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Avui és notícia

Tortosa

Es reinicien les obres de la
futura residència de
L’Onada al barri de Sant
Llàtzer P4
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La data per a l’encesa
Digital, cada cop més prop       
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L’última

El Campus Terres de l’Ebre,
la culminació d’un projecte 

P24

Esports

CF Amposta

L’equip blanc-i-negre té fins
a deu baixes pel partit
contra el Mataró.

P10
UE Rapitenca

L’equip de Teixidó, que ha
sumat deu dels darrers
quinze punts en joc, visitarà
diumenge el Vilanova

P11
Patinatge artístic

La Gala Internacional,
organitzada pel Club Patí
l’Aldea, torna a ser un èxit 

P18

Actualitat

Desacord entre José Luis
Tarrazona i l’Ajuntament
d’Amposta amb el tema del
patrocinador de l’equip  
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El perquè 
dels pous

S’està parlant molt dels
pous de Vinallop, però
sabem exactament per a
què són?.

Hi ha qui veu una excusa
perfecta en els pous, per a
fer un minitransvasament
en el futur.

No hi ha dubte que els pous són
necessaris per a portar a terme
la neteja del pantà de Flix amb
garanties. La qüestió principal

és que passarà després amb el
destí d'aquests pous, ja que
molts dels veïns desconfien del
compromís de la CHE de retor-

nar les finques als seus propie-
taris, un cop acabi l'estat d'e-
mergència, que motiva la seva
construcció. P3
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Aquesta setmana comença-
va la odissea per als veïns
afectats per la construcció
dels pous d'emergència a la
pedania de Vinallop
(Tortosa) que, malgrat les
setmanes que es va poder
endarrerir el procès, han
acabat signant les actes
d'expropiació tot i seguir
mantenint una ferma oposi-
ció al projecte. Desprès de
mesos de “tira i arronssa”,
els primers citats pel
Ministeri de Medi Ambient i
la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE)
es concentraven als baixos
de l´Ajuntament de Tortosa i
exigien signar les actes
sobre el terreny amb l'ob-
jectiu d'incloure al docu-
ment les característiques
de les finques amb el
màxim detall.  Els afectats
decidien signar, tot i no
estar d´acord amb els pro-
cediments que s´han
seguit, perquè és la 'única
garantia jurídica' que tenen
ara per ara. El procediment
no va rebre cap tipus

d´impediment per part de
l'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel. 
Bel ha explicat que en l'in-

forme rebut per part de
l'Agència Catalana de
l'Aigua (ACA) s'explicita que
els pous de Vinallop i de

Jesús no es contaminaran
en cas que hi hagi una fuita
durant el procés d'extrac-
ció dels fangs tòxics del riu
Ebre, a Flix. Aquest docu-
ment garanteix el subminis-
trament d'aigua a aquests
dos pobles en cas d'e-
mergència. Al mateix
temps, l'empresa pública
estatal Aquamed s'ha com-

promés a fer les obres de
canalització necessàries
per garantir el subministra-
ment al nucli urbà de la ciu-
tat si es produeix la mateixa
situació d'emergèncial. “No
ens creiem res”, ha estat la
frase més repetida durant
tota la setmana. Tot i no
quedar-los més remei que
efectuar la signatura, els

afectats no disposen de
cap garantia, en contra del
que afirma l’alcalde. 
José Fernando Bel, el pri-
mer propietari en signar
l´acta prèvia d´ocupació,
deia que encara no s´ha
anunciat la quantitat que
cobraran per l´expropiació
temporal i que “un cop aca-
bades les obres, els pous ja
estaran fets i se´ls voldran
quedar per altres usos”. Els
veïns de Vinallop  han rebut
durant tota la setmana el
suport i assessorament
legal de la Plataforma en
Defensa de l´Ebre i Unió de
Pagesos. Aquests seguei-
xen denunciant que els
pous són una infraestructu-
ra que res a veure té amb la
neteja del pantà de Flix, i
que s´està davant d´un
reforç encobert del possi-
ble minitransvassament de
l´Ebre al Camp de
Tarragona. Al pas d´aques-
tes afirmacions, també s´ha
pronunciat el Delegat del
Govern a les Terres de
l´Ebre, Lluís Salvadó, que
defensa que s´està parlant
de l´obra més important
que s´ha fet i segurament
es farà al territori, la neteja
d’una bomba de rellotgeria
com és el pantà de Flix que
ja ha causat importants epi-
sodis de contaminació del
riu Ebre. 
Salvadó ha afegit que es
tracta d´un pla d’emergèn-
cies imprescendible per
poder disposar d´un submi-
nistrament alternatiu. 

Els veïns afectats pels pous de Vinallop
signen l’expropiació dels terrenys 

Els funcionaris de la CHE
i de l’empresa Acuamed
van arribar a l’Ajunta-
ment amb gairebé una
hora de retard sobre l’ho-
rari previst.

Demanen signar les actes a les mateixes finques per tenir més garanties jurídiques que es retornaran els terrenys

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, assegura tenir el compromis que els pous se segellaran en acabar la neteja

REDACCIÓ

Concentració en protesta per les signatures a l’Ajuntament de Tortosa, dimarts passat.
ME

“És tenir una gran imaginació i voler posar
pals a les rodes”, ha afirmat el Delegat del
Govern a les Terres de l’Ebre, Lluís Salvadó 

Parlar d’un minitransvassament encobert...
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El secretari general del
Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa,
Enric Aloy, acompanyat
del delegat del Govern a
Terres dl'Ebre, Lluís
Salvadó, del director dels
serveis territorials del
DIUE, Josep Monclús, i
de la gerent de l'Oficina
de Gestió Empresarial
(OGE), Cristina
Pruñonosa, van inaugurar
dilluns passat l'OGE de
Terres de l 'Ebre. 
Aquest organisme va
ser creat amb l'objectiu
doble de concentrar en
un únic punt tots el proce-
diments que afecten a
una activitat industrial
(finestreta única) i de
resoldre'ls amb celeritat.

La nova OGE a Tortosa
complementa el desple-
gament territorial d'a-
quest organisme, per tal
d'apropar a les empreses
i administrats les mesu-
res de simplificació de
tràmits i procediments.
Des de l'entrada en vigor
del Decret de simplifica-
ció de tràmits se n'han
eliminat més de 5.300
anuals que haguessin
implicat pels empresaris
aportar més d'11.500
documents i durant els
dos primers mesos d'apli-
cació d'aquesta mesura
s'han resol 365 tràmits,
que a un promig d'11
dies que abans es trigava
en resoldre'ls, han supo-
sat pels empresaris estal-
viar-se un temps d'espera
de 3.625 dies. La nova
oficina es troba ubicada
al carrer Montcada de
Tortosa.

Nova Oficina de Gestió Empresarial per fer
més simples els tràmits administratius

L´Oficina de Gestió
Empresarial (OGE) de
Terres de l´Ebre sim-
plificarà els tràmits
administratius de les
empreses.

La seva actuació permetrà reduir-los en un 60% a 12.850 empreses

Durant el 2008 es van fer a l’OGE-Cambra de Terres de l´Ebre un total de 1.825 tràmits

REDACCIÓ

Interior de la nova oficina al carrer Montcada de Tortosa.
CEDIDA

Després de dos anys de
paralització de les obres de
construcció del centre
L'Onada Tortosa, per
motius administratius, el
passat 2 de febrer, l'ajunta-
ment de Tortosa en sessió
plenària, va aprovar per
unanimitat signar el conveni
de col·laboració amb l'ACA
que dona llum verda a la
continuació de les obres.
L'Onada, organització
Ebrenca fundada a l'any

1995 i especialitzada en
serveis dirigits a la tercera
edat, es va adjudicar un
solar per construir i gestio-
nar un modern complex
residencial, situat al
C/Bisbe Serra, que espera
convertir-se al moment de
la seva obertura, en el punt
de referència en els serveis
d'atenció a la gent gran de
les Terres de l'Ebre. 
Un dels principals objectius
que té L'Onada Serveis
amb aquest projecte és
ampliar l'espectre d'atenció
a la gent gran, sortint de
l'esquema tradicional d'a-
tenció en etapes d'alta
dependència. És per això

que posa a disposició dels
seus usuaris, una àmplia
plataforma de serveis
durant tot el trajecte que
significa la vellesa,
començant des de la jubila-
ció i fins arribar a l'etapa de
més dependència. Com a
punt diferenciador d'aquest
projecte envers al altres,
trobem tres nous serveis:
Habitatges tutelats, centre
socio-sanitari, i centre de
dia especialitat en malalties
degeneratives. Amb
aquests tres nous serveis
L'Onada tanca el cercle de
serveis d'atenció a la
d e p e n d è n c i a .
Pel que fa a la distribució de

places publiques i privades,
L'Onada posarà a disposi-
ció de Departament d'Acció
social i ciutadania un mínim
d'un 50% de les places
totals del centre, per tal de
poder oferir un servei públic

en un complex de luxe.
Així mateix, també hi haurà
dues places de respir per a
aquells usuaris que viuen
habitualment a casa seva
amb la cura dels seus fami-
liars.

Segueix en marxa el projecte
de L’Onada a Tortosa
Un conveni amb l´ACA permetrà reiniciar les obres aturades

REDACCIÓ

La directiva europea no
distingeix entre l'ús privat
i l'ús festiu dels elements
pirotècnics, «fet que
impediria la participació
de Colles de Diables,
Bèsties de focs, etc. en
els seguicis festius cata-
lans». El Ple de
l´Ajuntament de Tortosa
ha aprovat una moció pre-
sentada per CIU on es
reclama a la Generalitat i
al Govern de l'Estat que
estableixin el caràcter sin-
gular i facin una regulació
específica en l'ús dels
materials pirotècnics que
garanteixin la continuïtat
dels grups de cultura
popular i tradicional. La
proposta argumenta que
una directiva comunitària
molt restrictiva en l'ús
dels materials pirotècnics
pot suposar «la desapari-
ció dels grups de cultura
tradicional i popular, de
tradició mil·lenària al nos-
tre país».

Garantir la
pervivència de la
cultura popular i
tradicional amb foc

Avui arrenca l´Ebrebloc
2009 que enguany arriba a
la seva tercera edició. Du-
rant aquests 2 dies, 6 i 7
de febrer, les biblioteques
de Tortosa i de Roquetes
tornaran a ser les seus
d´aquestes jornades de
Blocaires Ebrencs. El pr-
seident del Parlament, Er-
nest Benach, pronunciarà
aquesta nit una conferèn-
cia sobre les aplicacions
de la política 2.0 a la Cam-
bra catalana. Altres activi-
tats que complementaran
les jornades són xerrades,
tallers i taules rodones so-
bre les últimes novetats,
tendència i usos en l’àmbit
de la internet social com
també la televisió per inter-
net. Personatges de re-
nom com els escriptors Al-
bert Aragonés i Josep
M.Tibau, entre molts d´al-
tres, complementaran la
oferta del cap de setmana.

Ernest Benach
assistirà aquest
divendres a la 3ª
edició de l’Ebrebloc

Un total de 12.850 empreses i professionals
ebrencs podran beneficiar-se de les mesu-
res acollides al Decret 106/2008 d´elimina-
ció de tràmits

Xifres
L’OGE s’encarrega d’informar, assessorar,
gestionar i resoldre aquells tràmits per
obrir, ampliar, modificar dades o traslladar
activitats empresarials

Finestreta única

Maqueta del que serà la futura residència, al barri de Sant Llàtzer
ME
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L'Associació Mossèn
Ovidi Tobias ha convocat
la edició número X del
Premi Dóna'm la Mà, un
premi destinat a reconèi-
xer aquelles persones i/o
col·lectius que hagin des-
tacat, al llarg del 2008,
per la seva solidaritat, la
col·laboració en l'ajuda
humanitària o per qualse-
vol altre motiu altruïsta i
voluntari. L´objectiu prin-
cipal, reconèixer el tre-
ball gratuït, sense espe-
rar res a canvi. 
El termini per presentar-
se a aquest guardó fina-
litza el 31 de
març, i s´han de complir
alguns requisits, entre
ells, ser de l'àmbit de la
comarca del Baix Ebre. 
La convocatòria s'ha pre-
sentat aquest dimecres
passat a l'Ajuntament de
Tortosa i ha comptat amb
la presència de l'alcalde,
Ferran Bel, el vicepresi-
dent tercer del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, el president
de l'Associació, Mossèn
Salvador Ballester, el

Vicari General del Bisbat,
Mossèn José Luís Arín i la
portaveu de l'entitat,
Cinta Llasat. 
El premi es lliurarà, com
cada any, el primer
dilluns del mes de setem-
bre, coincidint amb les
Festes de la Cinta.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha assenyalat
que l'objectiu inicial de
l'entitat està plenament
superat i ha destacat la
importància de "mantenir

els valors que va tenir en
vida Mossèn Ovidi
Tobias". També la porta-
veu de l'entitat, Cinta
Llasat, ha animat a tots
els ciutadans a fer les
seves propostes al
premi, i ha recordat que,
en les deu convocatòries
que ja porta el premi,
s'ha passat de les 40
candidatures del primer
any a les 210 de l'any
passat. Cal recordar que
foren les  monges de la
Consolació les guanyado-
res del IX Premi Dona’m
la Mà , per la commemo-
ració del  seu 150 aniver-
sari de la seva fundació
per Santa Maria Rosa
Molas a Tortosa.  L´obra
d´aquesta congregació
s´estén arreu del món a
través d´escoles, centres
de salut, geriàtrics, mis-
sions i organitzacions no
g o v e r n a m e n t a l s .  
Per la seua part, el vice-
president tercer del
Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler, ha
informat sobre el con-
curs de pintura i redac-
ció, que forma part del
projecte anual de
l'Associació Mossèn
Ovidi Tobias, adreçat als
escolars de la comarca i
que té com a
temàtica central la con-
vivència. Una altra de les
iniciatives previstes per
enguany per l'entitat és
una taula rodona, el pro-
per 26 de febrer, sobre
"Com conviure en un món
plural?". 

L’Associació Mossèn Ovidi Tobias de Tortosa
convoca el X Premi «Dona’m la Mà»

L’Alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i el regidor
de Medi Ambient, Va-
lentí Marín, han pre-
sentat el Projecte d’
Estalvi d’ Aigua.

Un projecte per premiar els que treballen sense esperar res a canvi

Hi ha la voluntat de redactar una ordenança municipal per afavorir un ús raonable

REDACCIÓ

L’Alcalde de Tortosa, Ferran Bel, presentant el projecte en un moment de la roda de premsa de dimecres
CEDIDA

El termini per presentar-se a aquest guardó
finalitza el 31 de març, i els candidats han de
ser de la comarca del Baix Ebre

Requisits

El guanyador es coneixerà el primer dilluns
del mes de setembre, coincidint amb les
Festes de la Cinta

Dates

El grup «Plou com Mai»,
de Llorenç del Penedès,
engloba la seva música
dins l'ampli ventall del
pop-rock. El premi con-
sisteix en la dotació
econòmica de 2.000
euros i la promoció del
grup per les Terres de l'e-
bre durant l'any 2009.
Els seus temes conviden
a l'acció i a la reflexió, i
alhora reflecteixen una
mirada crítica al món. 
El segon classificat del
concurs, amb 900 euros,
han estat  els tarragonins
Mightytoxicboy, i el ter-
cer, amb 600 euros,  The
Mirror Eyed Doll, de
Reus.

Plou com Mai, grup
guanyador de l’Ebre
Musik 2009

L'oferta turística del muni-
cipi de Tortosa ha estat lo-
calitzada a l'estand de Tu-
risme de Catalunya sota
l'aixopluc de la marca Te-
rres de l'Ebre, i ha presen-
tat les seves propostes en
un mostrador propi, junta-
ment amb l'Ampolla, Am-
posta, Sant Carles de la
Ràpita, Ascó i la comarca
de la Terra Alta. Durant
aquests dies, FITUR es
converteix en referent in-
ternacional del sector tu-
risme, i cal tenir en comp-
te que la comunitat de
Madrid aporta un impor-
tant volum de visitants,
anualment, a la ciutat.

Turisme Tortosa
present fins l’1 de
febrer a FITUR
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Junta de Govern local de l'Ajuntament de l'Aldea, en la seva
sessió del dia 15 de desembre de 2008, va aprovar el projecte
redactat per dur a terme les obres de “Urbanització de l'Avinguda
Generalitat a l'Aldea (primera fase)”, redactat per l'enginyeria
municipal del SAM de la Diputació de Tarragona.

Restarà exposat al públic a la Secretaria de la Casa de la Vila, per
un termini de 15 dies hàbils, a l'objecte de presentació de recla-
macions o al·legacions, i s'entendrà definitivament aprovada per
part d'aquesta Corporació, sense necessitat d'acord en aquest
sentit de l'Ajuntament, pel cas de què al llarg de l'exposició públi-
ca no es formuli cap al·legació ni reclamació en vers ell, seguint
en vers el mateix els tràmits legalment determinats.

L'Aldea, 16 de desembre de 2008.

L'Alcalde-President
Daniel Andreu i Falcó

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Aldea, en la seva
sessió del dia 19 de gener de 2009, va aprovar el projecte
“Desglossat número 2 del projecte d'urbanització de l'Avinguda
Generalitat a l'Aldea”, promogut per l'Ajuntament de l'Aldea i
redactat pel SAM de la Diputació de Tarragona.

Restarà exposat al públic a la Secretaria de la Casa de la Vila, per
un termini d'1 mes, a l'objecte de presentació de reclamacions o
al·legacions, i s'entendrà definitivament aprovat per part d'aques-
ta Corporació, sense necessitat d'acord en aquest sentit de
l'Ajuntament, pel cas de què al llarg de l'exposició pública no es
formuli cap al.legació ni reclamació en vers ell, seguint-se els trà-
mits legalment determinats.

L'Aldea, 20 de gener de 2009.

