova-R Bítem, 2-0
El Móra la Nova va obtenir una 
victòria important contra el R 
Bítem i es distancia de la zona 
de descens. Agustí va fer els dos 
gols, un a centrada de Guiu i l’al-
tre de penal. Ambrós, tècnic del 
Móra la Nova: “l’equip va sortir 
molt concentrat i es va avançar 
aviat amb el 2-0. Llavors el R-Bí-
tem va fer uns canvis que li van 
anar bé i natros vam perdre el 
control del joc del minut 30 al 
45 quan ells van poder entrar en 
el partit. A la represa ja vam es-
tar molt millor, vam tenir calma 
amb pilota, disposant d’opcions 
de contraatac. Victòria meres-

cuda que ens dona confiança 
després de perdre punts en els 
darrers minuts en les anteriors 
jornades”.  Subi, mister del R 
Bítem: “no vam competir en els 
primers 15 minuts i ens va costar 
el partit. Vam reaccionar des-
prés però no vam poder marcar 
i a la represa no vam fer les co-
ses bé, cadascú anava una mica 
a la seua i no vam poder entrar 
en el partit. Era un partit impor-
tant per la permanència. Ara ho 
tenim més complicat però hem 
de seguir intentant-ho, pensant 
en els dos propers partits se-
guits a casa”.

El Camarles va sumar un punt 
molt valuós en la lluita per la 
permanència, en la visita a 
l’Arboç. Va empatar a 3 en un 
partit molt complicat. Pedri-
to va fer el 0-1. Però els locals 
van empatar abans de la mitja 
hora de joc. Braian va fer l’1-2. 
No obstant, en afegit a la pri-
mera meitat, amb un gran gol, 
el conjunt local va restablir 
l’empat. A la represa, l’Arboç va 
apretar i Aitor, porter del Ca-

marles, va tenir feina. El partit 
es va igualar i Pedrito va etsa-
vlellar una pilota al pal. L’Arboç 
va insistir i va marcar el 3-2. I 
va disposar d’un penal ‘rigo-
rós’ segons els visitants. Aitor 
va parar-lo. I al final, Braian va 
empatar amb el 3-3 definitiu. 
El punt és molt valorat pels de 
Camarles. La directiva del Ca-
marles va destacar el bon trac-
te rebut per part de la junta i de 
l’afició de l’Arboç.

tar, quan estàvem 2-1. Felicitar a 
l’Ebre per la temporada i també 

al meu equip pel treball i perquè 
va lluitar fins el final”.

Ulldecona-Pobla Mafumet (1-1)
L’Ulldecona no va poder sumar 
els 3 punts que li haguessin per-
mès poder enganxar-se a les 3 
primeres places que, amb l’em-
pat contra la Pobla (1-1),  que-
den més lluny. Partit discret dels 
falduts que no van generar per 
remuntar el marcador. 
Moha, tècnic de l’Ulldecona: 
“després de fer un gran partit a 
Tortosa, esta setmana no podem 
dir el mateix. L’equip va estar es-
pès i no va crear opcions. La Po-
bla, que es va avançar aviat, tam-

poc va tenir-ne i els dos gols de 
la confrontació van ser de pe-
nal. Una llàstima perquè era una 
bona ocasió per enganxar-nos a 
la part alta i les opcions queden 
més lluny. Es va intentar però 
no es va jugar bé. No vaig sortir 
gens satisfet del partit i del joc. 
Vam empatar de penal avança-
da la represa però no vam tenir 
claredat per poder remuntar. 
Vam jugar precipitats”. 
L’Ulldecona, en la propera jorna-
da, visita el Morell. 

permanència. A més, l’equip va 
deixar bones sensacions per la 
segona meitat i això dona més 
confiança”. Sobre l’arbitratge, el 
tècnic local considerava que “a 
natros la setmana passada se’ns 
van anul.lar dos gols al camp del 
Roda, i un era legal. En general, 
són decisions que els àrbitres 
prenen en dècimes de segon 
i que un dia et poden afavorir i 
altres no”. 
Carlos Gilabert va marcar els 
dos primers gols i Jaime, juga-
dor colombià, va marcar un gol 
de bandera que fou el 3-1.

1. Canonja
2. Ebre Escola
3. Tortosa
4. Pobla M
5. J i Maria
6. Aldeana
7. Ulldecona
8. Morell

53
42
65
40
48
36
45
29

16
20
29
29
42
30
33
29

57
46
45
38
38
37
36
29

1. Ampolla
2. Camarles
3. Arboç
4. Roda Barà
5. Riudoms
6. La Sénia

27
33
40
36
27
31

43
35
42
46
34
47

29
27
25
23
20
20

PLAY OFF ASCENS. Jornada 4

PLAY OFF Permanència. Jornada 4

1. Salou
2. Vilaseca
3. Móra la N
4. Catalònia
5. Vendrell
6. R Bítem

38
26
34
31
16
16

48
26
37
51
41
35

27
26
26
26
21
18

PLAY OFF Permanència. Jornada 4

Foto: Facebook Ebre Escola

L’equip de Balart 
és segon al play off 

d’ascens

La Sénia, 3
Ampolla, 1

Arboç-Camarles (3-3)
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AMPOSTA, 2
GANDESA, 1

3A CATALANA

L’Amposta, segon classificat, va 
guanyar el líder Gandesa. Sego-
na derrota del líder que manté 8 
punts d’avantatge. Un marge per 
poder estar encara còmode. 
Gran ambient per la presentació 
dels equips base de l’Amposta.
Els locals es van avançar al pri-
mer minut amb un tret de Felipe 
que va sorprendre a Iniesta, por-
ter visitant. Amb l’1-0, el partit, 
tal com es preveia, va ser molt 
intens, amb moltes vigilàncies i 
ajudes defensives que van com-
portar molta igualtat i poques 
opcions. Una del local Ferreres 
va ser la que va tenir l’Amposta, 
en una jugada en què es van de-
manar mans. El Gandesa, a més 
de reclamar un penal per mans 
de Joni, va tenir la seua ocasió 
amb un tret de Josep que va lle-
par el pal. El partit, molt dispu-
tat, estava sent igualat, amb un 
Amposta que va tenir pilota i, a 
més, quan no en disposava va 
fer un gran treball per no deixar 
articular el seu joc al Gandesa. 
La represa va seguir igualada, 
però l’Amposta, en els primers 
20 minuts, va jugar més a camp 
contrari. En esta fase, es va re-
clamar un penal sobre el local 
Marc López. I l’Amposta va fer el 
segon gol quan va trobar una es-
cletxa per l’esquerra. La centrada 
de Felipe va tenir continuïtat pel 
costat dret i la centrada de Juli 
va suposar una rematada de Fer-
reres amb el cap que fou el 2-0. 
Quedava encara partit i el Gan-
desa va arriscar mentre l’Ampos-
ta va disposar de més opcions de 
contraatac, tot i no aprofitar-les. 
A manca de 10 minuts, el Gan-
desa va marcar el 2-1 amb un 
gran tret de Sergi des de la fron-
tal. El partit va acabar incert i els 
gandesans, ja en afegit, van tenir 
una gran ocasió amb un penal 
que Gumiel no va transformar. 
Al final, 2-1. Duel amb ritme de 
categoria superior. En acabar, 
entre banquetes, van haver uns 
moments de tensió que no van 
tenir més incidència. 

