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AAlcanar va inaugurar dimecres l’auditori José Antonio Valls Subirats, amb la lcanar va inaugurar dimecres l’auditori José Antonio Valls Subirats, amb la 
presència del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. El Teatre presència del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. El Teatre 

Auditori municipal torna al seu poble totalment renovat i adaptat als nous temps, Auditori municipal torna al seu poble totalment renovat i adaptat als nous temps, 
com un espai obert a una activitat cultural.com un espai obert a una activitat cultural.  P3P3
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Ferran Bel, president de la 
comissió sobre l’Operació 

Catalunya
La comissió d’investigació

s’ha constituït aquest dimarts al 
Congrés dels Diputats.

      P15     P14

El president Aragonès
va encapçalar una reunió amb els 

representants del projecte. 

I es construiran
entre l’any que ve i el 2026.

El primer és el d’Amposta a Vinallop.

« « Un equipament de referència al paísUn equipament de referència al país  »»

Suport a un nou
impuls de la Reserva

de la Biosfera

Els trams 2+1 de la C-12
es començaran

a licitar enguany
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Edita: Amb la proximitat de la 
Setmana Santa s’acosten 

uns dies que conviden a 
trencar la rutina.
En plena primavera el temps 
acompanya en dos sentits: el 
climatològic si li plau i procura 
uns dies agradables i càlids, i 
el del rellotge, que sembla que 
llisqui amb més calma sobre 
l’esfera. El canvi de la rutina ha-
bitual amb el seu tràfec i les se-
ves presses, deixa pas a un rela-
xament que, tan aviat comença, 
ja se sap que durarà poc. Però 
uns dies de vacances avançades 
a l’estiu, sempre van de primera.
La pandèmia del Covid-19 d’al-
guna manera ha canviat la visió 
de les persones que volen gau-
dir de les seves vacances i, en 
ocasions, els hi ha fet desco-
brir destins propers, molt més 
casolans i interiors, que potser 
d’entrada, no haurien contem-
plat fàcilment. Tanta gent que 
viatja pel món escurçant l’am-
plada del planeta, sovint obvien 
la bellesa natural que contenen 
els paisatges propers, a menys 
de 200 quilòmetres de distàn-
cia, des del centre de Catalu-
nya, en qualsevol direcció que 
vulgueu dirigir-vos.
Catalunya és un tresor en 
aquest sentit, i les Terres de 
l’Ebre són un trosset de cel. El 

mes d’abril els arrossars tot just 
s’estan preparant per la brosta-
da i en només uns quants dies, 
una làmina transparent d’aigua 
reflectirà el blau del cel des 
de la seva estada terrenal. Els 
ocells de mil espècies nidifica-
ran, ompliran de vida aquests 
espais immensos i l’aigua de 
l’Ebre tornarà a vivificar el que 
durant tot l’hivern, ha tingut as-
pecte de desert.
Quan el riu s’expandeix per da-
munt la terra, la vida reomple 
l’espai amb una alegria perma-
nent que anirà creixent fins a la 
sega, cap al mes de setembre. 
Però ara, a la primavera, du-
rant aquests dies de vacances, 
el paisatge somriurà al viatger 

EDITORIAL

que vulgui visitar aquestes con-
trades. Totes les comarques de 
l’Ebre tenen el seu encant i les 
interiors, a més, gaudeixen de 
la benedicció d’una vinya i una 
horta opípares, tot i que l’autèn-
tic tresor d’aquestes comarques 
és el pas de l’aigua que fa mira-
cles i crea nous feixos de terra 
fèrtil, conreable i rica en tots els 
aspectes.
El paisatge, la gastronomia, els 
costums, les experiències i ac-
tivitats que les Terres de l’Ebre 
conviden a practicar, són un re-
clam per a les ments inquietes 
que busquen aventures en con-
trades conegudes i properes. 
La Setmana Santa són els dies 
més greus i grisos del calenda-

ri i el fet que caiguin en plena 
primavera no resta ni un bri de 
la gravetat que la tradició mar-
ca, amb el recordatori dels fets 
bíblics que es recullen al Nou 
Testament. La bona notícia, 
però, és que per aquells més 
devots i fidels, la Quaresma ar-
riba a la seva fi i els dies de llum, 
calidesa i benestar s’imposen. 
Ja arribarà l’estiu amb les seves 
onades de calor i xardorades 
amenaçadores d’un canvi cli-
màtic imminent i potser irrever-
sible si no comencem tots ple-
gats a fer bondat i a estimar el 
nostre entorn des d’ara mateix. 
Però ara són dies per respirar i 
agafar aire. Contenir la respira-
ció i gaudir d’aquesta calma.

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"

Íngrid Roca, delegada territorial 
de Salut a les Terres de l’Ebre, ha 
inaugurat l’ampliació del CAP La 
Ràpita, que va entrar en funci-
onament aquest dimarts 28 de 
març, en un acte on també hi 
ha participat l’alcalde de La Rà-
pita, Josep Caparrós, i la direc-
tora adjunta d’Atenció Primària 
a Terres de l’Ebre, Cristina Sanz. 

L’ampliació del CAP La Ràpi-
ta ha suposat una nova cons-
trucció annexa de gairebé 150 
metres quadrats, connectada 
directament amb el centre, que 
disposa de 6 noves consultes, 
de les quals 4 de pediatria i 2 
de polivalents, a més de dos 
despatxos polivalents. La inver-
sió que s’ha realitzat per part del 
Servei Català de la Salut, a tra-
vés de l’ICS Terres Ebre, ha estat 
de 248.613,76 €. 

Íngrid Roca, delegada territori-
al de Salut, s’ha mostrat “molt 
satisfeta, ja que l’objectiu 

Posada en funcionament de l’ampliació del CAP La Ràpita

d’aquesta ampliació era donar 
cobertura i respondre a les ne-
cessitats tant de professionals 
com de la ciutadania, a més 
de l’increment dels nous rols 
professionals de l’Atenció Pri-
mària”. Roca ha destacat que 
l’ampliació “s’adequa als es-
tàndards i requeriments tant 
de model d’atenció com de 
manca d’espai, i té en compte 

la previsió d’increment de po-
blació que es dóna a La Ràpita 
especialment en temporada 
estiuenca”. 

Josep Caparrós, alcalde de la 
Ràpita, ha subratllat que “aques-
ta ampliació dona resposta a la 
densitat d’ocupació de les ins-
tal·lacions del CAP de la Ràpita 
i, per tant, suposa millores en 

el servei que s’ofereix a les per-
sones ateses però també en el 
confort del personal que hi tre-
balla”. Caparrós ha posat èmfasi 
en la importància de “continuar 
treballant de manera coordi-
nada amb el Departament de 
Salut per analitzar l’evolució 
del nombre d’usuaris i avan-
çar-nos a les necessitats que 
es puguin generar”.

Isabel Carrasco

David Aviles

Jesús Ruiz
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Planning de Setmana Santa al nostre territori

Inauguració de l’ampliació del CAP La Ràpita a càrrec d’Íngrid Roca, delegada territorial de Salut, Josep 
Caparrós, alcalde de La Ràpita i Cristina Sanz, directora adjunta d’Atenció Primària
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Dimecres a la tarda es va ce-
lebrar, amb èxit d’assistència 
i participació, la inauguració 
del Teatre Auditori José Anto-
nio Valls Subirats d’Alcanar. Un 
29 de març, ple d’emocions 
a flor de pell, que va comptar 
amb la presència del president 
de la Generalitat de Catalunya, 
Pere Aragonès, acompanyat de 
l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, 
regidors i regidores, altres re-
presentants institucionals i, so-
bretot, un teatre auditori ple de 
gom a gom gent del municipi 
que es retrobava amb el seu au-
ditori municipal. 
Abans de la inauguració, el 
president de la Generalitat de 
Catalunya va  signar el llibre 
d’Honor de l’Ajuntament i va vi-
sitar un bar del municipi, acom-
panyat de l’alcalde d’Alcanar, 
per a compartir un cafè amb les 
persones usuàries de l’establi-
ment, amb qui va conversar una 
estona com un canareu més.
Durant el seu parlament al Tea-
tre Auditori, Joan Roig, va posar 
en relleu la rellevància d’aquest 
moment històric: “les gene-
racions futures parlaran de la 
posada en funcionament del 
Teatre Auditori José Antonio 
Valls Subirats d’Alcanar, perquè 
la societat tindrà la cultura com 

en portada
ALCANAR MÉS NOTÍCIES

S’inaugura l’auditori José Antonio Valls Subirats

a mesura de riquesa i salut cívi-
ca. Som i serem un municipi ric 
culturalment, i hem d’estar molt 
orgullosos i orgulloses.”
Per la seua banda, el president 
de la Generalitat, va posar en 
relleu que aquesta inauguració 
“situa Alcanar encara més en 
el mapa, amb un equipament 
de primera en l’àmbit nacional 
que permetrà facilitar l’accés a 
la cultura al conjunt de la ciu-
tadania i despertar vocacions 
artístiques en els nostres joves 
d’Alcanar i les Terres de l’Ebre, 
que en el futur ompliran audi-
toris encara més grans”. Arago-
nès també va celebrar que en 
aquesta ocasió ha fet una visi-
ta per “un motiu d’alegria que 
mostra la capacitat de resistèn-
cia, de treball i de construcció 
d’esperança dels canareus i ca-
nareves. Després d’anys difícils i 
plens de dificultats, ara podem 
mirar el futur amb esperança 
gràcies al treball fet per Joan 
i el seu equip, i també amb la  
implicació d’entitats, veïns i ve-
ïnes”. 
El Teatre Auditori municipal tor-
na al seu poble totalment re-
novat i adaptat als nous temps, 
com un espai obert a una acti-
vitat cultural moderna i atractiva 
que no quedarà al marge de les 

inquietuds socials del moment i 
que, per tant, entrarà a formar 
part dels circuits culturals pro-
moguts per la Generalitat de 
Catalunya. En el seu discurs, 
Joan Roig també va tenir unes 
paraules d’agraïment per a Re-
mei Alfara, directora històrica 
del Grup de Teatre Gresol, una 
de les entitats culturals més 
emblemàtiques del municipi 
“quan vam dir adeu a l’auditori 
aquell dia d’estiu del 2018, aco-
miadàvem part de les nostres 
vides, però també acollíem l’es-
perança perquè sabíem que de 
les runes naixeria un nou equi-
pament que donaria resposta 
a les necessitats de totes les 
nostres entitats i associacions. 
Avui estem vivint una fantasia. 
Em sento absolutament afortu-
nat, desitjant que la Remei puga 
viure moltes més actuacions del 
seu estimat Teatre Gresol”.
Tal com va explicar l’alcalde, el 
Teatre Auditori d’Alcanar no és 
només un equipament, és tam-
bé un reconeixement a moltes 
persones estimades del muni-
cipi que ja no estan i que han 
elevat el nivell cultural d’Alca-
nar. En aquest sentit, Roig va 
fer un “homenatge especial a 
la família i al record sostingut 
de José Antonio Valls Subirats, 

un músic i compositor canareu 
prodigiós que va desenvolupar 
una gran carrera musical i una 
obra que els experts de l’època 
van definir excepcional per a un 
músic de la seua edat. Malaura-
dament, ens va deixar abans de 
desplegar la seua prometedora 
carrera musical”. 

L’Ajuntament d’Alcanar ha preparat una programació especial per a celebrar la inauguració de l’Audi-
tori José Antonio Valls que dona el tret de sortida l’1 d’abril i que s’allargarà fins al 7 de maig. D’aquesta 
manera, al llarg d’un mes, hi actuaran la Banda Municipal de Música d’Alcanar; l’Agrupació Musical Ca-
nareva; la Jazz Band; la Coral Sòl de Riu; el grup de cineastes; el Cor Iúbilo,  i el Grup de Teatre Gresol. 
A més, la inauguració tindrà programació pròpia, formada per un espectacle infantil de la companyia 
Estaquirot Teatre, a proposta de l’entitat Ameiba, i les actuacions de Maria del Mar Bonet amb Borja 
Penalba i la Banda Municipal de Barcelona. Les entrades per a les diferents actuacions de les entitats 
locals es poden recollir  a la Casa de la Vila de l’Ajuntament d’Alcanar i a l’Oficina de Turisme de les 
Cases d’Alcanar. Les entrades per als espectacles de programació pròpia es poden comprar a través 
del web del teatre auditori municipal teatreauditorialcanar.cat.

Programació 
especial de la 
inauguració 
de l’auditori

L’acte va comptar 
amb la presència 

del president de la 
Generalitat, 

Pere Aragonès: 
“després d’anys 
difícils i plens de 

dificultats, ara 
podem mirar el 

futur amb esperança 
gràcies al treball 
fet per Joan i el 

seu equip, i també 
amb la  implicació 
d’entitats, veïns i 

veïnes”

Fotos: Àlex Espuny

TIVENYS
Un camió grua, que descarre-
gava una piscina a la zona del 
camí de les Planes de Tivenys,  
va tocar amb la ploma el ca-
ble de tensió va col·lapsar, ahir 
dijous,  durant uns 40 minuts, 
el subministrament elèctric al 
Montsià i part del Baix Ebre.

Reduir les 
llistes d’espera
Els centres hospitalaris ebrencs 
es coordinaran per reduir les 
llistes d’espera. El nou model 
permetrà afrontar 1.600 pro-
cediments quirúrgics i 1.700 
proves diagnòstiques enguany.

Producció 
en cordes 

d’algues per a 
l’alimentació

Els musclaires introdueixen a 
les badies del delta de l’Ebre la 
producció en cordes d’algues 
per a l’alimentació.
L’experiència, pionera al món, 
vol servir d’alternativa davant 
els problemes que troba el 
cultiu de mol·luscs.

ROQUETES
Ahir dijous, l’alcalde de Ro-
quetes, Ivan Garcia, el regidor 
de Cultura, Sisco Ollé, i la re-
gidora d’Urbanisme, Núria Al-
tadill, van presentar el projec-
te de remodelació del Mercat 
Municipal, amb l’objectiu de 
convertir-lo en el mercat de la 
cultura, on fer concerts i fires, 
entre altres activitats. També 
va estar present l’arquitecte, 
autor de l’avantprojecte, Jordi 
Barceló.
D’altra banda, dins de l’ac-
tualitat del municipi, infor-
mar que demà dissabte, dia 
1 d’abril, es farà l’acte de la 
Inauguració de la Plaça dels 
Països Catalans.
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La línia e3 de l’exprés.cat en-
tre Tortosa, Amposta, la Ràpi-
ta, les Cases i Alcanar passarà 
de nou a catorze freqüènci-
es diàries. Seran cinc noves 
expedicions i un nou bus de 
reforç per donar resposta a 
l’increment de la demanda 
d’aquesta línia, que ha crescut 
un 87% des que es va posar 
en marxa el 2014. La línia e3 
té més de 400.000 usuaris 
anuals, 1.500 diaris. Com ha 
destacat el director gene-
ral de Transports i Mobilitat, 
Oriol Martori, “la significativa 
millora” respon sobretot a la 
demanda dels estudiants. El 

Es reforça la connexió entre 
Tortosa i Alcanar amb cinc noves 

freqüències del bus exprés.cat

HISENDA

conseller delegat d’HIFE, Jo-
sep Maria Chavarria, ha apun-
tat l’augment de l’11% d’ús del 
bus a les Terres de l’Ebre res-
pecte al 2019, beneficiat pels 
preus competitius, les boni-
ficacions i l’augment de les 
freqüències.

L’objectiu és que puga acollir 
les activitats de les entitats es-
portives de la ciutat, amb espais 
com ara sales de reunions o de 
formació. Anteriorment, este 
emblemàtic edifici situat entre 
el pavelló i la pista d’atletisme, 
havia acollit els serveis munici-
pals de TortosaSport. Ara, amb 
el trasllat a les noves instal·la-
cions del WIN, l’Ajuntament ha 
dut a terme uns treballs de re-

La casa de Sant Antoni de 
l’estadi, nou espai per a les 

entitats esportives

novació, tant de l’exterior com 
de l’interior. Ja s’ha habilitat la 
planta baixa per tal que puga 
ser utilitzada pels clubs espor-
tius. D’altra banda, els treballs 
segueixen en marxa amb acci-
ons al pis superior, on s’habili-
taran els espais per poder-los 
posar a disposició de les enti-
tats. Així mateix, també s’ha dut 
a terme l’adequació exterior i la 
renovació de la pintura.

Caminada per 
visibilitzar 
l’autisme

L’Ajuntament de Tortosa i l’As-
sociació Trastorn de l’Espec-
tre Autista de les TE (ATEATE) 
commemoraran demà dissab-
te 1 d’abril el Dia Mundial per 
la Conscienciació sobre l’Au-
tisme. Ho faran amb una ca-
minada que recorrerà diversos 
espais del centre de la ciutat.

L’ús d’aquesta línia 
creix un 87% des de 
2014 i un 11% l’ús del 
bus interurbà a totes 
les Terres de l’Ebre

 Reforma de 
la rambla 
Catalunya

La reforma de la rambla Cata-
lunya de Ferreries incorpora-
rà més vegetació per a crear 
un nou espai referent al barri. 
L’actuació farà el carrer més 
amable amb les persones, po-
tenciant l’activitat de la zona, 
mantenint el trànsit i estaciona-
ments i generant més carril bici.

Exposició i 
visita guiada

Tortosa commemorarà els 
bombardejos del Divendres de 
Sang amb una exposició tem-
poral i una visita guiada sobre 
el barri de Pescadors. Una 
exposició temporal a Tortosa 
repassa la història més recent 
de la plaça situada al davant 
de l’Ajuntament, amb atenció 
especial als fets viscuts durant 
l’últim segle.

Movem 
Tortosa-PSC

La candidatura Movem Tor-
tosa-PSC construirà “tres llars 
d’infants a cost 0 per a les fa-
mílies”. La candidatura de pro-
grés ha explicat que, si arriben 
al govern, aprofitaran “les sub-
vencions que venen d’Euro-
pa per a dotar la ciutat, d’una 
vegada per totes, de llars d’in-
fants públiques a les tres zones 
educatives”.

L’Ajuntament aprova una modificació pressupostària 
que inclou una nova reducció d’endeutament

L’Ajuntament de Tortosa ha 
aprovat, en una sessió extraor-
dinària, una modificació pressu-
postària de 3.184.711,57 euros. 
Ho ha fet amb els vots a favor 
de l’equip de govern i amb les 
abstencions de tota la resta de 
grups a l’oposició. La modifica-
ció permet adaptar al moment 
actual el pressupost vigent, 
prorrogat de l’exercici anterior. 
Per fer este ajustament, la mo-
dificació aprofita algunes bai-
xes de crèdit així com, sobretot, 
part dels 4,98 M€ de romanent 
de tresoreria de l’Ajuntament. 
Esta xifra s’ha vist beneficiada 
per les aportacions aconsegui-
des per l’Ajuntament d’altres 
administracions de l’Estat, que 
han permès alliberar part dels 
recursos propis. Un dels aspec-
tes destacats de la modificació 
pressupostària fa referència a 
una nova amortització anticipa-
da de l’endeutament municipal. 
Destina 150.000 euros per a la 

reducció de préstecs de mane-
ra avançada, amb la qual cosa, 
durant este mandat s’ha efec-
tuat una reducció neta de l’en-
deutament de 7,5 M€, tot i haver 
dut a terme operacions d’en-
deutament durant este perío-
de. Amb esta nova reducció, 
l’endeutament se situa en 29,6 
M€, amb una ràtio que baixa del 

llindar del 50% i que queda al 
voltant del 49,5%. D’altra banda, 
la modificació ha permès fixar 
la nominalitat a les aportacions 
a diferents entitats de la ciutat. 
Així mateix, destina els recursos 
acordats amb les EMD i suple-
menta les partides correspo-
nents al cost de l'electricitat per 
fer front a la crisi energètica.

