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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L’Alcalde de Roquetes, Paco

Gas, és nomenat nou

president del CNL.
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II Trobada Esportiva de Centres

de Secundària de les Terres de

l’Ebre
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La Comissió d’Urbanisme de

les TE redacta un Pla

director per frenar les

construccions il.legals en sòl

rústic al territori.
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Mora i Sabaté defensen

conjuntament que «l’A-68 és

una infraestructura vital».
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Societat

Testimoniatge històric del

tortosí Enric Bayerri.
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L’última: 

«Ningú és profeta a la seua

terra». Entrevista al poeta

Albert Roig.

P24

Esports

Futbol base

Es presenta el Torneig
Internacional de Futbol
Base Terres de l’Ebre que es
jugarà a Setmana Santa.
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Propera jornada

L’Amposta visitarà el
Palamòs, el Tortosa el
Guíxols i la Rapitenca rebrà
el Santboià.
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Regional

L’àrbitre Manolo Miras crea
el seu «show» particular en
el partit Gandesa-R. Bítem.
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Handbol

El CH Amposta-Lagrama fa
més història, proclamant-se
campió de la fase regular.
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Castellania
1.000 llocs de treball

L'empresari Joan Ripollès, és qui
encapçala aquesta iniciativa.
Ripollès és conegut  al territori,
per la seva capacitat de diversifi-
cació i èxit empresarial. Ha estat
l'impulsor de Newpackaging, els
cinemes d'Amposta, i moltes
altres iniciatives pioneres a les TE.

1.000 llocs de treball són els que
calculen que el nou eix comercial
aportarà a Amposta. L'empresa
promotora també ha augurat que
el tràfec de consumidors atrets
per les grans marques, beneficia-
ran al comerç tradicional del cen-
tre de la població.  

Des de la seva postura,
l'Ajuntament d'Amposta ha
valorat molt positivament la
creació d'un complex d'a-
questes característiques,
especialment per la seva
ubicació estratègica, si es
tenen en compte els futurs

accessos a la població.  El
temps d'execució del pro-
jecte és tot un repte, ja que
es preveu que en el mes de
març de l'any vinent, la
gran superfície comercial
Carrefour, faci la seva inau-
guració publica.  

Respecte a altres marques
comercials, suposadament
molt conegudes, s'ha dei-
xat la porta entreoberta,
com si ja existissin prea-
cords signats per la seva
implantació a Castellania.

P3
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjuntar
les dades personals, el número de DNI i un telèfon de
contacte. Si es vol signar amb les inicials o de forma
anònima serà sota la responsabilitat del lector. 

Com a ciutadà, esportista i
usuari del Foro Ebre Futbol i
conscient de que molta més
gent se sent com jo, voldria
aprofitar aquest mitjà d’infor-
mació per denunciar uns fets
lamentables així com intolera-
bles tenint en compte els
temps que vivim. Crec que
són més propis d’una dictadu-
ra o, fins i tot, d’una mafia que
no pas de la societat actual,
on tant es reivindica la demo-
cracia i la llibertat d’expressió. 
M’explico: sóc entrenador de
futbol i fa diversestempora-
des que treballo amb els plan-
ters d’un club modest d’a-
questes terres del Baix Ebre.
Feia bastant de temps que
sentia comentaris dins de l’en-
torn del club en el que treballo
que existia un Foro Ebre
Futbol on tenia opcions de
comentar entre altres coses,
temes vinculats al futbol i, fins
i tot, obrir el meu propi tema.
Per circumstàncies que ara
no vénen al cas, a finals de
l’any passat i principis d’a-
quest, vaig entrar-hi i em vaig
fer usuari, acceptant el plec
de condicions i les normes
per participar (no faltar al res-
pecte, no insultar, no fer
comentaris de caràcter
sexual...). 
He creat diversos temes que
han acabat sent tancats per
discrepances fora de to entre
usuaris. Fins aquí podríem dir
que està dins del ‘normal’ per-
què comparat en l’últim cas
que a continuació explico, no
hi ha color!. Tancats aquests
temes, vaig crear el tema en
qüestió: ‘la Pedrea’. Aquest
tema estava creat en l’ànim
de debatre el problema amb

el que es troben els clubs
modestos d’aquestes terres
quan són cridats jugadors
dels seus planters, per fitxar
amb altres de més renom. I
també la crida de jugadors
per participar en tornejos
amb seleccions no oficials o
clubs de renom, saltant-se els
organitzadors el protocol, no
informant i demanant l’opinió
d’aquests clubs. Aquest tema
sembla ser que ha molestat a
certa gent i ha acabat com els
altres: tancat. I sense donar
cap explicació dels motius.
Però el més greu és que han
esborrat infinitat de comenta-
ris on no es veïa cap falta de
respecte ni menys cap insult.
Suposo que alguns veien peri-
llar el ‘negoci’. També voldria
manifestar el meu malestar
envers a l’actitud d’alguns
moderadors que basaven els
seus escrits en provocar a
uns i altres usuaris amb l’ob-
jectiu de que algú es rebotés i
així tenir motius per clausurar
el tema. Però el més greu de
tot és que manipulin els
comentaris... això és vergon-
yós i intolerable, que borren el
que no els interessa d’una opi-
nió i deixen la resta exposada.
Em sento encoratjat i impo-
tent davant d’aquesta injusta i
intolerable situació. I com jo,
altres. No sé si aconseguiré
res i tampoc busco altra cosa
que no sigue respecte i igual-
tat per a tots els clubs modes-
tos. Però teniu clar que des
de la meua dèbil i vulnerable
posició lluitaré contra la pre-
potència i el monopoli que
existeix en aquestes terres.
Sempre!.

J.A.B

Censurar i manipular!
Cartes dels lectors

En un moment tant delicat, econòmicament par-
lant, com el que ens toca viure, encara hi ha per-
sones i organitzacions emprenedores que apor-

ten un valor a
la societat en
general, amb
la seva valen-
tia i iniciativa
empresarial.
Bé es cert,
que no hi ha
empresa que
no faci inver-
sions per

diners, que al cap i a la fí és el que realment mou
l'economia. 
Tot i això, si una noticia d'aquesta indole, fa pocs
temps hagués passat més desapercebuda, avui
es pot valorar com acte heroic.

Un equip d'empresaris ampostins ha decidit
desafiar al mal temps i llançar-se a la mar amb un
projecte modèlic, que donarà molt que parlar
arreu del nostre territori. Un projecte, que preveu
ocupar 1.000 persones en el decurs dels pro-
pers mesos. Un projecte que a part dels llocs de
treball directes, animarà una part de l'economia
de les Terres de l'Ebre, amb l'arribada de grans
empreses de primer nivell i molta notorietat
mediàtica. En definitiva, un projecte ideal per a
fonamentar la sortida de la crisi que estem patint
a les Terres de l'Ebre.
Com sempre, i en aquests cas no hi ha excepció,
tenim un altra lectura. Molts empresaris petits i
botiguers d'Amposta, ja estan patint per la crea-
ció d'aquest macro complex comercial, i molt
especialment per la implantació de grans mar-
ques amb molts recursos econòmics,  amb les
que a partir d'ara hauran de competir.

Un equip d’empresaris ampostins
ha decidit desafiar el mal temps i
llançar-se a la mar amb un projecte
modèlic, que donarà molt que
parlar arreu del nostre territori

Editorial

És moment de valents

La setmana pas-
sada, el director
dels serveis terri-
t o r i a l s
d ' I n n o v a c i ó ,
Universitats i
Empresa, Josep
Felip Monclús, sig-
nava com a “ERC”
un article titulat

“L'A-7 per Campredó, tard i malament”, on,
entre altres divagacions, llençava algunes pre-
guntes malintencionades sobre l'actuació de
l'Ajuntament de Tortosa i el seu Alcalde en
relació a les negociacions amb el govern de
l'Estat pel traçat de l'A-7 al seu pas per
Campredó. Em veig en l'obligació de clarificar
algunes afirmacions totalment gratuïtes que
fa l'autor, que no sé si són fruït del seu desco-
neixement o del seu excés de zel en la defen-
sa del govern que presideix José Montilla. Vull
recordar que a l'Ajuntament de Tortosa, des
de fa un any i nou mesos, governa una coali-
ció de CiU i ERC. Sí, també hi ha ERC, senyor
Monclús. I les responsabilitats, per a bé o per
a mal, són compartides. Per tant, si vostè o la
seva formació política considera que alguna
cosa no es fa bé, el que ha de fer en primer
lloc és plantejar-ho on toca, i després ja tin-
dran el posicionament de cara a la galeria que
considerin oportú. L'Ajuntament de Tortosa,
junt a altres municipis, va presentar al·lega-
cions a l'estudi informatiu de l'autovia A-7, en
el tram la Jana-el Perelló, coneguda popular-
ment com l'autovia de l'interior, en considerar
que parteix el poble de Campredó en dos i en
limita el creixement, deixant incomunicats els
nuclis de Font de Quinto i Raval del Pom. Aquí,
vull destacar el suport expressat pel govern
de la Generalitat a aquestes al·legacions, mal-
grat que després, incomprensiblement,
manté el traçat proposat per Madrid a l'avant-
projecte del Pla Territorial Parcial de les Terres
de l'Ebre. I ara no és el moment de qüestionar
el que ha fet cadascú al territori. Ni preguntar-
se quin és el traçat “dibuixat·” que va enviar el
Govern a Madrid. Ni de buscar tirar les puces
damunt dels altres abans no ens caiguin a
nosaltres. No es pot sortir només a la foto
quan es fan els acords i després desaparèi-
xer. L'Ajuntament té una responsabilitat que

ha acomplert. Esperem que els que vàrem
sortir a la foto el 2005 també complim. Les
gestions a Madrid i a València per aquesta
qüestió han estat moltes, tant a nivell polític
com tècnic. Ho pot preguntar als seus com-
panys de partit al govern de l'Ajuntament de
Tortosa. L'Alcalde es va reunir amb el Director
General de Carreteres del Ministerio de
Fomento per tractar sobre les al·legacions
presentades per l'Ajuntament, i fruit d'aquesta
última reunió s'acorda fer-ne una altra amb el
cap de la Demarcació de Carreteres de
València. Allí hi anem, la regidora
d'Urbanisme, l'arquitecte municipal i un servi-
dor. Resultat: Madrid tira pel dret, no accepta
el canvi de traçat i es manté ferm en la pro-
posta que divideix Campredó. I és llavors
quan l'Alcalde de Tortosa es veu obligat a sor-
tir a la palestra i a reclamar l'empara del
Govern de la Generalitat i el suport de tots els
partits polítics. Perquè el Govern de Catalunya
no ha de sortir només a la foto quan les coses
van bé. Quan es torcen ha d'intentar redreçar-
les. Amb aquesta actitud sembla, senyor
Monclús, que vostè només té interès a salvar
la responsabilitat d'algú.  L'Alcalde i l'equip de
govern, format per CiU i ERC, ha fet el que
havia de fer. I ho continuarem fent. Esperem
que els altres governs, d'un dels quals vostè
en forma part, també ho facin. Miri senyor
Monclús, a Campredó tots ens coneixem, i el
suport de l'Ajuntament de Tortosa està fora
de dubte. Per cert, en el seu article parla de
l'Alcalde i de la regidora d'Urbanisme, però no
esmenta l'alcalde pedani de Campredó i regi-
dor a l'Ajuntament, que ha participat en tot
aquest procés. Vigili perquè es comença
obviant aquest fet, i es pot acabar dient que
l'autovia de l'interior “està encallada per qua-
tre cases a Font de Quinto”, com algú ha
pogut tenir la temptació de dir en algun
moment. Ara, el que fa falta, senyor Monclús
és que treballem tots plegats per assolir un
objectiu comú: tenir una autovia com mereix
el territori d'acord amb els criteris adoptats
pel territori. Una vegada aconseguida aquesta
fita, ja jutjarem els encerts i desencerts de
cadascú. No es tracta de posar-se la bena a
la ferida abans d'hora.
Joan Sanahuja. Alcalde pedani de Campredó i
regidor a l'Ajuntament de Tortosa.