represa van haver dos penals 
clars que no van ser xiulats. Del 
possible 1-1 es va passar al 0-2 
i després al 0-3 quan natros ja 
estàvem abocats. Es van fer el 
0-4 i al final 1-4. No vam me-
rèixer tan de càstig. El partit va 
ser més igualat del que el resul-
tat indica. Penso que una der-
rota per la mínima hagués estat 
més justat. O fins i tot hagués-
sim pogut puntuar si les jugades 
conflictives ens les haguessin 
xiulat a favor”.
Xavi Subirats, tècnic de l’Amet-
lla: “va ser un partit que vam te-
nir prou controlat, no concedint 
ocasions al rival. Vam jugar ben 
posats, molt atents a les sego-
nes jugades. Al descans vam 
arribar amb el 0-1 i va ser im-
portant el 0-2 només començar 
la represa. Va ser en pròpia por-
teria però, si no la desvia un de-
fensa, Emma estava per poder 
marcar. Amb el 0-2 vam tenir 
més comoditat i confiança, amb 
molta concentració defensiva. 
Marc i Rullo van posar el 0-4 i ja 
al final el J i Maria va establir l’1-
4. Victòria important per recu-
perar-nos i per seguir en la lluita 
per la part alta de la taula”. Vidal 
va entrar en convocatòria però 
no va jugar. Victòria dedicada a 
Fàtima, persona molt vinculada 
a l’equip de futbol calero i que 
va estar ingressada.

LA CAVA, 0
PERELLÓ, 0
Pas enrere de la Cava en la seua 
lluita per la segona plaça. El 
Perelló, per la seua part, refer-
ma la seua millora. Àlex Ventu-
ra, director esportiu de la Cava: 
“vam enfrontar-nos a un equip 
molt diferent al de la prime-
ra volta. El treball que està fent 
Cuellar s’esta notant, a nivell 
d’ordre defensiu. Un equip ben 
plantat al camp que va tancar 
bé els espais per dins, i que no 
ens va deixar circular. I per això 
el partit es va complicar perquè 
no ens vam trobar còmodes. A 
la primera meitat el domini del 
joc va ser nostre però sense 
crear ocasions. A la represa vam 
seguir dominant i ja vam gene-
rar ocasions, tot i que a pilota 
aturada, tenint-ne 3 de clares 
per poder guanyar. Ens feia fal-
ta la victòria però no vam poder 
aconseguir-la. Va ser molt mè-
rit del rival i del seu treball, molt 
intens i organitzat en defensa”. 
David Cuellar, mister del Perelló: 
“va ser un partit molt disputat. 
En la primera meitat les defen-
ses es van imposar als atacs. 
No van haver ocasions clares. 
A la represa el partit es va obrir. 
Penso que natros vam tenir les 
ocasions més clares. També 
és cert que ells, de córner, van 
poder marcar però Alex va estar 
molt encertat amb dues inter-
vencions. I natros vam generar 
dues possibilitats, recuperant  a 
camp contrari. Vam finalitzar 
però sense l’encert del gol. Par-
tit igualat amb més imposició de 
les defenses i crec que, en gene-
ral, els dos equips no vam estar 
precisos en aspecte ofensiu”. 

ROQUETENC, 5
BENISSANET, 1

JESÚS I MARIA, 1
L’AMETLLA, 4
L’Ametlla va reaccionar, des-
prés de dues derrotes, guanyant 
al camp del Jesús i Maria. Da-
vid Torres, del J i Maria: “tot i el 
marcador final, penso que vam 
competir. La primera meitat va 
ser molt igualada, amb oca-
sions a les dues porteries. Ells 
arran d’una falta casi del mig 
del camp es van avançar. A la 

RAPITENCA B, 3
TORTOSA EBRE, 3
El derbi de filials no va decebre. 
Partit vibrant i remuntada local 
amb l’1-3. Rovira va ser prota-
gonista amb dos gols que van 
valdre l’empat rapitenc. 
Xavi Marqués, tècnic de la Ra-
pitenca: “felicito el Tortosa per 
la proposta de la primera mei-
tat. Dels equips que ens han vi-
sitat, va ser el que més variants 
de joc va tenir i la seua propos-
ta va ser atrevida, avançant-se 
amb el 0-2. Va ser important 
marcar l’1-2 abans del descans. 
A la represa la dinàmica va 
canviar. Ells van fer l’1-3 però 
el partit ja va igualar-se i natros 
vam assumir riscos i vam fer 
dos gols que van ser l’empat. 
I amb el 3-3 encara vam tenir 
alguna opció per a fer el 4-3”. 
Òscar Rumense, del Torto-
sa: “vam fer una bona primera 
meitat i ens vam avançar amb 
el 0-2. Poc abans del descans 
ens van fer l’1-2 i a la represa 
vam marcar natros l’1-3. Però 
la Rapitenca va reaccionar i va 
empatar. Penso que l’empat 
va ser just perquè la Rapiten-
ca, un bon equip, va fer també 
els seus mèrits en un bon partit 
entre dos equips".

SANTA BÀRBARA, 3
FLIX, 3
El Santa Bàrbara guanyava 3-0 
avançada la represa però el Flix 
va acabar empatant. 
Jefrey, mister del Santa Bàrbara: 
“vam estar molt bé, vam fer un 
dels millors partits. La prime-
ra part va ser igualada. Però a 
la segona vam crear molt perill 
i ens vam posar amb el 3-0 al 
minut 75. Poc després ens van 
fer el 3-1, a pilota aturada. Però 
el Flix no va fer perill. I va es-
tar més a prop el 4-1, amb una 
doble ocasió d’Amado i Esbrí 
que el porter rival va evitar. Al 
minut següent, creiem tots que 
en fora de joc, ens van marcar 
el 3-2. A partir d’allí van arribar 
els nervis i al 95, en una altra pi-
lota aturada, ens vam fer el gol 
en pròpia porteria. Bon partit 
però que va acabar amb males 
sensacions perquè teníem el 
partit encarrilat. Estem tenint 
mala sort i també va mancar 
una mica d’ofici. No és excu-
sa però també dir que l’àrbitre 
va fer coses estranyes a partir 
del 3-0. Tota falta que va haver 
va anar molt a favor de l’altre 
equip. I va voler parar el partit 
perquè, segons ell, l’entrenador 
rival no parava de dir-li coses. 
Va amenaçar als dos equips que 
si no baixàvem la pressió, atu-
rava el partit. Natros no vam 
entendre-ho massa, perquè si 
li passava alguna cosa amb el 
tècnic visitant ho havia de re-
soldre amonestant-lo. Però no 
amenaçant a la resta. En tot cas, 
espero que el partit ens pugui 
servir per a millorar i aprendre 
dels errors”.
Albert Saltor, mister del Flix: 
“partit amb tots els al·licients 
possibles. Vam sortir ben col-
locats i fent el futbol que el 
camp demanava per les me-
sures que té. Ells sense fer un 
gran joc es van col·locar amb 
un 3-0, aprofitant  errades nos-
tres. Vaig començar a fer canvis 
per haver si podíem revertir la 
situació i al final va sortir cara i 
no creu. En aquest aspecte he 
de dir molt a favor dels meus 
jugadors que van creure fins 
al final i és d’agrair l’entrega i 
l’actitud. Aquest punt es per 
l’esforç de cada entrenament i 
de cada dimarts on 16 o 17 ju-
gadors estan entrenant com a 
campions des del mes d’agost. 
Enhorabona als jugadors. Res-
pecte a l’àrbitre, es va equivocar 
pels dos equips, res que vingui 
de nou. És una feina difícil i, a 
més, un àrbitre sol hi ha coses 
que costen de veure. Però això 
sí: el reglament és sí o sí. No hi 
ha interpretació”. 