Amb els vots a 
favor de l’equip de 
govern i amb les 

abstencions de tota 
la resta de grups a 

l’oposició

Bítem
Lourdes Domènech tornarà 
a encapçalar la llista de Junts 
per Bítem a les properes elec-
cions municipals.

MÉS NOTÍCIES
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Dissabte 25 de març, el con-
seller de Drets Socials, Carles 
Campuzano, acompanyat per 
l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, la regidora de Serveis 
Socials i Salut, Susanna Sanc-

Ampliació de la Llar-Residència i Servei 
de Teràpia Ocupacional L’Àngel

Les arts, eix temàtic de la quinzena edició 
de la Festa del Mercat a la Plaça

Les arts, enteses en el seu sen-
tit més ampli, seran l’eix temàtic 
de la quinzena edició de la Festa 
del Mercat a la Plaça d’Ampos-
ta, que tindrà lloc del 19 al 21 de 
maig. La literatura, la pintura, la 
música, l’escultura, el cinema 
o l’arquitectura de principis de 
segle XX seran protagonistes 
d’una part de les activitats que 
conformaran el programa festiu. 
La principal, el pregó inaugural, 
que enguany serà, per primer 
cop, a dues veus. Els ampostins 
Miquel Tomàs i Jordi Fosch in-
terpretaran a Sebastià J. Arbó i a 
Innocenci Soriano-Montagut.
Aquest dimecres, l’alcalde, 
Adam Tomàs, ha presentat el 
cartell d’aquesta edició, acom-
panyat de la regidora de Cul-
tura i Memòria Històrica, Inés 
Martí, el director de la Festa, 
Jordi Príncep, i el dissenyador 
del cartell, Adrià Merín. Com els 

últims anys, el cartell segueix 
una línia modernista, inspirada 
amb els cartells de l’artista txec Entrarà en 

funcionament el 
proper 17 d’abril

DEL 19 AL 21 DE MAIG

** LA XARXA de carrils bici urbana, ampliada amb 2,5 quilòmetres. Han permès connectar car-
rils bici existents i generar rutes segures per la zona esportiva i els centres educatius.
** L’AJUNTAMENT encarrega la redacció del Pla Local d’Habitatge. Començarà amb la fase de 
diagnosi de l’habitatge a Amposta.
** LO PATI, millor espai d’art segons l’Associació Catalana de Crítica d’Art. El centre ha rebut 
aquest reconeixement en un acte celebrat al MACBA- Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
** L’AJUNTAMENT projecta una tercera llar d’infants municipal al barri de les Quintanes amb 
Fons Next Generation. El ple ordinari de març portarà a aprovació la sol·licitud d’ampliació de 
places de llars d’infants al departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
** L’AJUNTAMENT atorga 6.000 euros a l’Associació de Venedors i Venedores del Mercat Mu-
nicipal.
Serviran perquè l’entitat realitzi activitats de dinamització de l’equipament i de promoció de la 
sostenibilitat en la compra.
** SE SIGNEN els convenis del 2023 amb set entitats socials. Hi ha destinat més de 107.000 
euros distribuïts en funció de l’activitat de cada associació.
** AMPOSTA renova el Segell Infoparticipa a la transparència en la comunicació.
(Més informació a les planes 12 i 13)

ho, i la regidora de Drets So-
cials i Ciutadania, Núria Ferré, 
va inaugurar l’ampliació de la 
Llar-Residència i Servei de Te-
ràpia Ocupacional (STO) L’Àn-
gel.

Bombetes i fluorescents, ma-
terial de ceràmica, vidre pla, 
càpsules de cafè, bateries i 
piles, petits electrodomèstics, 
estris metàl·lics de cuina i ma-
terial plàstic són les deixalles 
que, des de mitjan abril es po-
dran dipositar a la deixalleria 
mòbil d’Amposta. Aquest di-
mecres 29 de març, l’alcal-
de d’Amposta, Adam Tomàs, 
acompanyat de la regidora de 
Polítiques Ambientals, Núria 

L’Ajuntament compra una 
deixalleria mòbil

SERVEIS

Marco, i el conseller delegat 
d’Amsermu (Amposta Serveis 
Municipals), Miquel Subirats, 
han presentat el nou servei, 
que serà itinerant i entrarà en 
funcionament el proper 17 
d’abril.

Els ampostins Miquel Tomàs i Jordi Fosch 
interpretaran a Sebastià J. Arbó i a 

Innocenci Soriano-Montagut.

Amposta en 1 minut

AJUNTAMENT MÓRA D'EBRE                     ANUNCI
Havent-se aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 27/03/2023 el projecte de reparcel·lació a fi de dur a terme 
el desenvolupament i l'execució de l’àmbit del Polígon 27 de les Normes Subsidiàries de planejament de Móra d’Ebre, 
promogut per ADOBINVE, SL.

De conformitat amb l'article 119.2.c) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de l'endemà al de la darrera de 
publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el diari Més Ebre i al tauler electrònic de l’Ajuntament.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin 
les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament

El present anunci servirà de notificació als interessats, en cas que no pugui efectuar-se la notificació personal de 
l'atorgament del tràmit d'audiència.                               

Móra d’Ebre, 24 de març de 2023                                                                       
                          Ruben M. Biarnes Renedo 
                   Alcalde de Móra d’Ebre

Alphonse Mucha, considerat un 
dels màxims exponents de l’Art 
Nouveau.
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ROQUETES

L’empresa xinesa Mood, una 
cadena de cuina japonesa 
amb diversos restaurants a 
Catalunya, obrirà el seu primer 
bufet lliure de gran format a 
Roquetes. El grup ha adquirit 
una nau de 1.300 metres qua-
drats al polígon de la Ravaleta, 
a tocar de la carretera C-12, i 
crearà un impactant local amb 
diferents espais, “molt innova-
dor” i amb capacitat per a 300 

La cadena Mood de cuina japonesa obrirà 
el seu primer bufet lliure de gran format

Lluís Soler optarà a l’alcaldia en
les properes eleccions municipals 

L’alcalde de Deltebre, Lluís So-
ler, va anunciar que es posarà a 
disposició de l’assemblea d’En-
lairem Deltebre per optar a re-
validar l’alcaldia en les properes 
eleccions municipals.
Ho va fer en el marc de l’acte 
Parlem del present. Projectem 
el futur! on Soler va fer balanç 
de tota la gestió efectuada du-
rant els vuit anys a l’Ajuntament 
de Deltebre, i també va donar 
algunes pinzellades de l’acció 
que es durà a terme durant els 
propers anys. Soler va realçar 
“tot el treball realitzat durant 
aquests anys, el qual ha per-
mès sobrepassar les dificultats 
i les hipoteques que ens vam 
trobar al seu moment. Un tre-
ball efectuat conjuntament amb 
la ciutadania i que ha conver-
tit Deltebre en un municipi de 
referència”. L’alcalde va donar 
algunes dades d’aquesta trans-
formació. Entre elles, la inver-
sió efectuada, que s’eleva als 
40.000.000 euros entre inver-

sió directa de l’Ajuntament de 
Deltebre, subvencions i finan-
çament directe per part de la 
Generalitat i de l’Estat. L’acte va 
servir per iniciar la precampa-
nya d’Enlairem Deltebre. L’es-
lògan que donarà continuïtat a 
totes les accions que es duran 
a terme és #SomGentdeFets, 
“apel·lant a l’essència i a l’acti-

DELTEBRE

L’acte va servir 
per iniciar la 

precampanya 
d’Enlairem Deltebre. 

L’eslògan és 
#SomGentdeFets

La Regidoria de Cultura ha 
preparat un programa d’activi-
tats culturals de diverses disci-
plines com el cinema, el teatre 
i la música per celebrar les Set-
manes Culturals 2023, del 14 
al 28 d’abril. El tret de sortida 
el donarà el Festival Itinerant 
de Curtmetratges FRAME Film 
Festival el divendres 14 d’abril, 
amb la projecció de dues ses-
sions, una a les 19 hores i l’altra 
a les 20.30 hores, al Casal Mu-
nicipal. L’entrada és gratuïta. El 

comensals. L’alcalde de Roque-
tes, Ivan Garcia, ha destacat la 
trentena de llocs de treballs 
directes que crearan amb el 
restaurant així com molts d’al-
tres d’indirectes per proveir el 
servei. La junta de govern del 
consistori atorgarà la llicència 
d’obres mentre es tramita en 
paral·lel la llicència d’activitats. 
La previsió és obrir el restaurant 
bufet al setembre. (ACN)

Recollida 
de fracció 

orgànica porta 
a porta de grans 

productors

vitat transformadora que durant 
tots aquests anys s’ha viscut al 
municipi amb els Governs d’En-
lairem Deltebre”.
Més enllà d’una entrevista a l’al-
calde, realitzada per Karen Ber-
tomeu, la nit també va comptar 
amb la participació de Berti, qui 
va desvelar la part més personal 
de l’alcalde.

L’AMPOLLA

El Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de 
l’Ebre (COPATE) ha començat 
aquesta setmana la recollida 
de la fracció orgànica amb el 
sistema porta a porta per als 
establiments considerats grans 
generadors de la zona litoral 
del Baix Ebre. Són restaurants, 
bars, cafeteries, hotels, càm-
pings, i altres, 65 establiments 
dels municipis de l’Ampolla, 
el Perelló, Camarles i l’Aldea 
s’han inscrit al servei i el CO-
PATE els ha lliurat un conteni-
dor amb xip adaptat a les seves 
necessitats per poder separar 
correctament la fracció orgà-
nica. El servei s’estendrà a la 
zona litoral del Montsià. L’ac-
tuació costa 236.391,94 euros 
i està subvencionada parcial-
ment per l’Agència de Residus 
de Catalunya.

COPATE

L’empresa xinesa 
obrirà 

al setembre un 
restaurant amb 

capacitat per a 300 
persones al polígon 

La Ravaleta

Setmanes Culturals 2023

cap de setmana cinematogràfic 
clourà amb la projecció del film 
l’Espill, del cineasta ampolle-
ro Mario Pons, el diumenge 16 
d’abril.
El Grup de Teatre de l’Ampo-
lla serà l’encarregat de tancar 
aquestes dues setmanes d’acti-
vitats culturals amb la represen-
tació Tastet literari, preparada 
específicament per a aquesta 
ocasió. L’actuació tindrà lloc a 
les 19 hores, a la Biblioteca Mu-
nicipal i l’entrada serà lliure. 
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Jornades Gastronòmiques 
de la Mel i l’Oli

El Perelló celebrarà, els caps de 
setmana del 31 de març fins al 
23 d’abril, la segona edició de les 
Jornades Gastronòmiques de la 
Mel i l’Oli, un esdeveniment que 
té com a objectiu promocionar i 
difondre els productes més des-
tacats del poble. La mel i l’oli són 
dos dels ingredients més preuats 
del territori, i aquesta iniciativa 
busca posar-los en valor mit-
jançant menús i tapes especials 
preparades per als clients durant 
les jornades. En total, set restau-
rants i bars del Perelló participen 
en aquesta nova edició amb 
plats que tenen com a protago-
nista la mel i l’oli, i que es podran 
degustar a través d’un menú 
gastronòmic que comença des 
del preu de 30 euros. Així mateix, 
per incentivar l’assistència de vi-
sitants, s’han organitzat dos sor-
tejos: un d’ells per als clients que 
hagin consumit plats en almenys 
sis establiments diferents i un al-

EL PERELLÓ

L’Ajuntament del Perelló ha pre-
sentat les noves zones d’apar-
cament habilitades al casc antic 
del poble. Aquesta actuació, que 
s’ha dut a terme al carrer de la 
Mina i al carrer Santa Magdale-
na, busca dotar de més places 
d’aparcament als veïns i visitants 
que acudeixen a aquesta part del 
municipi. En total, s’han habilitat 
7 noves places d’aparcament, 
4 al carrer de la Mina i 3 al car-
rer Santa Magdalena. Aquesta 
actuació s’emmarca “dins dels 
esforços de l’Ajuntament per 
millorar la mobilitat i l’accessibi-
litat al casc antic del poble, una 
zona que ha patit durant anys la 
manca d’aparcament per als ve-
hicles”.
“Estem molt contents de poder 
presentar actuació, que respon 
a una demanda històrica dels 
veïns del casc antic del Perelló. 
Amb la iniciativa, volem facilitar 
la mobilitat dels veïns i visitants 
que acudeixen a aquesta zona, i 

Noves zones d’aparcament 
al casc antic 

alhora millorar la qualitat urbana 
del casc antic del poble”, ha afir-
mat l’alcaldessa del Perelló, Ma. 
Cinta Llaó.
L’Ajuntament continua treballant 
per millorar la qualitat urbana i la 
mobilitat del municipi, amb inici-
atives com aquesta que busquen 
donar resposta a les necessitats 
dels veïns i visitants.

Els caps de setmana 
del 31 de març 

fins al 23 d’abril

tre per als que hagin compartit 
una publicació a Instagram. Les 
Jornades Gastronòmiques de 
la Mel i l’Oli són una oportuni-
tat única per gaudir de la millor 
gastronomia local i descobrir els 
secrets d’aquests productes tan 
preuats del Perelló.
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L’Ajuntament de Roquetes ha 
instal·lat 33 pictogrames a tots 
els edificis municipals. És una 
nova fase del projecte que 
va començar el 2020 amb la 
pictografia dels passos de vi-
anants i que continuarà impli-
cant el comerç i posant picto-
grames a l’interior dels espais i 
els serveis municipals. Roque-

S’instal·len pictogrames als 
edificis municipals

Els municipis pesquers ebrencs podran accedir 
als 15,6 ME dels ajuts europeus

Set municipis de la costa de 
l’Ebre (l’Ametlla de Mar, l’Am-
polla, Deltebre, Les Cases 
d’Alcanar, Amposta, La Ràpita 
i Sant Jaume) han tornat a pre-
sentar candidatura per optar als 
15,6 milions d’euros d’ajuts del 
Fons Europeu de Marítim i de 
la Pesca. Els municipis donaran 
així continuïtat al Grup d’Acció 

Local Mar de l’Ebre amb l’ob-
jectiu de promoure l’Economia 
Blava sostenible mitjançant 
projectes de cooperació local. 
La presentació dels ajuts va ser, 
aquest dissabte, i va anar a càr-
rec del director general de Po-
lítica Marítima i Pesca Sosteni-
ble, Sergi Tudela, i del director 
dels Serveis Territorials del De-

ECONOMIA BLAVA

Els municipis 
donaran així 

continuïtat al 
Grup d’Acció Local 

Mar de l’Ebre

Una de les noves concursants 
del programa de RTVE Mas-
terchef és Laura Baiges que 
és de l’Aldea, té 28 anys i tre-
balla de dissenyadora web en 
una agència de comunicació 
i branding. L’ebrenca va expli-
car que a l’estiu ajuda la seva 

tes fa així “un primer pas” per 
ser una ciutat “més inclusiva 
i adaptada” a persones amb 
necessitats específiques, tot i 
que la pictografia serveix per 
a “tota la ciutadania”. De pic-
togrames se n’han col·locat 33, 
amb una inversió molt petita 
i assumible, com ha apuntat 
l’alcalde, Ivan Garcia. 

Arriba la Fira 
Alternativa, 
des d’avui 

i fins 
diumenge

partament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural a 
Terres de l’Ebre, Jesús Gómez.
Aquest és el tercer cop que el 
Departament d’Acció Climà-
tica selecciona la candidatura 
dels municipis de les Terres de 
l’Ebre per constituir-se com 
a Grup d’Acció Local Pesquer 
(GALP).

L’ALDEA

Amb l’arribada de la primave-
ra, els amants dels productes 
naturals, artesanals i de km0 
tenen una cita amb l’Amet-
lla de Mar del 31 de març al 
2 d’abril. I és que se celebra 
la 30a edició de la Fira Alter-
nativa, amb expositors locals 
i d’arreu del país, entre co-
merços i entitats, i amb oferta 
lúdica i musical, tant pels me-
nuts com també pels adults.
Aquesta proposta, que és una 
de les més consolidades del 
territori, comptarà amb prop 
d’un centenar de paradetes 
de roba, complements, jo-
ieria, alimentació, cosmètica, 
decoració i art. Justament la 
varietat és un dels trets dife-
renciadors que donen un gran 
atractiu a la fira.
(La Cala Ràdio)

L’AMETLLA

Laura Baiges supera la primera 
prova de Masterchef i segueix 

concursant al programa

mare al restaurant que tenen 
al costat del mar. Laura va re-
bre el «sí» d’almenys dos dels 
membres del jurat per entrar al 
concurs de RTVE.  Dimarts va 
superar  la primera prova d’ex-
teriors de Masterchef i segueix 
en la lluita del programa. 

** L’ALDEA: l’Ajuntament ha 
informat que ja té a la venda 
els tiquets per la 14a diada de 
l’Arròs Col i Fesols, del dia 23 
d’abril. “Podràs aconseguir-los 
a les oficines municipals fins al 
dia 19 d’abril”. Així mateix, s’ha 
informat que també estan a la 
venda els tiquets dels Petits 
Tastos de la Fira de l’Arròs i del 
Comerç de l’Aldea, del dissab-
te dia 22. Es podran  adquirir a 
les oficines municipals fins al 
19 d’abril de 2023.

** TIVENYS: aquesta setmana 
s’han iniciat els treballs de la 
segona fase de neteja del bar-
ranc de la Valljardina. Aquesta 
actuació té per objectiu nete-
jar i reduir la vegetació i millo-
rar l’evacuació d’aigües en cas 
de pluges. També protegir les 
finques particulars properes al 
barranc i també els camins i 
accessos municipals. Des de 
l’Ajuntament s’ha comentat 
que “estem molt satisfets per 
aquesta segona actuació de 
l’ACA, responent a una de-
manda molt necessària i es-
perada”.