Les responsabilitats amb l’A-7 i Campredó

Opinió
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Aquest projecte s’inclou dintre del Pla de Millora Urbanístic-Cementiri d’Amposta

La Societat Castellania,
S.L.,  conformada per
l'empresari Joan Ripollés
i Jorge Juan Flor, aquest
últim de València, vol
construir una zona
comercial de 19.700
metres quadrats.  El con-
sistori Ampostí és propie-
tari del 30% i ha recolzat
i seguit aquesta iniciativa
des dels inicis, sempre
amb l'intenció de crear un
eix comercial molt impor-
tant, en el que a partir de
la rotonda de Castellania
és vertebri el punt neuràl-
gic de la ciutat, i també
de totes les Terres de
l'Ebre. La primera fase
del projecte, inclou un
Carrefour (hipermercat)
amb 5258 metres i altres
marques com Kiabi amb
1000 metres (roba), Jysk
amb 1000 metres més
dedicats a la llar (mobles
i complements) o Maxi
Zoo (alimentació i com-
plements per a animals)
amb 800 metres, més
uns 8 o 10 comerços
d'Amposta. Amb l'implan-
tació d'aquestes empre-

ses, Ripollès ha explicat
que Castellania S.L. s'ha
vist obligada a iniciar una
segona fase, amb el que
si que és podria donar
cabuda a tota la deman-

da, “aconseguint concen-
trar en una sola zona un
comerç urbà i perifèric
alhora”. 
A més de l'ubicació  de
demanda comercial, l'em-

presari ha esmentat
també la construcció d'un
parc amb arbres autòc-
tons de la zona de 22000
metres quadrats. Quant a
calendari d'obres, la pre-
visió és que la primera
fase s'acabi a finals de
2009 i  inaugurar
Carrefour al març de
2010. Si es compleix,
la segona fase és podria
acabar també a l'any
2010. Aquest macro pro-

jecte de Castellania con-
templa, no només donar
cabuda a un gran nombre
de marques comercials
sinó també preveu la
construcció de pàrkings
(350 en superfície i 7000
soterrats) i si el Govern
ho autoritza construir
198 habitatges lliures, 63
protegits i 39 assequi-
bles. Quan a la possibili-
tat de que la marca
Decatlhon s'estableixi a

la zona, Ripollés ha expli-
cat que per al departa-
ment responsable de la
marca, “els estudis de
mercat estableixen unes
xifres que donen negatiu
per instal·lar-se a
Tortosa, però al final el
procés s'ha paralitzat
arreu de territori”, però
també ha comentat que
48 hores després se'ls
plantejava una alternati-
va. El cost econòmic d'a-
quest projecte ascendeix
a 24 milions d'euros, en
concret és el que costarà
fer la primera i la segona
fase. Referent a això
l'Alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, ha destacat
que es tracta d'un pres-
supost garantit, fet que
en aquests moments és
molt important”. Tot
aquest projecte té previst
donar 1000 llocs de tre-
ball directes segons
Ripollés i quan al petit
comerciant, l'empresari
ha explicat que  se'ls ha
donat moltes facilitats
per instal·lar-se a la nova
zona comercial i hi ha
molts comerciants que
ho han acceptat.
Castellania neix de la
vocació de configurar un
eix comercial que perme-
ti el desenvolupament de
les Terres de l’Ebre, per-
què com ha esmentat
Joan Ripollés “el territori
és de tots” i Castellania
pretén arribar a abastir-lo
en gran mesura.

Carrefour obre el març de 2010 a Amposta

Amposta recolça el
macro projecte d’ini-
ciativa privada, Caste-
llania, que podria es-
denvindre l’eix
vertebrador del co-
merç a les Terres de
l’Ebre.

REDACCIO

Projecte Castellania a Amposta.
ME

“Se’ls ha donat moltes facilitats per
instal·lar-se a la nova zona comercial i hi
ha molts comerciants que ho han
acceptat”.

El petit comerç
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El director general
d'Urbanisme, responsa-
bles de diversos departa-
ments del govern, alcal-
des de les Terres de l'Ebre
i representants del Col·legi
d'Arquitectes, entre altres,
van mantenir una reunió
dimecres d’aquesta set-
mana a la seu de  l'Institut
per al Desenvolupament
de les Comarques de
l'Ebre (Idece) per donar
resposta a la demanda del
territori ebrenc de cons-
truir petites edificacions
en sòl no urbanitzable.  A
la mesura que s’ha arribat
és que la direcció general
d'Urbanisme ejecutarà la
redacció d’ un pla director
urbanístic per regular les
construccions en sòl rús-

tic, i no permetre la cons-
truicció d’ habitatges en
sòl no urbanitzable.
Aquest pla director serà
específic per a les Terres
de l'Ebre i definirà quin és
el model de construcció
que es pot autoritzar.
«Haurà de ser una tipolo-
gia de construcció que
permeti conciliar el con-
cepte de magatzem agrí-
cola, pensat bàsicament
per guardar estris, amb el
d'una petita construcció»,
va dir el responsable
d'Acció Territorial.  També
va participar en la reunió
d'ahir a l'Idece la cap
d'Urbanisme de les Terres
de l'Ebre, Laura Ismael,
que s'ha incorporat aquest
mes. «Volem que el pla el
faci gent coneixedora del
territori», va manifestar
Sabaté.

Urbanisme regularà les construccions en sòl
rústic a travès d’un pla director 

La Direcció General
d’Urbanisme redacta
un pla directori per re-
gular les construc-
cions singulars del te-
rritori ebrenc.

Tots els Ajuntaments ebrencs hauran de seguir els mateixos paràmetres per aprovar llicències

Es vol atendre la peculiaritat del territori, on hi ha el costum de tenir una caseta al camp

REDACCIÓ

El pla director serà específic per a les Terres de l’Ebre tenint en compte les seves singularitats
CEDIDA

L’alcalde de Roquetes,
Paco Gas, ha estat elegit
aquesta setmana, amb
unanimitat de totes les
parts, com a nou presi-
dent del Centre de
Normalització Lingüística
de les Terres de l’Ebre,
desprès que Jordi Gaseni
deixès la presidència el
desembre del 2008 per
incorporar-se en un nou
càrrec com a  represen-
tant de l’Esport de la

Generalitat al territori. El
CNL és un organisme  for-
mat pels 4 Consells
Comarcals i l’Ajuntament
de Tortosa, i Gas ja ocu-
pava abans d’aquest
nomenament la presidèn-
cia del Consorci en repre-
sentació del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
Aquest ha volgut destacar
la feina tan satisfactòria
que està portant el CNL a
les Terres de l’Ebre remar-
cant la qualitat cada vega-
da més notoria dels cur-
sos en català que s’impar-
teixen, i l’augment del per-
centatge d´activitats rela-
cionades amb la llengüa i

la seva participació públi-
ca i acceptació.
«L’objectiu principal és el
fet de poder continuar
amb aquesta dinàmica de
treball, que any rera any
va donant millors resul-
tats». En aquesta mateixa
línia, un dels punts de la
reunió celebrada dimarts
fou també l’aprovació de
la memòria i el programa
per al període 2009-
2011. Gas afronta aques-
ta nova etapa amb il.lusió,
i uns dels principals rep-
tes que es planteja per
començar és conseguir
una ubicació definitiva per
l’edifici que albergui els

treballadors del Consorci,
que actualment són 7.
Avui en dia, el CNL i el
Punt d’Informació Juvenil
comparteixen les
instal.lacions a un barri de

Tortosa. En un futur es
preveu ocupar un espai
cedit per l’Ajuntament de
la ciutat, un edifici situat al
casc antic que ja es troba
en fase de rehabilitació.

Nou president del Consorci
de Normalització Lingüística

L’Alcalde de Roquetes, Paco Gas, substitueix a Jordi Gaseni

REDACCIÓ

Amb la voluntat d'impul-
sar un pacte entre els
grups polítics de
l'Ajuntament de Tortosa i
els diferents agents
econòmics i socials,
Iniciativa ha presentat un
paquet de 21 mesures
per fer front a l’actual
context de crisi econòmi-
ca.  º
Jaume Forcadell, porta-
veu del grup municipal,
afirma que preveuen ini-
ciar una roda de conver-
ses per tal d'enriquir el
document i impulsar un
pacte de ciutat.
Forcadell també ha criti-
cat la manca d'iniciativa
del Govern Municipal
davant la situació econò-
mica, i ha destacat que
en el moment actual cal
accelerar l'elaboració
del Pla Estratègic de
Tortosa, que encara no
s'ha iniciat i hauria d'es-
tar enllestit abans d’aca-
bar el 2009. 

Paquets de
mesures

urgents contra
la crisi

La Setmana Santa, una
de les tradicions més
arrelades al municipi de
Tortosa, torna fidel a la
seva cita anual, enguany
amb un programa que in-
corpora algunes nove-
tats i amb la presència,
convertida ja en habi-
tual, del Festival Interna-
cional de Música Sacra
de Tortosa, que assoleix
ja la seva cinquena edi-
ció. "La Setmana Santa -
ha dit l'alcalde Ferran
Bel- és un actiu cultural i
un actiu turístic del nos-
tre municipi. Per una
banda, mostrem aques-
tes obres escultòriques
de primer ordre que són
els passos, i per l'altra
portem a la ciutat a mol-
ta gent que està passant
aquests dies de vacan-
ces al territori i que vo-
len conèixer les nostres
tradicions.

Setmana Santa
a la ciutat de

Tortosa

«Haurà de ser una tipologia de construc-
ció que permeti conciliar el concepte de
magatzem agrícola, pensat per guardar
estris. El pla no afectarà les legalitzades»

Harmonitzar
«No es tracta d’autoritzar habitatges en sòl
rústic, sinó d’harmonitzar les construccions
tradicionals de l’Ebre com poden ser les
barraques»

Model de construcció

El nou president del CNL, Paco Gas.
Cedida
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Dins les activitats del Pla
Català Esport a l'Escola
s'ha programat per al pro-
per dimecres, 25 de
març, la II Trobada de cen-
tres de secundària de les
Terres de l'Ebre, organitza-
da enguany pel Consell Es-
portiu del Baix Ebre, amb
el suport de l'Ajuntament
de Tortosa i Tortosa Es-
port. Un total de 20 cen-
tres escolars de les quatre
comarques de l'Ebre parti-
cipen en aquesta segona

edició que es durà a terme
a l'Estadi Municipal de Tor-
tosa. El miler d'estudiants

d'ESO, Batxillerat i Cicles
Formatius faran durant to-
ta la jornada, de les 9.00

fins les 13.30 hores, dife-
rents activitats esportives
i també lúdiques. La troba-

da, iniciada l'any passat al
Montsià, continua amb “un
gran èxit de participació
de centres i, per tant, d'a-
lumnat, la qual cosa signi-
fica que l'aposta de la Se-
cretaria per impulsar
aquest programa ha estat
molt encertada” - ressalta-
va el responsable territo-
rial d'Esports, Jordi Gase-
ni. Els objectius d'aquest
programa són “potenciar
la pràctica de l'esport a ni-
vell escolar, per tal de fo-
mentar els hàbits saluda-
bles i valors positius entre
el jovent; a més de servir
com una eina molt útil per
conèixer què són i com
funcionen les entitats i as-
sociacions esportives,
que són i seran els verita-
bles motors de l'esport” - i
també serveix per fomen-
tar la convivència entre l'a-
lumnat dels diferents cen-
tres del territori.

II Trobada Esportiva de Centres de
Secundària de les Terres de l’Ebre

Uns 1.000 estudiants,
de 20 centres esco-
lars, participaran en
la II Trobada de cen-
tres de secundària de
les Terres de l’Ebre.     

El proper 25 de març es practicaran esports com bitlles, futbol-sala, voleibol i mini-esquaix

REDACCIÓ

Els estudiants ebrencs gaudiran de la segona trobada esportiva de centres de secundària.
Cedida

La Casa de la Música és
una de les actuacions
més importants del fons
estatal d'inversió local,
que en el cas de Tortosa
preveu una inversió total
de 6,1 milions. L'edifici
serà una construcció de
nova planta que s'aixe-
carà al solar municipal de
la cruïlla dels carrers
Maria Rosa Molas i Enric
d'Ossó, al costat de l'es-
glésia dels Dolors. De fet,
l'actuació inclou la refor-
ma integral de l'entorn, ja
que a més de la Casa de
la Música, el projecte
també preveu la urbanit-
zació d'una plaça nova.

La Casa de la
Música, un edifici
funcional i pràctic

Aquesta setmana s’ha
obert el concurs públic
per adjudicar les obres de

l'aparcament en superfície
del carrer Mossèn Manyà
de Tortosa, en superfície
amb 125 places -dues de
les quals, habilitades per a
minusvàlids- així com del
carril bici que ha de servir
per millorar la mobilitat al

barri del Temple. El vial ci-
clista unirà la via verda del
Baix Ebre, pel ramal que
entrarà al centre de Torto-
sa a través de l'antic pont
del tren, i el nou traçat que
es construirà en direcció
al Delta. El projecte de l'a-

parcament i del carril bici
té un pressupost inicial de
320.000 euros, una xifra
inferior als 378.000 euros
que tenia l'obra quan fa
dos mesos es van anun-
ciar les actuacions del
fons estatal d'inversió lo-

cal a Tortosa. Aquesta
part de la ciutat és una de
les més castigades de Tor-
tosa per la falta d'aparca-
ment i es preveu en aques-
tes mesures millorar
substancialment l’activitat
del barri. A més el nou
aparcament es comple-
mentarà amb el pàrquing
subterrani, de pagament,
que Tortosa construirà a la
plaça del Carrilet, amb
200 places. També s’hi su-
men altres actuacions per
evitar els aparcaments in-
correctes al Temple.