El Roquetenc va sumar la sego-
na victòria seguida a casa, on ja 
ha disputat 5 partits seguits. 
Miquel Campos, cap de premsa 
del Roquetenc: “l’equip va sor-
tir amb molta intensitat i ben 
aviat al minut 10 es va avançar, 
dominant el joc i tenint altres 
ocasions, ampliant l’avantatge 
amb el 3-0. Amb un espectacu-
lar gol de Pau Treig des del mig 
del camp, el Benissanet va re-
duir distàncies. A la segona part 
va seguir el domini del Roque-
tenc davant un Benissanet molt 
defensiu que volia evitar sortir 
golejat. Els locals van disposar 
de motes ocasions clares però 
només van poder aprofitar-ne 
dos, fent el 5-1. Amb un mica 
més d’encert el resultat podria 
haver estat escandalós”.

CORBERA, 1
GODALL, 2
El Corbera no va poder obtenir 
un triomf vital per la permanèn-
cia. El Godall, per la seua part, va 
fer un pas avant. Des de Corbe-
ra: “derrota dolorosa a casa, en 
un partit igualat. El Corbera es va 
avançar al minut 60 amb un gol 
de Moussa, però no va saber en 
cap moment controlar el partit 
amb el marcador a favor. El Go-
dall va empatar als 5 minuts, i, 
finalment, va fer l’1-2. Desastre, 
al ser un partit clau i que es te-
nia de cara avançada la segona 
part. El temps s’està acabant”. 
Juanjo Agustín, mister del Goda-
ll: “partit molt important per no 
quedar-nos despenjats a la zona 
baixa. L’equip va sortir a pressi-
onar per poder recuperar i crear 
ocasions, però no les transfor-
mem i això ens va tornar a pe-
nalitzar. A la represa arran d’una 
badada defensiva nostra ells es 
van avançar. Vam canviar el sis-
tema, amb 3 davanters i va fun-
cionar. Els canvis van aportar i en 
dos jugades en pocs minuts vam 
fer els dos gols. No vam senten-
ciar i vam acabar patint. Ells amb 
joc directe van apretar, tot i que 
sense crear opcions”. 

XERTA, 0
MASDENVERGE, 0
Empat sense gols en un par-
tit amb moltes ocasions. Des de 
Xerta: “no va ser una jornada amb 
molt de vent però el que va fer es 
notava. A la primera meitat ells 
van tenir-lo a favor,  però pensem 
que els dos equips vam gaudir 
dels nostres moments, si bé els 
del Masdenverge van ser més 
llargs, fent més arribades. Els dos 
equips al primer temps vam tenir 
dues opcions clares que van trau-
re els dos porters amb la cara. A la 
represa, en els primers 10 minuts, 
ells van estar millor tenint una 
falta directa al travesser. Va ser la 
seua ocasió clara al segon temps. 
A partir del minut 10, natros vam 
estar ben posats, creant moltes 
ocasions i també situacions de 
superioritat. Vam fer dos traves-
sers i van generar moltes pos-
sibilitats. Tenim la sensació que, 
davant d’un rival molt lluitador, 
el partit havia de caure de ban-
da nostra”. Cristian, del Masden-
verge: “la primera meitat, amb el 
vent a favor, va ser més nostra i la 
segona del Xerta. Al primer temps 
ens vam adaptar, tenint dos o tres 
ocasions clares. Vam arrancar bé 
la segona meitat però després el 
Xerta ens va tancar. Va tenir oca-
sions. L’empat va ser just i positiu 
després de dues derrotes”. 
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BY JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA JORNADA

ELOI
(Roquetenc)

HÉCTOR
(Ametlla)

MARC ANDREU 
(Flix)

IAN
(Amposta)

ARNAU
(Tortosa)

DANI INIESTA
(Masdenverge)

ORIBE
(Rapitenca)

CÉSPEDES
(Ebre Escola)

AGUS
(Móra Nova)

‘RIFLE’ ROYO
(Godall)

ROSALES
(Camarles)

INIESTA
(Tortosa Ebre)

CARLOS GILABERT
(La Sénia)

ENTRENADOR DE LA JORNADA:  SERRANO (AMPOSTA)

· De com organitza les com-
peticions la Federació és per 
escriure un llibre, aquesta set-
mana començaran les compe-
ticions de Segona fase de Bar-
celona, Lleida i Girona, i aquí  
ja portem quatre jornades. I la 
quarta catalana va acabar la lliga 
de la zona de Tarragona aquesta 
setmana. Al·lucinat.
· Tarrazona s’ho està pensant 
per presentar-se i ser president 
de L’Amposta. Té moltes ganes; 
només posa tres condicions, 
que estigue Sinto a la directiva 
i que hi hagi gent molt jove i de 
futur per al club.
· Feia un segle que un entre-
nador de La Sénia no anava al 
plató del programa de Michel. 
Adrian Gonçalves té un rècord 
guines: en un any ha estat en 
tres banquetes com a segon 
mister. A l’Amposta B amb An-
dreu Cano, a l’Amposta amb 
Ramon Sancho i amb Vilanova a 
La Sénia. Ara està fent una bona 

feina com a mister al primer 
equip senienc. Viu a Vinaròs i va 
entrenar al Traiguera dues tem-
porades.
· Un dels èxits del Flix és l’assis-
tència de jugadors als entrena-
ments. La mitjana és 21/19.
· Miracle a La Sénia si perdia gai-
rebé era equip de tercera cata-
lana. Va guanyar contra l’Ampo-
lla i, després de lesió de molts 
mesos, va jugar Gasparin que 
està enamorat d’una senienca. 
Propera jornada, Camarles-La 
Sénia, s’enfrontaran Carlos Gi-
labert pare i fill. A la Sénia juga 
un mexicà,  un colombià, un 
nord-americà i potser aquesta 
setmana arribarà un altre ameri-
cà.  Entre 8 babys i 4 estrangers 
és un equip nou
· Fa uns dies un savi del futbol 
em deia una frase per meditar: 
“Al futbol només hi ha dos tipus 
d’entrenadors, els que tenen 
contents a  11 jugadors i els que 
no en tenen content a cap.