L'Alcalde-President
Daniel Andreu i Falcó

La frenada tan important
que han sofert sectors tan
consolidats a les Terres de
l´Ebre, com el del moble o
el de serveis, ha fet que al
territori, a hores d´ara,
s´hagi de parlar de dades
d´atur alarmants. El nombre
de desocupats és de
10.524 persones, un 106%
més que el 31 de gener del
2008. La comarca que més
ha accentuat aquest incre-
ment ha estat el Montsià,
on municipis com la Sènia
han registrat increments in-
teranuals del 225%. Un in-
crement, el de les Terres de
l´Ebre, per sobre de la mit-
jana de Catalunya, que ha
estat del 52% (amb
581.000 desocupats). Da-
vant aquesta situació, la
Cambra de Comerç de Tor-
tosa reclama un paquet de
mesures urgents al govern
a l´igual que un pla de su-
port a les petites i mitjanes
empreses. La Cambra quali-
fica «d´autèntica sagnía»
les xifres actuals i el seu
president, José Luis Mora,

proposa una reducció dels
impostos que paguen les pi-
mes i la cotització que fan a
la Seguretat Social. «Senzi-
llament perquè l´empresari
pugui sortir endavant i con-
tinuar emb els seus nego-
cis». La Cambra també pro-

posa als Ajuntaments de les
Terres de l´Ebre que con-
tracten empreses del terri-
tori per excutar els projec-
tes que es financiaran amb
el pla d´inversions de l´Es-
tat. Aquesta valora molt po-
sitivament també per l´im-

puls econòmic del territori
la creació de la vegueria de
les Terres de l´Ebre. Mit-
jançant la implantació de
les delegacions, l´Ebre ne-
cessita un reconeixement
institucional que abasti a
tots els ordres administra-
tius, i és promordial i bàsic,
que les Terres de l´Ebre
constitueixin una circums-
cripció electoral amb repre-
sentació política específica
mitjançant l´assignació fixa
de almenys tres diputats al

Parlament de Catalunya, i la
modificació de la demarca-
ció territorial de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Tortosa a
l´objecte d´ampliar-la a la
totalitat de les comarques
del Baix Ebre, Ribera d´Ebre
i Terra Alta, avui emmarca-
des en la Cambra de Reus.
La primera actuació ja es
troba en marxa amb una vi-
sita de representants per
Guinea Ecuatorial per obrir
nous mercats.

L’atur a les Terres de l’Ebre s’incrementa un
106% desde el 31 de gener del 2008

La Cambra de Tortosa
ha presentat el Pla de
Treball per este 2009,
centrat en 2 missions
empresarials a Méxic i
Canadá.

En municipis com la Sénia, l’atur ha pujat un 225 per cent en els últims 12 mesos

La Cambra de Tortosa reclama mesures «reals» i «urgents» per les petites empreses

REDACCIÓ

El president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, José Luis Mora
CANAL TE

La Cambra de Tortosa defineix d’autèntica
«sagnía» les xifres actuals d’atur a les Terres
de l’ Ebre

10.524 persones sense feina

El grup d´Esquerra d´Am-
posta denuncia que CiU
del municipi ha elaborat
el reglament d’ús de les
instal.lacions esportives
municipals sense comp-
tar amb el sector espor-
tiu, i en conseqüència,
presentarà una trentena
d´al.legacions. Segons la
portaveu republicana,
Marta Cid, «una vegada
més constatem que Con-
vergència i Unió no creu
amb la participació ciuta-
dana, perquè les entitats
no han tingut accés al
contingut del Reglament
fins que no ha estat en
exposició pública».

CiU no contempla la
participació
ciutadana

L´Associació de veïns i veï-
nes de Prat de Comte han
reunit 144 firmes per
forçar la reubicació dels
parcs eòlics de Coll Ven-
tós i Tossa del Vent. Dos
parcs que contemplen ae-
rogeneradors a menys de
500 metres del nucli urbà.
El president de l´Associa-
ció, Jordi Pla, ha afirmat
que no tenen el recolza-
ment de l´Ajuntament, i  i
que l´Admininistració ha
omès la resolució de l´in-
forme d´impacte medio-
ambiental. «No és nomès
l’impacte visual o el soroll,
sinó que la població no
podrà crèixer».

L’expansió de 
l’energia eòlica a
Catalunya
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Galeres amb calçots, amb
anís estrellat, bolets i alls
tendres, amb cruixent de
carxofa, al perfum d'esca-
betx o pastís de galeres,
rap i verduretes, són alguns
dels plats que es podran
degustar, en el marc de la
5ª Diada de la Galera i
l´ostra rissada, al preu de
4 euros per tiquet. També
per a l'ocasió, la Regidoria
de Turisme del municipi ha
convidat la comarca del
Tarragonés a participar-hi
amb els populars calçots,
que cuinarà el restaurant
Ca Vidal. Una iniciativa “per

propiciar un intercanvi de
productes amb altres terri-
toris”, explicava la regidora
de Turisme, Rosa Anglés.

Com és habitual, hi estaran
presents altres productes
agroalimentaris de qualitat
de les Terres de l'Ebre,

com l'arròs Montsià, els
vins de la DO Terra Alta i
els olis del Baix Ebre i
Montsià, així com diverses
marques de caves cata-
lans. A més, aquesta diada
serà el tret de sortida de la
Setmana de la galera i l'os-
tra rissada, durant la qual
els restaurants col·labora-

dors oferiran, 
als seus establiments,
menús especials de 35
euros amb aquests dos
productes del mar. 
D'altra banda, l'associació
d'empresaris que han
entrat a formar part de
l'Estació Nàutica de Sant
Carles de la Ràpita aprofita-
ran la celebració de la
Diada per ofertar als visi-
tants les primeres activitats
nàutiques. 
D'aquesta manera, es pro-
mocionaran els dos princi-
pals atractius turístics de
Sant Carles de la Ràpita, la
gastronomia i i la nàutica.
L'organització ha volgut fer
coincidir la galera de la llot-
ja rapitenca i l'ostra rissada
del Delta de l'Ebre en un
mateix certamen gastronò-
mic perquè és, en aquestes
dates, quan l'aigua està
més freda, que aquests
productes estan en les
millors condicions per al
consum. La galera, conegu-
da popularment com a lla-
gostí de pobre, ha guanyat
valor en els últims anys a la
llotja rapitenca, passant a
representar el deu per cent
de les captures i uns ingres-
sos d'1,4 milions d'euros. 

Sant Carles de la Ràpita celebra la Cinquena
Diada de la Galera i l’Ostra rissada 

Sant Carles de la
Ràpita repartirà el
proper 14 de febrer,
al pavelló firal, 350
quilos de galeres i
250 quilos d’ ostres,
en el marc de la cin-
quena Diada de la
Galera i l’ostra rissa-
da. Hi participaran
13 restaurants.

El proper 14 de febrer al Pavelló Firal del municipi es podran degustar una trentena de plats

El president de la DO Vins de la Terra Alta, Jaume Descarrega, inaugurarà la Diada

REDACCIÓ

La presentació de la Diada es va fer dimecres al restaurant Miami Can Pons.
CANAL TE

Els Mossos d'Esquadra
investiguen la profanació
de les restes mortals
situades en dos nínxols
del cementiri municipal
de Camarles (Baix Ebre)
durant la nit o matinada
del passat dissabte. Un
veí de la població que
visitava el cementiri diu-
menge al matí va desco-
brir els taüts oberts i fora
dels seus respectius nín-
xols. L'autor o autors
materials dels fets van
arrencar les làpides per
poder extreure dels nín-
xols les caixes mortuò-
ries, obrir-les i accedir
així a les restes mortals
que contenien. Cal desta-
car que els nínxols profa-
nats pertanyen a dues
famílies de la població
sense cap tipus de vincu-
lació o connexió en espe-
cial. Al marge de les des-
trosses, però, al cementi-
ri no hi havia pintades o
inscripcions visibles, el
que fa pensar que podria
haver estat un robatori.

2 nínxols profanats
al cementeri de
Camarles

La XVI Festa de la
Carxofa oferirà als que
s'hi vulguin acostar un
total de 6 tastos de dife-
rents receptes de carxo-
fa al preu de 10 euros.
Simultàniament, tindran
lloc també ja durat tot el
mes de febrer les VI
J o r n a d e s
Gastronòmiques de la
Carxofa en les que, per
un preu especial, es
podrà gaudir de menús
en diferents establiments
de la ciutat que tenen
com a eix central la car-
xofa. 
L'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, ha convidat
a tots els ciutadans a
passar “una jornada
agradable tot gaudint
d'un producte tan nostre i
que ens ofereix tantes
formes diferents de cui-
narlo”. L'experiència
d'anys anteriors mostra
el gran atractiu de la
festa que ja es troba con-
solidada. 

XVI Festa de la
Carxofa el 22 de
febrer al Pavelló
Firal d’Amposta

L'Ajuntament de Deltebre
finançarà un total de vuit
projectes amb el
1.958.000 Euros que li
corresponen del Fons
Estatal d'Inversió Local i
que es destinaran a la
millora d'infraestructures
pluvials, la urbanització
de carrers i la construc-
ció d'un centre de rehabi-
litació a Deltebre.
L'ajuntament calcula que
l'execució d'aquestes
obres, que s'ha de fer

durant el transcurs del
2009, permetrà donar
feina a més de 70 treba-
lladors i l'alcalde del
municipi, Gervasi Aspa,
confia que les obres
puguin ser adjudicades a
empreses de la població. 
Entre els projectes que
es finançaran cal desta-
car la millora que es farà
en la xarxa de recollida
d'aigües pluvials del
municipi, una deficiència
que encara té bona part
del casc urbà de
Deltebre. 
En total es destinarà més
d'1.150.000 Euros a la
millora de les infraestruc-

tures pluvials de 6 zones
del municipi com són el
barri del Maset, el
Barracot, la Cava centre,
el barri de Nassets i
Jesús i Maria centre.
L'actuació consistirà en
implantar una xarxa de
recollida d'aigües pluvials
que suposarà el cobri-
ment de desaigües a cel
obert i sèquies de reg
que s'inunden ràpidament
en cas de pluja abundant.
Aquesta intervenció supo-
sarà també una impor-
tant millora urbana ja que
amb el cobriment de
sèquies i desaigües s'am-
pliaran molts carrers i

s'urbanitzaran de nou. Un
altre dels projectes
importants que es
finançaran amb el Fons
d'Inversió Local serà la
segona fase del projecte
de pavimentació i enllu-
menat de l'avinguda
Colom (entre els carrers
Reis Catòlics i Sant

Cristòfol), que es desen-
voluparà en dos etapes, i
al qual es destinaran
660.000 Euros. 
Per últim cal destacar
també la construcció
d'un centre de rehabilita-
ció a Deltebre que es
construirà al complex
esportiu municipal.  

Deltebre millorarà les
infraestructures pluvials
Més d’ 1.150.000 euros destinats a sis zones del municipi

REDACCIÓ

Deltebre dinamitzarà el seu comerç.
ME

Miquel Alonso, Alcalde de la Ràpita: «En uns
moments de crisi, des de l’Administració hem
d’impulsar activitats que diversifiquen l’economia»

Impuls activitats econòmiques
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La proposta de llei d'educa-
ció catalana neix del Pacte
Nacional per l'Educació de
l'anterior legislatura (2006)
i de l'aprovació de l'Estatut,
en aquells moments
USTEC (Sindicat de treba-
lladors de l'ensenyament)
ja no va entrar al pacte.
Amb l'Estatut, apareix el
marc legal per poder fer
una llei pròpia d'educació
per a Catalunya, supedita-
da a la llei d'educació, ja

existent, de l'Estat.
Aquesta llei pretén definir el
que és el servei d'educació
de Catalunya, que opera en
dues línies, la pública i la
concertada/privada. Els
objectius de la nova llei,
són equitat entre els alum-
nes, excel·lència en els
resultats i corresponsabili-
tat entre els centres, les
famílies i les administra-
cions. Les possibles nove-
tats, que tants debats sus-
citen, podríem dir que són
l'autonomia dels centres
.Ja que amb la nova llei, les
escoles podran optar a
gestionar els recursos
econòmics atorgats. Hi

haurà un reforç de les
direccions, però no amb la
línia de crear gerències,
sinó facilitant eines i una
formació específica com a
directors, reforçant l'autori-
tat d'aquests. Però hi ha
altres coses que seguiran
com sempre, com és el
paper del Consell Escolar,
format per professors,
pares, alumnes i la direc-
ció, que continua sent l'ens
de consulta i decisió als
centres.  Més novetats, per
tal d'aconseguir l'exel·lèn-
cia en Educació, també, és
pretén crear l'Agència
d'Avaluació de Catalunya,
encarregada d'avaluar els

projectes presentats pels
centres educatius, el pro-
fessorat i les competències
bàsiques. Ara ja existeix el
Consell Superior
d'Avaluació del sistema
educatiu, encarregat de
realitzar les avaluacions
que el departament
d'Educació demana.
L'avaluació del professorat
per part de l'agència, per-
metrà tindre una visió més
externa, sobre si es
segueix la línia de millora i
aconsellar. La nova llei
també contempla la crea-
ció de cossos propis
docents, amb oposicions
pròpies a Catalunya, que
no estiguen lligades a
l'Estat, on requisits que es
demanaran seran la llengua
pròpia i coneixements
bàsics de les noves tecno-
logies. La directora del
departament d'Educació a
les Terres de l'Ebre, Marian
Rojas, comentava “si volem

que tots els partits aproven
la llei d'educació hem d'a-
propar posicions”. En
aquest moment el projecte
de llei es troba al Parlament
de Catalunya, i la Comissió
d'Educació i Universitats,
està escoltant totes les
parts que conformen la
Comunitat Educativa. Un
tema que preocupa és l'au-
toritat dels professors
davant l'alumnat, així amb
la nova llei, busca que el
règim interior dels centres
es vegi recolzat pels pares,
amb la creació de la carta
de convivència, que hauran
de signar els pares amb els
centres. Pel que fa a la
polèmica entre pública i
concertada, Rojas adver-
teix “cadascú és lliure de
triar”, alhora que confirmar
que les públiques són pit-
jors que les concertades
és un tòpic, “hi ha públi-
ques deficitàries, i concer-
tades que mal viuen”.

Què proposa la nova llei
d’Educació per a Catalunya?
«En escoles a l’Ebre, hi ha de tot com a tot arreu», Marian Rojas

DM

Aquest Pla te com objectiu
acostar les noves tecnolo-
gies a aquells punts del
territori que actualment
presenten deficiències.
Amb aquest Pla es pretén
assegurar l'accés de tots
els nuclis de població de
més de 50 habitants als
serveis de banda ampla,
telefonia mòbil i televisió
digital terrestre (TDT). Amb
el cas de la TDT (Televisió
Digital Terrestre), el propi
secretari ho comparava al
moment en que es va pas-
sar de la pesseta a l'euro,
pel que suposa el canvi de
la televisió analògica a la
digital. Bosch, ha posat
molt d'ènfasi alhora d'expli-

car que s'estan invertint
molts esforços i diners per
complir amb el calendari
proposat des de la
Generalitat, i aconseguir
l'objectiu que a finals de
2009 l'encesa digital esti-
gui completada, per tal que
a l'abril de 2010 es pugui
realitzar l'apagada analògi-
ca. De desembre de 2009
a l'abril de 2010, hi haurà
quatre mesos, que perme-

tran al departament donar
solucions puntuals en cas
que en algun lloc hi hagi
problemes a nivell d'infras-
tructures, ja que hem de
recordar que la TDT es ges-
tiona a través del departa-
ment de Governació quant
a Infraestructures i de
Cultura quant a llicències.
Davant la pregunta de si la
TDT es veurà a tot el terri-
tori ebrenc, Bosch, contes-

tava, que hi haurà dos
nuclis, que són el de
Pinedas i Llavaria que
saben que durant aquesta
legislatura no es veurà,
però “a cas, l'analògica es
veu a tot arreu?” va pregun-
tar el secretari, “el que es
farà es buscar solucions”.
En el cas de les Terres de
l'Ebre Connecta, que és el
nom que rep el pla d'exten-
sió dels serveis de comuni-

cacions electròniques a la
zona, que inclou un total de
97 actuacions, de les quals
ja se n'han dut a terme 59,
cosa que ha suposat una
inversió de 3.223.000
euros.         
Entre les 38 actuacions
que queden pendents de
fer, amb un pressupost de 
3.972.000 euros, hi ha la
construcció de 7 noves
torres de telecomunica-
cions, que tenen com a
objectiu fer arribar els ser-
veis de TDT principalment,
tot i que també de telefonia
mòbil, banda ampla, a
aquells nuclis que encara
no en tenen, ara de
moment està en construc-
ció la de torre de telecomu-
nicacions de Rasquera, i
després es te previst
començar la de la Palma
d’Ebre. Pel que respecta a
la data d'encesa dels multi-
plexs per a les televisions
locals i fa referència al seu
departament, «als repeti-
dors on instal·lem la TDT, ja
col·loquem el multiplex per
a les televisions locals, ja
que si s'hagués d'instal·lar
quan realment estessin
emetent resultaria una
inversió molt més cara»,
recorda Bosch.

La data per a l’encesa Digital 
cada cop més a prop!

El departament de Go-
vernació i Administra-
cions Públiques de la
Generalitat de Cata-
lunya, presenta el Pla
Catalunya Connecta a
les TE, amb la visita
del seu Secretari, Jor-
di Bosch.

«Dels 107 nuclis que han de tenir cobertura per a TDT, a les TE, a hores d’ara en falten 46»

«Hem d’estar preparats, ja sigui comprant un descodificador o adquirint una tv amb TDT»

DM

El secretari de Governació, Jordi Bosch, a la delegació del Govern de les Terres de l’Ebre.
Cedida

Les últimes competèn-
cies que ha assumit el
Govern Català en l’ àmbit
de la Justícia, són les
competències parcials
en administració i gestió.
Una d'aquestes és el dret
a la justícia gratuïta, que
suposa una cinquena
part del pressupost del
departament de Justícia.
La justícia gratuïta es un
Dret Constitucional que
tenen totes aquelles per-
sones que acrediten falta
de recursos econòmics.
Un de cada cinc casos
es desestima perquè no
passa un estudi detallat
realitzat per una comis-
sió que aquí a les TE,
funciona des del segon
semestre de 2005. El
departament de Justícia
al nostre territori porta
contabilitzades 3500
sol·licituds anuals, dada
que en concret aquest
any s'ha vist incrementa-
da, passant a 4.000
sol·licituds.

Advocats d’ofici,
«els advocats 
dels pobres»

Davant aquesta moratò-
ria, el director del DAR
a les Terres de l'Ebre,
Antoni Espanya, ha
manifestat que “es una
bona notícia que el
Ministeri hagi reflexio-
nat» Espanya, explica
que es porten molts
anys amb preus molt
irregulars al sector citrí-
cola, fet que ha provo-
cat certa incertesa, que
és podria traduir en que
molts pagesos no s'ad-
herissin a aquests
plans. Però “l'oportuni-
tat és molt bona, sobre-
tot per als citricultors
professionals”, recalca
Espanya. Des del depar-
tament del DAR al
Territori, s'anima als
pagesos a que presen-
ten les sol·lícituts, ja
que una oportunitat
com aquesta es possi-
ble que trigue molt de
temps a repetir-se. 