BREUSROQUETES
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montsià

Josep Caparrós presenta 
els integrants de la candidatura

que encapçalarà a les eleccions municipals
Josep Caparrós, alcaldable d’Es-
querra Republicana de la Ràpita, 
va presentar els integrants de la 
candidatura que encapçalarà a 
les eleccions municipals del mes 
de maig vinent.
El president del partit, Oriol Jun-
queras, va donar-hi suport a l’ac-
te, destacant que“la Ràpita és un 
referent en molts àmbits, com la 
pesca i el turisme, i vol continu-
ar sent-ho també en la voluntat 
de liderar el delta de l’Ebre i les 
Terres de l’Ebre, i per poder-ho 
fer, necessita una alcaldia forta 
i un equip de govern fort”, com 
el d’Esquerra Republicana. “Es-
tem davant d’un alcalde valent i 
un equip de govern eficaç, com 
així ho han demostrat en totes 
les circumstàncies, també en les 
més difícils i complicades; d’aquí 
que estic segur que han de me-
rèixer la confiança de la ciutada-
nia de la Ràpita”

Caparrós, en la seva intervenció, 
va manifestar “les ganes, la il·lu-
sió i la voluntat de servei públic 
per continuar transformant la 
Ràpita i aconseguir el poble que 
la nostra gent es mereix. Tenim 
projectes estratègics i ambicio-
sos per impulsar la Ràpita; i ne-
cessitem el suport dels rapitencs 
i les rapitenques perquè a partir 
del 28 de maig continuéssim 
remant tots junts per assolir els 
objectius marcats”. L’actual al-
calde es va mostrar disposat a 
continuar el camí engegat fa vuit 
anys, i va apuntar que “no ha es-
tat gens fàcil”. “Hem aconseguit 
revertir moltes de les mancan-
ces històriques que teníem al 
poble i, a més, havent d’afrontar 
circumstàncies com els tempo-
rals Glòria i Filomena, la gestió 
de la Covid i les conseqüències 
de la guerra d’Ucraïna. Però mal-
grat tot, hem continuat transfor-

LA RÀPITA

Congelats Marcos
torna a la Ràpita

L’empresa rapitenca Congelats Marcos encara la recta final de la construcció de la nova 
nau al polígon El Rajolar. Després d’haver-se desplaçat a Amposta fa aproximadament 20 
anys, l’empresa torna a la Ràpita a partir de l’adquisició d’una parcel·la de titularitat muni-
cipal de 6.000 m2 situada al polígon.

mant la Ràpita”.
Caparrós va destacar que amb 
els integrants de la nova candi-
datura “sumem encara més ta-
lent, capacitat i il·lusió per con-
tinuar treballant pel futur de la 
gent del municipi".

Oriol Junqueras va donar suport a 
l’alcaldable i la seva candidatura

** LA RÀPITA programa ‘Fem pasqüeta’, el conjunt d’activitats per gaudir les vacances 
de Pasqua.

** EL PERIODISTA rapitenc Josep Pitarch va presentar ‘Les minves de gener’, la seua 
tercera novel·la històrica.

** LA RÀPITA, present al Saló del Turisme B-Travel per promocionar-se com un destí 
turístic de proximitat dins el marc del turisme regeneratiu. Aixií mateix, es promou 
com a port-boutique a la fira de creuers Seatrade.

BREUS
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Presència 
de L'Onada 
Serveis a 
la Fira de 
l'Ocupació

LA RÀPITA

L’Onada Serveis, empresa 
referent en el món de 

l’assistència i atenció a les 
persones grans, ha participat 
en la Fira de l’Ocupació que 
la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de 
Tortosa ha organitzat a 
la Ràpita, juntament amb 
l’Ajuntament i el Campus 
Terres de l’Ebre de la URV.
Aquesta fira, que ha comp-
tat amb un nombrós gruix de 
participants, visitants i empre-
ses, ha estat pensada tant per 
a les persones que busquen 
feina, com per a les empreses 
que n’ofereixen i cerquen bons 

professionals per cobrir les seves 
vacants.
Així, la Fira de l’Ocupació s’ha 
convertit en un punt de conne-
xió molt interessant que, a més 
de posar en contacte els recluta-
dors de les empreses amb joves 
d’entre 16 i 29 anys en cerca de 
feina, també ha organitzat tallers 
i xerrades durant tota la celebra-
ció de l’esdeveniment, que s’ha 
portat a terme al Pavelló Firal de 
la Ràpita.
Pel que fa a L’Onada Serveis, 
l’organització que compta amb 
38 centres geriàtrics al territo-
ri entre residències i centres de 
dia, també té presència a Madrid 

i Castelló sota la denomina-
ció OnaCare. L’Onada tam-
bé gestiona 5 escoles bressol 
amb la denominació L’Onada 
Bressol, ubicades a diferents 
poblacions de les Terres de 
l’Ebre, convertint-se així en 
una empresa de referència en 
tots dos àmbits. En aquesta 
ocasió, a la Fira de l’Ocupació 
de la Ràpita, ha disposat del 
seu propi estand, en el que ha 
informat a les persones que 
s’hi han acostat, de les seves 
demandes de professionals, 
especialment del món de la 
gerocultura i l’àmbit sanitari, 
entre altres.

L’Ateneu Cooperatiu de les 
Terres de l’Ebre i l’Ajuntament 
d’Ulldecona han presentat la 
VI Fira de l’Economia Social 
i Cooperativa, Àgora. Se ce-
lebrarà el pròxim 15 d’abril 
a Ulldecona. Aquesta edició 
porta per títol #terresdevida 
perquè, segons els organit-
zadors, vol “trencar els este-
reotips que envolten el món 
rural i, molt especialment, a 
les Terres de l’Ebre, mostrant 
el seu dinamisme, la diversi-
tat de projectes i iniciatives 
que van des del món agroa-
limentari fins a la tecnologia 
5G, passant per la cultura, 
el patrimoni o la indústria” i 
afegeixen que “el món rural 
lluny d’emmirallar-se en el 
món urbà n’ha creat un a la 
seua manera, on la proximi-
tat i cada cop més l’economia 
social i solidària i la innovació 
a partir de la tradició i del pa-
trimoni local, tenen un lloc 
destacat”.

Fira Àgora, el 
15 d’abril

SANTA BÀRBARA

 Ja es pot transitar per la nova 
vorera que s’ha construït al la-
teral esquerre del passeig de la 
Generalitat de Santa Bàrbara, 
just per davant de la Masada de 
Cid. Precisament, este era l’únic 
tram de tot el passeig on no 
existia una vorera transitable, la 
qual cosa dificultava l’accés de 
vianants, sobretot de la gent 
més gran, que havien de circu-
lar per la calçada.
Cal destacar que aquesta zona 
forma part de la unitat d’actua-
ció 21 pendent de desenvolupar 

Construïda la reclamada 
vorera de la Masada de Cid

ULLDECONA

L‘Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja inicia la campanya No 
deixis rastre!.
Aquesta campanya de sensi-
bilització, que pretén consci-
enciar les persones propietà-
ries de gossos, consisteix en 
diferents accions: millores a la 
zona del pipican i instal·lació de 
deu papereres repartides per 
diferents punts de la població 
per facilitar que els propietaris 
canins puguin tirar els excre-
ments.

Així mateix, la Policia Local 
de Sant Jaume d’Enveja i una 
agent cívic controlaran i infor-
maran als usuaris sobre l’orde-
nança municipal i les multes 
que comporta el seu incom-
pliment, alhora que els entre-
garan bosses per a recollir les 
restes.

Campanya 
“No deixis 

rastre!”

SANT JAUME

i reparcel·lar, i esta intervenció 
ha estat possible gràcies a la 
col·laboració de la propietària 
dels terrenys, Inmaculada Mon-
llau, que ha donat el seu permís 
per a tal efecte com explicava 
l’alcalde, Antonio Ollés Molias: 
“aprofito per a donar les gràcies 
a la propietària del terreny, per-
què ha permés que esta obra se 
face en un terreny que és parti-
cular, la senyora Inma Monllau, 
nascuda a Santa Bàrbara, tot i 
que viu a Jerez de la Frontera”. 
(La Plana Ràdio)

AMPOSTA

Comença la XI Edició del 
Festival Músiques en Terres 
de Cruïlla amb l’espectacle: 
“Pepet i Banda” amb l’acom-
panyament de la música de 
l’Agrupació Musical Senienca. 
Serà demà dissabte 1 d’abril a 
les 19.30h a la Casa de Cultu-
ra de la Sénia. El repertori ha 
estat concebut per a apropar 
el món d’una banda de rock 
al d’una banda de música fent 
un recorregut per les can-
çons més cèlebres de Pepet 
i Marieta.

El mateix dissabte a les 17 ho-
res pels carrers de La Sénia 
també tindrà lloc “La ventu-
cada”, la primera trobada de 
batucades a la Vila de La Sénia, 
on podrem gaudir de 8 grups 
de batucada d’arreu del terri-
tori.

Festival 
Músiques 

en Terres de 
Cruïlla 

LA SÉNIA

L’hort comunitari ‘Lo Tros’ 
suma onze parcel·les

L’hort comunitari ‘Lo Tros’ 
d’Amposta ha incorporat onze 
parcel·les a les nou actuals 
per seguir “la producció d’ali-
ments sostenibles, la cohesió 
social i la sostenibilitat ambi-
ental”, segons ha anunciat la 
regidora de Medi Rural i Espais 
Verds, Carla Bonfill. El consis-
tori ja ha obert la convocatò-
ria de cessió - per un termini 

de dos anys - d’aquests espais 
i els usuaris poden presentar 
les sol·licituds abans del 20 
d’abril. Per a l’alcalde Adam 
Tomàs, “els horts comunitaris 
son una de les accions que 
formen part de les polítiques 
transformadores de les que 
se senten més orgullosos”, ja 
que “impacta sobre l’agenda 
2023”.
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L’Ajuntament ha informat que 
“l’estat de degradació en el 
que es troba el paviment del 
carrer i l’estat dels serveis bà-
sics instal·lats, en alguns ca-
sos desfasats o, en el cas del 
sanejament, amb problemes 
d’obertures a les juntes, que 
poden causar filtracions, fan 
necessària aquesta obra d'in-
tervenció”. 

Arranjament 
del Carrer 

Ibèric d’Ascó
La Primavera Cultural 2023 en-
gega motors aquest, avui di-
vendres 31 de març. L’acte més 
important del divendres arriba-
rà a partir de les 20.30 h, des de 
la plaça de Baix, on tindrà lloc 
la Processó dels Dolors. Ence-
tant el cap de setmana, demà 
dissabte 1 d’abril, es duran a 
terme diverses activitats, entre 

Primavera Cultural 2023
de Móra d’Ebre

El municipi mostra el dolor pel 
crim de la jove veïna

Un silenci colpidor es va des-
plomar sobre la plaça major de 
Garcia on prop de 400 persones 
s’hi van concentrar per recordar 
la jove veïna de 25 anys que va 
ser assassinada. Després del mi-
nut de silenci oficial, l’alcaldessa 
Blanca López i alguns amics de 
la noia van demanar que la mort 
violenta de la jove sigui “l’últim 
feminicidi” a lamentar. “Garcia 
està de dol, però tot i la ràbia, 
la tristesa i la por, ens refarem i 
lluitarem per la llibertat, els drets 
i la vida de les dones”, va reivin-
dicar. A l’acte hi ha va participar 
la consellera d’Igualtat i Feminis-
mes, Tània Verge, qui va exigir la 
implicació “de tots i totes” per 
acabar amb “el patriarcat”, “l’úni-
ca manera d’acabar amb les vio-
lències masclistes”, va dir. López 
i la consellera Verge van abraçar 
a les amistats de la noia assas-
sinada un cop va acabar l’acte 
i van traslladar tot l’escalf i el 

condol a la família, que no hi va 
assistir, però que va transmetre 
l’agraïment als assistents a través 
de l’alcaldessa.
L’acte fou divendres passat. Dis-
sabte va passar a disposició judi-
cial l’home detingut pels Mossos 
per la seva relació amb la mort 
violenta de la jove.

El detingut per la 
mort violenta de 

la jove va passar a 
disposició

 judicial

GARCIA

** BATEA: el Cruïlla DO Terra Alta se celebra els díes 22 i 23 
d’abril al Camp de Futbol. És la primera edició del festival fora de 
la ciutat de Barcelona.

** TERRA ALTA: a través del programa ‘Connecta’t a l’ocupa-
ció’ de la Diputació, el Consell Comarcal de la Terra Alta ofe-
reix orientació laboral i formativa a les persones de la comarca 
que busquin feina o que vulguin actualitzar i millorar el seu perfil 
professional.

** FLIX: un any més la Reserva Natural de Sebes i l’Associació 
Cultural La Cana organitzen unes visites guiades i interpretati-
ves per descobrir el patrimoni històric i natural de Flix  al llarg 
d’aquest dies de les vacances de Setmana Santa.

Breus

les quals destaca la XV Vermut 
Literari a Bassa La Papereria, 
amb la presentació del llibre ‘El 
Llegat de les cendres’, de Coia 
Valls, i la inauguració de l’expo-
sició ’80 anys del pont d’arca-
des’.
La programació, amb actes fins 
l’1 de maig, es pot consultar al 
web municipal.

GANDESA

Liciten la redacció del 
projecte per construir la 

variant de la carretera N-420

El Ministeri de Transports ha 
licitat la redacció del projecte 
per construir la variant de la 
carretera N-420 al seu pas per 
Gandesa. L’anunci, publicat al 
BOE aquest dilluns, valora en 
prop de 950.000 euros l’im-
port de la contractació i preveu 
tenir-lo llest en uns divuit me-
sos. L’empresa o empreses que 
acabin adjudicant-se el pro-
jecte s’hauran de fer càrrec de 

redactar el projecte de traçat 
i construcció de la variant, de 
prop de 6,6 quilòmetres en to-
tal: entre els punts quilomètrics 
797,4 i 804 de l’actual N-420. 
Es tracta, juntament amb la 
variant de la població propera 
de Corbera d’Ebre, d’una de les 
obres viàries més reivindicades 
des de fa dècades per veïns i 
institucions de la Terra Alta.
(ACN)

AJUNTAMENT MÓRA D'EBRE                     ANUNCI
Havent-se aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 27/03/2023 el Projecte d'Urbanització per a l'execució 
material del Polígon 27 de les Normes Subsidiàries de planejament de Móra d’Ebre, promogut per ADOBINVE, SL.

De conformitat amb els articles 89.6 i 119.2.c) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de l'endemà al 
de la darrera publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el diari Més Ebre i al tauler electrònic 
de l’Ajuntament, a fi que els qui poguessin tenir-se per interessats en dit expedient, puguin comparèixer i formular 
quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient.

El present anunci servirà de notificació als interessats, en cas que no pugui efectuar-se la notificació personal de 
l'atorgament del tràmit d'audiència. 
                               

Móra d’Ebre, 24 de març de 2023                                                                       
                      Ruben M. Biarnes Renedo 
               Alcalde de Móra d’Ebre



La pandèmia del Covid-19 ha 
provocat que aquest mandat 
municipal 2019-2023 hagi 
sigut anòmal, i que una 
vintena de propostes que 
l’equip de govern d’Amposta 
tenia previstes, s’hagin hagut 
d’endarrerir -tot i que en 
aquest moment estan en 
fase d’execució-, o fins i 
tot, posposar a la propera 

terres de l’ebre
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Es tracta del balanç de gairebé quatre anys de gestió a l’Ajuntament d’Amposta, 
just a l’acabament d’una de les legislatures més complicades a causa de l’esclat de 

la pandèmia a l’inici del mandat. 

Per tal de millorar l’orga-
nització municipal i fer 
més eficients les actua-
cions, el PAM d’Amposta 
està estructurat en 6 
grans blocs temàtics i 
24 actuacions per àrea. 
D’aquestes, 13 s’han 
completat al 100% i les 
propostes que es porta-
ven en cartera ja són una 
realitat als servei de la 
ciutadania. La resta estan 
en fase d’execució.

Aquestes són les 6 àrees 
que ordenen el PAM i 
el resultat de les seves 
actuacions:

Territori i sostenibilitat

La major part de les 
actuacions iniciades en 
aquesta àrea estan total-
ment completades i són 
tan importants, per exem-
ple, com l’execució del 
pla de millora de carrers, 
amb l’eliminació de les 
barreres arquitectòniques. 

Medi Rural ha multiplicat 
per 4 la seva inversió, 
dedicant 250.000 euros a 
la redacció i execució de 
la millora dels camins, i a 
la creació d’horts socials i 
urbans. 

Pel que fa a les Polítiques 
ambientals, s’han orien-
tat a afavorir les millores 
d’eficiència energètica 
en empreses i immobles 
donant passes decidides 
envers la descarbonitza-
ció, així com també s’ha 
donat impuls a la cam-
panya “Cuidem Amposta”.

Serveis Socials i Serveis 
a les Persones

L’àrea de Drets Socials i 
Ciutadania ha treballat in-
tensament per aconseguir 

un augment significatiu d’ha-
bitatges públics, passant de 
9 a 63 vivendes públiques. 
Una altra actuació important 
ha sigut la construcció de 
l’Espai Dona.

Serveis Socials i Salut ha fet 
la renovació tecnològica de 
l’Hospital i el refinançament 
de la residència de gent 
gran, mentre que Educació 
ha ampliat el suport econò-
mic de les AFA i els centres 
educatius. 

Pel que fa a les altres àrees, 
amb importants projectes en 
marxa, aquestes són Aten-
ció Ciutadana, Joventut i 
Participació Ciutadana, amb 
la reubicació de l’Oficina de 
Joventut i la redacció del Pla 
Local de Joventut, així com 
Urbanisme, Personal i també 
Comerç i Mercat Municipal, 
que ha donat impuls a la 
Taula de Treball de comerç 
Local a la Vora. També ha 
procurat la continuació del 
pla de rehabilitació del Mer-
cat Municipal. 

L’àrea de Festes ha treballat 
intensament en la creació 
d’espais inclusius a les festes 
i l’ampliació del protocol 
en contra de les violències 
masclistes.

Desenvolupament 
econòmic, indústria i 

ocupació

Han completat els seus 
objectius les àrees d’Econo-
mia Social i Innovació; Fires, 
amb la millora de l’espai 
firal 1 d’Octubre, i també 
Coneixement i qualitat, que 
ha presentat l’aplicació de 
l’administració electrònica 
amb la compra d’un nou 
programa de gestió docu-
mental -el que ha suposat 
3M € d’inversió- i el canvi 
d’enllumenat.

Altres àrees amb actuacions 
importants, tot i que no del 
tot completades encara, fan 
referencia a Governació, 
amb la creació de la unitat 
de mediació i la implantació 
de l’app de pagament de la 
zona blava.

Polítiques d’Ocupació i 
Empresa, per la seva banda, 
ha posat a disposició de les 
empreses el sòl públic dels 
polígons, fins al punt que 
s’ha esgotat, així com el 
foment de la implementació 
empresarial als polígons.  

Serveis Generals 
i Govern Obert

En aquest mandat, Amposta 
ha obtingut el Segell Info-
participa que reconeix la 
qualitat i la transparència de 
la comunicació pública lo-
cal, entre altres actuacions.

Projecció de la ciutat

Amposta Turisme i Promo-
ció Exterior ha donat un pas 
endavant amb la creació 
d’un espai d’autocaravanes, 
així com la integració de vies 
cicloturistes i la recuperació 

de la Val de Zafan, el que 
converteix Amposta en 
un referent del sector.

Per altra banda, l’àrea 
de Promoció i Turisme 
Esportiu ha donat suport 
i promoció del CTE, pel 
qual han passat 1.000 
atletes el 2022. Tam-
bé s’ha donat impuls a 
l’oferta turística vinculada 
a l’esport.