TOP SECRET
· Una setmana més ha passat 
i van dues seguides que pas-
sa: guanyava el Santa Bàrba-
ra 3-0 al minut 67 i el Flix va 
empatar. Els partits duren 90 
minuts.
· Vaig dir que pujaria només 
un equip ebrenc a Primera 
i, de moment, encert. Dos 
equip estan en posicions 
d’ascens però tots dos es po-
den fusionen per la tempora-
da vinent. ¿O no es fusiona-
ran? Només el Papa de Roma 
té la benedicció final.
· Grups dels descensos de 2a 
catalana: emoció total. En un 
sis equips separats per nou 
punts. En l’altre, els cinc pri-
mers estan separats per sis 
punts amb un Remolins-Bi-
tem que s’ha complicat i si 
perd aquesta setmana serà 
molt difícil que es pugue sal-
var. Dels sis equips ebrencs 
que lluiten per evitar el des-
cens, ja puc dir que el Mora 

LA JORNADA
Nova la següent temporada 
seguirà a 2a catalana. Vaig dir 
que 2 equips ebrencs baixari-
en i de moment un és gairebé 
segur, dos veurem. Estan molt 
forts els equips de Tarragona. 
Arboç perdia contra Camarles i 
va remuntar, tenint la sentència 
amb un penal amb el 3-2 que 
Aitor va parar. El Salou va fer 5 
gols al Catalònia. I el Riudoms, 
que estava gairebé enfonsat, va 
guanyar a Camarles i dissabte a 
Roda.
· Segueix l’emoció a 4a catala-
na, 5 equips separats de 5 punts. 
Al líder li queda un partit i mig 
complicats, contra Gandesa B i 
el pendent del Camarles B que 
s’acabarà el dia 4 d’abril (20h)
· La victòria de l’Amposta con-
tra el Gandesa no em sorprèn, 
porta 12 victòries consecuti-
ves i l’única derrota fou per la 
distracció a Xerta. A més té un 
ajudant invisible, que no és del 
cos tècnic, i que passa dades 

estadístiques de cada equip. 
Serrano arriba a casa, posa 
les dades en una coctelera 
per preparar el següent en-
trenament.
· Cada vegada es juguen més 
partits a tercera catalana els 
dissabtes, és el futur?.
· Litus, cap de premsa del CF 
Amposta, va donar suport a 
l’equip com speaker a l’estadi 
ampostí, diumenge passat. A 
més, en els moments de ten-
sió que va haver al final, va 
posar ordre demanant calma 
i que cada equip estès a la 
seua banqueta. 
· Torna a revifar la polèmi-
ca al futbol base arran d’un 
escrit al Facebook de la set-
mana passada. Es preveu una 
primavera calenta. Michel ja 
està preparant un programa/
debat per d’aquí unes set-
manes, amb membres de la 
plataforma i coordinadors 
d’altres clubs.

EQUIP DE LA SETMANA: MÓRA LA NOVA

SEGUEIX INVICTE EN ESTA SEGONA FASE. 

SI GUANYA AL VENDRELL ESTARÀ 

VIRTUALMENT SALVAT

EL CLAN DELS CALLARISA
LA PORTADA DE LA SETMANA

JO
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U
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M
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Paco Callarisa, el gurú de l’Ulldecona i autor del llibre del seu club, és també president de l’Associació  Veterans Terres de l’Ebre. 
La seva filla, Núria, juga amb el Femení Alcanar i Biel Zaragoza, el seu nét, juga amb el benjamí de l’Amposta.

PARES I FILLS DEL FUTBOL EBRENC (4)

Coto i el seu fill, passió 
de futbol a la Ràpita. 

Futbol a totes hores: Roberto Cantó 
i el seu fill.

Familia falduda molt futbolera. Juan-
jo Serrano i el seu fill. 

Futbol amb ADN benifalletenc: José 
Luis Margalef i el seu fill Xavi.

Família de futbol rapitenca: Xavi 
Reverté, Dan i Matthew.
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4A CATALANA

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

54
50
56
63
65
55
51
49
35
44
34
32
21
23
25
21

4a cata. 21 jor.      GF       GC     PNTS

21
21
33
31
39
25
33
47
29
53
47
63
61
45
58
72

44
43
43
42
41
40
40
34
32
31
21
18
16
14
11
6

TIVENYS, 5
S JAUME, 0
El Tivenys va golejar a la represa. 
David Montardit, president de la 
UE Tivenys: “vam sortir molt en-
xufats des de l’inici i vam generar 
moltes ocasions però va ser amb 
certa precipitació als metres fi-
nals i no vam inaugurar el mar-
cador fins passada la mitja hora. 
Fins al descans vam insistir però 
el marcador ja no es va moure. A 
la segona part vam estar millor, 
triangulant molt bé i arribant a 
l’àrea contrària. I poc a poc van 
anar arribant els Gols. El rival en 
alguna contra va tenir alguna 
possibilitat però la nostra defen-
sa va estar segura”. En la propera 
jornada el Tivenys rebrà l’Alcanar. 
Des de la UE Sant Jaume: “la pri-
mera meitat va ser igualada, amb 
poques opcions de gol per part 
dels dos equips. Ens va costar 
molt adaptar-nos a la superficie. 
Ells més domini de pilota i sobre 
el minut 30 ens van marcar. Vam 
fer un parell d’aproximacions 
però sense perill. Ells tampoc van 
fer-ne. A la represa, aviat, ens van 
marcar el 2-0. L’equip va baixar 
els braços i llavors van arribar 
els altres gols. La segona meitat 
nostra va ser fluixa, de les pit-
jors que hem disputat. Hem de 
seguir, a l’espera de poder estar 
millor per poder competir en els  
propers partits. Ja sabem que és 
un equip en formació per inten-
tar tenir més bons resultats en 
una o dues temporades comp-
tant amb la pujada de jugadors 
des de la base”.

CAMARLES B, 7
FATARELLA, 0

PINELL, 4
GINESTAR 0
El Pinell va golejar el Ginestar en 
un partit, entre dos rivals directes 
a la part alta, en el que va ser su-
perior. Albert Lizaso, mister del 
Pinell: “ens va sortir tot molt bé. 
Hem recuperat gent i també es 
nota. El rival va lluitar molt, però 
natros vam ser eficaços avan-
çant-nos amb el 2-0 a la primera 
meitat I només començar la se-
gona vam marcar el 3-0 i des-
prés vam fer el 4-0. L’equip està 
molt implicat i es troba en un bon 
moment. Destacar també l’afició 
que ens va donar suport des de 
l’inici fins el final”. Lluís Zas, del 
Ginestar: “l’equip local va ser su-
perior. La primera arribada amb 
perill fou nostra però sense en-
cert de cara porteria. Després de 
dos jugades locals aturades pel 
porter visitant, el Pinell va mar-
car l’1 a 0 als 28’. Sense deixar 
reaccionar als visitants de nou el 