Obert el concurs públic per adjudicar les
obres del pàrking del Temple de Tortosa
Ja s’han conegut les primeres propostes d’empreses per executar el projecte

REDACCIÓ

El Barça i el València juga-
ran el divendres dia 27 de
març (20.30 h) al pavelló
poliesportiu de Tortosa,
un dels partits oficials de
la Lliga de futbol indoor de
veterans en la que també
participen el Deportivo, R.
Madrid, Ath.Bilbao, At. Ma-
drid, R. Societat, Betis i
Sevilla. Busquets, Milla,
Sergi Barjuan, Amor, Na-
dal, Goico, Carboni i Gi-
ner, entre altres, estaran
al partit, transmès pel Ca-
nal Plus. De manera com-
plementària s’organitza un
campionat d’infantils indo-
or on pendran part 16
equips. El guanyador pas-
sarà a una segona fase.
Ja hi ha entrades anticipa-
des a la venda (8 euros).

Tortosa acollirà un
Barça-València de la
Lliga de futbol indoor
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La darrera Assemblea
general de la
Mancomunitat de la Taula
del Sénia va aprovar el Pla
de competitivitat en matè-
ria turística “cruce de
caminos, tierra de encuen-
tros” que es preveu execu-
tar en 3 anualitats i que el
seu import total és de
5.991.000. El títol del seu
producte singular és “
Paisaje, Tierra y Mar” i
està basat en la suma i
potenciació dels diversos
tipus de turisme actuals
però sobretot mirant de
poder arribar també a
nous sectors de clients,
nacionals i internacionals.
En quant a les actuacions
que es preveuen dur a
terme estan també basa-
des en posar en valor per
a poder aprofitar els nom-
brosos i variats recursos
del territori: històrics,
patrimonials, mediambien-
tals, gastronòmics i de
festes i tradicions. 

La Sénia busca nous
clients nacionals i

internacinals,
a nivell turístic

L'alcalde de l'Aldea, Dani
Andreu, s'ha mostrat
molt satisfet per la res-
posta dels diferents
Ajuntaments i Consells
Comarcals del territori a
la demanda de suport a
la moció que va aprovar
l'Ajuntament Aldeà per tal
de millorar el servei ferro-
viari de l'estació l'Aldea -
Amposta - Tortosa. En
aquesta línia, l'alcalde de
l'Aldea, ha manifestat
que a més a més de les
institucions, també cal
que les diferents entitats
socioeconòmiques i i
agents socials s'impli-
quen al màxim i per això
“em reuniré amb ells per
demanar-los el seu
suport”. Així ha anunciat
que aquesta setmana
començarà les reunions
amb la Cambra de
Comerç, PIMEC, UGT,
CCOO i Consell
Econòmic i Social de les
Terres de l'Ebre. 

Dani Andreu inicia
la ronda de reunions

per millorar el 
servei ferroviari

L'objectiu és facilitar l'ac-
cessibilitat al transport
públic arreu del territori,
per tal d'aconseguir aug-
mentar el nombre de viat-
gers que optin per una
mobilitat sostenible a l'ho-
ra de desplaçar-se. Les
actuacions que es posen
en marxa sumen una
inversió global anual de
214.048 euros, que serà
de més de 171.200 euros
pel que resta del 2009.
Pel que fa a les millores a
Amposta, el DPTOP ha
implantat dues actua-
cions, la nova línia d'auto-
bús, que enllaçarà el nucli
urbà del Poblenou del
Delta amb la capital del
Montsià, efectuant una
única parada intermèdia al
municipi de Sant Carles
de la Ràpita i la millora de
la línia entre Els Muntells i
Amposta  A més, el
DPTOP també ha introduït
dues millores en la línia
d'autobús que actualment
enllaça el municipi de Sant
Jaume d'Enveja i
Amposta. Prellongant el

servei per tal d'arribar fins
al nucli dels Eucaliptus,
que pertany a la capital de
la comarca del Montsià. A
més, s'ha tingut en comp-
te l'oferta existent, analit-
zant el conjunt de línies de
transport regular exis-
tents a la comarca, per tal
de facilitar la connexió
directa amb Tortosa.
D'altra banda, s'ha habili-
tat una nova expedició
d'anada i una altra de tor-
nada, per donar resposta

a les necessitats de mobi-
litat concentrades espe-
cialment al matí. Les dues
actuacions de millora de
les connexions amb
Amposta suposen una
inversió per al 2009 de
34.773 euros. D'altra
banda, el DPTOP posa en
funcionament avui noves
expedicions a 3 línies que
connecten Tortosa amb
els municipis del seu
entorn i que gestiona l'em-
presa Hispano de Fuente

en Segures, SA. Del tal
manera que la línia Alfara
de Carles - Roquetes -
Tortosa, oferirà 6 expedi-
cions més (3 d'anada i 3
de tornada, Tivenys -
Bítem - Tortosa afegirà 8
expedicions diàries als
serveis actuals, 4 d'anada
i 4 de tornada i pel que fa
a la linia Vinallop - Tortosa,
es passarà d'oferir 8 sor-
tides diàries a 13 (6 d'a-
nada i 7 de tornada),
entre les 6.55 i les 20.05
hores, de dilluns a diven-
dres. 
Aquestes tres actuacions
sumen una inversió per al
2009 de 82.068 euros. 
Finalment, el DPTOP posa

en funcionament noves
expedicions al servei de
vertebració Móra d'Ebre-
Tortosa i al servei comar-
cal Riba-roja-Móra d'Ebre,
garantint la coordinació
horària entre tots dos. En
aquest sentit,  Móra
d'Ebre - Tortosa afegeix
dues expedicions diàries
a les ja existents, una d'a-
nada i una altra de torna-
da. Així, amb les noves
sortides, es podrà arribar
a Tortosa abans de les
8.00 hores, i tornar des
de Tortosa a les 14.30
hores, d'acord amb els
horaris laborals i lectius.
L'oferta dels dies feiners
augmentarà un 33%, i
comptarà ara amb 6 expe-
dicions totals, 3 d'anada i
3 de tornada, de dilluns a
divendres, entre les
06.55 i les 18.07 hores.
L'oferta els caps de set-
mana es manté. 

A més de les
dues capitals de comarca,
les millores introduïdes en
aquesta línia, beneficien
també els municipis de
Móra la Nova, Ginestar,
Rasquera, Benifallet,
Xerta i Aldover, que veu-
ran incrementada l'oferta
disponible. 
D'altra banda, amb l'ob-
jectiu de vertebrar el terri-
tori amb la xarxa de trans-
port públic, les noves
expedicions estaran coor-
dinades amb el servei de
bus que enllaça Móra
d'Ebre i Tortosa.

El PTOP amplia la xarxa de transport 
públic a les Terres de l’Ebre

el DPTOP posava en
marxa aquest passat
dilluns 16 de març un
conjunt de millores del
transport públic per
carretera a les TE.

Un nou servei comunicarà Poblenou del Delta amb Amposta.

Augmenta la freqüència dels serveis entre Móra d’Ebre i Tortosa.

REDACCIO

Autobusos de la companyía HIFE.
Cedida

Aquest sitema no entrarà en funcionament a
les TE fins final de 2010 inici de 2011.

Integració tarifària

El delegat del govern al
Camp, Xavier Sabaté, al
llarg de la setmana ha rea-
litzat diferents declara-
cions en les que defensa
l'instal·lació del magatzem
temporal centralitzat de

residus radioactius de
totes les nuclears de
l'Estat a Catalunya.
Provocant un allau de críti-
ques des dels grups ecolo-
gistes però també des
dels socis de govern del
PSC a la Generalitat, ERC i
ICV. Sabaté s'ha manifes-
tat «més partidari que mai»
que Catalunya sigui el lloc
on s'instal·li l'MTC (magat-

zem temporal centralitzat).
Sabaté defensa que ens
hem de quedar els residus
per «Per responsabilitat»,
«per estalvi», «pel que pot
suposar per a Catalunya
d'increment de recursos»,
«perquè podem ser un
referent mundial» en inves-
tigació, i perquè els resi-
dus «no suposen cap
mena de perill». Respecte
a aquestes declaracions,
ERC considera «desafortu-
nades» les declaracions
del delegat del govern i
considera «llastimós» que
«relegui el desenvolupa-
ment socioeconòmic de
les comarques del sud de
Catalunya a la dependèn-

cia d'una industria agòni-
ca”. També li recorda «el
missatge unànime del terri-
tori en sentit contrari a la
construcció» de l'MTC, «a
més de la decisió del
Parlament de Catalunya
contrària a la instal·lació
d'aquest magatzem en
territori català». En el
mateix sentit es va pronun-
ciar el diputat ecosocialis-
ta Daniel Pi, segons el qual
«la primera obligació del
delegat hauria de ser com-
plir amb les decisions del
Parlament».  Per la seva
banda, la Coordinadora
Anticementiri Nuclear de
Catalunya va més enllà, i
qualifica Sabaté «d'antide-

mocràtic» i anuncia que
demanarà al president
Montilla la seva destitució.
D'altra banda, Ecologistes
en Acció no descarta
«mobilitzacions al carrer
en contra d'aquest
emplaçament» i diu que
l'MTC no es pot acceptar
«ni a Catalunya ni enlloc
mentre no hi hagi un calen-
dari de tancament de les
centrals». En el moment
de tancar la redacció arri-
bava una nota en la que
se'ns comunicava que la
Presidència de la
Generalitat ja havia parlat
amb Sabaté sobre tot el
que ha succeït, instant-lo a
reflexionar.

Sabaté, màxim partidari
d’instal·lar el MTC a Catalunya

Els socis de govern critiquen el seu posicio-
nament i l’insten a rectificar

REDACCIO
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En el transcurs de la reunió,
tots dos van reiterar la posi-
ció de les Terres de l'Ebre
per tal que la connexió de
l'A-68  es faci a través de
l'Eix de l'Ebre a la vegada
que es desdobli la N-420,
que a través de la Terra Alta
i la Ribera d'Ebre dóna sor-
tida al camp de Tarragona,
el que s'ha vingut anome-
nant l'opció catalana. “És el
moment de lliurar la batalla
pel traçat de l'A-68 per
l'Ebre i la N-420”, han
assenyalat, “davant la mobi-

lització legítima que s'està
produïnt al país Valencià,
cal treballar plegats perquè
finalment l'opció catalana

sigui la que es desenvolupi.
El nostre territori necessita
d'aquesta infraestructura,
és vital per al nostre creixe-

ment i hem de treballar ple-
gats perquè així sigui”.En
aquest sentit, Mora ha
recordat, que l'opció cata-
lana és la més econòmica i
la que menys impacte
medioambiental pot origi-
nar. I és que aquesta opció
només representaria per

part de l'Estat la realització
de l'obra des de
Valdeargorfa fins a
Gandesa, ja que a partir
d'aleshores, seria la
Generalitat la que assumiria
tant el desdoblament de la
C-43 fins a Benifallet, com
la de l'Eix de l'Ebre fins al
Port dels Alfacs. I només
caldria afegir desdoblar la
N-420. D'altra banda,
també han recordat que
tant València com el Camp
de Tarragona ja estan con-
nectats amb l'Aragó mit-
jançant vies ràpides de
comunicació. Les accions
per aconseguir la sortida
de l'A-68 al mar per l'Ebre i
la N-420 continuaran. Així,
José Luis Mora ha anunciat
que aquest mes d'abril es
realitzarà una trobada de
suport a l'opció catalana a
Gandesa, a la qual estan
convidats tots els alcaldes,
els parlamentaris i els dele-
gats del Govern a l'Ebre i a
Tarragona per tal de mos-
trar l'adhesió al document
conjunt que han redactat
les quatre cambres
(Tortosa, Reus, Valls i
Tarragona) en què es reivin-
dica la doble sortida per
Catalunya de l'A-68. 

“L’A-68, una infraestructura vital”

El president de la
Cambra de Comerç
de Tortosa, José
Luís Mora, i el sena-
dor per l’Entesa ca-
talana, Joan Sabaté,
es reunien conjunta-
ment, el dimarts
passat, amb el se-
cretari d’Estat de
Planificació del Mi-
nisteri de Foment,
Víctor Morlan.