Pel que fa a Cultura i Es-
ports, destaca la convo-
catòria del Premi Literari 
la Carrova, i la creació de 
la Nit de la Cultura, així 
com la modernització de 
les instal·lacions esporti-
ves i de les instal·lacions 
del gimnàs municipal.

Poble Nou i nuclis aïllats

Finalment, referit a les ac-
tuacions realitzades fora 
del que és estrictament 
la ciutat d’Amposta, i que 
fan referencia als nuclis 
afegits, destaquen la 
rehabilitació de l’Església 
del Poble Nou i la cons-
trucció del nou dipòsit 
d’aigua, entre altres.

legislatura. 
Ara bé, l’execució de 137 de 
les actuacions que estaven 
projectades, decanta el 
balanç cap a la banda 
positiva, a dos mesos i mig 
de les noves eleccions, 
convertint Amposta en 
una ciutat que dedica a les 
persones el 100% de la seva 
atenció i esforç.

L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA PRESENTA 
L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM)

EL PAM D’AMPOSTA ESTÀ ESTRUCTURAT EN 6 GRANS BLOCS TEMÀTICS



Durant aquest mandat 
municipal que va iniciar-
se el 2019 i acabarà el 
proper mes de maig, 
l’Ajuntament d’Amposta 
ha creat i posat en marxa 
una sèrie d’equipaments 
amb distints serveis que, 
a hores d'ara, ja estan a 
disposició de la ciutadania. 
També ha emprès accions 
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Al llarg d’aquests quatre anys, l’equip de govern d’Amposta, amb el seu alcalde 
Adam Tomàs al capdavant, ha realitzat obres a la ciutat, ja sigui en forma 

d’equipaments, o bé d’actuacions urbanístiques importants.

Si d’equipaments es 
tracta, la llista inclou Lo 
Sindicat, el Centre Cívic 
de la Gent Gran, l’Espai 
Dones o el Pavelló de 
Tecnificació, entre altres. 
En l’aspecte urbanístic, 
cal parlar de l’Hort co-
munitari Lo Tros, el parc 
exterior Agustí Barberà i la 
recuperació de la Val de 
Zafan, entre altres.

Fem el repàs d’alguns 
d’aquests nous equipa-
ments:

Lo Sindicat

Es tracta de la reutilitza-
ció de l’antic edifici del 
Sindicat del 1920, que ara 
ofereix diferents serveis 
i programes relacionats 
amb les polítiques actives 
d'ocupació, creació d'em-
preses, dinamització del 
teixit empresarial i també 
el FabLab Terres de l'Ebre. 
Les persones usuàries hi 
trobaran serveis relacio-
nats amb les Polítiques 
Actives d’Ocupació, com 
una borsa de treball, 
accions de formació i 
capacitació, orientació i 
assessorament laboral, 
així com acompanyament 
en la cerca de feina. 

Centre Cívic de Gent 

Gran Ruiz Salgado
Aquest equipament con-
centra les Polítiques d’En-
velliment Actiu d’Ampos-
ta. Es tracta d’un edifici 
de 1.400 metres quadrats, 
distribuït en dues plantes. 
A la planta baixa hi ha la 
cafeteria, els serveis i una 
gran sala polivalent apta 
per activitats de lleure, 
reunions, ball, etc. També 
disposa d’una zona de 
magatzem i una petita 
cuina. A la primera planta 

NOUS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

hi ha una sala de reunions, 
un espai de salut, una biblio-
teca, aules d’alfabetització 
digital o despatxos, entre 
d’altres. 

Espai Dones

En aquest equipament s’hi 
ubica el Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones (SIAD), 
el Servei d’Atenció Integral 
(SAI), la seu de les Mestresses 
de Casa i la de l’Associació 
de Veïns de la Vila. Està ubi-
cat a la Travessia Sant Isidre 
i compta amb una planta 
baixa i dues de superiors 
amb quatre dúplex, destinats 
a habitatges per a l’emanci-
pació dels joves.

L’hort comunitari Lo Tros 

Es tracta d’un espai de més 
de 2000 m2 de superfície 
dedicat a hort comunitari, 
que en aquesta legislatura 
s’ha ampliat amb 11 par-
cel·les més, dedicades a la 
producció d’aliments de 
forma ecològica, que busca 
la cohesió social i la sosteni-
bilitat ambiental. En total, Lo 
Tros consta d’una vintena de 
parcel·les, amb dos bancals 
en cadascuna, dotades de 
tires de reg per degoteig, 
caseta d’eines i una zona 
compartida amb ombra i 
bancs.

Parc públic d’habitatge

Les polítiques d’habitatge 
de l’Ajuntament d’Amposta 
dona cobertura a unes 170 
famílies amb la gestió del 
parc públic de vivendes, que 
està format per 63 habitat-
ges. D’aquests, 8 són de titu-
laritat municipal i es destinen 
a lloguer social i urgències i 
els altres, de diferents enti-
tats, però que funcionen sota 
la gestió de l’Ajuntament. A 
banda, el Parc públic d’ha-

bitatge també actua com a 
intermediació hipotecària 
i de mediacions de lloguer 
social, i també fa funcions 
d’acompanyament i  contra 
desnonaments. 

Pavelló de Tecnificació

Es tracta d’un pavelló es-
portiu que dona servei al 
Centre de Tecnificació 
Esportiva i Institut de Tecnifi-
cació. L'equipament disposa 
d’unes graderies retràctils 
per ampliar la capacitat de 
públic, 6 vestidors, i com a 
característica, es tracta d'un 
edifici sostenible que s'au-
toabasteix d'energia gràcies 
a les plaques fotovoltaiques 
instal·lades al sostre i a l'ae-
rotèrmia per a la calefacció i 
aigua calenta.

Pel que fa a les accions 
urbanístiques

Aquestes són algunes de les 
actuacions urbanístiques 
més importants portades a 
terme des del 2019 i fins ara.

La recuperació 
de la Val de Zafán

Es tracta del restabliment 
de l’antic recorregut ferro-
viari, d’un alt valor natural i 
patrimonial, com a via verda 
per a l’ús i gaudi de vianants 
i ciclistes. Per portar a terme 
aquesta actuació, l’Ajunta-
ment d’Amposta va comp-
tar amb una dotació de 5 
milions d’euros dels fons 
europeus Next Generation 
de Transformació Turística. 
La Val de Zafán transcorre 
entre la Ràpita, Amposta i 
Tortosa.  

Urbanització 
del carrer Itàlia

Es tracta de la via entre els 
carrers Sant Cristòfol i Poble 

Nou del Delta. Unes obres 
d’urbanització fins al ca-
rrer Mas de Barberans que 
es complementen amb 
l’ampliació del carril bici i 
que, d’alguna forma, can-
vien la fesomia de la zona, 
a banda de facilitar el pas 
de vehicles i vianants. Ha 
inclòs també l’adequació 
i ampliació del pati nou i 
la urbanització d’aquest 
tram de carrer, així com la 
creació d’una pista polies-
portiva compartida entre 
el centre i la ciutadania. 
També s’ha canviat el mo-
biliari urbà i l’arbrat. 

Renovació del parc 
Agustí Barberà

Per gran alegria de grans 
i petits, especialment 
els petits, l’Ajuntament 
d’Amposta ha gestionat 
la renovació integral del 
parc de davant de l’Insti-
tut Escola Agustí Barberà. 
Aquesta actuació forma 
part d’un pla de millora 
de les zones verdes de la 
ciutat i l’adequació dels 
parcs infantils.
 

Urbanització del Barri 
del Grau

En concret, de set ca-
rrers del barri. L’actuació 
ha consistit en el canvi 
dels serveis bàsics i de les 
llambordes dels carrers, la 
instal·lació d’una cal·listè-
nia, la millora de l’espai 1 
d’Octubre, i la urbanitza-
ció de l’entorn de la zona 
firal. La dotació ha sigut 
de 600.000 euros.
La finalitat de totes 
aquestes actuacions és 
procurar fer d’Amposta 
una ciutat accessible, 
còmoda per transitar-hi 
i agradable per viure-hi, 
orientada als reptes que la 
nova legislatura portarà.

urbanístiques amb 
l’objectiu de transformar 
significativament l'espai 
urbà i la relació de les 
persones amb la ciutat. 
Aquestes iniciatives s’han 
dissenyat per millorar 
la qualitat de vida dels 
ciutadans i per fer 
d’Amposta una ciutat més 
sostenible i amigable. 

AMPOSTA AVANÇA AMB NOUS EQUIPAMENTS 
I ACTUACIONS URBANÍSTIQUES
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El Departament de Territori li-
citarà enguany les obres del 
primer tram 2+1 a la carrete-
ra C-12 (coneguda com l’Eix 
de l’Ebre) entre Amposta i Vi-
nallop. 
És un tram de 8 quilòmetres 
en el qual es construirà dobles 
carrils en un sentit i un altre, 
amb un pressupost de 15,5 
MEUR. 
Les obres es faran a partir de 
l’any que ve i fins a 2026 per-
què s’aniran licitant seguida-
ment els trams fins a Jesús 
(Tortosa) Jesús-Benifallet, Ti-
vissa-Flix i la Granadella-Alba-
tàrrec (86 quilòmetres en to-
tal). La inversió total és de 110 
MEUR. La C-12 té més de 130 

Els trams 2+1 de la C-12 es
començaran a licitar enguany i es construiran 

entre l’any que ve i el 2026

El conseller de Territori, Juli Fernández.

El Congrés constitueix la comissió 
d’investigació sobre l’Operació Catalunya 

amb  Ferran Bel com a president
El Congrés ha constituït la co-
missió d’investigació sobre 
l’Operació Catalunya, aquest 
dimarts, mig any després que el 
ple n’aprovés la creació. En la 
sessió constitutiva, el portaveu 
del PDeCAT, Ferran Bel, ha estat 
designat president de la comis-
sió. Ahir dijous la comissió es va 
tornar a reunir quan va finalitzar 
el ple per votar i definir els noms 
i terminis. 
A partir d’aquí, la comissió ha 
de deixar un termini de quinze 
dies per citar els compareixents 
i, per tant, no podrà començar 
els treballs fins la setmana del 17 
d’abril. 
Bel ha dit en declaracions als 
passadissos del Congrés després 
de la reunió que hauria estat 

“desitjable que s’hagués consti-
tuït abans” i, per això, ha justificat 
la necessitat de “ser un pèl dili-
gents amb la tramitació”. També 
ha explicat que previsiblement 
la campanya electoral del 28-M 
interferirà en el calendari i no ha 

Bel no descarta fer comparèixer Rajoy 
davant la comissió que investiga l’Operació

POLÍTICA

quilòmetres, amb trams urbans 
i trams interurbans, i una inten-
sitat de trànsit que a les Terres 
de l’Ebre que va entre els 2.900 
vehicles i els 13.000 vehicles di-
aris.
El conseller de Territori, Juli 
Fernàndez, ha estacat, des de la 
Torre de la Carrova d’Amposta, 
a tocar de la C-12, que les obres 
per trams de carrils dobles per 
sentit és una iniciativa per mi-
llorar la comoditat i la seguretat 
de la via, ja que es busca evitar 
xocs frontals i accidents greus. 
La primera fase, de 36 milions 
d’euros d’inversió, per interve-
nir sobre 25,5 quilòmetres, que 
s’aniran licitant l’any que ve i 
que es faran les obres. “No és 

Un pla 
director 

permetrà 
ampliar 
l’espai 

industrial 
del polígon 
Catalunya 

Sud i dibuixar 
la connexió 
ferroviària

El Departament de Territori 
i els ajuntaments de Tortosa 
i l’Aldea impulsen un pla di-
rector urbanístic per reorde-
nar i ampliar l’espai industrial 
disponible del polígon Cata-
lunya Sud fins les 675 hectà-
rees. L’instrument ha de servir 
també per dibuixar el ramal 
ferroviari per al transport de 
mercaderies que ha de con-
nectar amb el corredor del 
mediterrani així com la futura 
estació intermodal prevista. 
Segons ha precisat el conse-
ller de Territori, Juli Fernàn-
dez, la tramitació urbanística 
s’iniciarà a finals del pròxim 
abril per quedar enllestida en 
divuit mesos i, un cop apro-
vada, possibilitarà agilitzar de 
forma notable els tràmits per 
a la implantació de noves ac-
tivitats industrials.

descartat que els treballs es pu-
guin allargar al juliol. Finalment, 
dir que els partits independentis-

El primer tram és el d’Amposta a Vinallop 
que té un pressupost de 15,5 MEUR

un compromís de paraules sinó 
fets i realitats que transformen 
a millor la vida de la ciutadania 

El Govern i els 
ajuntaments de 
Tortosa i l’Aldea 
preveuen tenir 

enllestida la 
planificació en un 

any i mig

perquè tinguin oportunitats de 
prosperitat i de benestar”, ha 
defensat Fernàndez. (ACN)

tes volen que Rajoy comparegui 
a la comissió de l’Operació Ca-
talunya, però el PSOE l’exclou.
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El portaveu d’ERC Joan Al-
ginet i la regidora Laura Fabra 
han comparegut davant dels 
mitjans per expressar la “preo-
cupació creixent” dels usuaris 
del Complex Esportiu Muni-
cipal per la “deixadesa de les 
instal·lacions i per la falta de 
transparència del govern mu-
nicipal amb relació a la ges-
tió d’aquesta instal·lació”. Els 
republicans han afirmat estar 
profundament preocupats ar-
ran del passat ple ordinari, on 
el portaveu republicà Joan Al-
ginet, va llegir una carta d’una 
usuària del complex que va 
denunciar tot un seguit de 
mancances, d’atenció als i les 
usuàries i una falta evident 
d’inversió i manteniment per 
part del govern de Lluís Soler. 
“El govern municipal d’Enlai-
rem Deltebre, en lloc d’as-
sumir la responsabilitat del 
contingut de la demanda que 
va fer arribar la usuària es va li-
mitar a afirmar que el Complex 
Esportiu de Deltebre era per 
alguns una pedra a la sabata”.

Esquerra Republicana denuncia
la situació de deixadesa del

complex esportiu de Deltebre

El president Aragonès dona suport a un nou 
impuls de la Reserva de la Biosfera

El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès i Garcia, ha en-
capçalat aquesta setmana una 
reunió de treball per “donar un 
nou impuls a la Reserva de la 
Biosfera de les Terres de l’Ebre”, 
segons ha explicat als assistents. 
El cap del Govern ha recordat 
que al maig del 2013, les Ter-
res de l’Ebre van ser declarades 
Reserva de la Biosfera per la 
UNESCO gràcies a la seva “gran 
diversitat d’espais natural”, que 
representen “un gran actiu pel 
país”, i ha mostrat el seu suport a 
reimpulsar aquest projecte.
“Cal donar-li un nou impuls, en 
primer lloc, per contribuir a una 
millor gestió dels espais naturals 
protegits; en segon lloc, per do-
nar tot l’impuls als productors i 
productores en l’àmbit agrícola, 
ramader i alimentari de les Terres 
de l’Ebre; i, finalment, per con-
tribuir també a la mitigació del 

canvi climàtic en un territori es-
pecialment tan sensible”, ha de-
clarat el president. I ha continu-
at: “però, sobretot, ho farem per 
la gent de l’Ebre, pels ebrencs i 
les ebrenques, que cada dia fan 
d’aquestes comarques un dels 
millors territoris i més preciosos 
del país”. A la reunió hi ha pres 
part la consellera Teresa Jordà; 

El cap del Govern es va reunir amb els 
representants dels diferents Departaments i 

serveis implicats en el projecte

TERRES DE L’EBRE

El portaveu republicà ha afir-
mat que “les declaracions del 
regidor responsable del centre 
són totalment desafortunades, 
ja que amb aquesta afirmació 
entenem les queixes argumen-
tades dels usuaris i la deixadesa 
de les instal·lacions”. Alginet ha 
dit que “el govern de Lluís So-
ler no escolta als usuaris del 
Complex. L’únic objectiu que 
van tenir va ser obrir les instal-
lacions i no n’hi ha prou amb 
això, el Complex ha de ser una 
instal·lació viva, un servei viu 
on els professionals que estan, 
dia a dia, deixen el millor de si, 
perquè funcioni al màxim ren-
diment”.
El portaveu i candidat d’ERC ha 
afirmat que el seu equip “apos-
ta per aquestes instal·lacions  i 
perquè Deltebre sigui un mu-
nicipi de referència reconegut 
en l’àmbit de l’esport i de les 
seues instal·lacions”. ERC ha 
insistit en la falta de transpa-
rència del govern d’Enlairem. 
“Portem mesos i mesos dema-
nant els números del Complex, 

ROQUETES
El passat dissabte dia 25 de 
març, a l’Auditori Sisco Trullén 
de la Lira Roquetense es va 
conèixer a grans trets el pro-
jecte de ciutat que presenta 
Lídia Saura per a les properes 
eleccions del 28 de maig, a les 
quals concorrerà per primera 
vegada com a cap de llista de 
Junts per Roquetes i la Rava-
leta.
Acompanyada de l’exconseller 
Josep Rull, Saura es va dirigir 
als assistents explicant que té 
com a objectiu fer que Roque-
tes i la Ravaleta avanci i fer que 
es vetlli pel benestar de la ciu-
tadania. Rull, per la seva ban-
da, va destacar que Saura “és 
un clar exemple de resiliència, 
una persona valenta que mal-
grat les adversitats camina cap 
avant amb la força del somriu-
re i que presenta una vocació 
de servei al poble admirable”.

el conseller, Roger Torrent; i el 
delegat del Govern a l’Ebre, Al-
bert Salvadó, entre altres. 

Des del Govern 
municipal han 

aclarit que estan 
treballant 

“permanentment 
per millorar 

els serveis i les 
instal·lacions” i a 
la vegada s’han 

mostrat “satisfets” 
per veure com 

“els qui van tancar 
aquest equipament 

ara es preocupen pel 
benestar dels seus 

abonats i abonades”

i no ens els donen”. 
D’altra banda, fonts del Govern 
municipal expliquen que estan 
treballant “permanentment per 
millorar els serveis i les instal-
lacions del Centre Esportiu del 
Delta, tal com s’ha demostrat 
aquests darrers anys amb l’es-
pai exterior o bé amb la piscina 
Agustí Ramon Castellà. A més, 
fa poques setmanes s’ha efec-
tuat una comanda de nou ma-
terial, atenent així a les peticions 
dels usuaris i usuàries”. En tot 
cas, des del Govern s’han mos-
trat “satisfets” per veure com 
els qui van tancar aquest equi-
pament ara es preocupen pel 

benestar dels seus abonats i 
abonades. Una preocupació 
que al moment de tancar-lo 
no van tenir i van deixar sense 
aquest servei a centenars de 
joves i gent gran”.

BENIFALLET
L’Ajuntament de Benifallet in-
forma que el proper dissabte, 
1 d’Abril, el Llagut de Benifallet, 
inaugura la seva temporada 
2023. Els horaris de les dife-
rents sortides, seran els habitu-
als: a les 11.00h, a les 12.30h, a 
les 16.30h i a les 18.00h.
“No dubteu en posar-vos en 
contacte amb l’Oficina de Tu-
risme (977 462 334) o amb 
les Coves Meravelles (977 267 
800) per realitzar la vostra re-
serva. Recordeu que hi ha un 
aforament que hem de respec-
tar, per temes de seguretat”.