OLÍMPIC, 2
ALCANAR, 4

J I MARIA C, 4
AMETLLA, B 1

ALDEANA, 1
LA GALERA, 0

L’Alcanar, amb 9 victòries segui-
des, és tercer.
Moya, jugador de l’Olímpic: “la 
primera meitat en la que ens 
vam defensar molt bé, evitant els 
intents ofensius de l’Alcanar. Al 
primer temps no van haver oca-
sions. A la represa als 10 minuts 
vam fer l’1-0 arran d’una bona 
jugada de Moha. L’Olimpic va 
començar a creure que es po-
dia. Va seguir la bona dinàmica 
i Moha amb un tret llunyà va fer 
una vaselina que fou el 2-0. Vam 
seguir ben posats. Però d’un ju-
gada en què ells van tenir supe-
rioritat, fent un tret ajustat, ens 
van marcar el 2-1. Vam intentar 
seguir igual però al cap de pocs 
minuts en un altre xut des de la 
frontal ens van fer el 2-2. Va ha-
ver incertesa i fruit d’una errada 
defensava Adrià de forma excel.
lent va creuar la pilota i va mar-
car el 2-3. Ens vam abocar i en 
un córner vam poder empatar. 
No va poder ser el però la van 
traure sota els pals. I ja en afegit, 
abocats a l’atac, en afegit l’Alca-
nar va sentenciar”. 
Ruben, mister de l’Alcanar: “ells 
van fer el seu plantejament i a 
nosaltres d’entrada ens va costar 
moltíssim crear ocasions, tot i 
tenir el control del partit. A partir 
del minut 30 ja vam tenir clares 
ocasions per marxar al descans 
amb el resultat a favor, però el 
porter i la falta de punteria ho 
van evitar. A la 2a part vam haver 
d’insistir fent el mateix joc, però 
ens vam trobar amb una cosa 
més difícil: remuntar el 2-0. Vam 
decidir canviar algunes coses i 
això va fer efecte. Àlex i Adrià (2) 
van fer l’empat i el 2-3 i el juvenil 
Jordi va marcar el 2-4 definitiu. 
Destacar el 2-0 de l’Olimpic amb 
un gran gol de casi mig camp. 
Valorem molt la victòria amb les 
dificultats que es van presentar 
amb el 2-0”. 

LA CAVA B, 0
CATALÒNIA, 4
Ramon Cruelles, tècnic de la 
Cava B: “molt aviat arran d’una 
falta, van haver diverses indesi-
cions nostres, i ells van marcar. 
Ens vam refer però ells amb gent 
ràpida trobàvem espais i vam 
haver de fer una falta i ens vam 
quedar en 10. De la mateixa falta 
ens van fer el 0-2. A la represa 
vam plantar cara i vam mante-
nir el partit igualat, però ja en la 
recta final ens van fer els altres 
dos gols. Content de la segona 
meitat, amb més efectius, vam 
poder competir. No vam crear 
ocasions clares però vam in-
tentar-ho i, tot i jugar amb un 
menys, vam contrarrestar el seu 
joc”. Dani Fernández, del Ca-
talònia: “partit que es va posar 
de cara amb el 0-1 als primers 
minuts, arran d’una falta lateral. 
Això ens va donar confiança, tot 
i que no vam acabar  d’entrar bé 
amb el joc, amb un ritme poc 
continuïtat, precipitant-nos amb 
la passada llarga. La Cava no va 
crear ocasions però va trepitjar 
l’àrea nostra i va tenir un pa-
rell de possibilitats. Natros vam 
trobar espais i així vam generar 
dues oportunitats. Posterior-
ment, arran d’una jugada amb 
possibilitats va haver una falta 
d’un jugador local que va su-
posar expulsió. Del llançament, 
Marcel va fer el 0-2. A la represa 
la Cava va sortir amb valentia i, 
tot i jugar amb deu, va pressio-
nar en un  bloc mig alt i ens va 
comportar dubtes. Vam fer can-
vis i vam començar a interpretar 
millor el joc. No vam abusar tan 
de la pilota llarga i van poder ha-
ver més connexions i llavors ja 
vam tenir més  domini i va haver 
més continuïtat en el joc. Però 
el 0-3 va trigar fins el 75 quan 
Roberto va establir el 0-4 a cen-
trada de Moha. Després va ar-
ribar el 0-4 amb assistència de 
Moha que Anas va aprofitar per 
fer el 0-4. Valoració positiva per 
recuperar sensacions després 
de dues derrotes”. 

Nova victòria del filial de Quarta. 
David Torres, del Jesús i Maria: 
“tal com va indicar el resultat, tot 
i que ells es van avançar arran 
d’una indecisió nostra, ja haví-
em tingut ocasions abans i amb 
el 0-1 vam reaccionar i vam fer 
4 gols amb més opcions. L’equip 
va tornar a donar-ho tot. Content 
de la línia que portem amb no-
més una derrota en 11 jornades”.  
Jordi Subirats, tècnic de l’Ametlla 
B: “va ser un partit molt disputat. 

A la primera part, en accions a pi-
lota aturada a prop de l’àrea nos-
tra, ells van tenir algunes opcions 
per obrir el marcador. Natros 
també vam tenir les nostres com 
una de Khalify i una de Salifou. A 
la represa ens vam avançar però 
acte seguit en un córner ells van 
aprofitar l’estratègia ens van fer 
l’1-1. Vam poder fer l’1-2 amb un 
tret de Maura que va evitar el seu 
porter. De l’1-2 vam passar al 2-1. 
Vam intentar tirar l’equip dalt i 
ells amb espais van generar pos-
sibilitats. De córner ens van fer el 
3-1 i després el 4-1. Ells, en ge-
neral, van ser més intensos i van  
buscar més directes la porteria 
contraria, sent superiors en este 
sentit. Natros vam donar la cara 
però no vam poder puntuar”. 

Pinell va marcar  el 2-0 als 35’. Al 
començament de la segona i en 
la primera acció el Pinell va fer 
el 3-0. Cop molt dur pel Gines-
tar que va intentar entrar al partit 
però sense encert, tenint alguna 
ocasió. Als 52’ el Pinell va esta-
blir el 4-0 i va deixar  més que 
sentenciat el partit. Al minut 90 
els locals van fallar un penal. El 
Pinell va ser molt superior davant 
un Ginestar carregat de baixes i 
amb jugadors a l’once inicial 
amb molésties. Un Ginestar ir-
reconeixible pel joc que venia 
demostrant en els últims par-
tits. No serveix d’excusa perquè 
davant va tenir un Pinell que va 
jugar molt bé i pràcticament li va 
sortir tot el que intentava”.

El Camarles es va retrobar amb 
la victòria en un partit en el que 
va sentenciar per la vida ràpida, 
amb el 4-0 al descans. Florin, 
tècnic del Camarles: “va ser un 
partit molt important per natros, 
en tots els aspectes. Vam fer una 
primera part molt bona, sobre 
tot els primers 30 minuts recu-
perant pilotes a camp contrari i 
generant. Al minut 15 ja estàvem 
3-0 i abans del descans vam 
marcar el 4-0. A la represa vam 
baixar una mica la intensitat però 
amb els minuts, amb els canvis, 
l’equip es va regenerar i van ar-
ribar altres ocasions i 3 gols més. 
Una victòria que ens dona con-
fiança per les jornades que que-
den i sobre tot en l’aspecte aní-
mic. L’objectiu és arribar a les 
darreres jornades tenint opcions 
a tot”. El dimarts dia 4 d’abril 
està previst que s’acabi el partit 
al Pinell. Xavi Solé, mister de la 
Fatarella: “vam encaixar  l’1-0 als 
dos minuts i al 16 el 2-0. I al 17 
el 3-0. Potser em vaig equivocar 
en l’alineació i vaig rectificar tard. 
Vam igualar una mica el partit 
però poc abans del descans ens 
van fer el 4-0. Vam fer canvis i 
a la represa vam aguantar durant 
gairebé 40 minuts. Al minut 85 
el 5-0 i ens  els darrers minuts 
vam rebre dos gols més. La con-
clusió, com ja sabem, és que els 
camps grans no ens afavoreixen. 
I menys si a sobre davant tens un 
senyor equip. Tot i que assumei-
xo la meua culpa, l’equip quan va 
encaixar dos gols es va desorde-
nar i vam acabar pagant-ho molt 
i car i més contra un gran equip”.