“És el moment de lliurar la batalla pel traçat de l’A-68 i la N-420”
L’opció catalana és la més econòmica i la que té més en compte el mediambient

REDACCIÓ

Reunió amb el secretari d’Estat Víctor Morlan.
Cedida

El Govern de la
Generalitat ha contractat
1.000 persones en atur
per netejar la superfície
forestal del país afectada
pels últims episodis de
vent. D'aquesta manera,
es pretén reduir el risc
potencial d'incendi fores-
tal. Aquestes persones
contractades han realit-
zat un període de forma-
ció que ha inclòs, entre
d'altres aspectes, indica-
cions bàsiques en matè-
ria de seguretat i preven-
ció de riscos laborals,
informació cartogràfica i
descripció de cadascuna
de les tasques que han
de realitzar en les zones
a què se'ls ha adscrit.
Avui divendres es presen-
ten a Tivissa, aquests tre-
balls a les Terres de
l'Ebre. 

1.000 llocs de
treball i boscos
més nets, una
nova campanya
de la Generalitat

Dimarts passat 17 de
març els Bombers de la
Generalitat eren alertats
d'un incendi en un habitat-
ge al carrer de la Pau
número 12 de Sant
Carles de la Ràpita. El foc
havia afectat una vivenda
unifamiliar de planta baixa
i primera planta, i ha cre-
mat completament un
sofà, una tauleta i una
estufa. A l'arribada dels
bombers el foc ja estava
apagat, però a l'interior
s'ha trobat el cos d'una
persona morta possible-
ment per intoxicació de
fum. Es tracta d'un home
de 57 anys, Juan José
CB. D'altra banda, els
bombers també han tre-
ballat en les tasques d'ex-
tinció d'un incendi fores-
tal a la serra de
Codonyol, al mateix
terme municipal, en tres
hores es va tindre contro-
lat i en les tasques d'ex-
tinció van col·laborar deu
dotacions terrestres i tres
mitjans aeris (dos avions
de vigilància i atac, i un
helicòpter bombarder).

Mor un home en
un incendi a 

Sant Carles de la
Ràpita

El Palau de la Diputació de
Tarragona acollia ahir la
sessió inaugural de les jor-
nades “L'autoocupació de
les persones discapacita-
des”, organitzades per
l'Organisme Autònom
Desenvolupament Local
(OADL) de la institució inter-
comarcal. Aquestes jorna-
des, que també es duran a
terme a la Cambra de
Comerç de Tortosa i al
Palau Bofarull de Reus, els
propers dilluns 23 i 30 de

març, respectivament, trac-
ten l'autoocupació de les
persones que pateixen
algun tipus de discapacitat,
ja sigui física o psíquica i
giren entorn de les eines
necessàries per fomentar
l'ocupació d'aquest col·lec-
tiu. També tracten la crea-
ció d'instruments per a
l'emprenedoria. Aquesta
activitat va destinada,
sobretot, a totes les perso-
nes discapacitades en
situació d'atur que vulguin
autoocupar-se, a les asso-
ciacions de persones disca-
pacitades i  als centres
especials de treball.
Tanmateix, l'activitat també

està oberta a les empreses
de la demarcació, als tèc-
nics i tècniques de promo-
ció econòmica i a totes les
persones interessades en
aquest tema.
Les sessions formatives
combinen les experiències
de persones amb discapa-
citats que han pogut desen-
volupar una carrera profes-
sional amb la formació tèc-
nica per aconseguir ajuts
per a persones emprenedo-
res d'aquest col·lectiu.
També es mostra als assis-
tents, a través de casos
pràctics, les diferents eines
que els emprenedors han
de tenir en compte a l'hora

de projectar un negoci. Val
la pena destacar la partici-
pació a les jornades de l'ac-
tor, guionista i director de
cinema, Albert Espinosa,
que ha relatat la seva expe-
riència en una ponència titu-
lada “La força de ser espe-
cial”. Espinosa, que té una
discapacitat, ha aconseguit
fer-se un lloc al món del

cinema amb pel·lícules com
Planta 4a, Tu vida en 65
minutos o No me pidas que
te bese porque te besaré.
Per altra banda, el presi-
dent i fundador de la
Cooperativa la Fageda,
Cristóbal Colon, exposarà
l'experiència d'aquesta  exi-
tosa empresa, amb treba-
lladors discapacitats.

La Cambra de Comerç de Tortosa
acollirà unes jornades per discapacitats
Albert Espinosa relata la seva experiència personal

REDACCIÓ

València i Tarragona ja estan connectats amb
l’Aragó mitjançant vies ràpides de comunicació.

Ara toca l’opció catalana

Acte innaugural de “l’autoocupació de les persones discapacitades”
Cedida
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A partir d’ara, tots aquells
historiadors que ho
necessiten podran acce-
dir a aquest fons docu-
mental cedit per
l'Associació Historiador
Enrique Bayerri, que l'ha
traslladat des de la Real
Academia de la Historia, a
Madrid, on estava diposi-
tat des que va morir l'au-
tor.
Així, en un acte que ha
comptat amb la presència
de l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, el president
de l'Associació
Historiador Enrique
Bayerri, Francesc Celma,
del director de l'Arxiu,
Albert Curto, del regidor

de Cultura, Joan Caballol,
i de Carlos Martorell, una
de les persones que més
ha treballat per l'arribada
d'aquesta documentació
a la ciutat, es realitzava la
presentació del fons.
El volum de la documenta-
ció que representa el lle-

gat d'Enrique Bayerri, és
impresionant i se'n desta-
ca l'esforç de l'Associació
per conservar-la, així com
l'agraïment al seu presi-
dent per fer possible el
seu retorn a Tortosa per
part de l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel.

Pel que fa al contingut del
llegat, el director de
l'Arxiu, Albert Curto, ha
destacat la "singularitat"
d'Enrique Bayerri, un
home dotat d'una "curiosi-
tat enciclopèdica" i d'una
"capacitat de treball titàni-
ca". Curto ha recordat els

9 volums escrits sobre la
"Historia de Tortosa y su
comarca". El fons Enrique
Bayerri consta de 320 lli-
galls que inclou notes
manuscrites, corres-
pondència i retalls de
premsa, el conjunt del
qual va ser la matèria pri-
mera que acabaria
nodrint els seus estudis.
Entre els temes estudiats
per Bayerri destaquen els
religiosos i els locals.
Curto ha afirmat que
l'Arxiu inventariarà el fons
amb l'objectiu de posar-lo
a l'abast dels historiadors
que vulguin fer recerca.
El president de
l'Associació Enrique
Bayerri, Francesc Celma,
ha destacat la condició
"humil" d'un personatge
"extraordinari", i ha qualifi-
cat de molt important el
retorn a Tortosa de tot el
seu llegat.

Testimoniatge històric,
tortosí i de comarca

El valuós fons docu-
mental de l’historiador
i periodista tortosí En-
rique Bayerri Berto-
meu (1882-1958) ha
arribat al’Arxiu Histò-
ric de les Terres de l’E-
bre.

“Bayerri era un home dotat d’una ‘curiositat enciclopèdica’”, Albert Curto.

Entre els temes estudiats per Bayerri destaquen els religiosos i locals.

DM

Francesc Celma i Ferran Bel amb el llegat documental.
Cedida

El (RE)CREA(RE) 
arriba a la vuitena edició

(RE)CREA(RÉ) presenta
les bases per a la con-
vocatoria 2009. El cer-
tamen està obert obert
a la participació de tots
els i les joves d'entre 12
i 30 anys, que hi poden
participar individualment
o col·lectivament i és de
temàtica ll iure. Les
modalitats que s'han
establert han estat foto-
grafia i vídeo. Lehmann
ha parlat de la voluntat
de l'àrea de Joventut en
"apropar el certamen a

tots els joves tortosins,
més enllà de l'àmbit del
nucli de Tortosa". 
Amb aquesta finalitat,
està previst organitzar
una exposició itinerant
amb les obres presenta-
des a concurs a cadas-
cun dels pobles del
municipi un cop finalitzi
la mostra. A més,
el dissabte 28 de març
tindrà lloc a l’Auditori
Felip Pedrell, la Festa
Jove Intercultural amb la
projecció dels vídeos
presentats a concurs i
amb el l l iurament de
premis, que han estat
adjudicats per votació
popular. 

L’entrega de premis es clausurarà amb el grup
de breakdance “Lunaticks Crew”.

REDACCIÓ

El Govern de la
Generalitat finançarà un
total de 180 actuacions
de rehabilitació i millora
del patrimoni cultural
català per un import de
25,38 milions d'euros
procedent de l'anomenat
1% cultural. 
Aquesta aportació, com-
plementada amb la que
hi faran els municipis,
significarà una inversió

global de 46,38 milions
d'euros.
El programa 1% cultural
es concreta en protocols
de col·laboració entre
els departaments de
Cultura i Mitjans de
Comunicació i de Política
Territorial i Obres
Públiques, segons els
quals el Govern destina
l'u per cent de totes les
obres que promou a
actuacions de conserva-
ció, intervenció en cen-
tres històrics i restaura-
ció del patrimoni arqui-
tectònic i arqueològic,

d'acord amb el que pre-
veu la Llei del Patrimoni
Cultural Català. Dels
25,38 milions d'euros
aportats per la
Generalitat, un total de
20,48 sufragaran direc-
tament obres de millora
de l'espai públic i de
rehabilitació d'edificis
ubicats en els centres
històrics, i 4,9 serviran
per redactar projectes.
Els ajuntaments hi contri-
buiran amb 20,93
milions. Així a les Terres
de l'Ebre l'aportació de
la Generalitat serà de
2,46 milions d'euros i
per la seva banda els
municipis aportaran 2,36
milions d'euros. Entre les
actuacions que s'execu-
taran en aplicació de
l'1% cultural en el perío-
de 2009-2011, a les
Terres de l'Ebre, hi ha els
castells de Llordà  a
Horta de Sant Joan.

1% per a la rehabilitació
del nostre patrimoni

Més de 20 milions d’euros, van a obres de
millora de l’espai públic i de rehabilitació.

REDACCIÓ

L'Escola d'Art i Disseny de
Tortosa ha obert el perío-
de de matriculació als
nous cursos monogràfics
de restauració, pintura,
gravat, ceràmica, dibuix,
fotografia i disseny gràfic.
Fins al 31 de març, tot-
hom qui estigui interessat
a adquirir o ampliar conei-
xements sobre aquestes
matèries artístiques pot
efectuar la inscripció. Així
en restauració s'imparti-
ran classes adreçades a
aprendre a restaurar
mobiliari i objectes etnolò-
gics I i II, conservació i res-
tauració de pintura d'obra
pictòrica i pràctiques de
restauració i conservació
de paper: documents d'ar-
xiu i obra gràfica (2a part).
En pintura, els curs es
centrarà en la teoria i pra-
xis de l'obra d'art. En gra-
vat, s'estudiarà el fotogra-
vat i per últim en ceràmi-
ca, hi haurà iniciació i per-
feccionament en aquesta
disciplina.

L’Art d’aprendre a
través de cursos
monogràfics

La Sala d'Exposicions
Municipal de Deltebre,
acollirà del 27 de març
fins el 12 d'abril, una
exposició molt interes-
sant i moderna, sobre
els efectes especials en
maquillatge en el món
del cinema. 
A més, ens permetrà
conèixer noves profes-
sions o professions poc
usuals.  A la mostra tro-
barem des de peces
fetes expressament per
al cinema o televisió, ja
siguin pròtesi, parts
humanes o cossos, alho-
ra que també s'exposa-
ran fotografies de rodat-
ges i processos crea-
tius. El dia de l'inaugura-
ció, el 27 de març, la
jove profesional de
Deltebre, Cristina
Iglésias aplicarà una prò-
tesis de silicona de
reconstruccions facial en
directe i desvetllarà
alguns secrets existents
al voltant del cinema de
terror. 

“Terror” a

Deltebre

Més de 300 lligalls
amb abundant
documentació de
Tortosa i TE.