EL PERELLÓ
L’empresa pública Infraestruc-
tures.cat i l’Ajuntament inver-
teixen conjuntament 145.600 
euros per instal·lar plaques 
solars fotovoltaiques a la co-
berta de l’Institut Escola El 
Perelló amb capacitat per ge-
nerar 158.700 kWh d’energia 
renovable.
Aquesta instal·lació d’auto-
consum col·lectiu distribuirà 
l’energia entre diversos equi-
paments del municipi, en 
funció dels coeficients de re-
partiment acordats. El conse-
ller Juli Fernàndez i Olivares 
va visitar ahir  el municipi per 
clausurar una jornada de debat 
dedicada a l’impuls d’iniciati-
ves públiques com aquesta per 
assolir la sobirania energètica.

La representació de Copate ha 
estat encapçalada pel seu presi-
dent, Xavier Faura.

terres de l’ebre
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TERCERA FEDERACIÓ

Rapitenca-Tona  dissabte 17

PRIMERA CATALANA

Ascó-At Sant Just dissabte 17h

SEGONA CATALANA (Ascens)

Canonja-Aldeana diu 12.30 h

Ulldecona-J i Maria diu 17h

Tortosa-Ebre Escola diu 17h

(Permanència 1)

Riudoms-la Sénia diss 18.30h

Camarles-Ampolla diu 17 h

(Permanència 2)

Móra Nova-Vilaseca diss 17h

R Bítem-Catalònia diu 17h

3A CATALANA  Dissabte

Masdenverge-Gandesa  16.30h

Roquetenc-Godall  16.30h

La Cava-Ametlla   17h

J i Maria-Tortosa  18.30h

Rapitenca-Flix 19.30h

Diumenge

Xerta-Perelló  12h

Corbera-S Bàrbara 16.30h

Amposta-Benissanet  17h

4A CATALANA. 

Dissabte

Gandesa-la Cava  16h

Tivenys-Amposta 16h

J i Maria-Alcanar  16.15h

Camarles-Ametlla 17h

Aldeana-S Jaume 18h

Diumenge

Olimpic-Catalònia 16.30h

Pinell-Fatarella 17h

Ginestar-la Galera 17h

El partit 
de Canal TE: 

Tortosa-Ebre Escola 
diumenge 23 h

HI HAURÀ FUSIÓ? 
En principi hi ha un acord de fu-
sió entre el Tortosa i l’Ebre Es-
cola pel que fa el futbol mateur. 
Però ja sé sap que això dels 
casaments fins que tots dos di-
uen que sí i es fan el petó final, 
no hi ha lluna de mel. I ull que 
a les llunes de mel també hi ha 
baralles. Un dels gurus més im-
portants del futbol ebrenc s’ha 
apostat amb mi que no hi haurà 
fusió i és que tot es possible 
perquè a més hi ha eleccions al 
maig. En tot cas, sembla una 
pel·lícula de ciència ficció, dos 
equips poden ascendir i els dos 
futura temporada poden ser un 
mateix club. Fa sis anys l’Ebre 
escola estava a 4 catalana, i el 
Tortosa somiant amb la tercera 
divisió des de la segona cata-
lana. Avui l’Ebre està per sobre 
del Tortosa. L’Ebre té un mister 
que quan parla a Minut 91, al 
de Michel, després dels partits, 
ho fa més ràpid que un pistoler 
i té els seus jugadors amb un 
robot a cada butxaca, juguen 
gairebé de memòria. Si es fa la 
fusió, hi ha un problema: qui 
serà el mister Pepe o Fabregat? 
No veig molt clar que alguns 
jugadors de l’Ebre vulguin anar 
al Tortosa. Jo tinc molt clar com 
pot acabar la fusió i la resposta 
la tindran en 5 anys, només 
per a savis hi ha respostes. 
Una fusió ara en gestació i que 
només el Papa de Roma i el 
Bisbe saben com acabarà. Hi 
haurà fusió, si o no? Cadascú 
que posi la seva resposta. De 
moment, derbi el diumenge. 
Potser siguin germans en uns 
mesos però diumenge seran 
enemics. És futbol.

CELMA

ELS DERBIS DE 
DIUMENGE 
Diumenge es viurà un derbi 
peculiar. El Tortosa rebrà l’Ebre 
Escola amb necessitat. A hores 
d’ara l’Ebre Escola, segon a la 
taula, té quatre punts d’avan-
tatge. El Tortosa és tercer i en 
pugen 3. El partit està creant 
molta expectació. I és que a 
més de l’atractiu classificatori, 
hi ha moltes preguntes que, de 
moment, no tenen resposta. 
L’opció de fusió entre els dos 
clubs, a partir de la tempo-
rada vinent, existeix, però hi 
haurà assemblees  que seran 
sobiranes i que poden acabar 
decidint. En tot cas, jo a hores 
d’ara no ho veig clar. I penso 
que fins al juny no s’aclarirà. 
Per tot plegat, el partit de 
diumenge presenta grans 
al.licients. No és l’únic derbi de 
diumenge. A la mateixa hora, 
R Bítem i Catalònia es jugaran 
molt en un altre derbi. 4 equips 
que s’enfronten i ho fan el 
mateix dia i a la mateixa hora. 
Sé que és diumenge de Rams. 
Desconeixo si ha hagut diàleg 
per evitar coincidir. Però és una 
llàstima la coincidència de dos 
partits interessants. 

MICHEL TERCERA FEDERACIÓ
La Devesa ha de tornar a ser 
màgica, contra el Tona
La Rapitenca va empatar al 
camp de la Gramanet (3-3). 
L’equip necessitava sumar de 3 
però un empat fora sempre és 
positiu. No obstant, havent-lo 
sumat, va quedar un mal cos 
perquè l’equip de Carlos Rios 
guanyava 1-3 al minut 72. I la 
Grama va empatar al 96. El tèc-
nic admetia que “va ser un cop 
dur. L’equip va fer un molt bon 
partit però, en la situació que 
estem, tot es va complicar arran 
del 2-3 perquè ja ens va costar 
sortir de darrera. I al final va ar-
ribar l’empat. Costa digerir-ho 
però ja hem de pensar en el 
proper partit”. Chico va obrir 
el marcador amb una vaselina. 
Ell mateix va fer el 0-2, aprofi-
tant una assistència esplèndida, 
a boca de canó. I una jugada 
clau va ser l’1-2 que va arribar 
per unes mans quan el jugador 
rapitenc estava d’esquena. Va 
ser l’1-2 poc abans del descans. 

Avançada la represa, una falta 
que va treure Verge va suposar 
l’1-3. Però la Grama va insistir i 
al final va empatar.
Sobre el penal, Rios va explicar 
que “penso que amb un altre 
resultat, no s’hagués xiulat. Però 
no es pot fer res. La veritat és 
que des que estic a l’equip no 
hem tingut massa sort amb de 
segons quines decisions arbi-
trals. No és excusa. Però és així”. 
Sobre la renovació, que ja té 
sobre la taula, el mister va co-
mentar que “tinc tota l’energia 
orientada amb el partit demà 
contra el Tona i també en la 
permanència. Al seu moment 
en parlarem. Però el que si que 
puc dir és que estic molt bé a la 
Ràpita i a la UE Rapitenca”. 

L’Ascó va empatar al camp 
de l’Europa B (2-2). L’equip 
va començar molt ben po-
sat, pressionant dalt la sortida 
de pilota dels locals. Així van 
haver recuperacions a camp 
contrari i diverses ocasions, 
fent Konu el 0-1. L’Europa, a la 
contra, en una jugada mal de-
fensada pels visitants, va em-
patar. La velocitat dels puntes 
locals va ser letal. Però l’Ascó 
va respondre i, a més d’un 
pal, va fer diverses arribades, 

marcant Sidi l’1-2, arran d’una 
bona acció individual. A la 
represa, d’una falta, l’Europa 
va empatar. L’Ascó va perdre 
força i, tot i tenir un parell 
d’ocasions, va haver de guar-
dar roba i conservar l’empat. 
Un punt que és positiu per un 
equip que continua creixent i 
que porta cinc jornades sense 
perdre. L’Ascó en la propera 
jornada, rebrà el S Just. Fer-
ran, Eric, Facundo i Marc van 
ser baixa diumenge.

FC Ascó: empat per crèixer

LA PROPERA

Resten 4 finals. El partit 
serà demà dissabte (17h)

El Tortosa rebrà diumenge l’Ebre Escola (17h). Un derbi peculiar en-
tre dos entitats que ja comparteixen sinergies en el futbol base i que 
estan estudiant tenir-les també en els primers equips. Es la famosa 
i possible fusió. El partit de diumenge arriba amb un Ebre Escola en 
la segona plaça, i un Tortosa, tercer, quatre punts darrera. En pugen 
3 i el Tortosa té més necessitat. El partit es presenta atractiu. 
El Tortosa, en la passada jornada, va perdre contra la Pobla B (2-
3). Derrota dolorosa perquè els roigiblancs, cas de guanyar, podien 
distancia-se respecte el quart. El tècnic Jordi Fabregat manifesta-
va que “ens segueix faltant eficàcia ofensivament. Continuem amb 
dificultats per resoldre les ocasions que creem. I això està creant 
desconfiança. Diumenge vam tenir-les per avançar-nos en el mar-
cador. Però de l’1-0 vam passar al 0-1 i ja vam anar a remolc a la se-
gona meitat”. El Tortosa va empatar al 60 però acte seguit va venir 
l’1-2 en una acció desafortunada. Després la Pobla, amb espais, va 
marcar l’1-3 i, tot i el gran gol de Rafa Llop i la insistència fins el final, 
no es va poder empatar.  El Tortosa va reclamar un penal al 95. No 
es va xiular. De l’arbitratge, el tècnic va dir que “el partit ja va acabar 
i de poc serveix lamentar-se si va ser penal o no. Hem de seguir, 
treballant per millorar i per recuperar la confiança”.

R Bítem-Catalònia, 
cara o creu
El Catalònia, en la jornada 
passada va cedir una derrota 
contra el Vilaseca (0-2) en un 
partit en què els jesusencs no 
van estar a l’altura. Pau Alegria, 
del Catalònia: “les baixes no 
són excusa. Penso que portem 
3 partits en els que hem pogut 
encarrilar la permanència però 
ens està faltant posar una mar-
xa més. Vam rebre el gol molt 
aviat i ens va costar molt do-
minar el partit. El Vilaseca, amb 
un gran central com Granados, 
va estar més còmode i va te-
nir més arribada. Natros al pri-
mer temps només en vam tenir 
una, en botes de Panadero. A 

Tortosa-Ebre Escola, el derbi 
la represa vam fer un pas avant i 
vam pressionar més amunt, as-
sumint riscos. La millor ocasió 
va ser un lliure indirecte dins de 
l’àrea rival però que no vam sa-
ber aprofitar. Amb espais, el Vi-
laseca va avisar i al final, en un 
córner, va aconseguir el 0-2. 
Hem de seguir, el proper par-
tit és molt important a Bítem. 
Confio en la plantilla i estic se-
guir que l’equip ho posarà tot 
per poder salvar la categoria en 
els partits que falten”. El derbi 
de diumenge serà fraticida. Al R 
Bítem, que està a set punts del 
Cata, només li val la victòria per 
salvar-se. El Catalònia té mar-
ge d’errada però una derrota li 
complicaria la situació a la taula 
quan faltarien 4 partits. 
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SEGONA CATALANA
Aldeana-Ebre Escola (0-3)

L’Ebre Escola va obtenir, a l’Al-
dea, la quarta victòria seguida, 
en el play-off d’ascens i referma 
la segona plaça (0-3). L’Aldeana, 
per la seua part, porta quatre jor-
nades sense guanyar (2 punts de 
12) i s’allunya de les tres primeres 
posicions. 
Pep Montesó va fer el 0-1 al mi-
nut 10 i ell va assistir a Céspe-
des en el 0-2, al 44. A la represa 
l’Ebre Escola va jugar ben posat 
i l’Aldeana no va poder generar 
perill excepte una ocasió. Al fi-
nal, en afegit, en una contra, 
els visitants van sentenciar amb 
el 0-3 definitiu, amb gol d’Àlex 
López. Ferran Simó. tècnic de 
l’Aldeana: “com ens està passant 
en els darrers partits, no vam 
competir al primer temps. Mal-
grat això, l’Ebre Escola tampoc 
va generar tant com per arribar 
0-2 al descans. A la represa, 
vam millorar però no vam poder 
entrar en el partit i l’Ebre Esco-

la, que a la represa va tenir més 
opcions, va sentenciar al final”. 
Sobre la renovació, el tècnic va 
aclarir que “estem en tractes 
analitzant també les possibilitats 
de poder ser més competitius, 
per poder progressar en el pro-
jecte”. Balart, de l’Ebre Escola: 
“va ser important marcar aviat 
per poder tenir més calma. Du-
rant el primer temps vam tenir 
moments, controlant en moltes 
fases el joc. El 0-2 poc abans 
del descans ens va donar molta 
confiança. I a la represa l’equip 
va estar força bé, va saber llegir 
el partit i va tenir ocasions per 
decidir. Vam estar molt serios en 
defensa i vam aguantar força bé, 
sentenciant en la darrera jugada 
del partit”.

L’equip de Balart 
és segon al play off 

d’ascens

J i Maria, 0
Canonja, 3

El Jesús i Maria no  va poder 
amb el líder, la Canonja (0-3).  
Els locals, al minut 45, no van 
transformar un penal. El porter 
visitant va aturar-lo. Hagués 
pogut ser l’empat a un. A la re-
presa, la Canonja va sentenciar 
amb el 0-2 i, de penal, va esta-
blir el 0-3. 
Lluís Fornés, tècnic del Jesús i 
Maria: “a la primera meitat ens 
va costar molt i, tot i la igualtat 
del joc, vam estar fluixos a les 
àrees. Malgrat això, vam tenir 
la nostra opció per empatar 
amb un penal que va aturar el 
seu porter. A la represa, vam fer 
un pas avant però la Canonja 
va marcar el 0-2 arran d’una 
bona jugada  L’equip va insistir 
i va generar diverses ocasions, 
però no va poder entrar en el 
partit i ells, de penal, van sen-
tenciar. Davant vam tenir al lí-
der però natros, a més, no vam 
estar com altres partits. Hem 
de seguir per mantenir al.lici-
ents fins el final de la lligueta”.

R Bitem, 4 
Salou, 4

El Remolins Bítem va salvar un 
punt contra el Salou (4-4). Un 
punt meritori tenint en comp-
te que al 75 semblava que la 
permanència s’esvaia, amb el 
2-4. L’empat i la forma en què 
es va aconseguir donen encara 
opcions, pensant amb el partit 
contra el Catalònia. La situació 
està complicada però encara hi 

ha possibilitats.
El R Bítem cal dir que va co-
mençar amb la llicó ben apres, 
robent ìlotes i buscat els espais 
lliuers. Així va crera diverses 
ocasions. Però el Salou, molt 
eficaç es va posar amb el 0-3 
al marcador, un gol. Els locals, 
amb un Margalef excel.lent, van 
reduir distàncies. El de Benifallet 
va fer un gol de bandera que fou 
l’1-3. Amb l’1-3 el partit va tenir 
anada i tornada. A la represa el 
Bítem va reaccionar i Margalef 
va marcar el 2-3. El partit es va 
trencar i el Salou va fer el 2-4 
que semblava sentenciar el par-
tit i la permanència local. Mal-
grat això, una genialitat d’Adri, 

Vendrell-Móra la Nova (1-2)
El Móra la Nova va vèncer al 
camp del Vendrell i, d’esta for-
ma, s’allunya de les places de 
descens. Triomf amb doble valor 
(1-2). 
Ambròs Segura, mister del Móra 
la Nova: “la primera meitat va 
estar molt controlada. L’equip va 
estar molt bé amb pilota, molt 
intens. Vam ser pacients i vam 
evitar imprecisions per evitar 
contres del rival.   Marcel va fer el 
0-1 i, a més, vam disposar de més 
ocasions, però no vam aconse-
guir materialitzar-les. D’un pos-
sible 0-2 es va passar a l’1-1. Va 
ser al darrer minut. Una falta a 
favor nostre va suposar una tran-
sició i ens van fer l’1-1. Resultat 
injust al descans perquè vam ser 
dominadors i havíem d’acabar el 

primer temps amb avantatge. A 
la represa als primeers 20 minuts 
vam tenir molt control però no 
vam ser agressius de cara a por-
teria. Poc a poc vam tenir noves 
ocasions amb un gol anul.lat per 
fora de joc. Vam generar molt 
fins el minut 90. Esta setmana la 
balança es va decantar del nostre 
costat quan Marcel va marcar l’1-
2, resultat que va fer justícia. Cal 
recordar que amb l’1-1 ells van 
tenir una gran ocasió que va evi-
tar Rojas. En tot cas, l’equip va fer 
mèrits per tancar el partit abans 
del 90. Important aconseguir 
els punts i ara, amb confiança, 
afrontem el partit amb el Vila-
seca. Vam fer un gran pas avant 
però encara queda molt“. Agus, 
lesionat, fou baixa. 

Camarles-la Sénia, 2-4
La Sénia va guanyar a Camar-
les i segueix viu per salvar-se.
David Reverté, segon mis-
ter del Camarles: “penso que 
va ser un partit que va poder 
decantar-se d’un costat o de 
l’altre. Natros al primer temps 
vam anar a remolc, quan vam 
jugar contravent i el rival va 
aprofitar-ho per posar-se amb 
el 0-2. No obstant, vam gene-
ra dues o tres ocasions clares. 
A la represa vam jugar a camp 
contrari i Ferran va reduir dis-
tàncies però quan assumeixes 
riscos pot passar que el rival 
tingui espais i així va fer l’1-3. 
Vam tornar a entrar en el par-
tit i amb el 2-3 vam generar 
situacions per poder empatar. 
No va ser així i la Sénia a dar-
rera hora, quan natros estàvem 
abocats, va sentenciar amb el 

2-4”. Adrian Gonçalves, mister 
de la Sénia: “el vent va influir 
i natros el vam tenir a favor al 
primer temps i ells al segon. 
Es va acusar. Al primer temps 
vam estar ben posats i vam ge-
nerar amb pilotes a l’esquena 
dels defenses locals. Així vam 
fer dos gols i ens van anular un 
altre. El Camarles va tenir opci-
ons abans del descans per po-
der marcar. A la represa, vam 
haver de fer un pas enrera, so-
bre tot al final, amb deu. El Ca-
marles va apretar. No obstant, 
vam disposar d’espais i Pepió, 
amb assistència de Jaime, va 
marcar l’1-3 i, posteriorment, 
Samu va sentenciar amb el 2-4. 
Hem sumat 6 punts seguits i 
arribem on volíem per als pro-
pers partits contra el Riudoms i 
el Roda de Barà”.