escal.lar posicions a la taula, per 
agafar confiança. Però no vam 
començar bé; en els primers 25 
minuts, ells van dominar i natros 
no vam estar centrats. Ells van 
fallar un penal i després ja no ens 
van crear ocasions. Ens va cos-
tar adaptar-nos al terreny de joc. 
També vam haver de fer canvis 
per lesió. Poc a poc vam entrar 
en el partit, sent més intensos 
en els marcatges i en els duels. I 
també vam tenir un parell d’opci-
ons, una de Pau i una altra d’Ed-
gar que va evitar el seu porter. A 
la represa, ells van estar més po-
sats, entrant bé per les bandes. 
Natros vam anar aguantant fins 
al minut 80 quan ells van traure 
un córner ràpid i de la centrada 
ens van rematar dins de l’àrea 
petita. El cert és que a la segona 
meitat no vam arribar, excepte 
un parell de trets i un fora de joc 
que no era i que va impedir una 
bona ocasió. En general, no vam 
estar bé i ells després de l’1-0 
es van quedar amb deu però no 
vam poder aprofitar-ho”. 

GANDESA B, 3
AMPOSTA B, 2
El Gandesa B es va imposar a 
l’Amposta B en un partit molt 
intens. Un gol arran d’un rebot, 
del local Ramon, va suposar l’1-
0. L’Amposta va empatar arran 
d’una bona jugada de Fatsini per 
l’esquerra que va culminar Roger 
Miralles. Poc abans del descans, 
el Gandesa es va avançar amb 
una genialitat d’Isma, robant la 
cartera a un rival i fent un tret 
espléndit sense gairebé angle. A 
la represa, aviat, el Gandesa B va 
ampliar l’avantatge amb el 3-1. 
El partit es va obrir. L’Amposta 
va arriscar i Vizcarro va marcar 
el 3-2 amb assistència de Fatsini. 
En els darrers minuts, el Gandesa 
es va quedar amb deu i l’Ampos-
ta va tenir l’opció, amb el tret de 
la falta posterior. El partit va ser 
força interessant, amb més pos-
sibilitats dels locals, sobre tot a 
la primera meitat. L’Amposta B 
va impugnar el partit.

L’Aldeana va guanyar la Galera 
amb gol de Denís en la recta final 
del duel. Antonio Morales, tècnic 
de la Galera: “sabíem que era un 
partit molt important per poder 
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BY JOAQUIN CELMA

Handbol

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
victòria contra el València (3-0)

HANDBOL

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. 
L’Ascó va perdre contra el Sant 
La Roca B (25-21). Tres equips 
ja no podien evitar el des-
cens abans d’aquesta jornada 
(Martorell, Ascó i Vilanova del 
Camí), i en aquesta jornada s’hi 
ha afegit el filial del Granollers. 

** 1a LLIGA CATALANA SÈNIOR 
L’Ampolla, en la fase d’ascens, 
també va perdre en la segona 
jornada, contra La Salle Mont-
cada, equip que només havia 
guanyat un partit fins ara i que 
és cuer del grup (32-49). Les 
barcelonines van ser superiori-
es i no van donar opció. 
Per la seua part, en grup de 
permanència, l’HC Perelló va 
guanyar el Banyoles per 33-26. 
“Dos punts molt valuosos que 
ens allunyen del descens”. Les 
perellonenques van ser domi-
nadores i en el darrer tram del 
partit van decidir amb eficàcia, 
sentenciant la confrontació. 
En la propera jornada, l’equip 
visita al Sarrià de Ter. 
El partit es va disputar diumen-
ge la tarde al pavelló de Fer-
reries a causa de les obres que 
es duen a terme al poliesportiu 
del municipi perellonenc.

El sènior masculí va guanyar 
33-29 el Maristes Rubí (33-29). 
Victòria vital contra el cuer. 
El juvenil masculí va vèncer 
32-27 contra el Vic.  El juvenil 
femení va aconseguir una tre-
ballada victòria contra el Sant 
Vicenç B per 28-27. Derrota 
del cadet masculí a la pista del 
Sant Esteve de Palautordera 
(42-29). L’equip va estar feble 
en l’aspecte defensiu. L’infantil 
femení va imposar-se contra el 
Sant Esteve Sesrovires (49-24). 
Dissabte 18 de març va tenir 
lloc una nova edició de les 12 
hores d’handbol Joan Obiol 
Valldepérez. Es va escenificar 
la col·laboració amb la Fun-
dació Privada Tutelar i es van 
anar disputant partits, des dels 
equips més petits. Es va fer un 
homenatge a Jordi Pitarch i 
Jordi Audí, jugadors històrics. 
I finalment Mariona Obiol, filla 
de Joan i jugadora de l'infantil, 
va dir unes paraules molt emo-
tives en record al seu pare.

Partit decisiu a la pista 
del Benidorm

Derrota dolorosa de l’Amposta, 
per la mínima, contra la Roca 
(24-25). L’Amposta va mostrar 
una evolució notable en con-
ceptes de joc, que ha de donar 
molta confiança per disputar 
demà dissabte el partit a la pista 
del Benidorm, rival directe per la 
permanència de categoria. Es un 
partit que pot decidir.
Referent a l’encontre, només el 
parcial de 0-5 inicial fou l’avan-
tatge més gran per la Roca, des-

prés el matx es va igualar, arri-
bant al descans amb un 13-15. 
A la represa, intercanvi de gols 
a dues porteries, on l’Ampos-
ta fins a tres cops va igualar el 
marcador, el darrer quan falta-
ven sis minuts per la fi del partit 
(21-21). Un parcial de 3-4 va do-
nar els punts en joc a la Roca en 
encontre molt emocionant pels 
nombrosos espectadors que van 
omplir el pavelló. Ara ja cap pen-
sar en la propera final. 

Centre Esports 
Tortosa

El sènior masculí del Club Vo-
lei Roquetes de Súperlliga 2 va 
guanyar  3-0, amb parcials (25-
21/25-21/25-18), contra el Va-
lència en el comiat davant l’afi-
ció. “L’equip va demostrar ser 
superior al rival amb un bon ni-
vell i podent participar la  tota-
litat de la plantilla. Amb aquesta 
victòria ens situem en una meri-
tòria 5a posició. Cal destacar a 
l’afició que va omplir el pavelló 
i va acompanyar a l’equip com 
ho ha fet tota la temporada. El 
proper partit serà a Castelló per 
finalitzar la temporada contra el 
CV Mediterraneo”.  Altres resul-
tats d’equips del club: victòria 
de l’infantil masculí (0-3) a la 

pista CV Sant Martí. Victoria del 
sènior masculí B contra el Salou 
(3-0). Derrota del sènior feme-
ní (0-3) contra el CV Sant Marti. 
L’infantil femení Blanc va gua-
nyar (3-1) contra el Volei Sant 
Celoni. Doble victòria del cadet 
masculí blau (3-0) contra CV 
Joves Caldes i el Prat. Victòria 
del juvenil femení (3-0) contra 
CV Joves Caldes. Triomf del ca-
det femení (3-2) també contra 
el  CV Joves Caldes. Derrota del 
juvenil masculí (3-0) a la pista 
del Mundet. Així mateix, el cadet 
masculí blanc també va visitar la 
pista del Mundet guanyant, en 
este cas, per 0-3. 
Nota i foto: CV Roquetes

Sènior masculí B del CV Roquetes.