Documents
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En són seixanta, amb repre-
sentació internacional de paï-
sos com Kuwait, Egipte, Du-
bai, Hong Kong, Anglaterra i
Itàlia, amb clubs com la Ro-
ma o el Lazio. Barça, Espan-
yol, Vila-real i Getafe són els
estatals de primer nivell que
també hi pendran part, junta-
ment amb tots els ebrencs,
en aquest esdeveniment es-
portiu que superarà les expe-
tatives i que suposarà una
excepcional promoció del
nostre territori.
Aquesta és l’altra vessant
més destacada del torneig. I
és que en uns moments de-
fectuosos per l’economia,

les Terres de l’Ebre rebran
una bona injecció amb tot el
que comportarà un esdeveni-
ment com aquest.
Fernando Garcia, Director
Tècnic del Torneig, destaca-
va, en la presentació que va

fer-se ahir dijous, aquesta
promoció turística amb la vi-
sita «d’unes 4.000 persones
entre jugadors, tècnics, di-
rectius i pares dels nois».
Garcia, a més, afegia que
«per allotjar a tota la gent

que ens visitarà, s’ocuparan
albergs, cases rurals i hotels
del territori. I el cent per cent
de proveedors i col.labora-
dors són empreses de casa
nostra».  Tortosa, l’Ametlla,
Deltebre i la Ràpita són les

seus durants els dies 10, 11
i 12 d’abril. El divendres
Sant, dia 10, a Tortosa, per
la tarde, es farà la presenta-
ció de tots els equips amb
actuacions i desfilades per
carrers de la ciutat. Poste-
riorment, l’aleví del Tortosa i
de la Roma disputaran el par-
tit inaugural. A Tortosa s’hi ju-
garà la fase prèvia d’infantils
i alevins i les finals de conso-
lació, diumenge al matí. A l’A-
metlla ho faran altres grups
d’alevins i, el diumenge, es
disputaran les finals del tor-
neig. A Deltebre, Camp Nou i
l’Aube, efectuaran la primera
fase els benjamnins i a la Rà-
pita, els prebenjamins.

Esport i promoció turística

El Torneig Internacio-
nal de Futbol base Te-
rres de l’Ebre torna a
ser una realitat. Ahir
fou presentat i ja es co-
neixen els equips. 

TORNEIG INTERNACIONAL TERRES DE L’EBRE. DIES 10, 11 I 12 D’ABRIL

Es calcula que unes 4.000 persones visitaran les Terres de l’Ebre amb motiu del torneig

M.V.

Tortosa, on es farà la
presentació oficial,
l’Ametlla, Deltebre i la
Ràpita seran les seus del
torneig.

Quatre seus

En l’edició d’avui, a la
plana 2, hi ha una carta
al director en la que un
entrenador ebrenc mani-
festa el seu malestar per
una situació derivada
d’un Foro. Bé, indepen-
denment de la queixa d’a-
quest entrenador, que,
lògicament, tindrà els
seus motius per fer-la, re-
cordo que circumstàn-
cies com aquesta ja vaig
exposar fa unes setma-
nes, en aquesta  colum-
na d’opinió, que podien
passar. 

Els Foros, per a mi,
van suposar un camí ex-
traordinari d’interrelació.
Però s’havien de saber
interpretar. Principalment
amb respecte i dins
d’uns limits. Està bé.
Però, de la mateixa for-
ma, la problemàtica tam-
bé pot aparèixer per sa-
ber, en casos concrets,
qui i com marca aquests
limits. 

Aquest entrenador diu
que s’ha manifestat dins
de la normativa establer-
ta al Foro. Llavors, per
mitjà del MÉS EBRE mos-
tra el seu malestar si no
pot intervenir-hi de la for-
ma que voldria. 

Es l’altra cara de la
polèmica que poden su-
posar els Foros (parlo en
general, per tots). 

Darrerament també sé
que un Foro d’un club va
obrir manifestacions
creuades i interessades
que van comportar ma-
lestar per una de les
parts afectades. 

I aquest malestar,
arran de la incorrecta uti-
lització d’un Foro, pot te-
nir altres conseqüències
més negatives.

Els foros.
Vaig dir-ho

L’opinió de Michel

Toni Ruiz, vicepresident del
CF Amposta, va estar dilluns
al programa Més Esport, de
Canal TE. El directiu va parlar
de l’empat de l’Amposta al
camp del Santboià (2-2) i de
la bona temporada que està
fent l’equip en el retorn a Ter-

cera divisió. Ruiz, a més, va
informar que serà molt com-
plicat, pràcticament impossi-
ble, poder arribar a complir
amb el 100 % de les nòmi-
nes dels jugadors: «S’ha in-
tentat però si no apareix una
Mare de Déu no veig possibi-
litat. Per arribar al 70 % que
ja vam dir a Nadal haurem de

fer un gran esforç, principal-
ment entre dos o tres direc-
tius que ens hem d’implicar a
nivell econòmic per a poder
arribar-hi». El vicepresident
considera, a diferència de
les declaracions de Tarrazo-
na de fa unes setmanes, que
des de l’Ajuntament i l’Alcal-
dia s’ha ajudat en tot el pos-

sible i també que era un risc
comptar amb un patrocina-
dor que no existia: «Però la
situació actual, amb la crisi
econòmica, ha desbordat to-
tes les previsions». Sobre la
temporada vinent, Toni Ruiz
deia que «com la majòria de
clubs, haurem de reconduir
la situació. S’ha de comptar
més amb jugadors de casa i
de la comarca». Pot passar
que hi hagi jugadors que no
vulguin continuar. I que mar-
xaran. Segur. Però també n’-

hi haurà que, amb l’estat ac-
tual de l’economia, no tin-
dran millors opcions, com ja
ha pogut passar. Ruiz va des-
tacar la professionalitat de
tota la plantilla per la seua
dedicació, malgrat la situa-
ció, i també la labor de Na-
cho amb qui creu per poder
seguir la propera lliga al cap-
davant de l’equip.

«El 30 % no podrà ser» 
La directiva farà un gran esforç per poder complir amb el 70 %

M.V.

CF AMPOSTA

La presentació del torneig es va fer pel matí a Barcelona i per la tarda a l’Hotel Corona de Tortosa.
ME

«Dos o tres directius
haurem d’implicar-nos
econòmicament per poder
complir amb el 70 %»

Toni Ruiz
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Sí, és un rival directe en la
lluita per fugir de la part
compromesa. I per això la
victòria va tenir més im-
portància. A més, els resul-
tats van acompanyar i el fu-
tur es mira amb més
optimisme, amb la per-
manència més prop.

El partit va complicar-se
quan el Cornellà va
avançar-se en el marcador.
No obstant, els de Teixidó
estaven ben posats i van
remuntar en un minut clau.
Raül, un dels destacats,
amb una centrada-xut, va
establir l’1-1. Acte seguit,
fou Sergi José qui va mar-
car. A la represa, amb el
partit obert, els rapitencs
van estar aplicats i van po-
der mantenir el resultat.
Edu Aguilar va sentenciar
en temps afegit amb un gol

extraordinàriament cele-
brat. Era lògic.

Diumenge vinent, la Rapi-
tenca rebrà el Santboià,
cinquè classificat. Serà un
partit complicat, però que
l’equip costaner afronta
amb energia renovada. Una
nova victòria ja donaria
molta tranquil.litat. La zona
de descens directe està
ara a set punts.

D’altra banda, cal desta-

car que Carlos Gilabert va
ser titular diumenge pas-
sat. Després de no haver
jugat en unes jornades, el
davanter, tal com va
avançar MÉS EBRE en la da-
rrera edició, volia forçar tot
i la lesió i que el metge de
la mutua li havia aconsellat
que havia d’estar de baixa,
segons ens va informar ell
mateix.

D’aquesta forma, Gila-

bert, molt motivat, com la
resta de l’equip, va recupe-
rar la titularitat i va demos-
trar que té ganes de col.la-
borar directament amb
l’equip per assolir la per-
manència.

L’Amposta, per la seua
part, segueix enlairant-se.
Un gol polèmic va privar-li
de la victòria diumenge
passat al camp del Sant-
boià, quan els locals van
empatar en els darrers mi-
nuts. Però la millora com a
visitants i la fermesa a ca-
sa permet somniar en aca-
bar entre els primers. Diu-
menge, els de Nacho
Pérez juguen a Palamòs
(12 h). Una victòria els dis-
pararia cap a les primeres
places, prop de la zona de
promoció d’ascens. És un
al.licient i també és qüestió
de creure-s’ho.

Carlos Gilabert va tornar a
jugar, tot i la lesió

La Rapitenca va guan-
yar un partit amb do-
ble valor diumenge
passat, contra el Cor-
nellá (3-1), rival direc-
te a la taula.  

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca va fer un pas ferm endavant en guanyar el Cornellà (3-1)

REDACCIÓ

Carlos Gilabert, en una acció d’un partit de la Rapitenca.
ME

El CD la Cava va rebre, diu-
menge passat, l’Olèastrum
(1-1). Fou la sorpresa de la
jornada. Els cambrilencs, tot
i que han donat baixes darre-
rament, com la d’Archi, cal
dir que van fer una bona
imatge, entrenats ara per An-
tonio Dominguez. I és que si
bé és cert que la Cava va do-
minar inicialment, avançant-
se en el marcador, els visi-
tants, a la represa, amb l’1-1,
van tenir més profunditat i
van gaudir de dues o tres
ocasions per haver fet el se-
gon gol, protestant, a més,
dues accions dins l’àrea lo-

cal. La Cava no va trobar-se
comode en el segon temps i,
malgrat crear ocasions pun-
tuals, no va poder trencar
l’empat. Els de Morales, que
continuen encapcel.lant la
taula, visiten diumenge l’Hos-
pitalet abans del rebre el
Camp Clar. Ahir, el comitè ha-
via de decidir quan es dispu-
taran els minuts pendents
d’Ulldecona i havia de ratifi-
car la clausura del camp ull-
deconenc. La Cava inicia un
tourmalet particular en les
properes jornades que mar-
carà el seu futur. L’autoesti-
ma i la confiança seran bàsi-
ques per afrontar-lo.

El CD la Cava visita
l’Hospitalet, diumenge
Posteriorment, rebrà el Camp Clar

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Santi Pelejà, president del
CD Tortosa, va anunciar per
a MÉS EBRE que, en principi,
la directiva té intencions de
seguir la temporada vinent:
«vam agafar-ho per dos anys
però la veritat és que les co-
ses no han anat com esperà-
vem. I ens fem responsables
de la part que ens corres-
pon. Per això, amb més mo-
tivació, la idea és continuar
l’any vinent. Falta encara par-
lar amb una persona i acabar
d’ultimar-ho. Però, insisteixo,
la intenció és aquesta».

D’altra banda, el president
reconeixia que la crisi està
afectant: «ho portem amb la
màxima tranquil.litat i també
amb discrecció, però és clar
que es nota. No obstant,
amb el treball de tota la jun-
ta, que he de dir que és sen-
sacional, buscarem complir
amb el que teníem previst».
Pelejà també va dir que els
actes commemoratius del
centenari es començaran a
conèixer en les properes set-
manes. A nivell esportiu, el
president va destacar el
triomf del Tortosa, amb qui
va debutar Dario (Catllar),
contra el tercer classificat, el
Llagostera: «principalment, a
diferència de la jornada ante-
rior, per la intensitat i l’actitud
amb la que es va jugar». Es

veritat. El Tortosa va fer un
partit molt complet en l’as-
pecte defensiu. La resta va
ser molt tàctic, de molta llui-
ta. Per ocasions, els de Coch
van merèixer la victòria. Raül
va marcar el gol del triomf en
aprofitar un servei de Subi.
Un triomf molt valuós que
allunya al Tortosa de la zona
de descens directe. 

El Tortosa visita diumenge
el Guíxols (17 h). Posterior-
ment, rebrà el líder actual, el
Benavent. 

La junta del CD Tortosa té
previst seguir l’any vinent

Així va manifestar-ho el president
REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

Raül va fer el gol, diumenge.
CANAL TE

El Tortosa, que amb
Ramon Coch ha sumat 7
punts de 12, visita
diumenge (17 h) el
Guíxols. Dario va debutar

Enlairar-se

La Rapitenca rebrà el
Santboià, diumenge (12
hores) i l’Amposta
(mateix dia i hora),
visitarà el Palamòs.

Propera jornada

El dimecres va presentar-se a Barcelona, al Museu Colet, la
IX edició del Mundialet MIC que es celebrarà a la Costa Bra-
va durant la Setmana Santa. Un total de 152 equips, proce-
dents de 29 països jugaran en aquest torneig del que n’és el
Director Juanjo Rovira. A la presentació va estar-hi Dani Alves,
jugador del FC Barcelona. Els representants ebrencs seran el
Tortosa juvenil i una selecció TE d’aquesta categoria. 

El brasiler Dani Alves va estar en  la
presentació del Mundialet MIC 2009

ACTUALITAT

CEDIDA

El Roquetenc es va desfer
del Sant Joan Despí (3-0) i
segueix dibuixant una línia
ascendent.