La convocatòria per
a la reconversió de
p l a n t a c i o n s
citrícoles s’allarga
fins a l’1 de març
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El riu Ebre, al seu pas pel pantà de Flix, està
contaminat i s'ha de netejar. La tranquil·litat
dels veïns de Flix i rodalies en primer lloc, i la
imatge que dóna aquesta situació de cara a

l'exterior, no es pot allar-
gar més en el temps. 
També, mirant-ho des
d'un punt de vista econò-
mic, els 200 milions
d'euros que s'han de
destinar per a fer la nete-
ja, en un moment com
l'actual seran benvin-
guts. Ara bé, com sem-

pre, hi ha dues cares. Segons ens diuen, per
a fer la neteja dels fangs amb restes radioac-
tives, hi ha un risc de contaminació temporal
de l'aigua, tot i les abultades precaucions que
s'exposen en el projecte. Això no seria un pro-
blema excessivament greu, si per abastir d'ai-
gua a les principals poblacions banyades pel
riu, no es fessin servir els aqüífers d'aigua

directa de l'Ebre. Aquesta lluita per a tindre
garantit l'abastiment d'aigua en cas de conta-
minació, sembla enterrada al haver acceptat
la CHE donar per escrit el seu compromís de
satisfer la necessitat puntual, ara bé calen els
pous de Vinallop, i aquesta és una altra lluita.
Els propietaris afectats estan signant les
actes d'expropiacions, amb el compromís per
part de la CHE de que un cop acabada l'e-
mergència, els terrenys els ho revertiran als
propietaris. Però molts d'aquests propietaris
no s'ho creuen, i veuen en aquest compromís
una estratègia per a que signin ara, i després
ja veurem que passa.
També hi ha la hipòtesi de que els pous aca-
ben sent un minitransvasament a Tarragona,
pel que es desenterren velles ferides encara
tendres.
Segurament aquest tema encara donarà mol-
tes voltes, i per tant, ens donaran arguments
als mitjans de comunicació per seguir parlant-
ne.

La tranquil.litat dels veïns
de Flix i rodalies, en
primer lloc, i la imatge que
dóna aquesta situació de
cara a l’exterior, no es pot
allargar més en el temps

Editorial

La història dels pous

El POUM va activar sòl per construir
13.000 pisos nous a Tortosa. L'Àrea
Residencial Estratègica proposada per
Política Territorial i l'Ajuntament de
Tortosa suposaria 650 habitatges
més. Ara, Ferran Bel vol fer-ne més de
150 enderrocant part del Col·legi de
Sant Josep.
A Tortosa hi ha molts habitatges buits,
i gran part d'aquests pisos, a més,
estan en unes condicions lamentables.
Els factors que han provocat aquesta
situació són diversos: d'una banda, la
tendència que els habitants de totes
les ciutats han tingut, en determinades
èpoques, a abandonar els nuclis
antics, amb carrers estrets i construc-
cions centenàries, i comprar vivendes
a les zones de nova construcció.
D'altra banda, però, cal destacar la
manca d'actuació política tant a nivell
de planificació urbanística (sempre
amb la perspectiva de fer créixer la
ciutat, encara que no sigui necessari),
com de preservació del patrimoni que,
en el cas de Tortosa, té un valor molt
significatiu.
Avui dia, en plena crisi del sector de la
construcció i del conjunt de l'econo-
mia, costa d'entendre que a Tortosa
algú es cregui que es faran gairebé
14.000 habitatges nous. És més, en la
meva opinió, cal “aprofitar” la situació
del sector de la construcció per forçar-
lo a apostar per la rehabilitació: en
condicions normals, la construcció
genera més beneficis si els edificis l'al-
cen damunt de solars. És evident que
la reforma d'un habitatge a Santa Clara
és més costosa que construir un bloc
de pisos als afores de la ciutat, però
s'ha de fer. Com és normal, una

empresa constructora vol que els seus
beneficis siguin tan grans com sigui
possible, però el deure dels càrrecs
públics és fer que aquests guanys
siguin compatibles amb l'interès
públic, en aquest cas, la rehabilitació
urbana i social del nostre nucli antic.
En paral·lel, els ajuts de la Secretaria
d'Habitatge de la Generalitat de
Catalunya a la rehabilitació d'edificis
han crescut de manera important, i
ara, el que cal, és que l'Ajuntament
aposti de manera decidida per la reha-
bilitació. La proposta d'enderrocar
part del Sant Josep per fer-hi més de
150 pisos no va en aquesta direcció.
Ajudaria a finançar la reforma de la
resta del complex? Sense cap mena de
dubte, sí, sempre que trobin algú que,
en els temps que corren, vulgui i pugui
fer una promoció de 200 pisos al
Rastre. Però no ens sembla una apos-
ta encertada ni des del punt de vista
de les polítiques d'habitatge que cal
fer al nostre nucli antic ni tampoc des
de l'òptica dels equipaments públics i
l'aposta pels nostres actius patrimo-
nials. Per tant insistim que, ara que
han vingut 6 milions d'euros “extra” de
l'Estat, que finançaran actuacions que
ja estaven previstes i que igualment
s'haguessin hagut de tirar endavant
amb recursos propis, l'Ajuntament de
Tortosa faci un esforç per tal d'impul-
sar, en col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya, la rehabilita-
ció de vivendes al nucli antic i aposti
per preservar i aprofitar el Col·legi de
Sant Josep en la seva integritat.

Jaume Forcadell
Regidor d'Iniciativa a Tortosa.

Cal enderrocar el Sant Josep per fer-hi pisos?
Opinió



DIVENDRES 6
DE FEBRER

DE 200910
opiniódiarimés

ebre

Avui en dia existei-
xen tot tipus de medi-
caments, cremes  i ci-
rurgies per no envellir i
semblar que som jo-
ves. No volem morir i
a més li tenim por a la
mort. Per aquest mo-
tiu intentem exprimir
al màxim cada segon.
Però que passaria si
no moríssim mai?I si

poguéssim fer que els
nostres sers estimats
estiguessin sempre
amb nosaltres? 

Doncs bé, encara no
ho sabem però és
molt possible que els
nostres nets ho sàpi-
guen. Una de les ma-
neres en que ho po-
drien veure és amb la
clonació.

Remei a l'envelliment: la clonació

Avui en dia existeixen tot tipus de medica-
ments, cremes  i cirurgies per no envellir i
semblar que som joves. No volem morir i a
més li tenim por a la mort. Per aquest motiu in-
tentem exprimir al màxim cada segon. Però
que passaria si no moríssim mai?I si pogués-
sim fer que els nostres sers estimats estigues-
sin sempre amb nosaltres? 

ARANTXA AMORES

És la acció mitjançant la
qual, a partir de la cèl.lula
d´un individu es crea un al-
tre igual que l´anterior.Així
aquest nou individu pos-
seix els mateixos  gens

que el pare o la mare, tot
i que està demostrat que
els trets  físics poden va-
riar. A més , la personali-
tat tampoc seria idéntica,
ja que aquesta està in-

fluenciada per l´educa-
ción, els valors rebuts i
l´entorn en el que creixi.
El primer cas conegut de
clonació va ser l´ovella
Dolly. Al febrer de 1997
un grup de científics van
anunciar que havien clonat
una ovella que era excan-
tament igual a la seva ma-
re. Dolly no va ser obteni-
da d´una cèl.lula
embronaria sino d´una so-
mática, és a dir,que va
ser extreta  d´una glándu-
la mamaria d´un animal
adult. El 14 de  febrer de
2003 Dolly va ser sacrifi-
cada per una infecció pol-
munar que patia. Aquest
fet va fer resurgir els dub-

tes sobre la seguretat en
els experiments de la clo-
nació. A més patia artitis i
un evelliment prematur.
Tot i que  la seva aparença
abans de morir era abso-
lutament normal, Dolly ha-
via a nascut amb anoma-
lies cromosòmiques. 
Ian Wielmut, el seu crea-
dor va dir que a seva mort
no es debia, en cap cas,
al fet que fos un animal
clonat.

La clonació planteja avui
dia seriosos problemes a
la societat sobretot en el
món de la ciencia, on hi ha
destacables seguidors
d´una i altra postura.

Hi ha qui assegura que
realitzar clonacions huma-

nes amb la tecnologia ac-
tual seria una bogeria, una
irresponsabilitat de con-
secquüències inimagina-
bles:nens amb dos caps,
dos cors, dos braços,
sense cames o amb va-
ries… També, la clonació
planteja el fet que els gens
venen heretats de genera-
ció en generació el que fa
que es puguin amagar en-
fermetats genètiques,
com càncers, dolències
neurològiques o psiquiàtri-
ques. En suma, una sèrie
encadenada de trastorns
que avui no tenen remei.

Els humans ens plante-
gem moltes qüestions i
entre ells és quin ús es
farà de aquestes tècni-

ques  en un futur i que po-
den ser enormement posi-
tives per trasplantar òr-
gans o erradicar
enfermetats. Però aquest
fet fa que molts científics
es preguntin, quin preu pa-
garem per això?, la discri-
minació  dels gens? Una
societat en la que s´esco-
lliran els fills a la carta?
Molts veuen en aquest
procés per el qual , qui tin-
gués diners  es podria fer
una persona igual que ell
de tal manera que en cer-
ta forma seria inmortal.

Doncs bé, els que ara
esteu llegint aquest text
no sabem si d´aquí  100
anys hi haurà algú com
nostres al món. 

Cedida

Fotografia del naixement natural d´un nen amb dos caps

Què és exactament la clonació?

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet entrant a la nostra web:

www.mesebre.cat
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D’entrada, es va recordar
la marxa del tècnic Jordi Fa-
bregat al Portuense. El presi-
dent de l’Amposta va expli-
car que «no ha estat del tot
inesperada perquè és un
gran entrenador, de catego-
ria superior. Avui en dia, per
internet, les notícies volen i
érem conscients que podia
passar el que ha passat». Ta-
rrazona va aclarir que no hi
havia cap clausula al con-
tracte específica per una si-
tuació com aquesta però
que «si un jugador o el propi
tècnic reben una oferta d’un
equip de categoria superior,
el club intenta posar facili-
tats i més en un cas com
aquest, per anar a Segona
divisió». Fabregat, per la
seua part, va agrair «la trans-
parència» que en tot mo-
ment ha hagut amb la direc-
tiva de l’Amposta i va
destacar el respecte que
sempre havia tingut l’afició

amb ell. «He estat molt bé a
Amposta, on m’he tornat a
il.lusionar i a situar-me com a
tècnic. En el cas de poder
tornar a entrenar a les Terres
de l’Ebre, per la meua part,
l’Amposta seria la primera
opció», deia Jordi. El tècnic,
que ara entrena el Portuen-
se, de la Segona B, ha estat
durant tres temporades a
l’Amposta i ha aconseguit
dos ascensos, de Preferent

fins a la Tercera divisió. Amb
el Portuense va debutar diu-

menge passat, amb un em-
pat contra el Marbella (0-0).

D’altra banda, durant l’en-
trevista, se li va plantejar a
José Luis Tarrazona, davant
de les reestriccions efectua-
des a les nòmines dels juga-
dors, el risc que suposava al
seu moment introduir una
partida al pressupost de
60.000 euros d’un patrocina-
dor que no existia. 

El president va respondre

que «l’Alcalde i un amic meu
que va ser-ho em van comen-
tar llavors que tirés avant i
que mai em deixarien amb el
cul a l’aire. I a hores d’ara en-
cara no m’han tornat a dir
res més sobre aquest tema.
Això és el que puc manifes-
tar».

Manel Ferré, Alcalde d’Am-
posta, al respecte, aclaria
que «l’únic compromís que,
des de l’Ajuntament vam
agafar al seu moment, fou el
de millorar el conveni assig-
nat. L’any passat ja es va fer
en 6.000 euros i enguany en
6.000 més, fins als
30.000». Aquest conveni s’-
ha signat aquesta setmana,
juntament amb l’aportació
del consistori al Club Hand-
bol Amposta, que és de
26.000 euros.

L’Alcalde seguia dient que
«en cap moment em vaig
comprometre a buscar direc-
tament un patrocinador o a
garantir solucions si no arri-
bava. Desconeixo si va haver
algú que ho fes, però des de
l’Ajuntament asseguro que
no. Simplement, com he dit,
vaig parlar d’un compromís
per fer un esforç dins de les
possibilitats pressupostà-
ries. I així ha estat».

«Amb el cul a l’aire»

José Luis Tarrazona,
juntament amb l’extèc-
nic Jordi Fabregat, van
estar dilluns al progra-
ma MÉS ESPORT, de Ca-
nal TE.

TERCERA DIVISIÓ. CF AMPOSTA

Tarrazona diu que l’Alcalde li va comentar al seu moment que no el deixaria desprotegit amb el tema del patrocinador

M.V.

José Luis Tarrazona va estar al programa MÉS ESPORT de Canal TE, dilluns passat.
CANAL TE

Dissabte passat, es va celebrar al pavelló de l’Aldea la sego-
na edició de la Gala Internacional. L’esdeveniment va comp-
tar amb la presència de més de 500 persones i va tornar a
ser un èxit en tots els sentits. La Gala la podran veure aquest
cap de setmana pel Canal TE, el dissabte i el diumenge a les
15 i a les 22 hores. 

La Gala Internacional, organitzada pel Club
Patí l’Aldea, va tornar a ser un èxit

PATINATGE ARTÍSTIC

CANAL TE

Dilluns passat va començar,
a Canal TE, MÉS ESPORT, a les
22.30 hores. El programa, di-
rigit i presentat per Michel Vi-
ñas, analitzarà la jornada del
cap de setmana, amb els re-

sultats, classificacions i les
impressions de protagonis-
tes dels nostres equips. Hi
haurà imatges d’un dels par-
tits i els telespectadors po-
dran participar amb el seu

mòbil, amb missatges. El pro-
grama es pot seguir on line
(www.canalte.cat). 
I els divendres, a Canal TE,
seguirà la informació esporti-
va amb Juanjo Prats. 

Cada dilluns (22.30 hores) els aficionats tenen una cita a
Canal TE amb el programa MÉS ESPORT

ACTUALITAT

CANAL TE

L’Amposta rebrà diumen-
ge el Mataró (17 hores) en
un partit en el que ha de
buscar un triomf per no
perdre estabilitat a la taula
(és desé) i per refer-se de
la golejada al camp de
l’Espanyol. No obstant,
Nacho Pérez, que debu-
tarà com a tècnic a casa,
té un panorama molt com-
plicat. Ubay, Gerard, Si-
mon i José Lucha són bai-
xa per sanció. Pinto,
Recio, Yuri, Alberto, Mi-
guel i Pardo ho són per le-
sió. I cap d’ells, en principi,
sembla que es podrà recu-
perar. No es poden agafar
juvenils ni jugadors de l’a-
mateur que no estiguin ins-
crits. Per tant, el tècnic no-
més disposa de deu
jugadors de camp i dos
porters. Nacho Pérez co-
mentava que «és una si-
tuació caòtica i que pel
partit de diumenge ens
condiciona, principalment
en l’aspecte defensiu. Sor-
tirem amb respecte però,
com és lògic, amb l’objec-
tiu de guanyar. Estem en
una zona prou tranquil.la
però sabem que necessi-
tem sumar».
El jove tècnic, amb 32
anys, té un repte impor-
tant. «L’afronto amb molta
il.lusió i amb molta força,
tot i les adversitats que
ens estem trobant», deia
Nacho. El debut, dissabte
passat, va ser al camp de
l’Espanyol (8-1). «Al primer
minut, de penal, vam rebre
l’1-0. Malgrat això, no vam
canviar el plantejament.
Vam reaccionar i vam em-
patar abans del descans.
Però a la represa, en pocs
minuts, ens vam quedar
amb nou i l’Espanyol va
marcar el 2-1. Vam posar
dos línes de quatre i vam
fer el que vam poder. Però
ens passaren per sobre».
El president va assegurar
que Nacho, si no hi ha cap
contratemps inesperat,
serà el tècnic fins el final
de la temporada. 

L’Amposta té fins a
deu baixes per al
partit de diumenge

Situació caòtica

«L’únic compromís que,
des de l’Ajuntament vam
agafar al seu moment,
fou el de millorar el
conveni. Res més».

Manel Ferré
Alcalde d’Amposta
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Són deu punts de quinze. La
Rapitenca ha superat amb
bona nota el Tourmalet parti-
cular que afrontava durant el
mes de gener per poder sor-
tir del pou classificatori. En-
cara queda feina a fer, però
l’equip ha tingut una efer-
vescència que l’ha permès
agafar aire i respirar un xic
més tranquil.

Diumenge passat va vén-
cer el Miapuesta Vilajuïga (2-
0), un equip modest però que
està emergent a la categoria
i que havia sorprès a tothom
pels darrers resultats. Potser
això va ser una motivació afe-
gida per a la Rapitenca que
no es va confiar. Més bé al
contrari. Va ser un conjunt ho-
mogeni i ferm en l’aspecte
defensiu i, a més, va crear

nombroses ocasions, amb un
Raül Teixidó crescut i que va
ser un malson pel rival. La
resta de l’equip també va es-
tar a l’alçada. Borja va obrir el
marcador al minut 34 del pri-
mer temps i la sentència va

arribar ben entrada la repre-
sa, amb el gol de Roca. Ha-
vien existit ocasions per ha-
ver decidit abans, però no va
ser fins quan Roca va acon-
seguir-ho. Un gol important,
també per l’estat anímic del

jugador. I, en general, de tot
l’equip. També del seu en-
torn.

Antoni Teixidó, tècnic de la
Rapitenca, destacava que
«va ser una victòria molt im-
portant. Potser fou un dels

millors partits que hem fet,
principalment per la implica-
ció i el bon treball dels juga-
dors. Van imposar-se i van su-
perar un rival que si bé va
oferir limitacions en l’aspecte
tècnic, va demostrar un gran
esperit de lluita i estar força
bé en el físic i en el tàctic».

Teixidó considerava que «el
2-0 final va ser curt per les
ocasions. Però l’important
era aconseguir el triomf i fer-
nos forts a casa».

La Rapitenca visita en la
jornada vinent el Vilanova:
«hem de buscar seguir en la
línia actual. Si puguéssim
guanyar ens acostariem als
trenta punts i estaríem més
prop del nostre objectiu. Això
seria sensacional per poder
treballar amb tranquil.litat
després de la tensió acumu-
lada per les dificultats que
vam tenir durant l’inici del
campionat i en la resta de la
primera volta». 

Siria, en principi, és la úni-
ca baixa. Tot va millor i fins i
tot ara no hi ha les baixes que
han existit en bona part del
campionat.

La Rapitenca viatja a Vilanova
amb molta més autoestima

La Rapitenca és quin-
zena després d’haver
guanyat diumenge el
Miapuesta, (2-0) amb
gols de Borja i de Jordi
Roca.