Dissabte passat va tenir lloc la 
XVIII Festa de l’Esport Aldeà, a 
l’espai de premsa de la Casa de 
la Vila. Els premis principals van 
ser: Anouk Vizcarro, com a mi-
llor esportista Individual. Millor 
Grup Esportiu: Grup Xou Júnior 
del CP l’Aldea. Millor Equip Es-
portiu: 1r equip de futbol de la 
UE Aldeana. Menció Especial: 
Futbol Femení UE Aldeana. Re-
coneixement Entitat: Club Bàs-
quet l’Aldea. Premi al Voluntariat: 
Joan Vallès Martí  (Juanito).          
Mencions Especials a Títol Pòs-
tum: Víctor Martínez Pino i Da-
niel Carafi. Premi a la Projecció 
Esportiva: Jesús Enamorado 
Carmona, Júlia Juani Gasí, Laura 
Pallarès Pérez, Judit Torta Fosch 
i Roger Puente Bertomeu
Detalls Commemoratius:

Joan Vallès Martí (Juanito), Joan 
Lluís Bertomeu, Francesc Duch 
Sanahuja, Club Pati L’Aldea, Blai 
Escriba Curto, Marc Escriba 
Curto, Marc Victor Blanch, Aleix 
Machado Pallarès, Roger Puen-
te Bertomeu, Judit Torta Fosch, 
Àlex Rodríguez Guerrero, Laura 
Pallarès Pérez, Assoc. Esportiva i 
Escola Bitlles Garballo, 1r Equip 
Futbol UE Aldeana, Ignacio Javi-
er Nuez Sánchez (Nacho), Jesús 
Enamorado Carmona, UE Aldea-
na, Grup Pati Xou Junior, Anouk 
Vizcarro i Júlia Juani Gasí.
També destacar el reconeixe-
ments de l’Ajuntament als xi-
quets i xiquetes que van parti-
cipar al campionat de Catalunya 
de Taekwondo el dia 26/02/23 a 
Barcelona. A la foto, Anouk Viz-
carro amb l’alcalde Xavier Royo. 

HANDBOL

XVIII Festa de l’Esport Aldeà Futbol femení
** 2a div. Futbol 11. 20 jornada. 
Gandesa-Reus de Tota la Vida 
5-0
Nàstic-Aldeana 0-1

** Lliga Ebre futbol-7. 20 jornada
Tortosa-Arnes 1-1
F Alcanar-Rapitenca 11-1
Campredó-Amposta 1-1

R Bítem-Olimpic  sus
La Cava-J i Maria  8-0
Perelló-Ampolla 10-0
La Plana-la Cava B 2-2

Roquetenc és líder amb 55 
punts, seguit pel F Alcanar, amb 
54. El Perelló, tercer amb 51.
La Cava quart amb 42.

Veterans
L’Agrupació de Veterans Roquetenc i l’AV Tortosa van disputar dis-
sabte la final de la Súpercopa. El partit va ser molt disputat, amb 
alternatives, i va acabar amb empat a tres gols. Als penals es va 
imposar el Tortosa. 

LLIGA DIVISIÓ D’HONOR. El FS Roquetes va retrobar-se amb el 
triomf. Victòria vital per 4-5 a la pista del Futsal Valls.
LLIGA PRIMERA DIVISIÓ. Grup 6 A. El líder Amposta va guanyar 
l’Alforja (5-3).  El Futsal Tortosa, a casa, va empatar 4-4 contra el 
Calafell. L’AES la Sénia va perdre 4-3 a la pista del Nàstic de Tarra-
gona.
Grup 6 B. El líder Hostal de l’Anton de Batea va va guanyar a Vilaro-
dona (1-2). El Flix va perdre a la pista del Priorat Nord (7-4) i el Móra 
d’Ebre va guanyar al camp de l’Aula Esport Reus. 
Grup 11. El líder Experience Amposta va descansar. L’Alcanar, segon 
classificat, va guanyar el Miami (8-5). Per la seua part, el Rapitenc 
va perdre a casa amb l’Ulldecona, 2-4. L’Ampolla va caure a la seua 
pista contra el Vilaseca, 4-7. EI  Roquetes B va empatar amb el FS 
Amposta B (1-1). I el Vinallop va perdre a la seua pista 0-3 amb el 
Catllar. Grup 12. El líder Guiamets va perdre a casa 3-5 amb el Móra 
la Nova. L’Ascó, segon, va golejar el Miravet 12-0. I l’Inter Rasquera 
va perdre 2-3 contra l’Aula Esport. 

Futbol sala
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Ingredients: 
• 200 g d'Arròs Montsià Llarg
• 100 g d'espinacs
• 50 g de ceba
• 25 g de pastanaga
• 1 ou
• 15 g de formatge ratllat
• 25 g de pa ratllat
• Oli d'oliva verge extra
• Sal
• Pebre

Preparació:
Bullir a poca intensitat l'Arròs 

Montsià Llarg durant 14 mi-

nuts. Rentar i tallar els espi-

nacs, la ceba i la pastanaga. 

A una paella saltar la ceba i la 

pastanaga i un cop daurades, 

afegir els espinacs en l'últim 

moment. Afegir a la paella de 

les verdures l'arròs bullit, l'ou 

batut i una part del formatge 

ratllat. Mesclar tots els ingredi-

ents, afegir sal i pebre si s'es-

cau i apagar el foc. Formar les 

hamburgueses amb la massa an-

terior i empanar amb una mescla 

de pa ratllat i la resta del format-

ge ratllat. A una paella, fregir les 

hamburgueses amb oli calent 

fins que quedin daurades. Un 

cop fetes, treure l'excés d'oli de 

les hamburgueses amb un paper 

absorbent.

CUINA D'APROFITAMENT
HAMBURGUESES
VEGETARIANES D’ARRÒS I VERDURES

A l'hora de cuinar és important no desaprofitar ingredients. 
Aprèn a treure el màxim partit als teus plats i ingredients amb 

les receptes d'aprofitament d'Arròs Montsià.
Us proposem una recepta vegetariana per utilitzar arròs bullit 
d'una manera fàcil i saludable, convertint-lo en hamburguesa 

vegetal. Bullir a poca intensitat l'Arròs Montsià Llarg...
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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

Hauràs de tractar 
amb una persona 
manipuladora i tot el 
que diguis serà usat 
en contra teva. L'eco-
nomia pot donar-te 
algun maldecap, però 
tindràs ajuda per 
resoldre-ho.

aquari
21/01 al 19/02

Pots sentir-te 
inquiet. Tens moltes 
coses a fer o et man-
quen hores. Fes una 
llista de prioritats. 
L'economia passa 
per canvis amb la 
recerca d'una nova 
font d'ingressos.

sagitari
23/11 al 21/12

Si ets dels que s'ho 
gastava tot, ara vols 
fer-ho de manera més 
responsable. Pots 
conèixer una persona 
de signe d'Aire amb 
la que hi haurà molta 
connexió mental/
sentimental.

escorpí
24/10 al 22/11

Et sents més vital 
i també més tem-
peramental que de 
costum. L'esport o 
llargues caminades 
poden ajudar-te a 
cremar tanta energia. 
Sortida de cap de 
setmana amb els fills.

balança
24/09 al 23/10

La feina pot absorbir 
la teva energia i 
hauràs de dosifi-
car-te. Amb Plutó 
per la Casa V can-
viarà la teva percep-
ció de les relacions 
sentimentals durant 
els anys vinents.