Ampolla-Roda Barà (1-0)
L’Ampolla va sumar un triomf 
d’or contra el Roda de Barà (1-
0). 3 punts que el distancien a 9 
de la zona de descens, quan en 
manquen 15. Un gol de Sosa, al 
minut 75, va valdre una victòria 
amb gran valor. 
Diego Reyes, mister de l’Am-
polla: “va ser un partit molt 
complicat contra un molt bon 
rival en una tarde en què va fer 
calor però també vent que va 

dificultar el joc dels dos equips. 
Partit amb poques opcions, a 
la primera meitat en recordo 
una per banda. A la represa es 
veia que  qui marcaria s’em-
portaria el partit. Arran d’una 
falta, avançada ala represa, la 
va posar molt bé Tomàs i Edu, 
al segon pal, va fer un gran gol. 
Ells es van abocar i natros a la 
contra vam poder sentenciar. 3 
punts vitals per la salvació”.

Morell-Ulldecona (2-1)
L’Ulldecona va perdre al Mo-
rell, equip que va avançar-se 
amb el 2-0. A la represa, Dani 
va reduir distàncies amb el 2-1 
definitiu. 
Moha, tècnic de l’Ulldecona: 
“sabíem que era dels pocs car-
tutxos si no el darrer que ens 
quedava per enganxar-nos als 
equips capdavanters. Però vam 
sortir amb la mateixa dinàmica 
de la setmana passada. Vam 
sortir molt apàtics  davant d’un 
Morell que tampoc es jugava 
gaire però que va sortir més 
posat i que en una contra es va 
avançar aviat. Les sensacions 
per part nostra no eren bones 
amb un ritme de pilota molt 
lent. Arran d’una errada nostra, 
ens van fer el 2-0. Són con-
cessions que no es poden tenir 
si vols lluitar per les primeres 
places. A la segona meitat vam 
reaccionar i Dani va marcar. 

Ells van quedar-se amb deu i 
llavors, tot i que sense tenir un 
domini clar, vam disposar d’al-
gunes ocasions per empatar. 
Però no vam poder marcar”. 
Moga afegia que “anem a in-
tentar acabar el millor possible 
i buscar competir per la quarta 
plaça i fer un final de tempora-
da digne. Es una llàstima per-
què la primera fase va ser bona 
però ara estem en esta dinà-
mica. Derrota justa dissabte. 
Van faltar més ganes i conven-
ciment de que encara teníem 
opcions, cas d’haver guanyat. 
També cal dir que la plantilla 
no és molt àmplia i haver tingut 
baixes com Guillem ens han 
comportat que ara no tenim 
este tipo de perfil  de jugador. I 
en general, penso que es va fer 
un gran esforç a la primera fase 
i hem arribat justos de forces al 
play-off, amb poca gasolina”. 

amb un tret per l’escaire, i una 
acció de Guillem Martinez, 
un minut més tard, van valdre 
l’empat. Encara va tenir Adri la 
possibilitat de fer el 5-4. Partit 
boig. Els locals van reclamar 
dos penals, un a cada temps. 
Cap dels dos fou xiulat. Subi, 
mister del Bitem, comentava 
que “penso que vam fer mèrits 
per guanyar però les errades, 
després d’unes jornades amb 
poques concessions, ens van 
tornar a penalitzar”.
El R Bitem havia de guanyar 
però va salvar un punt que li 
dona alguna esperança. Diu-
menge vinent derbi fraticida 
contra el Catalònia.

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

56
45
67
43
48
36
46
31

16
20
32
31
45
33
35
30

57
46
45
38
38
37
36
29

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

28
42
35
36
35
28

43
43
39
47
49
36

32
28
27
23
23
20

PLAY OFF ASCENS. Jornada 5

PLAY OFF Permanència. Jornada 5

1. Vilaseca
2. M Nova
3. Salou
4. Catalònia
5. Vendrell
6. R Bítem

28
36
42
31
17
20

26
38
52
53
43
39

29
29
28
26
21
19

PLAY OFF Permanència. Jornada 5
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BENISSANET, 0
JESÚS I MARIA, 4

GANDESA, 3 
LA CAVA,1 

3A CATALANA

El líder Gandesa va guanyar la 
Cava i va tornar a recuperar els 
11 punts d’avantatge respecte el 
segon classificat. Dilla, al primer 
temps, Sufiane a l’inici del segon, 
i Saumell, avançada la represa, 
van marcar pels locals. Marc 
Franch va fer-ho pels visitants.
Ivan Romeu, tècnic del Gandesa: 
“era important sumar una victò-
ria després de la derrota de la 
setmana passada i també del re-
sultat de dissabte. Cal dir que ens 
va costar al primer temps però el 
gol de Dilla va donar tranquil.litat 
i, malgrat no trobar-nos còmo-
des, vam arribar al descans amb 
avantatge. A la represa, aviat, 
Sufi va fer el 2-0 i ja vam tenir 
més calma. I quan la Cava potser 
millor estava, va venir el 3-0 de 
Saumell que va sentenciar. Hem 
de seguir pas a pas i ja pensar en 
el proper partit, que serà tam-
bé complicat, al camp del Mas-
denverge”. Josep Garcia, segon 
mister de la Cava: “vam plantejar 
el partit per jugar amb les línies 
juntes i reduint els espais i penso 
que ens va anar força bé, a més 
de tenir la primera ocasió clara. 
Vam controlar el joc en diverses 
fases i no vam deixar que el Gan-
desa pogués jugar amb comodi-
tat. El que passa és que ells te-
nen molta pegada i van resoldre 
amb els gols, aprofitant errors 
individuals nostres. El 2-0, a l’ini-
ci de la represa, ens va afectar. 
Vam reaccionar però arran d’una 
indecisió, ens van fer el 3-0 que 
ja va sentenciar. Marc al final va 
establir el 3-1. En resum, malgrat 
la derrota, satisfets perquè vam 
estar a  l’altura del partit. Ara a 
buscar la victòria a casa i a aca-
bar el millor possible, ja pensant 
en la propera temporada”.

de les que vam crear i al descans 
es va arribar amb l’1-0. Ells re-
cordo que en van tenir una que 
van evitar Eric i el pal. A la re-
presa vam  jugar més replegats, 
buscant la contra. L’Amposta va 
apretar però ens vam defensar 
bé. Ells van tenir una possibi-
litat clara i natros vam generar 
diverses contres. A poc del final 
ens van empatar però va haver 
reacció i gol de Fages va valdre 
un triomf molt valuós. Molt satis-
fets del joc i del treball”. Serrano, 
mister de l’Amposta: “en l’aspec-
te ofensiu penso que vam estar a 
l’altura. Vam tenir fases de con-
trol de pilota i també vam gene-
rar ocasions. Però en l’aspecte 
defensiu ens va faltar ser més 
contundents en determinats 
moments. També dir que l’equip 
va treballar i va insistir i que en 
el darrer tram del partit va trobar 
el premi amb l’empat. Llavors 
vam poder fer l’1-2. Però no va 
ser així i d’un possible 1-2 es va 
passar al 2-1, una jugada que no 
vam defensar bé. Penso que me-
reixíem un empat mínim però és 
futbol, durant la lliga hi ha partits 
que guanyes en afegit, com a la 
Ràpita, i altres, com dissabte, que 
els perds  a darrera hora”. 

ROQUETENC, 1
TORTOSA EBRE, 2
El Tortosa Ebre va fer un punt 
i seguit en la seua progressió 
(20 punts de 24) amb la victò-
ria a Roquetes. Lorenzo, al pri-
mer temps, i Sorolla avançat el 
segon, van marcar. En afegit, el 
local Morales, amb un gran gol, 
va establir l’1-2 definitiu. Miquel 
Campos, cap de premsa del 
Roquetenc: “la primera part fou 
molt igualada i disputada però 
sense ocasions clares. Però els 
visitants es van avançar al minut 
13 en una jugada afortunada en 
que Lorenzo molt atent  es va 
beneficiar de dos rebots pre-
vis per marcar: Al primer temps 
els locals només van crear pe-
rill amb un gran xut de Joel. Al 
segon el Tortosa Ebre B va jugar 
més replegat i defensiu. El Ro-
quetenc va tenir més possessió 
de pilota però li va costar crear 
perill. Al 72 Morales va disposar 
d’una clara ocasió i dos minuts 
després els tortosins van fer el 
0-2. El Roquetenc va acusar el 
cop rebut i els visitants van po-
der el tercer. En afegit Morales va 
tenir una ocasió, amb un traves-
ser, i el mateix Morales marcaria 
al minut 96, ja sense temps per 
a més”. Òscar Rumense, del Tor-
tosa Ebre: “ens vam trobar a un 
Roquetenc molt motivat però ho 
havíem parlat i vam saber con-
trarestar-ho. A la primera meitat 
no va haver massa bon joc, fou 
molt igualada. Natros l’ocasió 
que vam tenir la va transformar 
Lorenzo. A la represa va seguir 
en la mateixa tònica. El Roque-
tenc va apretar i Gerard ens va 
mantenir dins del partit amb dos 
grans intervencions. Quedant 20 
minuts vam fer el 0-2 que ens va 
donar calma. Després el partit es 
va travar i natros vam apuntalar 
la defensa. En la darrera jugada 
del partit ells van marcar l’1-2. El 
partit va ser molt intens i es va 
decidir a les àrees on natros vam 
ser forts intens”. 

S BÀRBARA, 3
XERTA, 0

AMETLLA, 2
AMPOSTA, 1
Jornada de presentació dels 
equips caleros i molt d’ambient 
a l’estadi. Fages va marcar l’1-0, 
arran d’una bona rematada, amb 
assistència de Vidal. Avançada la 
represa, Marc López va empatar 
i en afegit i, davant el deliri de 
l’afició, Fages va signar la victòria 
amb un gran gol. 
Xavi Subirats, tècnic de l’Ametlla 
valorava la “victòria perquè ens 
permet enganxar-nos en la lluita 
a la part alta de la taula.  3 punts 
que donen molta satisfacció a 
l’equip, a la directiva i a l’afició, 
assolits contra un gran rival com 
és l’Amposta. La primera meitat 
va ser igualada, amb poques op-
cions. Natros vam aprofitar una 

ens passés el de la jornada an-
terior. Felicitar a l’equip, va estar 
molt concentrat en el partit”. Des 
del FC Xerta es comentava que 
“la veritat és que vam preparar el 
partit amb moltes ganes i tenint 
clar el que havíem de fer pel ri-
val i les dimensions del camp. A 
partir d’aquí, el pla de partit es 
va complicar als primers minuts 
perquè ells van fer l’1-0 molt avi-
at. A la primera meitat el Santa va 
ser més intens i va jugar més ben 
posat, sent superior. I en les ar-
ribades que va tenir va ser molt 
efectiu, en tres o quatre ocasions 
va fer els 3 gols. A la represa el 
partit va ser igualat, natros ja vam 
estar més ben ficats al camp però 
ja vam anar a remolc. Ho vam in-
tentar i vam tenir ocasions però 
no vam materialitzar-ne cap i 
amb el pas dels minuts ja no vam 
poder entrar en el partit. Ara ja a 
pensar en el proper a casa contra 
el Perelló, molt important”. 

El Santa es va imposar al primer 
temps, contra el Xerta (3-0). El 
pichichi Adrià (17 gols), Sergi i 
Andreu van marcar abans del 
descans.
Jefrey, mister del Santa Bàrbara: 
“vam afrontar el partit amb mol-
tes ganes i ja al descans  anàvem 
3-0. Vam estar molt bé, en tots 
els aspectes. Cal destacar l’ac-
titud i el treball. Al descans vaig 
decidir canviar dos jugadors 
meus per prevenció. En gene-
ral, a la represa vam buscar tenir 
més control del joc perquè no 

Victòria molt important del Jesús 
i Maria per la permanència. Jero-
ni, Bayerri (2) i Pons van marcar. 
David Torres, del Jesús i Maria: 
“partir contra un rival directe per 
evitar les darreres posicions. Vam 
dominar el joc i ens vam avançar 
amb gols de Jeroni i de Bayerri. 
La clau va ser fer el 0-3 només 
començar la represa. A partir 
d’aquí vam generar més ocasi-
ons i al final Pons va marcar el 
0-4. Tot i disposar de 13 jugadors 
l’equip va ser conscient del que 
ens jugàvem. L’objectiu és evitar 
les dues darreres places i intentar 
quedar el més amunt possible. 
Sabem que som un filial però es-
tem competint bé, sobre tot esta 
segona volta i hem de seguir així, 
considerant que ja hem jugat 
contra els equips de dalt”. 

FLIX, 2
CORBERA, 2
El Corbera va sumar un empat en 
la seua visita a Flix.
Albert Saltor, mister del Flix: “el 
partit va seguir la tònica de gai-
rebé tota la temporada. Vam 
perdonar una barbaritat. Al minut 
2 ens vam avançar. I penso que 
els jugadors es van confiar men-
tre  ells van fer un partit seriós. 
Natros vam generar fent el joc 
que ens caracteritza però ens va 
faltar més contundència a l’àrea 
rival. Ells al 30, en l’única contra, 
van fer un xut  i van empatar. Al 
descans vam parlar de no con-
fiar-nos però a la represa vam 

PERELLÓ, 0
MASDENVERGE, 0

llorar en este aspecte”. Cristian, 
del Masdenverge: “a la primera 
meitat natros vam ser domina-
dors, en contra vent, vam estar 
més ben posats. Ens vam trobar 
còmodes i per bandes vam fer 
bastant de mal, arribant a línia 
de fons, i així vam crear diverses 
situacions. La represa va ser dife-
rent. El Perelló va arriscar, jugant 
des de darrere. Sabíem de la im-
portància del partit i això ens va 
comportar alguns dubtes. Vam 
poder fer alguna contra. Però ells 
van generar dues o tres jugades 
quan va superar la primera línia 
de pressió, tenint ocasions clares. 
A nivell defensiu portem una 
bona línia. Als darrers 10 minuts 
el partit va acabar obert i qual-
sevol dels dos va poder marcar. 
Però en general, segona part més 
d’ells. Penso que l’empat va ser 
just. Tal com va anar i pel fet que 
no ens retallen punts, el donem 
com a bo, tot i que hi ha aspectes 
que podem millorar”. 

El Perelló es consolida com un 
dels equips que menys gols rep 
en la segona volta. Però ara li fal-
ta concretar les ocasions. Cuellar, 
del Perelló: “va ser un partit molt 
complicat contra un equip com-
petitiu que està fent una bona 
temporada, que sap defensar-se 
bé i que sap a que juga. La prime-
ra meitat va ser d’ells, van estar 
més ben plantats i a natros ens va 
costar. Vam defensar bé però no 
vam oferir la nostra millor versió, 
en atac. A la represa vam sortir 
més motivats. Es va jugar millor, 
amb molta serietat en defensa, 
sense donar opcions i generant 
3 ó 4 ocasions clares per haver 
marcat, a través de Luis Garcia,  
El Bicho i Ferreres. Ens vam as-
sociar millor i vam sorprendre 
amb els espais. En esta segona 
volta estem molt bé, gairebé no 
rebem però no materialitzem les 
ocasions que creem. Hem de mi-

GODALL, 1
RAPITENCA, 2
La Rapitenca va guanyar a Go-
dall i segueix progressant (10 
punts de 12). El local Joan Zara-
goza va fer l’1-0. Poc després, el 
visitant Albert va fer un gran gol 
que va ser l’1-1 (en el control es 
va ajudar de la mà). El partit va 
tenir alternatives. A la represa, 
la Rapitenca va ser més vertical 
i va generar. Durant el segon 
temps, arran d’una tangana (els 
locals es queixaven d’una agres-
sió sense pilota d’un rival, el vi-
sitant Mata va veure la segona 
groga. Després, el local Joaquim 
va ser expulsat amb vermella. Ja 
en els darrers minuts, el goda-
llenc Edgar va evitar amb la mà 
el gol que finalment va acabar 
sent-ho. L’àrbitre va expulsar a 
Ferreres i va xiular un penal que 
va transformar Chimeno.  Juanjo 
Agustin, tècnic del Godall: “pen-
so que a la primera meitat vam 
estar força bé, generant opcions 
per poder fer algun gol més. A 
la represa, arran de la tangana, a 
natros ens va afectar i la Rapiten-
ca va estar millor, fent l’1-2  de 
penal al final. Hem de seguir, en 
la lluita per allunyar-nos del des-
cens”. Xavi Marquès, tècnic de la 
Rapitenca: “un partit complicat 
en el que ens vam adaptar sent 
més directes i buscant les sego-
nes jugades. L’equip a la segona 
meitat va generar més ocasions i 
al final va marcar l’1-2“.

tornar a fallar diverses ocasions, 
jugant molt abocats a l’atac. D’un 
possible 2-1 es va passar a l’1-2. 
No obstant, a falta de deu minuts 
vam empatar. Jo sé que em vaig 
equivocar dissabte, de vegades 
els entrenadors encertem i de 
vegades no. Ho vam intentar fins 
al final però ja va ser precipitats. 
La clau del partit va ser que no 
forem eficaços. D’altra banda, 
sobre el tema arbitratge he de 
dir que estem molestos. A natros 
ens han xiulat penal per mans en 
diversos partits fora de casa. I cal 
que els àrbitres es posen d’acord 
amb els criteris perquè dissabte 
van haver fins 3 penals i no es va 
xiular cap. Fora ens els xiulen i 
a casa ens passa això. I amb les 
targetes el criteri va ser molt par-
ticular per a uns i per als altres”. 
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EQUIP DE LA JORNADA

ENTRENADOR DE LA JORNADA:  BALART (EBRE ESCOLA)

SERGI CHALÉ
(Rapitenca)

RONALD
J i Maria)

MARC ANDREU 
(Flix)

XAVI FAGES
(Ametlla)

UBALDE
(Gandesa)

DANI INIESTA
(Masdenverge)

MARCEL
(Móra la Nova)

PEPIÓ
(La Sénia)

CHICO
(Rapitenca)

SIDI
(Ascó)

GENÍS
(S Bàrbara)

SOSA
(Ampolla)

PEP MONTESÓ
(Ebre Escola)

· Un dels jugadors més veterans 
de la Sénia se’n va anar al Rosell: 
Capitan, volia més minuts.
· Hi ha jugadors molt especials i 
sibarites. Preparo un reportatge, 
per a la meva secció de la por-
tada, d’un dels millors cracs del 
futbol ebrenc. Ells volia una foto 
bonica: “Joaquin, ha de quedar 
bé. Buscaré el millor fotògraf de 
Madrid i li pago el viatge i la ses-
sió”, em va dir. Li vaig respondre 
que “això val molt”. Ara resulta 
que a la Rapitenca hi ha una fo-
tògrafa que fa fotos bestials, li va 
tirar 47 fotos, ni que fos un mo-
del. En unes setmanes desvetlla-
ré qui és este crac.
· Atracament a Bítem. I això que 
eren de Lleida. Un gurú d’este 
club em va dir: ”ser àrbitre no és 
vocacional com abans. I els jo-
ves xiulen al futbol base els dis-
sabtes i els diumenges, en ama-
teur, i diners a la butxaca. Tenen 
la paella pel mànec”.
· Pau Alegria, quan tenia 9 anys, 

va començar penjant cartells del 
Catalònia. Ha estat entrenador 
del futbol base, coordinador, di-
rectiu, entrenador del filial i ara 
mister del primer equip. Ha pu-
jat de categoria amb els millors 
números de la història del club i 
ara està a 5/7 punts del descens. 
Molt d’ànim. Hi ha nits que no 
dorm.  
· Què li passa al Tortosa? En esta 
segona fase no està encertat, 
però ascendirà. Està escrit. Jordi 
Fabregat té la llibreta màgica.
· El Campredo comença a per-
filar la plantilla, el 80% de juga-
dors seran locals.
· El mister del Corbera, Ruben 
Viudez, no ha tingut sort. Va ser 
cessat quan en moments de la 
temporada va presentar la di-
missió i no li van acceptar. Al 
final no va poder amb els juga-
dors, alguns no li feien. I la di-
rectiva ha hagut de prendre una 
decisió, molt al seu pesar. Bona 
persona i bon mister.