TERCERA DIVISIÓ

L’equip de Teixidó va guanyar diumenge passat al Miapuesta Vilajuïga (2-0) i referma la reacció

REDACCIÓ

Una formació de la Rapitenca, d’aquesta temporada.
ME

El Tortosa va perdre diumen-
ge passat contra el Poble
Sec, cuer del grup fins la jor-
nada passada (3-2). Un partit
en el que va avançar-se amb
l’1-2, a la represa (gols de
Raül i Isma Rojas), però en el
que va acabar cedint en
temps afegit.  Carlos Alós,
tècnic del Tortosa, comenta-
va que «vam deixar escapar
tres punts d’una forma incom-
prensible en un partit que era
molt important, després d’ha-
ver guanyat l’anterior a casa i

per poder haver encadenat
un altre resultat positiu». D’a-
questa forma, el Tortosa
afronta ara dues finals en dos
partits seguits a casa, davant
el Sant Cristobal (diumenge
17 hores) i contra la Muntan-
yesa. Carlos Alós reconeixia
que «és una situació que ma-
lauradament ja hem viscut en
altres jornades i que es torna
a repetir en un partit al nostre
camp: necessitem la victòria.
Són punts molt importants
per acostar-nos a la zona mit-
jana i allunyar-nos de la com-
promesa. I ho són amb doble

valor. Hem de pensar amb el
primer, però tenint en compte
que en són dos de seguits a
l’estadi que ens poden, en el
cas de guanyar-los, permetre
fer un salt a la classificació
que fa temps que busquem».
Sergio Pradas i probablement
Mauri seran baixa. Rojas de-
butarà davant de l’afició en un
Tortosa que està treballant
per efectuar una altra incor-
poració. Com hem dit, els
dos propers partits són com
dos finals. I és que el termini
de jornades que es pot pre-
veure per trobar una millora
de resultats ja s’esgota. 

El Tortosa no pot badar i
ha de sumar de tres en tres
en els propers partits 
Afonta dos de seguits al seu camp

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

El Roquetenc va perdre diu-
menge al camp del Santfe-
liuenc (2-1) en un partit en el
que, segons el seu tècnic Ja-
vi Cid, «vam perdre per petits
detalls. A la primera meitat
vam ser superiors i a més del
gol de Lluís vam gaudir de
més ocasions. Però, arran
d’una acció d’estratègia, no
vam estar atents en el mar-
catge i vam rebre l’1-1 en un
moment clau, poc abans del
descans. A la represa, ells,
amb més força, ens van pres-

sionar molt. Amb una falta
que no era van marcar el 2-1.
Posteriorment, vam intentar-
ho i vam tenir oportunitats
com una rematada d’Adell
que va evitar el seu porter, ja
en temps afegit. Tot i que
ara, per les baixes i la gent
que hi ha amb molesties, es-
tem un xic debilitats, vam po-
der empatar». La derrota obli-
ga al Roquetenc, que té un
partit menys i que és nové, a
buscar el triomf demà (16.30
h) davant el Sant Ildefons per
allunyar-se de posicions com-
promeses a la taula.

El Roquetenc ha de guanyar
per no tenir inestabilitat a
la classificació
Rebrà demà el Sant Ildefons (16.30 h)

REDACCIÓ

PREFERENT

L’opinió de Michel

Fa uns anys, quan van co-
mençar les transmis-
sions del PPV (pay per
view) en diumenge la tar-
da ja es va comentar el
perill que això podia tenir
per al futbol més mo-
dest. Sí, sense dubte.
Transmissions del Barça i
del Madrid en diumenge
a les cinc de la tarde po-
dien ser perjudicials. I
van ser-ho. Van haver-hi
clubs de la regional que
van decidir jugar els diu-
menges pel matí o el dis-
sabte la tarde.

Bé, amb els anys, el
PPV i el futbol més mo-
dest van poder ser més
compatibles. L’únic que
s’havia d’intentar és que
el Barça o el Madrid no
juguessin aviat els diu-
menge per la tarda. Que
ho fessin a les set. I bus-
car solucions el dia que
ho fessin.

Però ara la situació s’-
ha agreujat sense limits.
Hi ha molt més. Des d’a-
questa temporada hi ha
futbol en obert els dis-
sabtes i també els diu-
menges la tarde. Déu n´hi
do!!!!. Sensacional!!. Sí, ho
és per als amants al fut-
bol del sofà i de la bossa
de pipes. Ui! tampoc no
ho tinc clar perquè ara
tots aquests tenen més
discussions a casa amb
les seues senyores que
recorden continuada-
ment: «és que només mi-
rem futbol». Aquesta se-
ria una altra història.
Potser més complicada. 

No obstant, tornant al
tema, les transmissions
en obert poden liquidar
les graderies del futbol
modest (des de la sego-
na divisió fins la tercera
regional). I més en època
de crisi. Però sembla que
aquí està la clau. En èpo-
ca de molta crisi una so-
lució perquè el poble esti-
gue distret és fer-li molts
partits en obert i inundar
la televisió els caps de
setmana de transmis-
sions i ‘TIKI-TAKA, Salinas’.
Així es pot desviar.

Penso que ningú està
recordant tot l’entramat
que suposa el futbol mo-
dest i els diners que com-
porta a les Federacions. I
amb la programació ac-
tual poc s’ajuda. Molt
poc.

El perill de no
pagar per veure

El Tortosa rebrà
diumenge al Sant
Cristobal en un partit
amb doble valor de punts
en la seua situació actual

Diumenge 17 h
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Els locals, amb urgència de
punts, van afrontar el partit
amb certa agressivitat. El Ca-
talònia, no tant contundent en
l’aspecte ofensiu com en jor-
nades anteriors, va acusar-ho
i li va costar entrar en el par-
tit. Els locals van aprofitar les
seues armes i amb empenta
i eficàcia en les accions a pi-
lota aturada, van crear-li perill
al conjunt jesusenc. L’Hospi-
talet va avançar-se a la repre-

sa amb els gols de Roger i
de Ruben. Amb el 2-0, la tem-
peratura del partit va pujar.
Aleix, que comença a recupe-
rar-se, va entrar i el Catalònia
va reduir distàncies. Però, tot
i intentar-ho, no va poder ser
en una recta final molt trenca-
da. El Catalònia necessita re-
cuperar-se amb un triomf.
Diumenge rebrà el líder. Un
gran partit i una bona ocasió
per poder fer-ho.

El Catalònia troba
massa obstacles

PRIMERA REGIONAL

Diumenge rebrà el líder Campclar

Àrbitre: Leandro Martínez. Targetes per als locals Figo i Lucas i per als visitants Joan
Gisbert i Toni.
Incidències: 100 espectadors.  El Catalònia, que ha sumat dos punts dels darrers nou,
és quart mentre que l’Hospitalet és catorzè. 

Gols: 1-0, Roger minut 60; 2-0, Ruben minut 65 i 2-1, Aleix minut 72.

Figo, Elvis, Racero, Pernaez,
Lucas (Didac), Prades,
Frances (Pérez), Ruben

(Víctor), Brigi, Fernando i
Roger (Ezequiel). 

HOSPITALET

2
Marcos, Manel , Gisbert, Solla,
Calafat, Gumiel, Oscar
Rumense (Alex), Toni (Aleix),
Castillo i Xavi Gisbert.

CATALONIA

1

La Cava va doblegar a la Ca-
nonja en un partit molt intens,
sobre tot al primer temps. Va
ser llavors quan van produir-
se sis dels set gols. O sigue,
va ser una primera part esbo-
jarrada, amb anades i torna-
des. Al minut 8, Nico ja havia
avançat dos cops a la Cava.
Però la Canonja va reaccio-
nar i va remuntar abans de la
mitja hora (2-3). Poc abans
del descans, una acció ab-

surda del visitant Daniel, que
va agredir a Pier dins l’àrea,
va suposar penal, expulsió i
l’empat a tres. A la represa,
el duel va seguir obert. Manel
fou frenat amb falta quan te-
nia una ocasió manifesta.
Amb nou, la Canonja va de-
fensar-se però la insistència
local va tenir el premi amb el
gol del triomf, obra de Manel.
La Cava continua lluitant per
l’ascens. 

La Cava segueix en la
segona plaça 

PRIMERA REGIONAL

Va haver de remuntar un 2-3

Àrbitre: Gurrera. Targetes per als locals Nico, Pier, Manel, Sergio, Ruben i Joel (2), i per
als visitants Oscar, Asens i Javier. Va expulsar als visitants Daniel i Corchero.
Incidències: la Cava afrontava el tercer dels sis partits que ha de jugar seguits al seu
camp. Amb el triomf, es manté a la part capdavantera. Es segon, a dos punts del líder.   

Gols: 1-0, Nico minut 2, 1-1, Buque minut 6, 2-1, Nico minut 8, 2-2, Buque minut 22,
2-3, Eloi minut 27; 3-3, Pier, de penal, minut 45 i 4-3, Manel minut 70.  

Vizcarro, Pau, Alex, Aleix,
Sergio (Marc), Ruben (Fidel),

Joel, José Maria (Adrian),
Gerard (David), Nico, Pier i

Manel (Fouat).  

LA CAVA

4
Oscar, Daniel, Asens,
Corchero, Eloy (Sergi), Buque
(Isaac), Narcís, Jorge, Javier,
Basilio (Jordi) i Esteban
(Ramos).

CANONJA

3

L’Ametlla i la Sénia van empa-
tar en un partit que es va dis-
putar el primer dia de la festa
major de la localitat calera.
Els visitants, amb el 0-0, van
fallar un penal i, acte seguit,
l’Ametlla va transformar-ne un
altre que va significar l’1-0.
Durant la primera meitat, l’A-
metlla va conduir millor el
partit. Però el problema fou
que va rebre un gol psicolò-
gic al minut 45. A la represa,

els seniencs van imposar-se i
van dominar més. Van tenir
més opcions, per poder deci-
dir. Malgrat això, la darrera
va ser de l’Ametlla amb una
jugada de gol anul.lada. L’em-
pat no va satisfer perquè no
permet avançar a cap dels
dos en la lluita per fugir de
baix. L’Ametlla, malgrat fer-ho
sofrint, poc a poc està con-
solidant un equip jove i for-
mat per gent de casa.

Un empat que no
satisfà a ningú

PRIMERA REGIONAL

L’Ametlla i la Sénia empaten a un gol

Àrbitre: Luque Aguilar. Incidències: 200 espectadors en un partit disputat en festes
majors. L’Ametlla va jugar dilluns, el dia de la Candelera, contra la Rapitenca (0-6). La
Sénia és dotzena mentre que l’Ametlla ocupa la quinzena plaça.

Gols: 1-0, Cornel, de penal, minut 20 i 1-1, Tolosà minut 45.

Ivan, Menut, Genís, Galdiri,
Pagà, Rocha, Brull (Carranza),

Dani Jerez, Cornel (Vila),
Abraham i Manel (Javó).

AMETLLA

1
Rai, Litmi, Marce, Ivan, Quique
(Marc), Vilanova, Tolosà, Isaac,
Jofre (Alfonso), Pol (Xescu) i
Ramon (Roberto).

LA SENIA

1

El Remolins-Bítem va empa-
tar al camp de l’Oleàstrum
en un partit en el que es va
repetir el guió d’altres jorna-
des. L’equip de Camarero va
dominar i va gaudir de molta
més possessió de la pilota
que el rival, fent, a més, fa-
ses de bon joc. Però va pa-
gar cares les seues errades
i no va poder emportar-se
els tres punts. 

Els de Bítem van avançar-

se al minut 19, però l’Oleàs-
trum va empatar, arran d’un
penal, abans del descans. A
la represa, una altra indeci-
sió dels visitants va suposar
el 2-1 i el Remolins-Bítem va
haver d’anar contrarrellotge.
Va saber reaccionar. No obs-
tant, només va poder igualar
el marcador amb el 2-2. 

Els de Bítem són desens.
No poden acabar d’enlairar-
se a la taula. 

El Remolins-Bítem
mereixia més

PRIMERA REGIONAL

Però només va sumar un punt

Àrbitre: Sanz. Targetes grogues als locals Llobet, R. Fdez., Martín, Archi, Alejandro i
Alex (2), i als visitants Llaó, Oscar, Stephane, Talarn, Marc i Benet. Incidències: uns
100 espectadors. L’Oleàstrum segueix en zona de descens mentre que el Remolins-
Bítem és desé. 

Gols: 0-1, Marc minut 19; 1-1, Archi, de penal, minut 29; 2-1, Alex minut 51 i 2-2,
Jota minut 68.   

Clavé, Llobet, Ruben
Fernandez, Víctor, Manu

(Víctor Ramos), Héctor, Alex,
Martín (Fernando), Eze (Joel),

Archi (Alejandro) i Gastón.  

OLEÀSTRUM

2
Sergi, Llaó (Emili), Franklin
(Nacho), Oscar, Stephane, Ivan
Marín, Jota, Reyes, Talarn,
Marc i Benet (Rovira).

REMOLINS-BÍTEM

2

L’Alcanar tenia un partit com-
plicat al camp del Reddis
però, a la vegada,  era un
examen per poder-se engan-
xar a la part alta de la taula.
Així mateix, podia fer més
bons els altres resultats ob-
tinguts durant l’inici de l’any.
D’aquesta forma, els cana-
reus van sortir al camp amb
ganes de reivindicar-se i de
demostrar que encara són a
temps. Van estar ben situats,

adaptant-se bé al partit i, a
més, el seu esperit de lluita
es va veure reflectit amb el
gol d’Alberto. El Reddis, en
una acció aïllada, va empatar
però el propi Alberto tornava
a posar per davant al seu
equip a l’inici de la represa.
L’Alcanar, amb sacrifici, va
contrarrestar l’empenta local.
Va fer-ho fins el temps afegit.
Es van perdre dos punts que
dolen en molts de sentits. 

A l’Alcanar li volen
dos punts al minut 94

PRIMERA REGIONAL

El Reddis va empatar en temps afegit

Àrbitre: Jordi Jimenez. Targetes per als locals Torres, Maxi Alvarez i Isaac, i als visitants
Johan, Morralla, Paolo i Alberto (2).  Incidències: 100 espectadors. 

Gols: 0-1, Alberto minut 21; 1-1, Dolcet minut 48; 1-2, Alberto minut 52 i 2-2, Maxi
Alvarez minut 94. 

Andrei, David (Samu), Torres,
Maxi Alvarez, Gavilan, Marcos,
Dolcet, Isaac, William, Richard
Alvarez (Barceló), Abel i Alex. 

REDDIS

2
Rodri, Jan, Castro, Johan
(Morralla), Sisco, Alberto, Ivan
(Trinquet), David (Jordi), Genís,
Kiko (Santi) i Paolo. 

ALCANAR

2

Resta gairebé tota la segona
volta. Però el partit del dis-
sabte era com una final pels
dos equips. Sí. Es així. El
Montblanc tanca la classifica-
ció i, tot i que afronta la tem-
porada conscient de les
seues possibilitats i limita-
cions, disputava el partit amb
l’objectiu de poder sumar
tres punts que li donessin vi-
da. L’Aldeana, per la seua
part, no es podia quedar en-

rera. Necessitava guanyar
per reflectir amb un bon re-
sultat les ganes de sortir de
la zona compromesa. I fou
l’Aldeana qui va emportar-se
els punts i qui va aconseguir
una victòria de gran valor en
l’apecte classificatori i també
en l’anímic. Els aldeans van
controlar bé el partit i van
gaudir d’altres ocasions.
Però van haver de sofrir per-
què no van sentenciar.

Tres punts d’or per a
l’Aldeana

PRIMERA REGIONAL

Es distancia de la zona de descens

Àrbitre: Rincón Martínez. Targetes per als locals Ramos i Manolin, i per als visitants Dani
i Meca. Incidències: uns 100 espectadors. El Montblanc continua a la cua mentre que
l’Aldeana és tretzena, amb 20 punts.  

Gol: 0-1, Gabi minut 50. 

Campanera, Ramos, Radua,
Enric, Muriana (Salva), Carlos,

Manolin, Hicham (Ballart),
Rovira (Messi), Oliver i Sabido

(Pop). 

MONTBLANC

0
Norbert, Elies, Joaquin, Rallo,
Gabi (Oscar Magrinyà), Sergi
Sanchez (Toni), Marc, Dani
(Albert Meca), Albert Borràs,
Carlos Albacar (Agus) i Ramon
Castells. 

ALDEANA

1
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El Club Esportiu Ascó és el
nou líder de la classificació.
Això sí, empatat amb tres
equips més a 36 punts.

El conjunt de Cotaina va
emportar-se el derbi. Un der-
bi que va ser força emocio-
nant i atractiu per la incerte-
sa del marcador i perquè en
els darrers minuts, amb el 2-
1 a favor del CE Ascó, Pete
va tenir l’opció d’empatar
amb un penal. Però el seu

llançament va anar al pal.
A la primera meitat, els de

Cotaina van avançar-se amb
els gols de Gilabert i de J.
Antonio Marin. Poc abans
del descans, arran d’una fal-
ta, Manu va reduir distàncies
en un primer temps que ja va
tenir molta alternativa. I el
segon, com hem dit, va ser
emocionant i força intens.
Tots dos equips van demos-
trar perquè són líders. 

Quatre líders
empatats a 36 punts

SEGONA REGIONAL

El CE Ascó ho és en guanyar el derbi

Àrbitre: Gerard Balcells.  Incidències: 100 espectadors. Els dos equips estan empa-
tats ara a 36 punts en el liderat.

Gols: 1-0, Gilabert minut 12; 2-0, José Antonio minut 26 i 2-1, Manu minut 42.

Marc, Lluís, Mateo, Toni,
Miquele, José (Edu), Oscar

Marin, Raül, Carles, Gilabert
(Jeremy) i J. Antonio Marin

(Alex). 

CE ASCÓ

2
Cabacés, Chico (Jesús),
Tabera, Joan, Ambrós (Jesús
Martín), Manu, Pete, Jamal
(Víctor), Adrià, Toni i Paco. 

JE ASCÓ

1

El Masdenverge va avançar-
se aviat en el marcador amb
el gol d’Edu. Tenia ganes de
recuperar-se després de la
derrota de la setmana ante-
rior al Perelló. I per això i
també per la necessitat de
sumar uns punts que li fessin
estar en  una zona estable a
la taula va jugar molt posat
en la primera part. L’Ampos-
ta, però, va poder reaccionar
i abans del descans va poder

empatar. Amb l’1-1, el partit
va seguir sent molt físic i dis-
putat, entre dos equips amb
un gran esperit de lluita.
Però a la represa, amb els
minuts, la pluja va anar em-
pitjorant l’estat del terreny de
joc. 
I al minut 20 de la segona
meitat, quan el partit havia
perdut rigor per la metereo-
logia, el col.legiat va decidir
la seua suspensió. 