àries
21/03 al 20/04

Un assumpte familiar 
o sentimental en 
el qual tens part 
de responsabilitat, 
demana solucions 
immediates. Fas 
algunes modifica-
cions a la dieta per 
millorar la salut.

cranc
22/06 al 23/07

Amb Mart al teu 
signe pots sentir un 
augment de l'energia 
física, però també 
serà necessari comp-
tar fins a deu perquè 
pots reaccionar 
malament davant 
qualsevol provocació.

verge
24/08 al 23/09

Pots viure una 
situació tensa amb 
un bon amic. La 
prudència verbal i la 
distància seran bons 
aliats. Si segueixes 
un tractament, 
voldràs canviar de 
teràpia o de metge.

taure
21/04 al 21/05

Pots sentir la ne-
cessitat d'estar sol i 
cerques un espai a 
la llar per practicar 
la desconnexió. 
Compte amb les 
mentides perquè 
podrien sortir a la 
llum i perjudicar-te.

peixos
20/02 al 20/03

Si estàs gastant 
massa en oci, hauràs 
de controlar les des-
peses. Dies per viure 
una trobada familiar 
al voltant de la taula. 
Reps el suport d'una 
persona de més edat 
que tu.

lleó
24/07 al 23/08

Et costa més dormir 
i estàs una mica 
nerviós. T'anirà bé 
no prendre't alguns 
comentaris de ma-
nera tan personal. 
És bon moment per 
fer una escapadeta i 
renovar energies.

bessons
21/05 al 21/06

Mart entra a Casa 
II i això inclina a 
tenir més depeses. 
Normalment, ets una 
persona cerebral, 
però ara et sents 
més connectat a les 
emocions. Revises el 
passat familiar.
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LA RÀPITA, CENTRE DE REFERÈNCIA
PER IMPULSAR ELS NOUS MODELS DE 
NEGOCI BASATS EN L’ECONOMIA BLAVA

L’Ajuntament de la Ràpita 
ha inaugurat el Centre 

d’Economia Blava de les 
Terres de l’Ebre, situat a 
la plaça Carles III, el qual 
esdevindrà un centre de 
referència per impulsar 
els nous models de negoci 
basats en l’economia blava a 
les Terres de l’Ebre.

L’acte inaugural ha estat presi-
dit pel conseller d’Empresa 
i Treball de la Generalitat de 
Catalunya, Roger Torrent i Ra-
mió, qui ha estat acompanyat 
per l’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, i el delegat territorial 
de la Generalitat de Catalunya a 
les Terres de l’Ebre, Albert Sal-
vadó.

El conseller d’Empresa i Treball 
ha afirmat que “un dels reptes 
que ens hem marcat des del 
Govern de la Generalitat és 
transformar el model produc-
tiu de Catalunya. Volem que 
Catalunya sigui un país pròsper 
amb un teixit econòmic diver-
sificat, impulsat per una indús-
tria moderna que ens ofereixi 
llocs de treball estables i de 
qualitat, amb bons salaris”. En 
aquest sentit, ha destacat que 
Catalunya és un país “innova-
dor, i aquest centre n’és un nou 

exemple. Volem que actuï com 
a vertebrador de l’ecosistema 
de l’economia blava de les Ter-
res de l’Ebre”. Torrent ha afegit 
que “volem ser la referència en 
àmbits estratègics que marca-
ran el futur productiu d’Euro-
pa, i l’economia blava n’és un 
d’ells”.
Per la seva banda, l’alcalde ex-
posa que “és un projecte es-
tratègic per al nostre municipi 
i per al territori, coordinat amb 
els ODS de l’Agenda 20/30 i 
amb l’Estratègia Marítima de 
Catalunya, i que també forma 
part del Pacte Nacional per a la 
Indústria”. “Estem davant d’un 
projecte local però amb la pre-
tensió de liderar a nivell territo-
rial i nacional; i de dinamitzar, 
transformar i potenciar l’eco-
nomia de la Ràpita, del territori i 
del país”, ha afegit Caparrós.

A partir d’ara, el centre serà un 
espai de referència i un punt de 

trobada entre centres de re-
cerca i d’innovació, agents de 
desenvolupament econòmic i 
teixit productiu per al disseny 
de nous projectes d’economia 
blava. Actuarà com un espai 
on podran accedir les empre-
ses per millorar els seus pro-
ductes i serveis i incorporar el 
coneixement específic fruit dels 
processos d’innovació del terri-
tori. En definitiva, actuarà com 
a motor de desenvolupament 
econòmic. 

El centre centralitzarà serveis 
per ajudar a les empreses a 
adaptar-se per ser competiti-
ves i, per tant, s’aconseguirà un 
impacte positiu sobre l’ocupa-
ció i la millora socioeconòmi-
ca. Entre els objectius destaca 
l’impuls i la promoció liderada 
per les empreses, i el suport a 
la creació i consolidació d’em-
preses innovadores basades en 
l’explotació sostenible del ca-

pital natural vinculat a tots els 
subsectors de l’economia blava.
El projecte té un cost de 
525.929’53 euros. Un 50% 
d’aquest és finançat mitjançant 
subvenció pel PECT Ebre Bi-
oterritori amb Fons de la Unió 
Europea i un 25% per la Dipu-
tació de Tarragona. El PECT 
Ebre Bioterritori està format 
per l’Ajuntament de la Ràpita, el 
Consell Comarcal del Montsià, 
el Consell Comarcal del Baix 
Ebre, el Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de 
l’Ebre (COPATE), la Universitat 
Rovira i Virgili, Eurecat Centre 
Tecnològic de Catalunya i CEN-
FIM Furnishings Cluster.
El Centre d’Economia Blava de 
les Terres de l’Ebre forma part 
del Pacte Nacional per a la In-
dústria 2022-2025, cosa que el 
converteix en un dels projec-
tes de país en l’àmbit industrial. 
Aquest figura com a mesura 50 
dins del Pacte, com un projec-

te de país que busca conver-
tir la Ràpita en un referent en 
economia blava al sud del país 
i amb acció sobre tota la Me-
diterrània. A més, vol generar 
una economia productiva i del 
coneixement de màxim ordre 
vinculada a la mar, a través de 
la col·laboració entre l’aqüicul-
tura, els ports pesquers de les 
Terres de l’Ebre, els centres de 
recerca, els centres formatius, 
les depuradores, els centres de 
desenvolupament econòmic i 
les empreses relacionades amb 
el sector.L’Ajuntament 

de la Ràpita ha 
inaugurat, el Centre 
d’Economia 
Blava de les Terres 
de l’Ebre, situat a la 
plaça Carles III

“És un projecte 
estratègic per al 
municipi i per al 
territori”