TOP SECRET
· Imparable el Tortosa Ebre 
de Tercera catalana. És l’únic 
equip que no ha perdut ni un 
partit en les últimes 8 jor-
nades i és el segon, amb 20 
punts, Sis victòries i dos em-
pats.
· Mai cal perdre la fe: tercera 
setmana que passa al nostre 
futbol. El R Bítem perdia 0-3 i 
va remuntar, 4-4.
· Cada vegada estan més clars 
els ascensos de 2a catalana: 
pujarà la Canonja. La Pobla B, 
amb la victòria de diumenge, 
fa un pas important. I el Tor-
tosa i l’Ebre Escola, si hi ha 
fusió, pot ser el tercer. L’equip 
de Pepe Balart està que se’n 
surt: 4 victòries consecutives. 
I diumenge el derbi contra el 
seu germà gran. La meva te-
oria de que només pujarà un 
equip ebrenc segueix vigent.
· El Móra la Nova, invicte en 
la segona fase. Vaig dir la set-
mana passada que se salvaria 

LA JORNADA
i ara puc dir que està salvat vir-
tualment, encara que no guanyi 
ni un partit més està més que 
salvat.
· Setmana de rècord a la quarta 
catalana. Mitjana golejadora: sis 
gols per partit. En perdre l’Al-
canar està gairebé fora de l’as-
cens. En aquesta lliga entre els 
8 principals golejadors dos mí-
tics de la segona catalana: Magí 
i Adri.
· Vaig dir que podrien haver dos 
descensos ebrencs de 2 catala-
na i el pronòstic segueix vigent. 
El Remolins Bítem cada vegada 
té més difícil salvació i ull que 
Camarles, la Sénia i Catalònia 
estan tots tres també en posici-
ons complicades. Que se salvin 
els tres és molt difícil. Ull últi-
ma jornada: La Sénia-Camarles. 
Poden saltar espurnes. Proper 
diumenge: R Bítem-Catalònia. 
És una final, sobre tot per als de 
Bítem. Última oportunitat per a 
l’equip de Subi.

· Que a la Galera s’hagi re-
cuperat el futbol és molt im-
portant però hi ha una altra 
cosa que ho és més: aquesta 
setmana, a l’equip titular, 10 
jugadors eren del poble.
· Rapitenca: no es pot empa-
tar un partit que anava gua-
nyant al minut 72 per 1-3. Era 
clau per a la permanència.
· Àlex Curto no segueix com 
a mister a l’Olímpic. Ha ha-
gut acord per les dues parts. 
Jordi Barrufet, coordinador, 
agafa l’equip de Quarta fins el 
final de temporada. 
· Dimarts va haver una reunió 
a la Federació, sobre el futbol 
base, i em comenten que va 
ser prou calenta.
· Gran partit entre el Cata-
lònia B i el Gandesa B. Al 90 
l’arbitre xiula un lliure indirec-
te a l’àrea local. Però després 
va rectificar i va xiular penal. I 
no va anar al VAR. Però Mic-
hel allí estava gravant. 

DOS PERSONATGES MOLT PERILLOSOS
LA PORTADA DE LA SETMANA

JO
AQ
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Fa uns mesos, el periodista 
del Camp de Tarragona, Helder Moya, 

que va ser col·laborador amb 
Michel Viñas als inicis de Minut 91,

 i Joaquin Celma van coincidir a Madrid. 
No es coneixien personalment. 

La foto no s’ha pogut publicar fins ara 
perquè l’actualitat mana. Van parlar 
de fer un llibre de 100 periodistes 
d’Espanya on estarien els Maldini, 

Relaño, Segurola, Maldini... Van somiar 
una hora i segueixen somiant però 

alguna cosa tramen. Són molt perillosos.
EQUIP DE LA SETMANA: SCER L’ATMELLA 
NO SOLAMENT ÉS EQUIP REVELACIÓ, VA 

GUANYAR A L’AMPOSTA I ARA LLUITA PER LA 
SEGONA PLAÇA

PARES I FILLS DEL FUTBOL EBRENC (5)

La UE Tivenys és passió. Cristian 
Barberà i el seu germà Eric. 

Juanma, director esportiu de la 
Rapitenca, i el seu fill.

ADN de futbol partidalenc, José Mari 
Aliau i Marc. Pare i fill.  

Bernat de la Galera, amb 
el seu fill Eric. 

Carlos Gilabert, pare i fill. 
Dos depredadors del gol.  
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4A CATALANA

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

68
59
58
59
55
65
57
53
41
45
34
35
21
24
26
21

4a cata. 22 jor.      GF       GC     PNTS

28
21
22
37
34
42
28
50
29
57
54
64
66
48
66
78

48
47
46
43
43
41
40
37
35
31
21
21
16
14
11
6

L’ensurt va succeir 
quan Iker, del J i 

Maria C, després de 
fer el 0-1, va caure 

desplomat i no 
reaccionava. Poc a 
poc va recuperar el 
coneixement i fou 

traslladat a un centre 
clínic. Es recupera 

favorablement

CORBERA: VIUDEZ
NO CONTINUA

AMETLLA B, 3
ALDEANA B, 1
L’Ametlla va guanyar l’Aldeana i 
segueix progressant (3-1). Jor-
di Subirats, tècnic de l’Ametlla: 
“va ser una victòria treballada 
davant d’un rival que va presen-
tar-se just d’efectius però que va 
crear-nos moltes dificultats per 
a fer el nostre joc. Per això vam 
haver d’abusar de joc directe i 
ens va costar. Malgrat això vam 
tenir 3 o 4 ocasions. A la represa 
vam generar una ocasió inicial 
però després, arran d’un córner, 
ens van xiular un penal. Va ser el 
0-1. Vam reaccionar aviat i Fer-
ran va empatar. Ells van baixar i 
natros, en un córner, vam fer el 
2-1 que va donar tranquil.litat i 
vam aconseguir la sentència ja al 
final amb un gran gol de Ferran”.

LA CAVA B, 0
PINELL, 5

LA GALERA, 1
CAMARLES B, 8
El Camarles es va imposar al 
camp de la Galera, equip que va
presentar-se molt minvat per les
baixes. Antonio Morales, tècnic 
de la Galera: “a la primera meitat
vam tenir dues ocasions clares 
per marcar. Ells, en canvi, en 
dues jugades, aprofitant indeci-
sions nostres, van ser més efica-
ços i es van avançar. Arran d’un 
córner va haver un gol en pròpia
porteria  però a poc per al des-
cans ens van fer l’1-3. Al descans 
vam parlar que era important 
intentar marcar ràpid per a po-
sar-nos dins el partit. Però va ser 
al revés i ens van fer l’1-4 i l’equip 
ja va baixar els braços. Ells van fer 
5 ocasions a la represa i van mar-
car 4 gols. Cada arribada gairebé 
va ser gol”. Florin, del Camarles: 
“ens va costar una mica adap-
tar-mos. A la primera meitat vam 
tenir control del joc però vam 
fer concessions i la Galera es va 
aproximar en diverses ocasions. 
Malgrat això, vam generar i vam 
fer 3 gols i vam crear més ocasi-
ons. Ells a la primera meitat van 
fer un gol però van poder mar-
car-ne un o dos més. La primera 
meitat va ser boja. A la represa ja 
vam decidir fent els altres gols i 
ells ja van baixar i no van arribar 
amb claredat.  Tres punts més i 
seguim partit a partit”.

TIVENYS, 4
ALCANAR, 3
El Tivenys va frenar la ratxa de 
10 victòries seguides de l’Alca-
nar. 
David Montardit, president 
de la UE Tivenys: “a la prime-
ra part es va veure una de les 
millors versions de l’equip a la 
Valleta. Fruit de la insistència 
vam trobar el premi del gol, 
disposant a més de 2-3 pos-
sibilitats clares, incloent un 
remat al pal. Els visitants en al-
gunes contres van avisar però 
sense rematar entre els 3 pals. 
A la represa als primers com-
passos vam fer el 2-0. Vam 
seguir insistint i vam trobar 
el gol de la tranquil.litat que 
va arribar al quart d’hora. Fou 
el 3-0. A partir d’aquí els ca-
nareus van fer un pas avant i 
en l’últim quart d’hora, amb el 
partit trencat i natros acusant 
l’esforç, en 5  minuts ens van 
marcar dos gols que van po-
sar emoció. Natros al límit del 
temps reglamentari, aprofi-
tant que ells estaven abocats, 
en una contra vam fer el 4-2 
que semblava definitiu però al 
descompte mitjançant un pe-
nal els canareus van establir el 
4-3”. Ruben Subirats, mister de 
l’Alcanar: “veníem d’una molt 
bona ratxa de victòries però 
sabíem on anàvem i que tení-
em un desplaçament compli-
cat i així va ser. Un partit igua-
lat amb moltes ocasions per 
part del 2 equips, ells van po-
der aprofitar per posar-se per 
davant al marcador i nosaltres 
no vam tenir l’eficàcia dels al-
tres partits. A la segona part, 
amb molt d’intercanvi de cops, 
ells van continuar amb eficàcia 
i nosaltres sempre vam anar 
per detràs al Marcador. Ells, 
amb més espais van ampliar 
marcador, i això ens va privar 
de poder sumar algun punt”.

AMPOSTA, 7
OLIMPIC, 0
L’Amposta va golejar l’Olimpic 
/7-0) i es manté a la part alta 
de la taula. El comitè li ha donat 
els punts per la impugnació de 
Gandesa. Andreu Cano, mister 
de l’Amposta B, es va enfrontar 
al seu exequip: “natros vam sor-
tir tenint clar el que ens podia 
plantejar l’Olímpic; vam dominar 
molt el joc, tenint molta posses-
sió i generant moltes ocasions. 
Vam fer l’1-0 i a partir d’allí vam 
estar molt bé en totes les facetes 
del joc. L’Olimpic no va arribar 
amb perill i ja al descans vam po-
der decidir la confrontació. Hem 
de seguir i ja preparant el partit 
de Tivenys”. Des de l’Olímpic: 
“una primera part on vam estar 
defensant molt bé jugant ben 
col.locat, fins i tot tenint un pa-
rell d’oportunitats, Però al minut 
23 es va avançar l’Amposta. L’1-0 
va afectar molt als jugadors i els 
va treure del partit. A partir d’es-
te gol van venir els altres i més 
o menys de la mateixa forma. 
L’Olimpic va estar tirat enrere. La 
segona part semblava diferent, 
vam sortir més avançats, inten-
tant fer alguna jugada combi-
nativa (es va aconseguir en un 
parell d’ocasions), pero l’equip 
local va tornar a l’atac i va ampli-
ar l’avantatge fins el resultat final. 
Cal destacar que el partit va ser 
molt net”. 
Curto no segueix
Dissabte va ser el darrer partit 
del mister Àlex Curto. S’ha arri-
bat a un acord amb la junta de 
l’Olímpic i el tècnic no segueix. 
Barrufet, coordinador, es fa càr-
rec de l’equip fins al final de la 
temporada. 

El Pinell va golejar al camp d’un 
CD la Cava B que va tenir mol-
tes baixes (0-5). Albert Lizaso, 
tècnic del Pinell: “va ser un partit 
que se’ns va posar molt bé aviat. 
Al 5 ja anàvem 0-1 i als 20 vam 
fer el 0-2. Tot i això, i marcar el 
0-3, no vam fer una bona pri-
mera meitat. A la represa, amb 
més calma i amb la confiança 
del resultat, vam estar molt mi-
llor, creant altres opcions a més 
de marcar dos gols més. D’altra 
banda, destacar que vam dedi-
car la victòria a Salva per la pèr-
dua del seu oncle”.

CATALÒNIA B, 2
GANDESA B, 3
El Gandesa B va vèncer al camp 
del Catalònia B en un duel d’alt 
voltatge. Partit intens i obert en 
què cap dels dos equip mereixa 
perdre. Ferreira va obrir el mar-
cador arran d’un tret de falta 
que es va enverinar al tocar a la 
tanca. El Cata va tenir opcions 
per empatar abans del descans, 
la més clara un penal que Miki, 
porter visitant, va aturar-li a Bo-
net. A la represa el Gandesa va 
sortir adormit i el Cata, més des-
pert. Bonet, en posició correcta, 
i Aleix, en una segona jugada en 
un córner, van remuntar. El partit 
es va obrir. El Gandesa va reac-
cionar però amb espais el Cata-
lònia va poder decidir, amb gol 
anul.lat a Morris. Del possible 3-1 
es va passar al 2-2 arran d’una 
molt bona jugada dels gande-
sans, culminada per Gerard. El 
partit va tenir un ritme trepidant. 
El Gandesa no va renunciar a res 
davant d’un Catalònia que con-
trarrestava amb bona feina de-
fensiva. Però ja al final, una es-
cletxa dels locals, en una acció 
en què els va faltar contundèn-
cia, va propiciar la jugada que 
va determinar el partit. El local 
Vlad, dins de l’àrea, va aixecar el 
peu de forma perillosa. L’àrbitre 
va xiular el lliure indirecte. Però 
en veure el jugador del Gandesa 
a terra va considerar que havia 
hagut contacte i va rectificar, 
xiulant penal. Decisió discutible 
però penal que va transformar 
Ferreira amb el 2-3 definitiu.

S JAUME, 0
J I MARIA C, 6

establir l’1-3. Ens vam abocar i al 
88 ells van aconseguir l’1-4 amb 
el que es va acabar el partit”. Llu-
ís Zas, del Ginestar: “primera part 
igualada en la que  l’equip local 
va aguantar al darrere i va sortir 
a la contra. El Ginestar va crear 
perill però no va estar encertat 
en els metres finals. A destacar 
una gran jugada de Manu que 
el porter local David va traure a 
córner en una bona intervenció. 
A la segona part vam arriscar 
però una arribada de La Fatarella 
va posar l’1 a 0 als 56’. El Ginestar 
no va baixar la guàrdia i al minut 
67 va aconseguir l’empat (Magí). 
Sense deixar reaccionar als lo-
cals, Pinxo als 69’ va marcar l’1 a 
2 que va deixar tocats els locals 
que ja jugaven amb un menys.
Als 75’ Manu i al 90 Nil, de falta 
directa, van posar el definitiu 1 a 
4. Bona segona part del Ginestar 
en un desplaçament complicat 
davant un Fatarella que va tenir 
diverses  baixes”.

El Jesús i Maria C es va imposar 
a Sant Jaume. David Torres, del 
Jesús i Maria, comentava que “va 
ser un partit amb molt de domini 
nostre, creant moltes ocasions, 
sent superiors. La victòria refer-
ma la imatge i el compromís de 
l’equip”. L’ensurt es va produir 
quan el visitant Iker va marcar el 
0-1. Segons explica Torres, “des-
prés de fer el gol, al minut 6, Iker 
va caure de forma fulminant a 
terra. Vam passar moments d’an-
goixa perquè no reaccionava. 
Poc a poc va poder recuperar el 
coneixement. Va venir l’ambu-
lància per ser atès en un centre 
clínic. De moment les proves són 
favorables i es recupera.  Van ser 
uns minuts d’angoixa i preocupa-
ció”. Del partit, el tècnic del Je-
sús i Maria va dir que “tot plegat 
ens va afectar però veure que ha 
estava una mica millor en marxar 
amb l’ambulància ens va calmar. 
L’equip va seguir ben posat i va 
ampliar l’avantatge, tenint altres 
opcions. A la segona meitat, tot i 
no jugar amb la mateixa intensitat 
que la primera, vam sentenciar i 
van arribar els altres gols”. 

Ruben Viudez no continua com
a tècnic al Corbera. Dissabte a 
Flix, el delegat Pere Rins va fer 
funcions d’entrenador i ho farà 
fins que s’incorpore un nou tèc-
nic. El Corbera, amb 13 efectius, 
va sumar un empat en la seua vi-
sita al Flix (2-2).

FATARELLA, 1
GINESTAR, 4
El Ginestar es va recuperar de la 
derrota de la jornada anterior re-
muntant avançada la represa.
Xavi Solé, mister de la Fatarella: 
“partit molt igualat i disputat a 
la primera meitat, arribant-se al 
descans amb l’empat a zero. A la 
represa,  a l’inici, el nostre Killer 
Pere va fer l’1-0. No obstant, al 
69 el Ginestar va empatar. Al 76 el 
nostre Samu va ser expulsat per 
una segona groga molt rigorosa. 
I aquí va començar la remun-
tada del Ginestar. Al 77 ens van 
marcar l’1-2. Vam decidir jugar 
en tres defenses, i al 80  ells van 

www.mesebre.cat
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BY JOAQUIN CELMA

Handbol

Club Volei Roquetes: final de la lliga
amb triomf contra el Mediterraneo  (2-3)

HANDBOL

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. 
L’Ascó, amb el descens ja con-
sumat, va perdre contra el 
Martorell (24-29). Les barcelo-
nines, com l’Ascó, també han 
baixat de categoria. 

** 1a LLIGA CATALANA SÈNI-
OR L’Ampolla, en la fase d’as-
cens, va guanyar el primer par-
tit d’esta fase, contra el Gavà B 
per 25-28.  Merescuda victòria 
en un partit molt complet per 
part de tot l’equip. Al minut 22 
de la represa la diferència era 
de 4 gols, 24-20, però la lluita 
ampollera en els últims 8 mi-
nuts va tenir resposta amb un 
parcial d’1 a 8, que va permetre 
la remuntada i la victòria final. 
Per la seua part, en grup de 
permanència, l’HC Perelló va 
guanyar a la pista del Sarrià 
per 23-27 i es col·loca com a 
nou líder després de guanyar a 
la complicada pista del Sarrià 
i aprofitant l’empat del Laie-
tà Argentona a Canovelles, el 
tercer classificat.
A la represa, el Sarrià es va po-
sar a dos gols però “l’esperit de 
lluita incansable de les nostres 
valentes va tornar a establir els 
4 gols d’avantatge, fins al re-
sultat final de 23-27”.

El sènior masculí va guanyar a 
la pista del Vilamajor B per 31-
33. Segona victòria consecu-
tiva per primer cop en el que 
portem de campionat i molt 
importantíssima pels interes-
sos tortosins, indispensable 
per poder assolir la permanèn-
cia. Demà (19.30 h), a Ferreries, 
partit vital contra el Molins.
Per la seua part, el juvenil 
masculí va guanyar contra el 
GEIEG per 31-36. Important 
victòria en un desplaçament 
amb diverses baixes. L’equip 
referma la seua classificació a 
la part alta de la taula. 
El cadet masculí va perdre amb 
el Sant Quirze (38-42) en un 
partit en el que va anar a re-
molc des del minut 1. 
L’infantil femení va guanyar a la 
pista de la Roca per 16-33. Tot 
i el resultat i que l’equip conti-
nua invicte en la segona volta, 
no va ser un bon partit. 
Cal continuar treballant per 
progressar.