El partit se suspèn al
minut 65, per la pluja

SEGONA REGIONAL

El resultat era d’empat a un gol

Àrbitre: Antonio Quirós. Incidències: partit jugat en dissabte i que es va suspendre’s al
minut 65 per la forta pluja. Per al Masdenverge és el segon partit pendent. En té un, a
Benifallet, que s’ha de recuperar el 22 de febrer. Els dos equips poden acordar acabar-lo
un dia entre setmana. 

Gols: 1-0, Edu minut 5 i 1-1, Oscar minut 31.

Aitor, Trini, Jesús, Robert,
Josep, Carlos Albert, Edu,
Sandal, Ivan, Pau Tomàs i

Oriol. 

MASDENVERGE

1
Ovidi, Jaume, Cristian,
Jonatan, Moha, Bria, Cacau,
Alfred, Dani, Oscar i Gallardo. 

AMPOSTA

1

L’Ampolla va sofrir però va
obtenir una victòria de gran
valor davant el Flix. I va ser-ho
perquè li permet ampliar la
bona ratxa de resultats i per-
què, a més, a l’inici de la se-
gona volta, l’enganxa de ple
amb els primers classificats
en una part alta de la taula
que està molt ajustada. 

El Flix va avançar-se en el
marcador molt aviat, en
transformar un penal. I poste-

riorment va defensar-se amb
ordre, oferint un bon treball fí-
sic. L’Ampolla va fer el més
complicat que fou empatar
als pocs minuts del 0-1, però
després va tenir moltes difi-
cultats per poder superar
l’entramat defensiu flixenc. Va
insistir però va fer-ho més
amb el cor que amb el cap.
No obstant, va trobar el pre-
mi en els darrers minuts,
amb el gol de Marc Perelló.  

L’Ampolla s’enganxa
als primers classificats

SEGONA REGIONAL

Un gol de Marc Perelló va decidir (85’)

Àrbitre: César Diaz. Incidències: l’ampolla, amb quatre victòries seguides (li falta aca-
bar el partit pendent a Benifallet), és setena, a quatre punts de líders. El Flix continua a
la part baixa.

Gols: 0-1, Oriol, de penal, minut 5; 1-1, Jordi Bertomeu minut 9 i 2-1, Marc Perelló
minut 85.

Costes, Jesús, Vallés, Robert,
Perelló, Ramon Zaragoza,

David (Sam), Paco Casas, J.
Bertomeu (Pitarque),  Roca i

Bargalló.

AMPOLLA

2
Ferran, Aleix, Juanjo, Albert S.
(Serra), Fontanilles, Mixe,
Oriol, Porta, Riki (Oscar),
Carranza (Fidel) i Nèstor.

FLIX

1

La Rapitenca es va refer de
la golejada que va rebre en
la jornada anterior al camp
de l’Ascó i va fer-ho amb un
set de gols contra el cuer
del grup, el Sant Jaume. 

Alex i Casiano van marcar
aviat els dos primers gols
locals. Però el partit, amb el
2-0, va igualar-se. I el Sant
Jaume va fer les seues arri-
bades, tenint ocasions per
poder haver entrat en el par-

tit. Però no va poder ser. I a
la represa, arran del 3-0, els
de Sant Jaume van sortir de
la confrontació, també en
desacord amb algunes deci-
sions arbitrals.

La Rapitenca va acabar
ampliant el marcador fins el
7-0. Casiano Fibla i Josep
van fer un hat-trick. Alex va
aconseguir, com hem dit, el
primer gol del conjunt que
entrena Hilario. 

Hat-tricks rapitencs
de Casiano i de Josep

SEGONA REGIONAL

La Rapitenca goleja a la segona meitat

Àrbitre: Pavel Fernandez.  Incidències: la Rapitenca és vuitena mentre que el Sant
Jaume segueix a la cua de la classificació.  

Gols: 1-0, Alex minut 5; 2-0, Casiano minut 12, 3-0, Casiano minut 52; 4-0, Casiano minut
66; 5-0, Josep minut 70; 6-0, Josep minut 75 i 7-0, Josep minut 85.

Carrasco, Cristian (dani), Solé,
Juli, Joan (Paco), Albert,

Casiano, Alex, Josep, Andreu
(Sergi Otero) i Felipe (Bullon).

RAPITENCA

7
Sergio, Manel, Manolo,
Navarro, Andrei, Magrinyà,
Xavi Llorach, Vicent, Coto,
Gerard i Richard.

SANT JAUME

0

El Jesús i Maria va sumar
tres punts més i s’estabilitza
a la zona mitjana de la taula.
Va guanyar Els Reguers en
un partit en el que van haver-
hi sis gols.
Els locals van avançar-se en
el primer temps quan van
aprofitar una de les ocasions
que van crear. A la represa,
van encarrilar el duel amb el
3-0 que gairebé va decidir.
Els Reguers va reaccionar i

va entrar en situació amb un
gran gol de Kiko. El porter vi-
sitant va lesionar-se i un ju-
gador de camp es va posar
sota els pals. Els de Roca
van rebre el 4-1 però, tot i
això, van lluitar fins el final,
reduint distàncies amb un al-
tre gol de Kiko. Els Reguers,
com li va passar a Horta i en
altres jornades, sembla que
es refà un cop s’allibera del
marcador i del partit.

El Jesús i Maria es fa
fort al seu camp

SEGONA REGIONAL

Els Reguers va reaccionar amb el 3-0

Àrbitre: David Pinel.
Incidències: 100 espectadors. El Jesús i Maria, amb un partit menys, és nové.
Recuperarà el derbi pendent a Sant Jaume el dissabte dia 21 de febre. Els Reguers és
penúltim.

Gols: 1-0, Jefrey minut 15; 2-0, Jesús minut 50; 3-0, Iku minut 61; 3-1, Kiko minut
63; 4-1, Sebas minut 77 i 4-2, Kiko minut 82.

Joan, Albert, Dani, Ximo,
Aleix, Sebas, Jefrey (Matew),

Oscar (Abdelassis), Iku (Lluís),
Jesús (Claudio) i Josep Maria

(Miguel).

JESÚS I MARIA

4
Gila (Alí), Oriol, Víctor, José
Diego, Diego Gascón, Ivan
Renau, Toni, Delvis (Ivan),
Hachem, Bonilla i Kiko. 

ELS REGUERS

2

Jordi Borràs debutava a la
banqueta de l’Olímpic, oficial-
ment. I el seu equip va gole-
jar el Santa Bàrbara en un
duel que va dominar a la pri-
mera meitat quan va encarri-
lar-lo amb el 2-0. A la repre-
sa, però, va acomodar-se i el
Santa Bàrbara, tot i presen-
tar-se molt limitat per les bai-
xes (amb dues incorpora-
cions, tenia 12 jugadors) va
guanyar metres i va pressio-

nar més amunt. L’Olímpic no
podia sortir del darrera i no
va poder contraatacar. El
Santa Bàrbara va lluitar però,
tot i intentar-ho, no va poder
aconseguir el gol que li ha-
gués permès entrar en el par-
tit. I l’Olímpic, a darrera hora,
va sentenciar. La directiva del
Santa Bàrbara està fent ges-
tions per poder fer alguna no-
va incorporació per pal.liar la
crisi de baixes i de resultats

El Santa Bàrbara,
limitat per les baixes

SEGONA REGIONAL

Ja porta set derrotes seguides

Àrbitre: Víctor Grau. 
Incidències: el Santa Bàrbara, amb set derrotes seguides, és quinzè, amb 19 punts,
mentre que l’Olímpic, és desé, amb 25. Agustí (la Cava) i Sergi Pons van debutar amb el
Santa Bàrbara.

Gols: 1-0, Aubanell minut 16, 2-0, Ivan minut 35 i 3-0, Ruben minut 91. 

Gallego, Navarrete, J. Pedrola,
Galende, Albert Saltor,

Souphine (Emilio), Frede, Iñaki
(Coco), Aubanell (Lucas), Ivan

Lagunas i Agustí (Ruben).

OLIMPIC DE MÓRA D’EBRE

3
Lleixà, Bailach, Floro, Josep,
Navarro, Sergi (Agustí),
Jaume, Martín, Pani, Cortiella i
Lluís.

SANTA BÀRBARA

0
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PRÒXIMA JORNADA
Ampolla-Pinell

Amposta-Vilalba

JE Ascó-Masdenverge

Jesús i Maria-Benifallet

Flix-Horta

Perelló-Olímpic

Reguers-Rapitenca

S. Jaume-CE Ascó

Santa Bàrbara-Camarles

RESULTATS
19 jornada Segona regional

Ampolla-Flix 2-1

CE Ascó-JE Ascó 2-1

Horta-Benifallet 6-0

Jesús i Maria-Reguers 4-2

Masden-Amposta        (sus) 1-1

Olímpic-Santa Bàrbara 3-0

Pinell-Camarles 2-4

Rapitenca-Sant Jaume 7-0

Vilalba-Perelló 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. CE Ascó Escola 19 43 19 36

2. Camarles 19 40 25 36

3. JE Ascó 18 35 24 36

4. El Pinell 19 39 25 36

5. Amposta 18 35 18 34

6. Horta 18 30 18 33

7. Ampolla 18 31 16 32

8. Rapitenca 19 38 34 26

9. Jesús i Maria 18 32 32 25

10. Olímpic M. 19 32 31 25

11. Perelló 19 31 31 24

12. Benifallet 17 32 35 24

13. Vilalba 19 23 26 23

14. Masdenverge 17 30 42 23

15. S. Bàrbara 19 20 35 19

16. Flix 19 22 51 12

17. Reguers 19 18 44 9

18. Sant Jaume 18 16 47 7

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA

Batea-Bot

Benissanet-Ginestar

Fatarella-Corbera

Móra Nova-Tivissa

Torre Espanyol-Arnes

RESULTATS

19 jornada. Grup 19

Arnes-Corbera 0-2

Bot-Benissanet sus

Fatarella-Batea 1-6

Móra Nova-Torre Esp. 0-1

Tivissa-Miravet sus

Ginestar descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 16 61 12 44

2. Corbera 16 59 12 40

3. Ginestar 17 42 12 37

4. Bot 16 33 15 34

5. Benissanet 17 33 20 32

6. Arnes 17 28 29 20

7. Tivissa 16 28 28 20

8. Fatarella 16 19 43 12

9. Miravet 16 19 55 10

10. Torre Espanyol 16 10 56 7

11. Móra la Nova 17 6 59 4

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA

Alcanar-Aldeana

Campredó-Venus

Godall-Catalònia

Remolins Bítem-Ametlla

Tivenys-Roquetenc

Ulldecona, descansa

RESULTATS

19 jornada. Grup 20

Remolins Bí.-Aldeana 4-1

Catalònia-Alcanar 4-1

Ametlla-Campredó 2-2

Roquetenc-Ulldecona 2-0

Tivenys-Godall 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Roquetenc 18 39 20 36

2. Remolins-Bítem 16 38 15 35

3. Aldeana 17 46 28 30

4. Ulldecona 18 29 26 27

5. Tivenys 17 41 29 26

6. Alcanar 17 27 26 26

7. Ametlla 17 29 29 24

8. Catalònia 16 39 22 19

9. Godall 17 20 38 18

10. Campredó 18 21 30 16

11. Venus 17 17 70 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA
Catalònia-Campclar

Remolins Bítem-Hospitalet

Gandesa-Oleàstrum

Aldeana-Ulldecona

Alcanar-Montblanc

la Sénia-Reddis

la Cava-Ametlla

Torredembarra-Canonja

Vilaseca-Deltebre

RESULTATS

19 jornada, Primera regional

Deltebre-Campclar 1-4

Hospitalet-Catalònia 2-1

Oleàstrum-Remolins Bi 2-2

Ulldecona-Gandesa 2-1

Montblanc-Aldeana 0-1

Reddis-Alcanar 2-2

Ametlla-la Sénia 1-1

la Cava-Canonja 4-3

Vilaseca-Torredembarra 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Campclar 18 40 19 40

2. la Cava 19 35 26 38

3. Gandesa 19 39 21 37

4. Catalònia 19 41 22 35

5. Torredembarra 19 24 28 35

6. Reddis 19 33 28 32

7. Alcanar 19 23 19 27

8. Vila-seca 19 25 20 26

9. Ulldecona 19 27 31 26

10. Remolins-B. 19 35 27 25

11. Canonja 19 23 25 24

12. la Sénia 19 24 27 24

13. Aldeana 19 19 27 20

14. Hospitalet 18 29 29 19

15. Ametlla 19 18 47 16

16. Oleàstrum 19 18 32 15

17. Deltebre 19 26 37 14

18. Montblanc 19 13 33 14

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA
Vista Alegre-S. Joan Despí

Torreforta-Sitges

Almacelles-Catllar

Alcarràs-Barceloneta

Roquetenc-Sant Ildefons

Cambrils-Santfeliuenc

Sants-Guissona

Horta-Canyelles

Iberiana-Viladecans

RESULTATS

19 jornada, Regional preferent

Viladecans-S.J. Despí 1-2

Sitges-Vista Alegre 1-3

Catllar-Torreforta 1-2

Barceloneta-Almacelles 3-0

S. Ildefons-Alcarràs 2-1

Santfeliuenc-Roquetenc 2-1

Guissona-Cambrils 0-0

Canyelles-Sants 2-3

Iberiana-Horta 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torreforta 19 36 19 39

2. Iberiana 18 43 22 37

3. Santfeliuenc 18 32 18 32

4. Vista Alegre 19 19 15 29

5. Catllar 19 24 25 29

6.  Sants 17 27 23 29

7. Alcarràs 19 28 20 28

8. Viladecans 19 23 20 27

9. Roquetenc 18 22 16 26

10. Cambrils 18 25 22 24

11. Horta 19 31 32 24

12. Canyelles 18 31 27 23

13. Sitges 19 25 27 23

14. Barceloneta 19 23 35 21

15. S. Joan Despí 19 20 37 21

16. S. Ildefons 19 20 35 18

17. Guissona 19 13 29 12

18. Almacelles 19 25 45 12

Regional preferent

Una acció d’un partit de segona regional.
PF

Els
resultats

de la
jornada

A la classificació, a la
part alta del grup ebrenc
de la Segona regional, hi
ha quatre equips
empatats a punts.

Molt igualtat
PRÒXIMA JORNADA

Cassà-Pobla Mafumet
Blanes-Premià

Amposta-Mataró
Palamòs-Espanyol B

l’Hospitalet-Reus
Miapuesta-Manlleu

Vilanova-Rapitenca
Banyoles-Cornellà

Europa-Prat
Balaguer-Santboià

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 23 14 6 3 57 21 48
2. Reus 23 14 5 4 46 20 47
3. l’Hospitalet 23 13 8 2 37 16 47
4. Santboià 22 11 5 6 33 23 38
5.  Manlleu 23 11 4 8 40 27 37
6. Vilanova 23 10 7 6 36 27 37
7. Premià 23 11 4 8 39 34 37
8. Prat 23 10 5 8 33 29 35
9. Europa 22 9 5 8 33 28 32
10. Amposta 23 7 8 8 36 37 29
11. Cassà 23 7 8 8 32 35 29
12. Blanes 23 7 7 9 36 46 28
13. Pobla Mafumet 23 6 9 8 26 34 27
14. Cornellà 23 7 6 10 30 44 27
15. Rapitenca 23 6 8 9 25 32 26
16. Miapuesta 23 6 7 10 27 44 25
17. Palamòs 23 5 7 11 25 41 22
18. Mataró 23 4 9 10 28 38 21
19. Balaguer 23 4 6 13 25 38 18
20. Banyoles 23 2 6 15 18 49 12

Tercera divisió RESULTATS
23a jornada, Tercera divisió
Santboià-Pobla Mafumet 0-1
Premià-Cassà 2-1
Mataró-Blanes 2-2
Espanyol B-Amposta 8-1
Reus-Palamòs 3-1
Manlleu-l’Hospitalet 2-1
Rapitenca-Miapuesta 2-0
Cornellà-Vilanova 3-2
Prat-Banyoles 2-0
Balaguer-Europa 1-0

PRÒXIMA JORNADA
Muntanyesa-Manresa

Olesa-Igualada
Vilafranca-Tàrrega
Benavent-Peralada

Guíxols-Vilassar
Llagostera-Masnou

Montcada-Castelldefels
Marianao-Martorell
Morell-Poble Sec

Tortosa-S. Cristobal

RESULTATS
22 jornada, Primera catalana

Manresa-Olesa 1-1

Igualada-Vilafranca 3-1

Tàrrega-Benavent 2-2

Peralada-Guíxols 1-1

Vilassar-Llagostera 0-1

Masnou-Montcada 1-0

Castelldefels-Marianao 0-0

Martorell-Morell 1-1

Poble Sec-Tortosa 3-2

S.Cristobal-Muntanyesa 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 22 47 22 45

2. Llagostera 22 39 23 43

3. Castelldefels 22 33 17 43

4. Masnou 21 31 16 40

5. Olesa 21 31 16 40

6. Marianao 21 28 21 34

7. Vilafranca 22 31 27 34

8. Tàrrega 22 30 25 33

9. Peralada 22 34 32 30

10. Montcada 22 27 27 30

11. S. Cristobal 22 26 30 30

12. Vilassar 22 23 30 28

13. Muntanyesa 22 29 39 26

14. Guíxols 22 23 25 25

15. Tortosa 22 25 29 24

16. Igualada 22 27 43 23

17. Manresa 22 21 41 21

18. Morell 22 27 37 20

19. Poble Sec 22 24 38 20

20. Martorell 22 22 35 18

Primera catalana



DIVENDRES 6 DE FEBRER DE 2009 17diarimés
ebreedicte

REF.CADASTRAL ADREÇA NOM DEL PROPIETARI SUPERFICIE TOTALDE PARCEL.LA SUPERFICIE AEXPROPIAR SUPERFICIE PARCEL.LARESULTANT LONGITUD TOTALFAÇANA

8129601BF9182G AVDA. GNERALITAT 2 (B) AJUNTAMENT L'ALDEA 393,00 m2 83,50 m2 309,50 m2 39,00 Ml.

8129401BF9182G C/S. TOMAS 33 MARRO BERNIS, MANUEL 1.334,00 m2 0,00 m2 1.334,00 m2 32,00 Ml.

8130705BF9183A C/PRATS 25 FALCO VALLDEPEREZ, ELIAS 84,00 m2 0,00 m2 84,00 m2 9,00 Ml.

8229302BF9182G AVDA. GENERALITAT 4 PERIS TAFALLA, MANUEL 118,00 m2 0,00 m2 118,00 m2 9,00 Ml.