Alex Accensi i Alex Galle-
go (2) van ser els autors
dels gols en un partit domi-
nat pels de Javi Cid però en
el que els gols es van fer
esperar, tot i que ja van
existir ocasions a la primera
meitat per haver-los acon-
seguit.

Amb el triomf, el Roque-
tenc encadena tres victò-
ries seguides, en jornades
en les que no ha rebut cap
gol i n’ha marcat onze.
Aquest bagatge reflecteix el
moment de resultats del Ro-

quetenc i l’aproxima a la
part alta de la taula, on per
possibilitats de la seua plan-
tilla ha d’estar. 

En la jornada vinent, els
de Javi Cid (sisens) visiten
el Vista Alegre, equip que
és cinquè. Una bona ocasió
per seguir l’escalada i per
agafar moral per rebre pos-
teriorment el Torreforta, se-
gon classificat actualment a
la taula classificatòria. 

Ara sí
El Roquetenc goleja el S.J. Despí (3-0)

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

El Roquetenc, sisè, es
desplaça al camp del
Vista Alegre, equip que és
en cinquè a la taula

Proper rival
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Manolo Miras fou l’àrbitre del
partit entre el Gandesa i el
Remolins Bítem (1-0), diu-
menge passat. Va ser un ar-
bitratge «marca de la casa»
i, segons els dos equips, la
seua actuació i la seua acti-
tud va ser «provocadora i xu-
lesca». Els de Bítem recla-
men dos penals, però sobre
tot el segon, ja en temps afe-
git, a Marc Baiges, «va ser
molt clar». Aquest va gene-
rar moltes protestes i indig-
nació pels del Bítem
El Gandesa també tenia mo-
tius per queixar-se. A més de
l’expulsió de Mohe («sense
sentit»), entre altres deci-
sions, va deixar a un jugador
local fora, després de ser
atès, durant uns vuit minuts
mentre el Remolins-Bítem
més pressionava. L’afició del
Gandesa també estava molt
molesta amb el col.legiat.
Un cop més, Manolo Miras

va muntar el seu show parti-
cular. El Remolins-Bítem,
amb possibles sancionats
(l’acta no va tenir perdua),
rebrà diumenge l’Aldeana.
Els d’Anton van empatar diu-
menge amb el Catalònia (1-
1). Aleix, arran d’una bona ju-
gada, va avançar els
jesusencs a la represa i, pos-
teriorment, un penal que va
suposar l’expulsió (rigorosa
per als visitants) del porter
Marc, va significar l’empat al-
deà, per mitjà d’Albert Meca.
El jove Pau Alegria va haver
de debutar sota els pals. 

Els de Camarero, que van
acabar en desacord amb l’ar-
bitratge, van tenir més oca-
sions al primer temps quan
van poder encarrilar el partit.
No van fer-ho i l’Aldeana va
reaccionar i va empatar. Amb
l’1-1, els locals, amb el vent
a favor, van crear possibili-
tats amb accions a pilota atu-

Show Miras al partit
Gandesa-R. Bítem

PRIMERA REGIONAL

Diumenge, derbi: R. Bítem-Aldeana 

rada. El Catalònia va intentar-
ho al contraatac i així va dis-
posar d’una opció per mitjà
de Toni Calafat.

El Catalònia tenia les bai-
xes de Joel, De la Torre, Isa-
ac i Manel Carles. Carlos
Asín va debutar com a titular.
Diumenge rebrà a un recupe-
rat Alcanar que en la jornada
passada va golejar el líder
Camp Clar per 3-0. Ha sumat

sis punts en dues jornades
en les que ha marcat sis gols
i no n’ha rebut cap. Es setè,
a quatre punts del Catalònia
que és cinquè. Per als de
Guillermo Camarero el partit
és molt important per mante-
nir-se connectats a la part al-
ta de la taula. L’Alcanar bus-
carà seguir progressant i
acostar-se a les primeres
cinc places. 

El Deltebre va guanyar diu-
menge al camp de l’Ametlla
(1-2), on va obtenir tres
punts amb doble valor en la
lluita per fugir de la zona
compromesa de la taula. 

Els de la Cala, per la seua
part, veuen la permanència
un xic més lluny i ara ja
afronten els partits contra-
rrellotge. De totes formes,
tal com ens explica Sergi
Consarnau, president de l’A-
metlla, «nosaltres no pen-
sem canviar la línia marcada
a l’inici de la temporada.
Confiem amb la plantilla i el
tècnic i no farem fitxatges
perquè toquem de peus a te-
rra i no modificarem la plani-
ficació prevista». L’Ametlla
ha perdut els darrers set
partits. Sergi afegia que
«malgrat els resultats, s’ha
de destacar l’actitud de l’e-
quip. Es sensacional, lluitant
fins el final. Contra el Delte-

bre, si bé és cert que ells
van atacar més, tampoc va
ser amb molta claredat.
L’empat hagués estat més
just». El Deltebre rebrà
demà el Gandesa, amb l’ob-
jectiu de poder fer més bo el
triomf a l’Ametlla i seguir
progressant. No ho tindrà fà-
cil perquè els de la Terra Al-
ta no volen perdre el tren
dels líders, els quals estan a
tres punts. L’Ulldecona, des-
prés de la incidència del dia
de la Cava, té el camp tan-
cat un partit. Diumenge
rebrà el Vila-seca al camp de
la Devesa, de la Ràpita.  

Pas endavant del
Deltebre per salvar-se

PRIMERA REGIONAL

Demà rebrà el Gandesa

Una acció del partit Aldeana-Catalònia, de diumenge (1-1)
ME

El camp de l’Ulldecona
ha estat tancat amb un
partit. Diumenge jugarà
contra el Vila-seca, a La
Ràpita..

Camp tancat

El Catalònia, que només ha sumat tres punts de
dotze, jugarà a casa contra un enlairat Alcanar.

Propera jornada
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La JE Ascó és més líder des-
prés dels resultats de la jor-
nada. Però la seua victòria no
va ser fàcil perquè el Santa
Bàrbara, ben posat, va com-
plicar-li l’existència, principal-
ment al primer temps. Els de
la Plana van avançar-se al
marcador, amb el gol de Flo-
ro, i van tenir altres opcions.
L’Ascó, però, per mitjà del
seu pichichi, Paco Lorenzo, a
la sortida d’un córner, va em-

patar. I temps d’iniciar-se el
segon temps, els de la Nucle-
ar van avançar-se amb un al-
tre gol de Paco. El partit,
amb el 2-1, fou incert fins que
va arribar el 3-1, protestat
per fora de joc pels visitants.

El Santa no va defallir i va
estar dins del partit fins el fi-
nal, fent el 3-2. Els de Bruno
tenen un partit amb doble va-
lor diumenge, al seu camp,
contra el cuer, el S. Jaume. 

El líder té dificultats
per superar el Santa

SEGONA REGIONAL

Hat-trick del pichichi Paco Lorenzo

Àrbitre: Ramos Manzaneque.  Incidències: 100 espectadors. La JE Ascó, que encara
té la baixa del porter Cabacés, es va recuperar de la derrota a Camarles. Es líder, a cinc
punts del segon. El pichichi Paco Lorenzo va fer un hat-trick. El Santa continua en zona
compromesa. Ara més després de la victòria del Flix contra el Masdenverge. 

Gols: 0-1, Floro minut 8; 1-1, Paco Lorenzo minut 38; 2-1, Paco Lorenzo minut 46; 3-
1, Paco Lorenzo minut 70 i 3-2, Cortiella minut 86. 

Ferran, Piñeiro,  Tabera, Joan
(Pete), Chico, Adrià, Manu

(Jesús), Jamal, Víctor (Pepe),
Paco i Juanma.

JE ASCÓ

3
Lleixà, Jaume, Cristian, Agustí,
Floro (Sergio), Navarro, Pani
(Lluís), Ferran, Cortiella,
Brunet (Josep) i Barceló
(Martín). 

SANTA BÀRBARA

2

L’Ampolla i el CE Ascó van
oferir un partit vibrant en el
que tots dos equips van de-
mostrar les seues aspira-
cions i possibilitats d’ascens.

A la primera meitat, els vi-
sitants, amb un Gilabert inci-
siu (va fer un hat-trick), van
estar més posats i van
avançar-se amb l’1-3. Malgrat
no estar tan viu en la confron-
tació, l’Ampolla va ser efectiu
i va poder reduir distàncies

amb un gol de Perellló que
deixava el 2-3 al marcador al
descans. A la represa, l’Am-
polla, encoratjat per l’afició,
va imposar-se i va asfixiar al
seu rival amb uns 20 minuts
en els que hagués pogut do-
nar la volta al partit. Va empa-
tar per mitjà de Perelló, un
dels destacats, i va tenir op-
cions per remuntar. Gilabert,
amb un tret al pal, va gaudir
de l’oportunitat visitant. 

L’Ampolla remunta
els gols de Gilabert

SEGONA REGIONAL

Dos equips amb aspiracions de pujar

Àrbitre: Herrero Brescolí. Incidències: L’Ampolla, que fa deu jornades que no perd (vuit
victòries i dos empat) és cinquè. Té un partit pendent d’acabar a Benifallet (dia 3 d’abril,
1-1 -60’-). Bargalló i Lluís, lesionats, van ser baixa. El CE Ascó, que no ha pogut guanyar
en els darrers desplaçaments, és segon. El porter Gerard (Camp Clar) va debutar.

Gols: 0-1, Gilabert minut 7; 1-1, Paco Casas minut 12; 1-2, Gilabert minut 18; 1-3,
Gilabert minut 23; 2-3, Perelló minut 27 i 3-3, Perelló minut 55. 

Costes, Jesús, Vallés, Robert,
Perelló, Pueyo (Sam), David,

Ramon Zaragoza, Jordi
Bertomeu, Roca (Pitarque) i

Paco Casas. 

AMPOLLA

3
Gerard, Carles, Toni, Mateo (J.
A. Marin), Miquele, Edu, Raül,
José, Jeremy, Gilabert i Alex
(Héctor). 

CE ASCÓ

3

L’Amposta va sofrir però va
acabar sumant una victòria
treballada i valuosa contra
el Perelló. I ho és perquè li
permet seguir enganxat en
la lluita per les places d’as-
cens i, després d’haver per-
dut a Santa Bàrbara, es re-
cuperar i no es desenganxa
d’aquesta zona capdavante-
ra de la taula. Els de Tibi van
començar bé la confronta-
ció, amb el gol de Cristian

Gallardo. Però el Perelló, re-
forçat, va reaccionar i va
empatar. El partit va igualar-
se, tot i que Moha va posar
als locals un altre cop per
davant. A la represa, la con-
frontació va complicar-se
pels ampostins quan van
quedar-se amb nou sobre el
camp. No obstant van man-
tenir l’avantatge i van sen-
tenciar en els darrers mi-
nuts per mitjà de Pastor. 

L’Amposta es refà i
manté la candidatura

SEGONA REGIONAL

És quart i lluita per les places d’ascens

Àrbitre: Fernandez Garcia. Incidències: L’Amposta, després de la derrota a Santa
Bàrbara, torna a acostar-se a les places d’ascens. És quart, a cinc punts del líder. El
Perelló, amb dues derrptes seguides fora, no pot enlairar-se i és onzè.

Gols: 1-0, Cristian Gallardo minut 20; 1-1, Ruben minut 33; 2-1, Moha minut 55 i 3-
1, Pastor minut 80. 

Toni, Cristian Pérez, Moha,
Jony, Jaume, Bria, Cacau
(Pastor), Romero (Pablo),
Cristian Gallardo (Porres),

Borrell i Oscar Masdeu. 

AMPOSTA

3
Gueche, Oriol, Francesc,
Domenech (Rafel), Ruben
(Osctavi), Albert (Lulo), Fran
Moreno, Archi, Vicent (Ramos),
Niko (Dani) i Narcís. 

PERELLÓ

1

El Camarles va visitar el dis-
sabte el cuer, el Sant Jaume.
I no va perdonar, tot i que va
haver de patir per no fer-ho.

Alberto, amb l’ajuda d’un ri-
val que va acabar tocant invo-
luntàriament la pilota, va
avançar els visitants, arran
d’un llançament de falta. El
partit, marcat per l’estat del
camp, era bastant travat i
igualat. Abans del descans,
els camarlencs van quedar-

se amb deu. Aquest fet i l’em-
pat de Jaume a l’inici de la re-
presa va complicar-li el partit.
Però una acció de Quique
Cornejo a l’inici de la represa
va suposar l’1-2. Els de Bar-
bosa van haver de treballar
molt per mantenir el resultat,
incert per l’ajustat que esta-
va. Van aconseguir-ho i van
sumar tres punts que consoli-
den la seua bona temporada
i les aspiracions d’ascens. 