Derrota a Benidorm i es 
confirma el descens

No va poder ser. Tot i l’esforç del 
sènior femení del Club Handbol 
Amposta, que ho va intentar fins 
el final, amb la derrota a la pista 
del Benidorm, s’escapa mate-
màticament la categoria (27-18).
Ara toca continuar treballant les 
dues jornades que queden per 
acabar la competició, per inten-
tar conservar la tretzena posició. 
La primera part va ser igualada, 
arribant al descans amb el mar-
cador 12-10. A la segona meitat, 

la falta d’encert en el llançament, 
va propiciar que el Benidorm 
aconseguís avantatge al mar-
cador. Als darrers deu minuts, 
la defensa pressionant de l’Am-
posta no va donar els seus fruits, 
no podent retallar distàncies al 
marcador.
Demà dissabte, penúltima jorna-
da del campionat, última davant 
l’afició rebent a l’Handbol Onda, 
en partit corresponent a la jor-
nada vint-i-cinc del campionat.

Centre Esports 
Tortosa

El sènior masculí del Club Vo-
lei Roquetes de Súperlliga 2 va 
guanyar  a la pista del CV Me-
diterraneo (2-3) amb parcials 
(25-23/21-25/25-18/27-29/8-
15). Gran victòria de l’equip per 
acomiadar una excel.lent tem-
porada. “Partit en el que l’equip 
va guanyar a un rival directe i 
va aconseguir quedar en una 
meritòria 5a posició”.  
Altres resultats d’equips del 
club: derrota del sènior femení 
(3-0) a la pista CV Alella. El ca-
det masculí blau va perdre (3-2) 
contra el CV Barberà. Victòria 

del juvenil masculí (1-3) a la pis-
ta del Volei Vilanova. El sènior 
masculí B va perdre contra el 
CV Alella (3-0). També a la pista 
del CV Alella, derrota del cadet 
femení (3-0). Així mateix, contra 
l’Alella, victòria del juvenil fe-
mení (2-3). 
L’infantil femení Blanc va perdre 
(3-0) a la pista del Volei Molins. 
Victòria del cadet masculí blanc 
(0-3) a la pista del Club Volei 
Salou. L’infantil femení Blau va 
perdre (0-3) contra l’Elisabeth 
Esports.
Nota i foto: CV Roquetes

Sènior femení del CV Roquetes.

Les Seleccions Catalanes 
sub 14 i sub 16 masculines 
de futbol disputaran a partir 
d’avui divendres 31 de març 
la Fase Final d’Or del Cam-
pionat d’Espanya de Selec-
cions Autonòmiques. 
L’expedició conjunta va po-
sar rumb a València ahir 
dijous, amb aturada al Mu-
nicipal de La Unió, de l’Al-
dea, per fer un entrenament 
abans d’afrontar les semifi-
nals. 
El combinat de Mikel Azpar-
ren i el de Rafa Beltrán arri-
ben a la cita després de clas-
sificar-s’hi com a primers de 
grup a la Fase d’Or. 
Tots els partits es podran 
veure en directe al canal de 
Youtube de la RFEF.

HANDBOL

Les seleccions 
catalanes sub 14 i 
sub 16 entrenen a 
l’Aldea abans de 

jugar la fase final 
del campionat 

d’Espanya

Futbol femení
** 2a div. Futbol 11. 21 jornada. 
Gandesa va descansar
L’Aldeana va golejar el Vilanova 
5-1 i segueix en la segona plaça.

** Lliga Ebre futbol-7. 22 jornada
J i Maria-Arnes 1-4
Campredó-Tortosa 2-8
Amposta-la Plana 0-8

Rapitenca-R Bítem 2-6
Olimpic-la Cava 0-3
La Cava B-Perelló 0-3
Ampolla-Roquetenc (12 abril)

Roquetenc és líder amb 55 
punts, seguit pel F Alcanar, amb 
54. El Perelló, tercer amb 54.
La Cava quart amb 45.

Veterans
S Bàrbara-Vinaròs 4-4; Tortosa-Alcanar 2-4; Amposta-Roquetenc 
3-0; Canareu-Rapitenca 0-10 i Ametlla-Perelló 6-0. (recu Pere-
lló-Canareu 2-1). Líders la Rapitenca i Amposta amb 37; Alcanar 36; 
Roquetenc 31 (un partit més); Tortosa 30 (un partit menys)

LLIGA DIVISIÓ D’HONOR. El FS Roquetes s’estabilitza amb el se-
gon triomf seguit. Va golejar a la Sentiu per 8-0. LLIGA PRIMERA 
DIVISIÓ. Grup 6 A. El líder Amposta va empatar a la pista del Nàs-
tic (6-6). L’equip és campió de grup. El Futsal Tortosa va empatar 
contra el Riudecanyes (4-4). El Tivissa també va empatar, a la pis-
ta del Calafell (4-4). Queda una jornada i els de la Ribera encara 
tenen opcions, però no depenen d’ells.  Grup 6 B. El líder Hostal 
de l’Anton de Batea va guanyar a la pista del segon, el Priorat 
Nord (2-4) i és campió de grup. El Móra d’Ebre va perdre amb el 
Vilarodona (2-4).  LLIGA SEGONA. Grup 11. El líder Experience 
Amposta va vèncer  al Catllar (2-4); l’Alcanar, segon, va golejar a 
Vilaseca 2-5; l’Amposta B va guanyar l’Ampolla 5-3; el Rapitenc 
va perdre a Miami (5-3) i l’Ulldecona va guanyar al  Vinallop (5-
2). Grup 12. El líder Guiamets va perdre a Vandellós. L’Ascó, que 
va golejar a Móra la Nova (1-6), és segon a 2 punts. El Miravet va 
perdre amb el Capçanes (0-4) i el Rasquera va caure al Masroig 
per 12-4.  

Futbol sala

Dissabte 25 de març, va tenir 
lloc el XXI Campionat d’Espa-
nya Grup Xous Petits al centre 
esportiu Olímpics Vall d’He-
bron de Barcelona. Un cam-
pionat on hi van participar 22 
grups i on es va poder gaudir 
d’un bon espectable tant a ni-
vell tècnic com coreogràfic. 
El grup xou petit del CP Tona 
va aconseguir la primera plaça 
revalidant el títol de Campió 
d’Espanya. Recordem que al 
capdavant de l’equip tècnic  
estan l’ampostina Zaida Ardit i 
el cardonenc Pere Marsinyach 
qui, a més, és el responsable 
de la coreografia. El CP Tona 
va aconseguir una puntuació 
de 42’51 punts. 
Bones puntuacions també per 
a equips tarraconenc com la 
segona posició de l’Artistic 
Skating Cunit amb 42’36 punts 
i el CP l’Aldea que va aconse-
guir una quarta posició amb 
36’16 punts. El tercer lloc va 
ser per a CP Sant Quirze amb 
39’08.

El resultats obtinguts perme-
ten a aquests clubs classifi-
car-se per al Campionat d’Eu-
ropa que tindrà lloc a Oporto 
el proper mes de maig.

Patinatge
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CREMA DE PASTANAGA
AMB VIEIRES

INGREDIENTS 

• 2 vieires per persona
• 700 g de pastanagues
• 1 patata
• 200 g de carabassa (opcional, 
poden ser més pastanagues)
• 2 cebes tendres 
• ½ got de nata líquida
• sal, pebre
• oli d'oliva verge extra
• 1 cullerada de suc de llima i 
brou de verdures o aigua.

PREPARACIÓ:
Pica la ceba tendra i posa-la a 
ofegar en una cassola amb un 
raig d'oli durant uns 5 minuts, 
sense que arribi a agafar color. 
Afegeix la pastanaga ben pica-
da al costat de la patata tallada 
a daus (i la carabassa igual si has 
decidit utilitzar-la). Assaona amb 
sal i pebre i afegeix el brou per 
cobrir i una mica més. Cuina a 
foc mitjà fins que la patata esti-
gui a punt i afegeix la nata líqui-
da perquè cuini durant 1 minut 
més. Rectifica de sal i pebre i 
acaba d'assaonar amb oli i el 
suc de llima mentre tritures bé 
en robot o túrmix. Talla la carn 
de vieira longitudinalment, per-
què de cada vieira surtin dues 
peces. Passa-les per una paella 
amb una mica de mantega fins 
que agafin un bonic color dau-
rat. Assaona amb sal i pebre i 
serveix en l'últim moment amb 
la crema.
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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

Cansat de la rutina, 
vols sortir més i 
ampliar el teu cercle 
social. Si tens un fill 
adolescent, és bon 
moment per tenir 
una xerrada sincera 
i afectuosa que us 
apropi.

aquari
21/01 al 19/02

Amb la conjunció 
Venus/Urà podries 
enamorar-te en el 
lloc menys pensat 
i d'algú que et sor-
prendrà. Fas algunes 
restriccions a la dieta 
i implementes un pla 
d'estalvi.

sagitari
23/11 al 21/12

Una inesperada 
novetat al sector 
laboral pot acabar 
resultant beneficiosa 
per tu. Has identificat 
a una falsa amistat. 
T'adones de com t'ha 
manipulat i poses 
distància.

escorpí
24/10 al 22/11

Pots conèixer una 
persona més jove 
amb la que sorgirà 
una forta atracció. 
No pots deixar més 
temps aparcat un as-
sumpte domèstic. En 
qüestió d'amor, és 
temps de maduració.

balança
24/09 al 23/10

Venus al costat 
d'Urà et dona un 
extra d'energia que 
col·labora al fet que 
et sentis més àgil 
i ràpid. Al sector 
laboral ara ets tu qui 
posa les normes, ja 
no et deixes trepitjar.

àries
21/03 al 20/04

Estàs de més bon 
humor i et ve de gust 
sortir. Voldràs tornar 
a practicar un esport 
que havies deixat de 
banda. Fluctuacions 
a l'economia, però 
també alguna sor-
presa agradable.

cranc
22/06 al 23/07

La feina i la relació 
de parella potser van 
per camins diferents i 
has de fer adapta-
cions. L'afavoridor 
aspecte de Mart/
Saturn inclina a 
accions meditades i 
bons resultats.

verge
24/08 al 23/09

Pots caure rendit 
als encants d'algú 
que coneixeràs en 
un trajecte o viatge. 
No estàs gaire 
comunicatiu perquè 
necessites connectar 
amb la teva part més 
oculta i vulnerable.

taure
21/04 al 21/05

Vols sentir-te més 
jove i fas un canvi 
d'imatge. A l'entorn 
familiar poden saltar 
espurnes. Si no vols 
rebre, serà millor 
posar distància 
física i sobretot 
emocional.

peixos
20/02 al 20/03

Podries conèixer a 
algú interessant per 
la xarxa o en una 
aplicació del mòbil. 
Sents que vols allun-
yar-te d'una persona 
que en els darrers 
mesos s'ha fet massa 
absorbent.

lleó
24/07 al 23/08

Pateixes algunes 
contradiccions 
internes que et 
generen estrès. No 
et preocupis tant, no 
tot és blanc o negre. 
Professionalment 
vius un moment d'in-
teressants avenços.

bessons
21/05 al 21/06

Sents atracció en 
secret per algú 
que ja té parella. Al 
sector laboral lluites 
pel valor de la teva 
feina i per tenir un 
sou digne. Contacta 
amb tu una amistat 
des de lluny.
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PARLEM DE
DEPENDÈNCIA EMOCIONAL
QUÈ SABEM DE LA DEPENDÈNCIA EMOCIONAL?

ESP
AI 

PA
TRO

CIN
AT 

PE
R:

Amb aquesta col·laboració 
m’agradaria poder 

informar sobre que significa 
la dependència emocional i 
com la manera de vincular-
nos emocionalment amb 
la parella pot influir en el 
nostre estat psicològic.

Som éssers socials i, per tant, 
tenim certa dependència 
emocional.

Naixem amb una dependència 
absoluta i creiem que quan ar-
riba l’edat adulta hem d’estar a 
l’altre extrem, és a dir, amb una 
independència absoluta. Però 
segons les últimes investiga-
cions en aquest camp, encara 
que podem aconseguir una in-
dependència absoluta en mol-
tes àrees vitals, a nivell emo-
cional ser independent absolut 
significa viure sense cap vincle 
afectiu i, tenint en compte que 
som l’espècie més social i, per 
tant, més dependent del pla-
neta, tenir aquesta indepen-
dència emocional absoluta va 
lligat a patologies. Per tant, 
primerament, més que par-
lar de ser independent o de-
penent emocionalment, s’ha 
d’analitzar si a mesura que ens 
fem adults anem canviant el ti-
pus i el grau de dependència 
i passem d’una dependència 
de tipus vertical, que es dona 
quan som cuidats pels adults, a 
una de tipus horitzontal o in-
terdependència, que es dona 
quan ja no depenem de forma 
absoluta perquè hi ha una au-
toregulació (el que jo puc fer 
sol per estar bé) i una corre-
gulació (el que puc fer amb els 
altres per estar bé).

Hem de posar el focus en el 
grau i el tipus de dependèn-
cia emocional.

Un grau de dependència emo-
cional elevada i vertical signi-
fica necessitat i falta d’auto-
regulació. La persona no sap 
cobrir cap necessitat emocio-
nal seva de forma autònoma i 
espera que sigui la parella qui 
ho faci, qui la reguli emocio-
nalment, com fan els cuida-
dors primaris amb els seus fills/
es quan aquests encara no sa-
ben fer-ho sols/es.
Quan passa això es creen vin-
cles afectius no sans, irracio-
nals i obsessius i s’acaba iden-
tificant com una addicció cap 
a l’altra persona, vivint la rela-
ció amb un desgast emocional 
i un patiment constant, ja que 
la persona posiciona com a 
responsable absolut de l’estat 
emocional propi a la parella.

L’origen: aferrament i apre-
nentatge.

Una elevada dependència 
emocional prové, per una part, 
d’un aferrament insegur, el 
qual significa haver tingut en 
els primers anys de vida uns 
cuidadors primaris que no han 
estat capaços ni sensibles per 
respondre i satisfer les nos-
tres necessitats. Aquest tipus 
d’aferrament pot desglossar-se 
a la vegada en diferents sub-
tipus, però el que està rela-
cionat amb un grau elevat de 
dependència emocional és el 
de tipus ansiós- ambivalent, 
ja que la persona busca reem-
plaçar totes aquelles carències 
afectives i la falta de validació 
i d’estima per part del cuida-
dor/a a través de la parella i 
en forma de necessitat. Són 
factors de risc d’un aferrament 
ansiós-ambivalent haver cres-
cut en un entorn on els cui-
dadors han fet un ús elevat de 
la crítica, han estat distants i 

poc presents emocionalment, 
on no hi ha hagut atenció, ex-
pressió d’amor, reforç, respec-
te i suport, i és per això que la 
conseqüència a llarg plaç és 
aquesta necessitat de gratificar 
i d’agradar per sentir-se me-
reixedor d’amor. Per altra part, 
cal analitzar bé l’aprenentatge 
relacional que s’ha fet al llarg 
de la vida de la persona: les 
primeres relacions de parella o 
els models de parella que ens 
han envoltat durant el nostre 
desenvolupament, ja que tot 
això ens ensenya determinades 
conductes i formes de vincula-
ció, i segons com siguin gene-
rarem un concepte o un altre 
de relació de parella i també 
una forma o altra de veure la 
vida en general.

Què passa a nivell neuroquí-
mic?

El cervell d’una persona que té 
una addicció a la parella com-
parteix característiques amb el 
cervell de la persona que pa-
teix una drogodependència. Si 
a més a més la parella d’aques-
ta persona presenta conductes 
ambivalents i està disponible 
de forma intermitent (vincle 
tòxic) això reforça encara més 
l’enganxament i addicció. Dei-
xant de banda el funcionament 
de moltes molècules implica-
des en una obsessió i addicció, 
el bàsic per entendre perquè 
passa això des d’una perspecti-
va biològica és conèixer l’ano-
menat sistema de recompen-
sa o sistema dopaminèrgic, 
el qual està relacionat amb la 
motivació i el plaer. L’impor-
tant a saber és que en els casos 
d’alta dependència emocional 
aquest sistema està alterat, ja 
que el cervell aprèn a necessi-
tar uns nivells alts de dopamina 

(mitjançant el contacte insis-
tent o dependència alta amb la 
parella) i quan es detecta que 
no s’està rebent la dosi que s’ha 
après a necessitar, aquest sis-
tema fa una demanda insistent 
fins que queda recompensat. 
Per tant, s’ha educat al cervell a 
necessitar aquestes dosis ele-
vades de dopamina per viure i 
això significa haver-li ensenyat 
a sobreviure mitjançant aques-
ta alta dependència a la pare-
lla. I és per això precisament 
el perquè a una persona amb 
alta dependència li costa tant o 
no sap com deixar una relació 
tòxica o de malestar continuat.

Quins són els símptomes 
d’aquesta alta dependència 
emocional en l’edat adulta?

Hi ha una sèrie de símptomes 
cognitius, motors i emocionals 
indicadors que poden ajudar a 
identificar-ho. Són símptomes 
cognitius la hipervigilància, 
la por o el pànic al trenca-
ment, l’obsessió amb l’altre/a, 
la idealització de l’altre/a, no 
creure’s vàlid, tenir creences 
d’amor romàntic, una ten-
dència al control i la confusió 
sobre el que és sa i que no en 
una relació. Són símptomes 
motors l’adaptació constant a 
la parella perquè no et deixi, 
l’alerta continuada dintre de la 
relació, les conductes compul-
sives, la successió de fracassos 
amorosos, que no hi hagi un 
espai entre les relacions, els 
comportaments desesperats 
davant els conflictes i trenca-
ments, les súpliques o reclams 
d’atenció continuats i cedir 
davant de qualsevol petició. I 
són símptomes emocionals la 
no tolerància al malestar, la in-
estabilitat emocional lligada a 
com s’està en la relació de pa-

rella, les emocions d’intensitat 
desproporcionada, una simp-
tomatologia compatible amb 
l’ansietat i la depressió, la sen-
sació de buit constant i la por 
com emoció central. A més a 
més, cal afegir que el perfil al 
qual normalment es vincula 
la persona que té una elevada 
dependència emocional sol 
tenir característiques egocèn-
triques, narcisistes, amb com-
portaments de dominància i 
possessió, i amb habilitats in-
terpersonals.

I per acabar…

Aquesta problemàtica causa 
un malestar clínicament sig-
nificatiu o un deteriorament 
en les àrees del funcionament 
vital de la persona. Per tant, 
es requereix d’un/a professio-
nal de la salut mental amb uns 
coneixements específics per 
poder fer una recollida d’infor-
mació acurada i un diagnòstic 
diferencial adequat tenint en 
compte altres problemàtiques 
com el trastorn de personalitat 
depenent, la doble dependèn-
cia, la codependència o la de-
pendència instrumental, entre 
altres.

“Hi ha una sèrie 
de símptomes 
cognitius, motors 
i emocionals 
indicadors que 
poden ajudar a 
identificar-ho”
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