8130706BF9183A AVDA. GENERALITAT 7 FALCO VALLDEPEREZ, ELIAS 98,00 m2 0,00 m2 98,00 m2 8,00 Ml.

8130708BF9183A AVDA. GENERALITAT 3 PERIS BENITO, MANUEL 98,00 m2 0,00 m2 98,00 m2 7,00 Ml.

8130709BF9183A AVDA. GENERALITAT 1 LLETI BRUGUERA, FERNANDO 96,00 m2 0,00 m2 96,00 m2 9,00 Ml.

8229301BF9182G AVDA. GENERALITAT 2 ESPUNY FOSCH, JUAN 91,00 m2 0,00 m2 91,00 m2 9,00 Ml.

8130707BF9183A AVDA. GENERALITAT 5 PERIS BENITO, MANUEL 149,00 m2 0,00 m2 149,00 m2 8,00 Ml.

8229303BF9182G AVDA. GENERALITAT 6 PERIS TAFALLA, MANUEL 146,00 m2 0,00 m2 146,00 m2 8,00 Ml.

8229305BF9182G C/PRATS 23 VAZQUEZ LLETI, ROSENDO 88,00 m2 0,00 m2 88,00 m2 7,00 Ml.

8229401BF9183A AVDA. GENERALITAT 12 FALCO VALLDEPEREZ, ELIAS 191,00 m2 0,00 m2 191,00 m2 13,00 Ml.

8229304BF9182G AVDA. GENERALITAT 8 NEGRE BUERA, JESUS 108,00 m2 0,00 m2 108,00 m2 8,00 Ml.

8229402BF9183A AVDA. GENERALITAT 14 FALCO VALLDEPEREZ, ELIAS 145,00 m2 0,00 m2 145,00 m2 8,00 Ml.

8229403BF9183A AVDA. GENERALITAT 16 FALCO VALLDEPEREZ, ELIAS 112,00 m2 0,00 m2 112,00 m2 7,00 Ml.

8230702BF9183A AVDA. GENERALITAT 22 AGUILO MOLA, JOSEFA 104,00 m2 0,00 m2 104,00 m2 12,00 Ml.

8230209BF9183A AVDA. GENERALITAT 11 PROMO-A V S78, S.L. 93,00 m2 4,57 m2 88,43 m2 7,00 Ml.

8230701BF9183A AVDA. GENERALITAT 20 AGUILO MOLA, JOSEFA 84,00 m2 0,00 m2 84,00 m2 7,00 Ml.

8230210BF9183A C/PRATS 22 TORRALBO TORRALBO, CRISTOBAL 80,00 m2 3,46 m2 76,54 m2 12,00 Ml.

8230207BF9183A AVDA. GENERALITAT 5 CARRACEDO GALAN, JUAN 201,00 m2 0,00 m2 201,00 m2 17,30 Ml.

8229404BF9183A AVDA. GENERALITAT 18 MARQUEZ MATEU, ANA 87,00 m2 0,00 m2 87,00 m2 6,00 Ml.

8230908BF9183A AVDA. GENERALITAT 25 CUGAT BERTOMEU, ELVIRA 85,00 m2 0,00 m2 85,00 m2 10,00 Ml.

8230703BF9183A AVDA. GENERALITAT 24 VIVES FORT, JUAN M 152,00 m2 0,00 m2 152,00 m2 8,00 Ml.

8230704BF9183A AVDA. GENERALITAT 26 VIVES FORT, JUAN M 102,00 m2 0,00 m2 102,00 m2 13,00 Ml.

8230706BF9183A C/BORDA 15 CUGAT BERTOMEU, ELVIRA 165,00 m2 0,00 m2 165,00 m2 10,00 Ml.

8230705BF9183A AVDA. GENERALITAT 26(A)VIVES FORT, JUAN M 13,00 m2 0,00 m2 13,00 m2 0,00 Ml.

8230909BF9183A AVDA. GENERALITAT 21-N2-23 CURTO HIERRO, VICTOR MANUEL 281,00 m2 0,00 m2 281,00 m2 16,00 Ml.

8330312BF9183A AVDA. GENERALITAT 37 CUGAT BERTOMEU, ELVIRA 135,00 m2 0,00 m2 135,00 m2 8,00 Ml.

8330313BF9183A AVDA. GENERALITAT 35 CUGAT BERTOMEU, ELVIRA 135,00 m2 0,00 m2 135,00 m2 8,00 Ml.

8230911BF9183A AVDA. GENERALITAT 19 CUGAT BERTOMEU, ELVIRA 106,00 m2 0,00 m2 106,00 m2 7,00 Ml.

8330311BF9183A AVDA. GENERALITAT 39 CUGAT BERTOMEU, ELVIRA 135,00 m2 0,00 m2 135,00 m2 8,00 Ml.

8330310BF9183A C/JOAN CARLES I 27 CUGAT BERTOMEU, ELVIRA 100,00 m2 0,00 m2 100,00 m2 11,00 Ml.

8230912BF9183A AVDA. GENERALITAT 17 CUGAT BERTOMEU, ELVIRA 91,00 m2 0,00 m2 91,00 m2 8,00 Ml.

8330501BF9183A AVDA. GENERALITAT 46 CIGAT CODORNIU, PROVIDENCIA 153,00 m2 0,00 m2 153,00 m2 8,00 Ml.

8330315BF9183A AVDA. GENERALITAT 31 CUGAT BERTOMEU, ELVIRA 135,00 m2 0,00 m2 135,00 m2 8,00 Ml.

8330317BF9183A C/BORDA 22 CUGAT BERTOMEU, ELVIRA 96,00 m2 0,00 m2 96,00 m2 11,00 Ml.

8330314BF9183A AVDA. GENERALITAT 33 CUGAT BERTOMEU, ELVIRA 135,00 m2 0,00 m2 135,00 m2 8,00 Ml.

8330316BF9183A AVDA. GENERALITAT 29 CUGAT BERTOMEU, ELVIRA 135,00 m2 0,00 m2 135,00 m2 8,00 Ml.

8330502BF9183A C/GENERAL PRIM 29 VALLDEPERZ ANDREU, M. CINTA 99,00 m2 54,67 m2 44,33 m2 10,00 Ml.

8330902BF9183A AVDA. GENERALITAT 34 PROMOCIONES JUNCELUS, S.L. 136,00 m2 0,00 m2 136,00 m2 9,00 Ml.

8330901BF9183A AVDA. GENERALITAT 32 PROMOCIONES JUNCELUS, S.L. 136,00 m2 0,00 m2 136,00 m2 8,00 Ml.

8330507BF9183A C/MAJOR 83 CONSTRUCCIONES TORRES HENESTROSA, S.L TERRENOS Y OBRAS RUSE-
GA, S.L.

425,00 m2 0,00 m2 425,00 m2 8,00 Ml.

8330509BF9183A C/MAJOR 79 CUGAT CODORNIU, JOSE 350,00 m2 0,00 m2 350,00 m2 8,00 Ml.

8330511BF9183A C/MAJOR 75 REDUC PROMOCIONS IMMOBILIARIES, S.L. 485,00 m2 0,00 m2 485,00 m2 8,00 Ml.

8330903BF9183A AVDA. GENERALITAT 36 PROMOCIONES JUNCELUS, S.L. 190,00 m2 0,00 m2 190,00 m2 6,00 Ml.

8330904BF9183A C/MAJOR 69 WEIMAR PROMOCIONS FERRERIES, S.L. 914,00 m2 0,00 m2 914,00 m2 29,40 Ml.

8331505BF9183A C/STA. ANNA 68 LLOSA TOSET, CIPRIANO 376,00 m2 0,00 m2 376,00 m2 3,00 Ml.

8330912BF9183A C/BORDA 18 GILABERT CEBOLLA, JAVIER 116,00 m2 0,00 m2 116,00 m2 14,10 Ml.

8331510BF9183A AVDA. GENERALITAT 65 ROCA PANISELLO, CINTA 124,00 m2 0,00 m2 124,00 m2 7,00 Ml.

8331511BF9183A AVDA. GENERALITAT 61 BERNAD BERNAD, GASPAR 131,00 m2 0,00 m2 131,00 m2 16,40 Ml.

8331512BF9183A C/GENERAL PRIM 32 LEONART ROCA, MIGUEL Y JUAN 2.400,00 m2 0,00 m2 2.400,00 m2 16,00 Ml.

8331606BF9183A AVDA. GENERALITAT 45 CUGAT CODORNIU. PROVIDENCIA 320,00 m2 0,00 m2 320,00 m2 8,00 Ml.

8331602BF9183A AVDA. GENERALITAT 53 PROMODESA CASTELLON, S.L. 472,00 m2 0,00 m2 472,00 m2 13,00 Ml.

8331603BF9183A AVDA. GENERALITAT 51 CONSTRUCCIONES TORRES HENESTROSA, S.L TERRENOS Y OBRAS RUSE-
GA, S.L.

412,00 m2 0,00 m2 412,00 m2 9,00 Ml.

8331605BF9183A AVDA. GENERALITAT 47 CUGAT CODORNIU, JOSE 354,00 m2 0,00 m2 354,00 m2 8,00 Ml.

8331604BF9183A AVDA. GENERALITAT 49 CONSTRUCCIONES TORRES HENESTROSA, S.L /TERRENOS Y OBRAS RUSE-
GA, S.L.

372,00 m2 0,00 m2 372,00 m2 10,00 Ml.

8331607BF9183A C/JOAN CARLES I 28 CASANOVA BONET, FELICANO 259,00 m2 0,00 m2 259,00 m2 11,00 Ml.

8431806BF9183A C/S. JOSEP 12 FALCO SECH, RAMON 73,00 m2 0,00 m2 73,00 m2 8,00 Ml.

8431802BF9183A C/S. JOSEP 4 LLAMBRICH RIUS, JULIAN 85,00 m2 0,00 m2 85,00 m2 8,00 Ml.

8431803BF9183A C/S. JOSEP 6 MANGRANE TOSET, M. CINTA 35,00 m2 0,00 m2 35,00 m2 4,00 Ml.

8431805BF9183A C/S. JOSEP 10 FALCO SECH, RAMON 32,00 m2 0,00 m2 32,00 m2 4,00 Ml.

8431804BF9183A C/S. JOSEP 8 MORROS PRATS, ANTONIO 69,00 m2 0,00 m2 69,00 m2 8,00 Ml.

8431807BF9183A C/S. JOSEP 14 MANGRANE GARCIA, DORA 35,00 m2 0,00 m2 35,00 m2 5,00 Ml.

8431827BF9183A C/S. JOSEP 10 MORROS PRATS, ANTONIO 40,00 m2 0,00 m2 40,00 m2 4,00 Ml.

8431826BF9183A C/GENERAL PRIM 28 MANGRANE GARCIA, DORA 75,00 m2 75,00 m2 0,00 m2 10,00 Ml.

833050BF9183A C/ MAJOR 81 CONSTRUCCIONS TORRES HENESTROSA SL 380,00 m2 0,00 m2 380,00 m2 10,00 Ml

8230208BF9183A AVDA. GENERALITAT 13 CALVET BERTOMEU MARIA JOSEFA 133,00 m2 0,00 m2 133,00 m2 7,00 Ml

Iniciat l'expedient d'expropiació forçosa per a l'ocupació dels béns, propietats i els drets que es diran, necessaris per a la realització de les obres de  “Desglossat del projecte per la urbanitza-
ció de l'Avinguda Generalitat a l'Aldea”, el projecte tècnic de les quals es va aprovar per l'Ajuntament de l'Aldea i declarada la utilitat pública i la necessitat d'ocupació, es fa públic l'acord ple-
nari i la relació de propietats, drets i béns afectats perquè dins el termini de quinze dies, comptats a partir de l'endemà de la inserció d'aquest edicte al Butlletí oficial de la Província, les per-
sones interessades puguin formular al·legacions sobre la procedència de l'ocupació o disposició dels béns, drets i propietats i el seu estat material o legal, aportant totes les dades que per-
metin la rectificació dels possibles errors que s'estimin comesos a la relació que es fa pública.

Als únics efectes de l'esmenta d'errors en la descripció material i legal dels béns, drets i propietats, qualsevol persona natural o jurídica podrà comparèixer per al·legar i oferir tots els antece-
dents o les referències que serveixin de fonament per a les rectificacions que siguin procedents.

ACORD MUNICIPAL:

“1r.  Donar per iniciat l'expedient d'expropiació forçosa esmentat.
2n.  Declarar d'utilitat pública l'obra i la necessitat d'ocupar els béns, drets i propietats necessaris per executar el projecte.
3r.  Aprovar la relació de béns, drets i propietats que es necessiten ocupar i els propietaris als qui pertanyen, que consta detallada a l'expedient.
4art.  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, Diari Mes Ebre i tauler d'edictes de la Corporació, el present acord i la relació de béns i pro-

pietaris, per un termini de quinze dies, a l'objecte de donar compliment a allò que disposa la Llei d'Expropiació Forçosa. Així mateix s'efectuarà la notificació personal a cada interessat.
5è.  Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin i adoptar quantes resolucions facin falta, per a plena executivitat d'aquest acord”.

L'Aldea, 30 de gener de 2009.

AJUNTAMENT
DE L’ALDEA

RELACIÓ DE BÉNS I PROPIETATS QUE ES PRECISEN PER DUR A TERME L'OBRA “Desglossat del projecte per
la urbanització de l'Avinguda Generalitat a l'Aldea”.

L'Alcalde-President
Daniel Andreu i Falcó.
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FUTBOL BASE

RESULTATS
17 jornada. Preferent juvenil Grup I
Lleida-Can Vidalet 0-1
Balàfia-Rubí 2-0
Nàstic-Atl. Segre 2-0
N. Manresa-Jabac/Ter. 0-5
Sant Andreu-Gavà 1-1
la Floresta-Tortosa 1-3
Mercantil-Hospitalet 2-0
Santboià-Granollers 1-1

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Jabac/Terrassa 17 46 16 37
2. Tortosa 16 35 24 34
3. Lleida 16 35 19 33
4. Balafia 16 35 23 30
5. Hospitalet 15 34 25 26
6. G. Manresa 17 28 28 25
7. Mercantil 16 24 19 23
8. Nàstic Tarragona 16 33 29 21
9. Gavà 16 29 25 21
10. Floresta 16 25 31 19
11. Can Vidalet    16 23 29 19
12. Segre At. 17 22 31 19
13 . Santboià 16 26 32 15
14. Sant Andreu 17 22 43 15
15. Rubí  16 25 41 14
16. Granollers   17 23 50 11

Juvenils
RESULTATS

15 jornada, Primera divisió Grup 9
Rapitenca-Olímpic 3-0

Amposta-Roquetenc 12-0

la Sénia-Tortosa 4-0

Aldeana-Jesús Catalònia                2-1

Camarles-Remolins-Bítem              1-1

l’Ametlla-Alcanar 1-3

la Cava-Ulldecona sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 14 66 4 42

2. la Sénia 14 44 22 33

3. Rapitenca 14 44 20 28

4. Olímpic 14 45 33 25

5. Aldeana 13 23 22 21

6. Camarles 12 29 25 20

7. Alcanar 13 24 27 19

8. Tortosa 14 21 33 17

9. Remolins-Bítem 13 25 36 15

10. la Cava 13 21 32 14

11. Roquetenc 14 24 45 14

12. Jesús Catalònia 14 25 34 11

13. Ulldecona 13 17 49 7

14. l’Ametlla 13 13 39 2

RESULTATS

14 jornada, Segona divisió Grup 9

Jesús i Maria-CE Ascó 4-4

Gandesa-Horta 7-0

Flix-Deltebre 5-0

Remolins B.-Sta. Bàrbara               3-2

Amposta-Perelló 6-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 14 68 10 37

2. Flix 13 38 17 28

3. Horta 13 37 23 26

4. Gandesa 13 58 14 26

5. Perelló 12 18 19 22

6. Santa Bàrbara 12 25 34 12

7. Remolins-Bítem 14 19 66 12

8. Deltebre 14 13 37 10

9. Jesús i Maria 14 22 40 11

10. CE Ascó 13 19 58 8

RESULTATS
17 jornada. Preferent cadet Grup I
Stes. Creus-Barcelona sus
Bordeta-Júnior 1-0
Mercantil-Cornellà 0-2
Esc. Gavà-Hospitalet 1-0
la Floresta-Nàstic 0-0
Esc. Tàrrega-Jabac/T. 1-2
Tortosa-F. Atl. Vilafranca              1-1
Martorell-Prat 2-1

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 16 62 5 45
2. Floresta 17 32 24 29
3. Esc. Gavà 15 26 14 28
4. Bordeta 16 22 17 27
5. Junior 16 29 24 27
6. Santes Creus 16 25 29 24
7. Jabac Terrassa 17 37 45 23
8. Cornellà             16 40 29 22
9. Hospitalet         16 22 22 22
10. Prat        16 19 19 22
11. Vilafranca 16 32 30 18
12. Nàstic Tagna.    16 19 26 18
13. Esc. Tàrrega 15 19 23 17
14. Martorell 16 17 40 15
15. Tortosa  15 20 42 15
16. Mercantil 17 12 44 11

Cadets
RESULTATS

14 jornada, Primera divisió Grup 14
Amposta-Aldeana 5-1

Remolins-Bítem-Camarles         4-0

Olímpic-la Sénia 0-2

Jesús Catalònia-Ulldecona       sus

Ebre Esc.-Gandesa 2-3

Roquetenc-Rapitenca sus

Tortosa-Alcanar 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 13 52 8 34

2. Gandesa 13 34 24 28

3. la Sénia 14 44 18 28

4. Camarles 14 32 21 28

5. Tortosa 13 22 10 25

6. Amposta 14 40 10 25

7. Olímpic 14 32 18 23

8. Catalònia 13 29 24 18

9. Ulldecona 13 21 32 18

10. Remolins Bítem 13 25 40 13

11. Ebre Escola 14 22 35 12

12. Roquetenc 12 12 61 7

13. Alcanar 13 9 35 5

14. Aldeana 13 10 48 1

RESULTATS

14 jornada, Segona divisió Grup 9

Ascó Escola-Santa Bàrbara sus

Amposta-Ametlla 1-3

Rapitenca-Escola Flix 4-0

Jesús i Maria, descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 12 62 16 31

2. Ascó Escola 11 34 13 29

3. Rapitenca 12 35 11 22

4. Amposta 12 21 28 13

5. Jesús i Maria 12 21 27 12

6. Escola Flix 11 21 34 8

7. Santa Bàrbara 10 2 67 0

RESULTATS
17 jornada. Preferent infantil Grup I
Vilanova-Jabac/Terrassa 3-0
Hospitalet-Santboià 0-0
Granollers-Esc. Tàrrega 3-2
Barcelona-Mollerussa 5-1
Lleida-Sant Ildefons 2-1
Torreforta-Cornellà 2-1
Stes. Creus-AEM 6-0
Esc. Valls-Tortosa 2-0