El Camarles, a tres
punts de líder

SEGONA REGIONAL

Va véncer al camp del cuer, i és tercer

Àrbitre: Ruben Garcia Espellargas.  Incidències: El Camarles, amb dues victòries
seguides, es manté en la lluita per l’ascens. Es tercer. El Sant Jaume, amb només set
punts, segueix a la cua de la taula.
Terreny de joc molt irregular. 

Gols: 0-1, Alberto minut 12; 1-1, Jaume minut 49 i 1-2, Quique Cornejo minut 62.

Sergio, Manel, Navarro,
Andrei, Felipe (Bayo), Vicent,

Manolo, Coto, Magrinya, Xavi i
Richard.

SANT JAUME

1
Jordi, Francesc, Marcos,
Princep, Sebastià, Juanjo
(Vicent), Reverté, Oscar, Joan
(Vaquer), Alberto i Batiste
(Quique). 

CAMARLES

2

El Jesús i Maria, com en l’an-
terior partit a casa, va deci-
dir-lo a la primera meitat. L’e-
quip de Torres es troba
comode a l’Aube on, amb la
seua intensitat i la fortalesa
de Jesús Ferreres al capda-
vant,, està sent un conjunt a
tenir en compte, més si con-
siderem que li resten quatre
partits més seguits com a lo-
cal.
Jesús, que ja porta 13 gols

en nou jornades, està sent la
referència. I també cal desta-
car el suport que està dispo-
sant de la resta de com-
panys per poder ser-ho. La
seua força i col.locació en
les accions a pilota aturada i
en les segones jugades es-
tan sent letals. El Pinell, amb
la plantilla justa, està baixant
molt fora de casa. Diumenge
va ser tou en defensa, sobre
tot al primer temps. 

El Jesús i Maria mira
la taula per amunt

SEGONA REGIONAL

Jesús Ferreres, 13 gols en 9 partits

Àrbitre: Joan Carles Vazquez. Incidències: El Jesús i Maria va guanyar el segon dels
sis partits que té seguits al seu camp. Es seté. El Pinell, que fora de casa no ha puntuat
en els darrers quatre desplaçaments, és sisè, a set punts del líder.

Gols: 1-0, Mateo minut 12; 2-0, Jesús minut 35; 3-0, Jesús minut 40; 4-0, Jesús
minut 70 i 4-1, Sergio Rodriguez minut 88, de penal.

Joan, Albert, Dani, Chimo,
Aleix (Abdelassis), Sebas

(Josep Maria), Jefrey, Matew,
Miguel (Oscar), Mateo, Iku i

Jesús. 

JESÚS I MARIA

4
Ferran, Agustí (Xavi), Pachan,
Xato, Serrano (F. Font), David,
Kodro, Adrià (Jaume Guiu),
Toni, Sergi Rodriguez i G.
Font. 

PINELL

1

L’Horta va començar amb
força i va gaudir d’un parell
d’opcions. Però els d’Hilario,
amb els minuts, van situar-se
millor i van gaudir de dues
possibilitats clares, a més
d’un penal que va aturar-li
Chema a Felipe. A la represa,
l’Horta va intentar-ho, pressio-
nant més a munt. Però no va
poder amb el dispositiu de-
fensiu dels rapitencs que van
estar molt ferms en aquest

aspecte. Els del Montsià, a
més, van gaudir d’un parell
d’oportunitats més per poder
marcar.  Al final, 0-0. «Un re-
sultat que no és injust, però
per les ocasions podíem ha-
ver sumat algun punt més»,
deia Hilario, tècnic rapitenc.

De la resta de la jornada,
destacar el triomf del Benifa-
llet, que va guanyar (al Vilal-
ba) després de sis jornades
sense fer-ho.

Chema torna a ser
decisiu per a l’Horta

SEGONA REGIONAL

Va aturar un penal al visitant Felipe

Àrbitre: José Fernandez. Incidències: L’Horta, que ha sumat cinc punts dels darrers
divuit, és vuitè. Diumenge visita el CE Ascó. Serà una de les últimes ocasions per poder
mantenir-se enganxat a la part alta de la taula. La Rapitenca, que no pot guanyar en els
desplaçaments, és desena. Ahir havia de recuperar el partit a Els Reguers.

Gol: -. 

Chema, Adrian, Ivan, Xavi,
Vives, Salva, Badia, Aubeso
(Catriel), Dani, Sergi i Isaac

(Susa).

HORTA

0
Carrasco, Cristian, Solé, Juli,
Paco, Albert, Josep (Alex),
Otero (Obiol), Andreu, Felipe i
Casiano (José Ramon). 

RAPITENCA

0
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PRÒXIMA JORNADA 
Diumenge

Pinell-Amposta (16.30 h)
Perelló-JE Ascó (16.30 h)

S. Bàrbara-S. Jaume (16.30 h)
Camarles-Reguers (16.30 h)
Olímpic-Benifallet (16.30 h)

Vilalba-Flix (16.30 h)
Masdenverge-Ampolla (17 h)

CE Ascó-Horta (16 h)
J. i Maria-Rapitenca (16.30 h)

RESULTATS
24 jornada Segona regional

Ampolla-CE Ascó 3-3

Amposta-Perelló 3-1

JE Ascó-S. Bàrbara 3-2

Benifallet-Vilalba 2-0

Flix-Masdenverge 4-1

Horta-Rapitenca 0-0

Jesús i Maria-Pinell 4-1

Reguers-Olímpic 1-1

S. Jaume-Camarles 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. JE Ascó 24 50 27 49

2. CE Ascó Escola 24 54 26 44

3. Camarles 24 48 33 46

4. Amposta 24 48 27 44

5. Ampolla 23 41 21 43

6. El Pinell 24 46 36 42

7. Jesús i Maria 24 51 38 38

8. Horta 24 39 27 38

9. Masdenverge 24 41 58 32

10. Rapitenca 23 43 40 31

11. Perelló 24 41 38 31

12. Vilalba 24 28 33 30

13. Olímpic M. 24 38 40 29

14. Benifallet 23 39 49 29

15. S. Bàrbara 24 25 48 22

16. Flix 24 30 54 20

17. Reguers 23 27 47 17

18. Sant Jaume 24 23 66 7

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Rem.Bítem-Aldeana (18.45 h)
Roquetenc-Corbera (16.30 h)

Diumenge
Batea-Ginestar (17 h)

RESULTATS 1a jornada. 

Play-off d’ascens 
Aldeana-Batea 2-0

Ginestar-Roquetenc 2-1

Corbera-Rem. Bítem 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1.Aldeana 1 2 0 3

2. Ginestar 1 2 1 3

3. Corbera 1 1 0 3

4. Rem. Bítem 1 0 1 0

5. Roquetenc 1 1 2 0

6. Batea 1 0 2 0

RESULTATS 1a jornada. 

Copa Delegació TE. Grup 3

Miravet-Venus 1-5

Campredó-Benissanet 1-1

Tivissa, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Venus 2 7 2 6

2.Tivissa 1 3 2 3

3. Campredó 2 2 3 1

4. Benissanet 1 1 1 1

5.  Miravet 1 1 5 0

PRÒXIMA JORNADA  (22-3)

Dissabte

Tivenys-Fatarella (16.30 h)

Catalònia-Alcanar (19 h)

RESULTATS 1a jornada. 
Copa Delegació TE. Grup 1

Catalònia, Fatarella, 
Alcanar i Tivenys

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

PRÒXIMA JORNADA  (22-3)

Diumenge

Bot-Ulldecona (17 h)

Godall-Arnes (16.30 h)

PRÒXIMA JORNADA 

Diumenge

Tivissa-Campredó (16 h)

Benissanet-Miravet (16 h)

Venus, descansarà

RESULTATS 1a jornada. 
Copa Delegació TE. Grup 2

Bot, Arnes, 
Ulldecona i Godall

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Deltebre-Gandesa (16.30h)
Camp Clar-la Sénia (17 h)
Montblanc-Canonja (16.30 h)

Reddis-Ametlla (18.30 h)
Diumenge

Rem.Bítem-Aldeana (17 h)
Catalònia-Alcanar (16 h)

Hospitalet-la Cava (16.30 h)
Oleàstrum-Torredembarra (17 h)
Ulldecona-Vilaseca (17 h) (Ràpita)

RESULTATS

24 jornada, Primera regional

Gandesa-Rem. Bítem 1-0

Aldeana-Catalònia 1-1

Alcanar-Camp Clar 3-0

la Sénia-Hospitalet 5-3

la Cava-Oleàstrum 1-1

Torredemb.-Ulldecona 4-0

Vilaseca-Montblanc 4-1

Canonja-Reddis 0-2

Ametlla-Deltebre 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 24 49 29 48

2. la Cava 23 44 29 48

3. Torredemb. 24 35 30 48

4. Gandesa 24 42 24 45

5. Catalònia 24 52 28 43

6. Reddis 24 40 32 40

7. Alcanar 24 32 24 37

8. Vilaseca 24 34 25 34

9. Rem-Bítem 24 43 32 32

10. Aldeana 23 29 34 30

11. Ulldecona 23 32 38 30

12. la Sénia 24 32 36 29

13. Canonja 24 28 32 28

14. Hospitalet 24 37 42 24

15. Deltebre 24 35 46 23

16. Oleàstrum 24 24 39 21

17. Ametlla 24 21 62 17

18. Montblanc 24 17 43 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Viladecans-Almacelles

Torreforta-Alcarràs

V.Alegre-Roquetenc (diu. 12h)

SJ Despí-Cambrils

Sitges-Sants

Catller-Horta

Barceloneta-Iberiana

S. Ildefons-Canyelles

Santfeliuenc-Guissona

RESULTATS

24 jornada, Regional preferent

Almacelles-Torreforta 2-6

Alcarràs-Vista Alegre 0-1

Roquetenc-S. J. Despí 3-0

Cambrils-Sitges 2-1

Sants-Catllar 2-0

Horta-Barceloneta 0-0

Iberiana-St. Ildefons 2-1

Canyelles-Santfeliuenc 1-0

Guissona-Viladecans 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 24 57 32 49

2. Torreforta 24 53 29 48

3. Sants 24 42 29 46

4.  Santfeliuenc 24 42 21 45

5. Vista Alegre 24 25 19 39

6. Roquetenc 24 35 20 38

7. Catllar 24 30 33 36

8. Cambrils 24 33 28 34

9. Viladecans 24 33 31 33

10. Alcarràs 23 31 26 31

11. Sitges 24 33 35 30

12. Canyelles 24 38 41 30

13.  Horta 24 35 36 29

14.  St. Ildefons 24 29 41 27

15. Barceloneta 24 23 41 23

16. SJ Despí 23 22 47 22

17. Almacelles 24 30 60 15

18. Guissona 24 17 39 14 

Regional preferent

Una acció del partit Ampolla-CE Ascó, de diumenge passat.
ME

Els
resultats

de la
jornada

Ampolla i CE Ascó van
empatar (3-3). La part
alta de la classificació a
la segona regional
segueix oberta.