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 16 59 6 46

2. Sant Ildefons 17 33 11 37

3. Cornellà 16 28 24 27

4. Santboià 16 22 5 26

5. Santes Creus 16 26 16 24

6. Torreforta 17 24 25 24

7. Hospitalet 15 18 15 23

8. Tortosa 17 22 20 23

9. Vilanova 17 29 29 22

10. Mollerussa 16 21 28 21

11. Esc. Valls 16 18 24 19

12. Granollers 15 20 31 19

13. Esc. Tàrrega 16 18 22 19

14. Jabac Terrassa 16 21 29 16

15. Lleida 16 20 35 11

16. Aem 16 8 67 0

Infantils

RESULTATS

14 jornada, Segona divisió Grup 5

Ebre Escola-Roquetenc 3-1

Rapitenca-Ampolla 7-0

Escola Delta-Alcanar 2-4

Amposta-Jesús i Maria 0-4

Esc. Flix-Sant Jaume 6-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 13 45 11 34

2. Esc. Flix 13 56 16 32

3. Roquetenc 14 37 24 26

4. Ebre Escola 14 25 18 21

5. Rapitenca 11 34 18 21

6. Jesús i Maria 14 16 24 15

7. Esc. Delta 13 19 28 12

8. Amposta 14 17 39 12

9. Sant Jaume 11 16 38 8

10. Ampolla 13 7 56 2

RESULTATS

14 jornada, Primera divisió Grup 14
Amposta-Dertusa 1-2

Remolins Bít.-Camarles 2-6

Rapitenca-la Sénia 11-0

Aldeana-Catalònia 1-3

Olímpic-Gandesa 4-3

Ametlla-Ulldecona 4-2

Perelló-CE Ascó Escola 4-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 14 75 9 38

2. Amposta 14 64 9 37

3. Camarles 13 65 16 29

4. Ametlla 14 35 18 29

5. Dertusa 14 37 19 28

6. Catalònia 14 32 28 24

7. la Sénia 14 26 41 19

8. Gandesa 14 27 38 17

9. CE Ascó Escola 13 28 36 14

10. Olímpic 13 27 54 12

11. Perelló 13 18 36 10

12. Remolins Bítem 14 16 58 7

13. Aldeana 14 12 51 7

14. Aldeana 12 10 59 3

RESULTATS
17 jornada. Preferent aleví Grup I
Esc. Tàrrega-Esc. Valls 3-0
Hospitalet-Cornellà 0-2  
Vet. Cambrils-Segre At                   3-3
Cubelles-Baix Segrià 2-2
Tortosa-Floresta 6-0
Barcelona-Esc. Gavà 0-0
Rapitenca-Nàstic 2-1
Jabac Terrassa-Bordeta 3-1

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Jabac/Terrassa 17 45 11 45

2. Segre At. 17 32 12 37

3. Barcelona 17 44 13 36

4. Esc. Tàrrega 16 39 8 32

5. Esc. Gavà 16 31 11 27

6.  Cornellà 16 25 17 26

7. Nàstic Tarragona 17 28 21 26

8. Vet. Cambrils 15 19 19 22

9. Tortosa 16 28 32 22

10. Esc. Valls 17 20 28 20

11. Rapitenca 16 20 24 19

12. Bordeta 16 34 30 17

13. Hospitalet 16 19 36 13

14. Esc. Segrià 17 18 45 8

15. Cubelles 16 14 54 8

16. Floresta 17 16 71 4

Alevins

RESULTATS

17jornada. Aleví 1ª Divisió Grup 14
Ametlla-Rapitenca 3-0

Escola Delta-Ebre Escola 1-5

Olímpic-Dertusa 2-1

Roquetenc-la Sénia 1-3

Tortosa-Catalònia 1-1

Ulldecona-Camarles 3-2

Ascó Escola-Alcanar 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ebre Esc. Esp. 16 46 20 37

2. Rapitenca 15 41 11 33

3. la Sénia 15 52 27 29

4. Ulldecona 15 30 22 26

5. Tortosa 16 24 21 25

6. Amposta 14 40 21 25

7. Roquetenc 15 26 30 25

8. Dertusa 16 28 19 24

9. Camarles 16 20 29 20

10. Olímpic 16 30 48 19

11. Catalònia 14 25 18 18

12. Alcanar 15 21 36 17

13. Esc. Delta 16 24 43 14

14. Ascó Escola 14 15 34 4

15. Ametlla 15 10 48 4

RESULTATS

14 jornada, Segona divisió Grup 10

Ampolla-Remolins Bítem 2-4

Jesús i Maria-Móra la Nova 8-2

Sant Jaume-Esc. Flix 2-3

Amposta-Aldeana 0-1

Santa Bàrbara-Rapitenca 3-5

Escola Delta-Gandesa 2-12

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gandesa 12 83 17 31

2. Jesús i Maria 11 59 25 28

3. S. Bàrbara 12 42 16 28

4. Esc. Flix 11 56 16 25

5. Rapitenca 13 70 40 25

6. Sant Jaume 12 50 51 18

7. Móra la Nova 13 49 40 18

8. Aldeana 12 37 45 13

9. Perelló 12 26 55 11

10. Amposta 13 24 44 9

11. Remolins Bit. 12 31 63 9

12. Ampolla 10 24 49 6

13. Escola Delta 11 19 109 6

PRÒXIMA JORNADA
Rubí-Can Vidalet

Segre-Balafia
Jabac Terrassa-Nàstic Tarragona

Tortosa-Sant Andreu
Hospitalet-Floresta
Granollers-Mercantil

Santboià-Lleida

PRÒXIMA JORNADA
Ulldecona-Rapitenca

Olímpic-Amposta
Roquetenc-la Sénia

Tortosa-Aldeana
Catalònia-Camarles

Remolins Bítem-Alcanar
Ametlla-la Cava

PRÒXIMA JORNADA

Perelló-Jesús i Maria

CE Ascó Escola-Gandesa

Horta-Flix

Deltebre-Remolins Bítem

Santa Bàrbara-Amposta

PRÒXIMA JORNADA
Junior-Barcelona
Cornellà-Bordeta

Hospitalet-Mercantil
Nàstic-Escola Gavà

Jabac Terrassa-Floresta
Vilafranca-Tàrrega

Prat-Tortosa
Martorell-Santes Creus

PRÒXIMA JORNADA
Alcanar-Amposta

Aldeana-Remolins Bítem
Camarles-Olímpic
la Sénia-Catalònia

Ulldecona-Ebre Escola
Gandesa-Roquetenc
Rapitenca-Tortosa

PRÒXIMA JORNADA

Rapitenca-Ametlla

Amposta-Santa Bàrbara

Jesús i Maria-CE Ascó Escola

Flix descansarà

PRÒXIMA JORNADA
Cornellà-Escola Valls

Segre-Hospitalet
Cubelles-Veterans Cambrils

Floresta-Esc. Segrià
Esc. Gavà-Tortosa
Nàstic-Barcelona

Bordeta-Rapitenca
Jabac Terrassa-Esc. Tàrrega

PRÒXIMA JORNADA
CE Ascó Escola-Amposta
Dertusa-Remolins Bítem

Camarles-Rapitenca
la Sénia-Aldeana
Catalònia-Olímpic

Gandesa-Ulldecona
Ametlla-Perelló

PRÒXIMA JORNADA

Sant Jaume-Ebre Escola

Roquetenc-Rapitenca

Ampolla-Esc. Delta

Alcanar-Amposta

Jesús i Maria-Escola Flix

PRÒXIMA JORNADA
Santboià-Jabac Terrassa
Esc. Tàrrega-Hospitalet
Mollerussa-Granollers

Sant Ildefons-Barcelona
Cornellà-Lleida
AEM-Torreforta

Tortosa-Santes Creus
Esc. Valls-Vilanova

PRÒXIMA JORNADA
Amposta-Rapitenca

Dertusa-Escola Delta
la Sénia-Olímpic

Catalònia-Roquetenc
Camarles-Tortosa
Alcanar-Ulldecona

Escola Ascó-Ametlla

PRÒXIMA JORNADA
Remolins Bítem-Móra la Nova

Jesús i Maria-Sant Jaume

Esc. Flix-Amposta

Aldeana-Santa Bàrbara

Rapitenca-Escola Delta

Gandesa-Perelló
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IMMOBILIARIA�

VENDA I LLOGER

La Ràpita. C/ Aragó.
Preciós pis de 2 habi-
tacions dobles i 1
bany, traster. Prop de
la platja! A la millor
zona! 661 707 383

O P O R T U N I T A T
Sant Carles de la
Ràpita. Pis cantoner
de 2 habitacions, tot
exterior, bany com-
plert, cuina exterior i
equipada, saló-men-
jador amb accés a
balcó. Per enamorats!
telefon. 977 74 33 99.

DELTEBRE MÀGICO.
Ideal inversores, pisos
de 2-3 habitaciones y
áticos. Con piscina
comunitaria y par-
king. A partir de
110.000 euros. Tel.
617248512

La Sénia.
Local comercial en
cantonada de 40m2.
Molt cèntric (Avinguda
Catalunya, 1). Zona de
molt de transit de cot-
xes i peatonal.
Condicionat com a
despatx, amb informà-
tica instal·lació elèctri-
ca nova, alarma, etc.
Gran oportunitat per
muntar qualsevol
negoci. Per visitar-lo,
661 913 588.

La Ràpita. Es lloga
Local comercial de 45
m2 i soterrani de 55
m2 situat al principal
carrer de la població,
(C/ Gorria, 26 al cos-
tat de la Bolleria Sant
Antoni). Ideal per a
qualsevol tipus de
negoci. Es lloga en
l’estat actual d’obra.
647 938 168

Dúplex en venda a
l'Ampolla. Es ven
dúplex de 104m2 útils
amb 40m2 de terras-
ses, 3 habitacions, sala
de jocs, totalment
moblat i 2 places d'a-
parcament. Preu
215.000 euros. Telèfon
661707383.

DE PARTICULAR A PAR-
TICULAR
Oportunitat única  a
L'AMPOLLA
Es ven pis darrera port
pesquer de 115m2 +
terrasses amb 3 dormito-
ris, dos cambres de bany,
gran saló-menjador,
cuina molt gran amb sor-
tida a terrassa, sala d'estar
i dos trasters. Tot exterior
amb terra de parquet.
Preu: 228.384,60 euros
Interessats trucar a:
654413745/670401545

Ulldecona. Local de 35
m2 ubicat al carrer
major. Ideal per a boti-
ga ú oficina. 300Û al
mes. 977 74 33 99. 

Es traspassa local comer-
cial a Les Cases d’Alcanar.
Ubicat a l’avinguda prin-
cipal C/ Trafalgar, 47.
Actualment està condi-
cionat com a despatx.
Local cantoner amb una
gran vidriera que dona al
exterior. Equipat amb
aire condicionat, alarma,
xarxa informàtica, i dis-
tribució d’endolls per a
equips informàtics repar-
tits per tots els despatxos.
És el millor lloc de Les
Cases des de que el carrer
Trafalgar és peatonal.
Interessats 661 707 383.

Reus. Gran oportunitat de
local comercial al centre de
Reus. Local en cantonada
de 168m2 diafans, amb
més de 25 metres de faça-
na. Situat a la plaça
Hercules, al davant d’un
col.legi. Disposa de 3 pla-
ces d’aparcament al mateix
edifici. 661 91 35 88

Casa en venda. La Cava,
250m2 construïts, 2 plan-
tes, 3 habitacions, menja-
dor rústic amb xemeneia,
cuina office, 1 bany, 1
terrassa ample i magat-
zem. ¡Ideal Famílies!
Interessats 661 707 383

Amposta. Local a l’avin-
guda La Ràpita en llo-
guer. Superfície 220 m2.
Ideal qualsevol tipus de
negoci. Dona a dos
carrers. 610203325
TREBALL�

Comercials autònoms.
Busquem comercials
amb experiència que
vulguin treballar a
temps parcial ó jornada
complerta. Condicions
molt interessants.
Imprescindible expe-
riència. Preguntar per
Emili 977 20 33 55.

MOTOR�

DIVERSOS�
Marina Sant Carles.
Es lloguen dos ama-
rres, un  de 8 metros i
l’altre de 12 metros, a
la nova marina de
Sant Carles de la
Ràpita. Molt ben
situats. 670 516 520.

PIS EN VENDA A DELTEBRE.
OBRA NOVA, BONA

UBICACIÓ. 2HAB. PÇA.
APARCAMENT EXTERIOR.

90.000 E.

678714020

ATIC EN VENDA A
DELTEBRE

OBRA NOVA 3 HAB.
PK. VISTES AL RIU.

185.000 EUROS
Tel.:607.72.49.63

PISOS EN VENDA A
DELTEBRE. 3 HAB. 

OBRA NOVA - VISTES 
AL RIU DESDE 

145.000 EUROS
Tel.: 607.72.49.63

T

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Zona La Cava (cantona-
da Quatre carreteres),
Deltebre. Gran local
comercial, ideal per ofi-
cines. Es cantoner i
totalment acristalat, al
terra hi ha parket. Al
entrar hi ha una sala
molt gran, on hi caben
4 taules de despatx. A
continuació i també
exterior hi ha el des-
patx del director amb
capacitat de posar-hi
una gran taula de des-
patx i mobles auxiliars.
També consta de bany i
un traster per guardar-
hi coses. El local està
completament equipat i
en una zona perfecta,
prop de bancs, locals
comercials i al centre
del poble. Nomès per
850Û al mes, no t'espe-
ris més! .
Tfn. 661 70 73 83

Pis cantoner de 2 habita-
cions, tot exterior, bany
complert, cuina exterior i
equipada, saló-menjador

amb accés a balcó. 
Tfn. 661707383Amposta. Passatge

Guadalajara, a la zona
del camp de futbol.

Pisos a estrenar de 2
habitacions, menjador,
cuina, bany complert y

balcó. Per entrar a viure
avui mateix. Acabats
d’alta qualitat. Zona

immillorable al costat de
col·legis, supermercats i
zona comercial. Visiti’l

sense compromís.
Podem negociar el preu.

Tel.610203325.

GRAN OPORTUNITAT.
Tarragona ciutat, casc
antic.  Pis reformat a
estrenar, tot exterior de
3 habitacions (2 dobles),
preciós saló-menjador
amb cuina americana,
bany de gresite, sostres
amb llums halògens,
terra de gres rústic, Nou
a estrenar. Edifici rehabi-
litat. El preu actual és de
169.000Û quan fa poc
era de 210.000Û. És una
verdadera oportunitat.
Ideal per a estudiants de
la URV. 661 91 35 88

Ulldecona. Es lloga gran
magatzem amb accés des de
2 carrers (C/ Alba i C/ Sans
Borja). Separat en dos espais
diferents, una gran zona des-
coberta i un altra part cuber-
ta. Gran porta d’accés. Ideal
com a magatzem de qualse-
vol mercaderia, garatge, local
comercial, etc. 325Û al mes.

977 74 33 99

Sant Jaume d’enveja.
Casa en lloguer al centre
del poble. Davant de l’es-
glesia (C/ Major, 143).
Només 350Û al mes.

647 938 168.

977 20 33 55

-Comercial autónomo/ Tarragona

Empresa distribuidora, busca comerciales autono-
mos introducidos en el mundo industrial, cons-
trucción y electrico. Se requiere experiencia en el
mundo comercial y en especial en los sectores
antes mencionados. Altas retribuciones y produc-
tos muy competitivos.

-Director Contable/ Reus

Empleo perfecto selecciona para importante cade-
na de joyerías un Director Contable.

Las funciones principales serán la gestión de fac-
turación, control y contratación de servicios , ase-
soramiento a los clientes, realización de asientos
contables, control de bancos, tesorería, etc.

Se requiere experiencia mínima de 5 años en tare-
as similares.

Se ofrece trabajo estable y buena remuneración.

-Comercial restauración/ Torreforta

Restaurante de Torreforta precisa incorporar a su
plantilla un comercial cualificado para gestionar la
cartera de clientes, organizar eventos y ofrecer
servicios.

Buscamos una persona activa, dinámica, organi-
zada y acostumbrada a trabajar por objetivos.

Se ofrece contrato mercantil, con pago de autóno-
mos por parte de la empresa, más importantes
comisiones.

- Encargado/a taller de confección /Reus

Empleo Perfecto seleciona para taller de bolsos a
un encargado/a para la producción y reparación
de bolsos y cinturones. Imprescindible experiencia
en el sector confección

- Comercial - informática ERP /Valls

Empresa del sector informática, precisa incorpo-
rar un comercial para mantenimiento y amplia-
ción de cartera de clientes en Tarragona y provin-
cia.

Valorable experiencia en puestos comerciales den-
tro del sector.

Imprescindible carnet de conducir, buen manejo
de catalán y castellano y conocimientos de ERP y
Sage-Logic Control

-Monitor Gimnasio - Clases dirigidas /Reus

Empleo Perfecto selecciona para cadena de gim-
nasios en la provincia de Tarragona un monitor de
fitness, para dirigir las clases colectivas (aerobic,
step, yoga, pilates) Buscamos persona carismáti-
ca, dinámica, responsable y extrovertida.

678714020
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L’AMPOLLA

Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3

Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4

Forn de llenya Brú C/ Sol, 9

Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32

Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n

L’ALDEA

Ajuntament Av. Catalunya, s/n

Bar Abril Av. Catalunya, 325

Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea

Bar Societat Av. Catalunya, 131

DELTEBRE

Ajuntament

C.A.P.

Mercat La Cava

Cafeteria Nicanor

Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre

Biblioteca

Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209

Mercat Jesus i Maria

Bar Elia Recinte Festiu

SANTA BÀRBARA

Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1

C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n

Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13

C.A.P. Av. Jacint Verdaguer

Mercat Plaça del Mercat

Llotja de Peix Port

Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63

Forn Carlos Ripolles Plaça Vella

Bar Catalunya C/ Sant Isidre

ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10

Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR

C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei

Esplai de Juvilats C/ Ramon y Cajal / Av.Catalunya

Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4

Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38

Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68

Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara

Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer

Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14

C.A.P. Av. Catalunya

Profoto Av. La Ràpita

Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita

Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita

Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita

Mossos d’esquadra Av. La Ràpita

Biblioteca Plaça del Castell

Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodoro González
Lo Cistell C/ Ciutadella
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL PERIÒDIC mméésseebbrree

Sempre s'ha dit que els diners volen, i ara més
que mai... però em vull centrar en el sentit literal
de la paraula. Qui no ha fet mai una marca en un
bitllet per si algun cop li retorna? On van els nos-
tres diners? D'on venen? Ara és possible saber-ho
a través del web EuroBillTracker (EBT), un projec-
te internacional sense ànim de lucre dedicat al
seguiment dels bitllets d'Euro arreu del món.

El funcionament és d'allò més fàcil, sim-
plement s'ha d'introduir el número  de
sèrie del bitllet d'euro i apuntar-lo a la

pàgina, on abans ens
hem de donar d'alta.
Si anteriorment el
bitllet ha passat per
les mans d'un altre
usuari registrat el
resultat és d'allò
més curiós, doncs
es pot veure fins on i

amb quina velocitat ha viatjat i li podem
seguir el rastre. 

Per exemple, un bitllet de 5 euros que va ser
registrat a Badalona, va ser detectat 160 dies
després a Terrassa i 71 dies més tard a París. Hi
ha casos de bitllets que han estat detectats fins
a 5 cops, i d'altres que han travessat mars. 
Llavors, com més gent hi participi més sabrem
dels viatges dels nostre euros.
Aquesta pàgina web funciona des del 2002, té
140.000 usuaris i ja té introduïts més de 56
milions de bitllets.

Un bitllet de 5 euros que
fou registrat a Badalona,
va ser detectat 160 dies
després a Terrassa i 71
dies més tard a París

MAITE MESTRE

Bitllets d’euro

Ara que ja ha plogut se preocupa el tripartit, que se fa dir d'esquerres, de construir les dessaladores
necessàries per a abastir l'àrea metropolitana de Barcelona? Ara és el moment. Ho dic perquè d'aquesta
manera els que se consideren d'esquerres, i en alguns casos fins i tot ecologistes, no se veuran novament
immersos en la contradicció consistent en l'abisme que hi ha entre els conceptes que suposadament els defi-
neixen i les polítiques que duen a terme. És a dir, els d'esquerres i ecologistes no tindran l'excusa de la urgèn-
cia de la necessitat d'aigua per a realitzar un transvasament de l'Ebre cap a Barcelona si ara que no hi ha
cap urgència se preocupen per crear les infraestructures necessàries per a aconseguir l'aigua que faci falta
sense fer més malbé el nostre medi ambient. Perquè a l'Ebre podem fer una estàtua a les pluges del maig

de 2008 per haver-nos salvat de l'amenaça transvasista...
Si el transvasament que volien fer, al qual anomenaven intercon-
nexió, era “temporal” fins a tindre construïdes les infraestructu-

res necessàries, què estan esperant ara?
En aquell moment durant tot l'any 2007 i
inicis del 2008 els mitjans de comunica-
ció de Barcelona van protagonitzar una
campanya de llarga durada que va esten-
dre la psicosis de la sequera per l'àrea
metropolitana. Aconseguida la interiorit-
zació d'aquesta alarma per part de la ciu-
tadania els polítics de torn van parlar de

portar aigua del Roine, i de no sé on més, amb vaixells, van par-
lar de fer un transvasament del Segre (que és un afluent de
l'Ebre...) i finalment, com si no ho tinguessin estudiat se'ls va

acudir agafar l'aigua de l'Ebre... i agafar-la dels canals de reg perquè d'aquesta manera se saltaven haver de
respectar el cabdal mínim estipulat per a l'Ebre. Però l'aigua dels canals de reg, al igual que l'aigua subterrà-
nia que volen xuclar a partir de pous a Vinallop, compleix una important funció mediambiental a les Terres de
l'Ebre. Per tant, a l'Ebre necessitem polítics valents que aconsegueixin que els seus partits respectin allò que
signen i allò que diu a les pancartes que de vegades aguanten mentre els fan fotos. El compromís per l'Ebre
on el tripartit se va comprometre a oposar-se a qualsevol transvasament de l'Ebre, entre altres coses, no pot
ser paper mullat, els que s'han de mullar són ells. Que facin que la nova cultura de l'aigua sigui una realitat,
no paraules que s'emporta el vent. Els polítics no han de voler oblidar que la gent de les terres de l'Ebre, i
molta altra gent d'arreu, ja fa molt temps que tenim clar que no volem mai més un govern transvasista.

JOSEP JUAN SEGARRA

Ara que ja ha plogut també cal defensar l’Ebre

El tripartit, que es fa dir
d’esquerres, es preocupa ara
que ja ha plogut de construir
dessaladores per abastir l’àrea
metropolitana de Barcelona?

L’aigua dels canals de reg, així
com la subterrània que volen
xuclar de pous de Vinallop,
compleix una important
funció mediambiental a les TE
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Gaudiràs de l´atenció de les teves amistats
ja que irradiaràs el millor de tu mateix,els
amics confiaran en tu i et faran confidències.
Diumenge la Lluna et farà estar molt variable.

Taure
20/4 al 19/5

Aquests dies les amistats gaudiran del teu
encant, i tu de la seva presència i conversa.
Seràs capaç de comunicar·te sense manies ni
timideses.

Bessons
20/5 al 21/6

Durant dos dies la Luna transitarà pel teu
signe, això augmentarà el teu nerviosisme
natural, pero també et farà estar més en
contacte amb les teves emocions.

Cranc
22/6 al 21/7

Avui estaràs millor que ahir i et sentiràs capaç
de controlar les teves emocions. Gracies a
això les relacions socials i amoroses millora-
ran però evita les converses xafarderes.

Lleó
22/7 al 22/8

Tant el Sol com la Llun aestan transitand per
signes afins al teu, aixo fa que tornis a sen-
tir segur de tu mateix, però encara estaràs
baix de energies. Bon rotllo amb els amics. 

Verge
23/8 al 21/9

Avui i demà per culpa de la Lluna et sentiràs
nerviós i neguitós, i d’ànim variable, d’altra
banda,gaudiràs amb uns dies d’esbarjo i
també familiars.

Balança
22/9 al 22/10

Et veuràs afavorit per bons contactes
socials. El treball et va bé, però sents que no
és el que desitjaries fer i això repercuteix en
la teva autoestima.

Escorpí
22/10 al 21/11

Serà un bon dia per l’amor, així que si no tens
parella no deixis escapar les oportunitats que
se’t presentin. D’altra banda, posa atenció a
la teva intuició que t’ajudarà en tot moment.

Sagitari
21/11 al 21/12

La teva parella et troba distant i pensa que
no li presetes prou atenció, això pot compor-
tar·te tensions i discusions, procura no anar
tant a la teva i adaptar·te més als altres.

Capricorn
21/12 al 19/01

Hi haurà tensions i malentesos amb la famí-
lia, és a dir, amb els pares o germans.
Gràcies a algun congut trobaràs una feina o
milloraràs la que tens.

Aquari
20/1 al 18/2

Et sentiràs ple d’energia i sabràs lluitar con-
tra els entrebancs que la vida et porti, és
possible que aquest cap de setmana lluitis
per algú que necessita la teva ajuda.

Peixos
19/2 al 20/3

La Lluna transitant per bessons t’influenciarà
negativament, això et farà terriblement sen-
sible i et veuràs incapaç de controlar les
teves emocions que seran molt fluctuants.

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc          Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Curto Balaguer, Francesc Marcel Miralles, 6 (l’Ampolla) 977460152

Joanna Pedrola - Roser Olivella A. Llambrich, 22 (l’Ametlla de Mar)  977456132

Forés Ventura, Mª Cinta Barcelona, 46 (St. Llatzer-Tortosa) 977510084

Pilar Delgado , Jordi Delgado              Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291

Albella Beltran, Mª. del Carme Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta)  977702613

Borrut Valles, Josep M            Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

Bertomeu Canalda, Josep          Verge de Montserrat, 3 (Santa Bàrbara)  977718041

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre

setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la

data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot

consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES
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Estat del cel:  
al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu, sobretot l'occidental, pas-
sarà de molt ennuvolat al matí a cobert al llarg de la tarda.
A la resta del territori al matí estarà entre poc i mig ennuvolat. A la
tarda creixeran nuvolades, sobretot al terç nord i arribaran núvols per
l'oest que, en conjunt, al final del dia deixaran el cel entre mig i molt
ennuvolat, sobretot al nord-est del país.
Precipitacions:  
a partir de migdia s'esperen precipitacions al Pirineu i al Prepirineu,
sobretot al vessant sud. Al llarg de la tarda també n'arribaran disper-
sament a altres punts de la meitat nord i est. A la nit es restringiran al
Pirineu, al Prepirineu, a la meitat est.
Les precipitacions seran en forma de ruixat i localment a la nit a la mei-
tat est seran xàfecs acompanyats de tempesta i no es descarta que
també de calamarsa. En general seran poc abundants i d'intensitat
entre feble i moderada. La cota de neu passarà al Pirineu dels 1200
metres al matí als 800 metres a la nit, mentre que a la resta de
Catalunya passarà dels 1300 als 1100 metres. 
Temperatures:  
mínimes similars o lleugerament més baixes. Màximes sense canvis
importants al Pirineu i al Prepirineu i en lleuger ascens a la resta.
Visibilitat:  
al Pirineu i al Prepirineu passarà d'entre bona i regular a regular. A la
resta del país serà bona en conjunt, si bé hi haurà algunes boires i boi-
rines matinals a planes i fondalades de l'interior.  
Vent:  
vent de component oest fluix amb cops moderats a l'interior i entre
fluix i moderat al litoral, sobretot de llebeig; tot i això, a l'interior del
quadrant nord-est serà fluix i de direcció variable. A la nit girarà a com-
ponent nord entre fluix i moderat en conjunt, si bé als dos extrems del
litoral serà moderat amb cops forts; per altra banda al sector central
del litoral i prelitoral quedarà fluix i de direcció variable. 
Estat del mar:
• Costa Brava:
vent fluix i de direcció variable fins al vespre, però amb domini del com-
ponent oest. A la nit entrarà tramuntana entre fluixa i moderada al nord
del cap de Begur, que serà moderada amb cops forts al nord del cap
de Creus, mentre que al sud de la zona el vent continuarà fluix i de
direcció variable.
Maror amb àrees de marejol. Mar de fons del sud.  
• Costa Central:
vent entre fluix i moderat de component oest, sobretot de llebeig. A la
nit quedarà fluix i de direcció variable.
Maror amb àrees de marejol. Mar de fons del sud. 
• Costa Daurada:
vent entre fluix i moderat de component oest, sobretot de llebeig. A la
nit entrarà el mestral entre fluix i moderat arreu, però moderat amb
cops forts al sud del cap de Salou.
Maror amb àrees de marejol. Mar de fons del sud.

El temps. Previsió
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El Programa de Canal TE ens presenta un Abadejo amb salsa de galeres, un plat senzill d'elaborar, 
baix en greixos i amb un alt valor nutricional. 

Avui, al “Primentons i To-
mates”, la Rosa Mª Sam-
per del restaurant Can
Bunyoles d'Alcanar, ens
presenta un abadejo amb
crema de galeres molt
senzill de preparar. Da-
rrerament les galeres for-
men part de moltes de
les receptes del progra-
ma de Canal TE, la causa
és que estem vivint la mi-
llor època de l'any de la
galera, és durant aques-
tes dates de l'any quan
trobarem aquests crusta-
cis ben ovats i saborosos
per consumir-los. Els in-
gredients necessaris per
fer la salsa són; un fumet
de peix (un caldo curt)
porro poxat i galeres. Per
fer el fumet, picarem el
màxim que puguem les
galeres amb el porro, li
afegirem aigua i el dei-
xem bullir un ratet fins
que redueixi. Un cop re-
duït, el colem i saltejem
unes galeres amb oli i

sal, les deixem refredar i
les pelem i treiem tota la
polpa de galera per a que
a la salsa ens surtin els
trossets de galera. Un
cop ja tenim feta la salsa,
necessitarem un llom de
d'abadejo dessalat al
punt, passar-lo per la pa-
ella, escalfar la crema i
com a toc final afegim un
parell de galeres. L'Aba-
dejo ens ha de quedar
dorat per fora i meloset
per dins, per a aconse-
guir-ho l'enfarinem una
mica i el posem a la pae-

lla a foc lent amb una mi-
ca d'oli fins que ens que-
di doradet. L'abadejo és
un peix blanc molt baix
en greixos, ric en vitami-
nes i minerals. L'alt con-
tingut de sodi de l'abade-
jo el fa incompatible amb
dietes per a persones hi-
pertenses. Aquest marisc
per alguna gent catalogat
de segona categoria no
té res que envejar a la
resta, és molt utilitzat i
recomanat a l'hora de fer
fumets, a part aquest ma-
risc comparat amb d'al-
tres el seu preu és més
raonable. La millor eina
per menjar les galeres
són els dits, i anar xu-
clant a poc a poc fins
arribar al cap, vigilant de
no punxar-se, així galera
darrera galera, sempre
en voldrem una altra. Re-
cordem als nostres lec-
tors que si volen ser els
guanyadors d'un sopar
per a dues persones a un
dels nostres restaurants
col.laboradors, només
cal que ens enviïn un mis-
satge de text amb la clau
següent: TE CUINA al nú-
mero 5516. Contra més
missatges envieu, més
possibilitats tindreu de
guanyar. Finalment, com
diu el nostre estimat
Amado, ara toca arre-
mangar-vos i començar a
cuinar. Bon profit amics!

“Primentons i Tomates”, avui: Abadejo

Les Galeres són el pro-
ducte estrella de les
nostres llotges, durant
aquest període de l'any
degustarem les millors
galeres de la tempora-
da, aquest és el mo-
ment per afegir-les als
nostres plats.

REDACCIO

La recepta de la setmana: abadejo amb crema de galeres
M.E

Rosa Mª Samper i Amado Cebolla, en un moment del programa
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Aquest acord posa fi a un
procès engegat a finals de
2004, entre el Govern
català i l’URV, per tal de
crear aquest Campus.  
Més Ebre: Que represen-
ta haver signat l'Acord?
Josep Monclús: A nivell
Territorial aquest acord
representa el desenllaç de
tot un procés. I ara toca
seguir una sèrie de pas-
sos, per tal de que a meitat
de setembre de 2009 es
pugui dur a terme l'inici de
les obres.
ME: Amb quina quantitat
de recursos es compta
per dur a terme les
obres? 
JM: El Govern es compro-
met a pagar 15 milions
d'euros, una quantitat que
cobreix el projecte arqui-
tectònic que va fer l'URV
també l'equipament del
campus. I el fet que el
finançament sigui en un sol
termini, contribuirà a l'agili-
tació del procés construc-
tiu, amb el que si tot va bé
el curs 2011/12 es podrà

estrenar el nou Campus.
ME: Una altra qüestió,
relacionada amb l'àmbit
universitari ha estat la
implantació de nous
estudis. Quins nous estu-
dis universitaris impar-
tirà l'URV al Campus TE?
JM: En un primer moment
s ' i m p a r t i e n  l e s
Diplomatures d'Infermeria,
Turisme i Empresarials, el

curs 2007/08, es va afe-
g i r  l a  D i p l oma t u r a
d'Educació Infantil i ara
p e r  a l  2 0 0 8 / 0 9  l a
Diplomatura d'Educació
Primària.
Voldria destacar, que amb
el Pla Bolonya, a partir del
curs vinent, les diplomatu-
res passaran a ser estudis
de grau, és a dir passaran
de tres a quatre anys.

ME: Què opina del Pla
Bolonya?
JM:  Personalment, el fet
de seguir les directrius
europees del Pla Bolonya
és positiu perquè allar-
guen un any la formació
dels estudiants i quant a
les llicenciatures seguiran
igual.
ME: Una novetat és que la
carrera d'empresarials
passarà, amb el Pla
Bolonya, a ser Direcció i
Administració d'Empreses,
a més de que tindrà l'op-
ció d'especialitzar-se.
JM: Hi haurà un temps de

coexistència en el temps
dels dos estudis. Direcció i
Administració d'Empreses
permetrà als estudiants
que en l'últim any de carre-
ra puguin optar a especialit-
zar-se en Direcció i
Administració d'empreses
turístiques.
ME: Què ha motivat
aquesta especialització?
JM: Davant la poca deman-
da al nostre Territori d'estu-
dis de Turisme, ha motivat
que l'URV enfoqui aquesta
especialització de cara a la
gestió d'empreses turísti-
ques, que té més cabuda
dins del model de turisme
que es vol aconseguir a les
Terres de  'Ebre. 
ME: Durant la visita que
va realitzar al nostre terri-
tori de la comissionada
d'Universitats i Recerca,
Blanca Palmada, el pas-
sat 29 de gener, es va
parlar de futur?
JM: Sí, ja que tant el direc-
tor del Campus Terres de
l'Ebre, Azael Fabregat, el
delegat del Govern, Lluís
Salvadó, com jo, represen-
tant del departament al
territori, considerem que
s'ha de ser forts en diver-
sos temes, com per exem-
ple els lligats amb salut. 
Pel que no descarto que en
un futur es puguin arribar a
impartir estudis de fisio-
teràpia.
També es va parlar de
mestratges en envelliment
o immigració atenent que
són temes palpables al
nostre territori.

Campus Terres de l’Ebre,
la culminació d’un projecte

El passat 27 de gener,
la Generalitat signava
l’acord de Govern que
permet adjudicar els
recursos econòmics
necessaris per a la
construcció i dotació
del Campus de les TE.

«No descarto que en un futur es puguen arribar a impartir estudis de Fisioteràpia»

DIANA MAR

Josep F. Monclús
DIXA’M VORE

La poca demanda en Turisme propícia la
creació d’una especialització en Direcció i
Administració d’Empreses

Turisme

JOSEP F. MONCLÚS. Director dels serveis territorials d’Innovació, Universitats i Empresa a l’Ebre.

El Director del Campus
de les Terres de l'Ebre
de l'URV, Azael
Fabregat, a l'igual que
el Director dels serveis
territorials d'Innovació,
Universitats i Empresa
a l'Ebre, Josep F.
Monclús, valorava molt
positivament l'acord
de Govern que per-
metrà el finançament
del Campus a Tortosa.  
Així, comentava que
«en un moment tant
complex que estem
vivint ens hem de sen-
tir molt afortunat que
la Generalitat de
Catalunya hagi donat
llum verda a aquest
p r o j e c t e » .
Sobre el procés que ha
finalitzat amb aquest
acord, Fabregat ha
manifestat que «des-
prés del nerviosisme
viscut, que en quatre
mesos la Generalitat
l'hagi aprovat, ho con-
sidero un termini curt,
assumible i compren-
siu».                        
Per últim, el Director
del Campus ha comen-
tat que el seu desig és
que l'obra s'adjudiqui a
una empresa ebrenca.

«Ens hem de sentir
afortunats de que
s’hagi signat»

Azael Fabregat

D.M.