Interessant
PRÒXIMA JORNADA
Palamòs-Amposta
Hospitalet-Blanes
Miapuesta-Cassà

Vilanova-Pobla Mafumet
Banyoles-Premià
Europa-Mataró

Balaguer-Espanyol B
Prat-Reus

Cornellà-Manlleu
Rapitenca-Santboià

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 29 18 8 3 70 23 62
2. Reus 29 17 8 4 55 26 59
3. L’Hospitalet 29 15 11 3 43 20 56
4. Manlleu 29 15 6 8 51 34 51
5. Santboià 29 14 9 6 45 29 51
6. Premià 29 15 6 8 54 41 51
7. Prat 29 13 5 11 38 35 44
8. Vilanova 29 11 10 8 44 36 43
9. Amposta 29 11 9 9 53 44 42
10. Pobla Mafumet 29 10 9 10 40 46 39
11. Europa 29 10 7 12 35 39 37
12. Cassà 29 8 11 10 40 44 35
13. Blanes 29 8 9 12 44 59 33
14. Rapitenca 29 8 8 13 31 38 32
15. Cornellà 29 8 8 13 35 53 32
16. Mataró 29 7 10 12 35 48 31
17. Balaguer 29 7 7 15 38 46 28
18. Mipauesta 29 6 7 16 35 61 25
19. Palamòs 29 5 8 16 31 55 23
20. Banyoles 29 2 8 19 18 58 14

Tercera divisió RESULTATS
29a jornada, Tercera divisió
Santboià-Amposta 2-2
Blanes-Palamòs 3-2
Cassà-Hospitalet 1-1
Pobla Mafumet-Miapuesta 6-3
Premià-Vilanova 2-1
Mataró-Banyoles 3-0
Espanyol B-Europa 5-0
Reus-Balaguer 3-3
Manlleu-Prat 1-0
Rapitenca-Cornellà 3-1

PRÒXIMA JORNADA
Muntanyesa-Peralada

Tàrrega-Vilassar
Igualada-Masnou

Manresa-Castelldefels
Olesa-Martorell

Vilafranca-Poble Sec
Benavent-San Cristobal

Guíxols-Tortosa
Llagostera-Martorell
Montcada-Marianao

RESULTATS
28 jornada, Primera catalana

Peralada-Tàrrega 2-3

Vilassar-Igualada 1-0

Masnou-Manresa 3-1

Castelldefels-Olesa 1-2

Martorell-Vilafranca 1-2

Poble Sec-Benavent 1-3

S. Cristobal-Guíxols 1-1

Tortosa-Llagostera 1-0

Morell-Montcada 0-1

Marianao-Muntanyesa 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 28 56 27 56

2. Castelldefels 28 42 22 56

3. Llagostera 28 48 28 53

4. Marianao 28 47 31 48

5. Olesa 28 44 33 48

6. Masnou 28 41 27 47

7. Tàrrega 28 42 34 45

8. Montcada 28 38 34 42

9. Vilassar 28 32 37 38

10. Vilafranca 28 35 34 38

11. Peralada 28 40 40 37

12. Guíxols 28 29 30 36

13. Muntanyesa 28 41 48 36

14. S. Cristobal 28 32 44 34

15. Tortosa 28 34 37 32

16. Poble Sec 28 30 44 30

17. Igualada 28 35 50 30

18. Morell 28 29 47 24

19. Manresa 28 27 54 24

20. Martorell 28 24 45 19

Primera catalana
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FUTBOL BASE

RESULTATS
22 jornada. Preferent juvenil Grup I
Jabac Terrassa-Segre At 3-3
Gavà-Rubí 4-2
Tortosa-Can Vidalet 1-3
Hospitalet-Balafia 1-1
Granollers-G. Tarragona 4-1
Santboià-G. Manresa 1-0
Mercantil-Sant Andreu 2-1
Floresta-Lleida 1-2

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Lleida 22 48 23 48
2. Jabac Terrassa 22 59 25 47
3. Tortosa 22 46 32 46
4. Mercantil 22 38 21 41
5. Balafia 21 41 30 35
6. Hospitalet 22 43 41 35
7. G. Tarragona 22 47 38 31
8. Gavà 22 38 31 31
9. Can Vidalet 21 33 37 28
10. G. Manresa 22 33 37 26
11. Santboià 22 33 42 25
12. Floresta 22 34 43 22
13. Segre At. 22 30 45 21
14. Rubí 22 32 53 19
15. Granollers 22 33 61 18
16. Sant Andreu 22 24 53 16

Juvenils
RESULTATS

19 jornada, Primera divisió Grup 9
Ulldecona-la Sénia 1-6

Amposta-Aldeana 2-2

Rapitenca-Camarles 2-1

Olímpic-Alcanar 2-0

Roquetenc-la Cava 2-1

Tortosa-Ametlla 4-2

Catalònia-Rem. Bítem 0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 19 81 12 52

2. la Sénia 19 60 31 43

3. Rapitenca 19 55 26 40

4. Camarles 19 46 32 33

5. Remolins Bítem 19 57 44 33

6. Aldeana 19 32 34 28

7. Olímpic 19 49 46 28

8. Tortosa 19 33 46 26

9. la Cava 19 39 43 23

10. Roquetenc 19 34 53 22

11. Alcanar 19 31 43 22

12. Catalònia 19 31 43 18

13. Ulldecona 19 29 77 10

14. Ametlla 19 22 69 3

RESULTATS
20 jornada, Primera divisió Grup 14
Alcanar-Olímpic 3-1

Rem. Bítem-Catalònia 7-2

Amposta-Ebre Escola 1-1

Aldeana-Roquetenc 1-1

Camarles-Tortosa 1-4

la Sénia-Rapitenca 3-2

Ulldecona-Gandesa 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 19 69 11 47

2. la Sénia 19 64 26 43

3. Gandesa 19 49 34 40

4. Amposta 19 57 17 38

5. Camarles 19 46 27 37

6. Tortosa 18 35 17 34

7. Olímpic 19 43 30 29

8. Ulldecona 18 32 39 26

9. Catalònia 19 38 46 21

10. Rem. Bítem 19 43 58 19

11. Ebre Escola 19 27 48 15

12. Alcanar 19 18 53 11

13. Aldeana 19 19 57 9

14. Roquetenc 19 15 92 8

RESULTATS

19 jornada, Segona divisió Grup 9
Ametlla-Santa Bàrbara 3-0

Esc Flix-Ascó Escola 1-1

Jesús i Maria-Rapitenca 1-0

Amposta, descansava

(nota: el cadet del S. Bàrbara s’ha retirat i tots

els partits, inclòs el passat, se’ls dóna per per-

duts per 3-0.

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó Escola 18 63 18 45

2. Ametlla 17 77 20 44

3. Rapitenca 18 47 15 33

4. Jesús i Maria 19 35 38 27

5. Amposta 17 35 45 20

6. Esc. Flix 17 41 42 18

7. Santa Bàrbara 24 3 123 0

RESULTATS
22 jornada. Preferent infantil Grup I
Mollerussa-Esc. Tàrrega 1-1
St. Ildefons-Santboià 0-1
Cornellà-Jabac Terrassa 2-1
AEM-Hospitalet 0-3
Tortosa-Granollers 0-3
Esc. Valls-Barcelona 0-6
Santes Creus-Lleida 0-0
Torreforta-Vilanova 3-3

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 22 79 12 59

2.  St. Ildefons 22 44 16 47

3. Santboià 22 29 9 39

4. Santes Creus 22 35 21 37

5. Cornellà 22 36 33 36

6. Hospitalet 22 32 23 34

7. Torreforta 22 34 32 32

8. Granollers 22 32 40 31

9. Tortosa 22 29 25 30

10. Vilanova 22 41 40 29

11. Mollerussa 22 26 41 25

12. Esc. Tàrrega 22 25 35 24

13. Lleida 22 32 45 24

14. Esc. Valls 22 24 45 20

15. Jabac Terrassa 22 30 41 20

16. AEM 22 14 84 2

Infantils

RESULTATS

19 jornada, Primera divisió Grup 14
Ascó Escola-Rapitenca 1-7

Rem. Bítem-Aldeana 0-2

Amposta-Olímpic 1-0

Dertusa-Ulldecona 3-0

Camarles-Perelló 5-2

la Sénia-Ametlla 0-1

Catalònia-Gandesa 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 18 98 11 50

2. Amposta 19 74 16 46

3. Camarles 18 91 20 44

4. Ametlla 19 47 21 44

5. Dertusa 19 50 24 37

6. Catalònia 18 41 38 30

7. Gandesa 18 42 44 26

8. la Sénia 19 33 48 25

9. Olímpic 19 44 66 21

10. Aldeana 19 17 59 16

11. Ascó Escola 19 34 67 15

12. Perelló 18 25 51 11

13. Rem. Bítem 19 20 82 8

14. Ulldecona 19 17 85 7

Alevins

RESULTATS
22 jornada. Aleví 1ª Divisió Grup 14
Dertusa-Ebre Escola 2-2
la Sénia-Amposta 3-2
Catalònia-Rapitenca 2-0
Camarles, descansa
Alcanar-Escola Delta 2-2
Ascó Escola-Olímpic 1-4
Ulldecona-Roquetenc 0-1
Tortosa-Ametlla 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 20 50 13 43

2. Ebre Escola 20 56 30 41

3. Roquetenc 21 35 35 38

4. Ulldecona 21 48 28 38

5. la Sénia 20 62 35 37

6. Amposta 20 56 32 34

7. Catalònia 20 43 28 34

8. Tortosa 21 35 30 31

9. Dertusa 20 32 26 28

10. Olímpic 21 41 55 28

11. Alcanar 21 35 49 26

12. Esc. Delta 21 32 53 21

13. Camarles 20 22 36 20

14. Ascó Escola 21 26 58 10

15. Ametlla 21 13 78 4

RESULTATS

19 jornada, Segona divisió Grup 10
Sant Jaume, descansa

Móra la Nova-Amposta 6-1

Ampolla-Santa Bàrbara 0-8

Rem. Bítem-Escola Delta 7-0

Jesús i Maria-Perelló 8-3

Esc. Flix-Gandesa 1-3

Aldeana-Rapitenca 0-8

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 17 104 38 44

2. Gandesa 17 108 30 43

3. S. Bàrbara 18 72 24 42

4. Esc. Flix 17 83 23 36

5. Rapitenca 17 92 49 31

6. S. Jaume 17 71 65 28

7. Móra la Nova 17 62 44 26

8. Aldeana 18 52 82 19

9. Perelló 17 41 77 17

10. Remolins Bítem 18 43 78 14

11. Amposta 18 29 67 12

12. Ampolla 17 38 89 12

13. Escola Delta 16 27 148 6

PRÒXIMA JORNADA 
Lleida-Jabac Terrassa

Segre-Gavà
Rubí-Tortosa

Can Vidalet-Hospitalet
Balafia-Granollers

G. Tarragona-Santboià
G. Manresa-Mercantil
Sant Andreu-Floresta

PRÒXIMA JORNADA 
Aldeana-la Sénia

Camarles-Amposta
Alcanar-Rapitenca
la Cava-Olímpic

Ametlla-Roquetenc
Remolins Bítem-Tortosa

Catalònia-Ulldecona

PRÒXIMA JORNADA 
Catalònia-Olímpic

Ebre Escola-Rem. Bítem
Roquetenc-Amposta

Tortosa-Aldeana
Rapitenca-Camarles
Gandesa-la Sénia
Ulldecona-Alcanar

PRÒXIMA JORNADA 

Jesús i Maria-Santa Bàrbara

Ascó Escola-Ametlla

Amposta-Esc. Flix

Rapitenca, descansa

PRÒXIMA JORNADA
Aldeana-Rapitenca
Olímpic-Rem. Bítem
Ulldecona-Amposta

Perelló-Dertusa
Ametlla-Camarles
Gandesa-la Sénia

Catalònia-Ascó Escola

PRÒXIMA JORNADA
Vilanova-Mollerussa

Esc. Tàrrega-St. Ildefons
Santboià-Cornellà

Jabac Terrassa-AEM
Hospitalet-Tortosa

Granollers-Escola Valls
Barcelona-Santes Creus

Lleida-Torreforta

PRÒXIMA JORNADA 
Ametlla-Dertusa

Ebre Escola-la Sénia
Amposta-Catalònia
Rapitenca-Camarles
Alcanar, descansa

Escola Delta-Ascó Escola
Olímpic-Ulldecona
Roquetenc-Tortosa

PRÒXIMA JORNADA 
Amposta-Sant Jaume

Móra la Nova-Santa Bàrbara
Escola Delta-Ampolla

Perelló-Remolins Bítem
Jesús i Maria-Gandesa

Rapitenca-Esc. Flix
Aldeana, descansarà

PRÒXIMA JORNADA 

Amposta-Rem.Bítem

Descansen Deltebre i Perelló 

RESULTATS 1a jornada.  Grup 1

2a Divisió - Copa Primavera 

Rem. Bítem, descansa

Perelló-Amposta 2-0

Deltebre-Flix (Flix retirat)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC    P
1. Perelló 1 2 0 3
2. Deltebre 0 0 0 0
3. Rem. Bítem 0 0 0 0
4. Amposta 1 0 2 0

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS 1a jornada.  Grup 2

2a Divisió - Copa Primavera  (22-3)

Gandesa-Horta

Jesús i Maria-S. Bàrbara

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC    P

1. 

2. 

3. 

4. 

PRÒXIMA JORNADA 
Roquetenc-St. Jaume

Amposta-Esc. Flix
Ebre Escola, descansa

RESULTATS 1a jornada.  Grup 1

2a Divisió - Copa Primavera 

Amposta, descansa

St. Jaume-Ebre Escola 0-0

Esc. Flix-Roquetenc (sus)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC    P
1. Ebre Escola 1 0 0 1
2. St. Jaume 1 0 0 1
3. Roquetenc 0 0 0 0
4. Esc. Flix 0 0 0 0
5. Amposta 0 0 0 0

PRÒXIMA JORNADA 

Rapitenca, descansarà

Escola Delta-Alcanar

Ampolla-Jesús i Maria

RESULTATS 1a jornada.  Grup 2

2a Divisió - Copa Primavera  

Alcanar-Rapitenca 1-2

J. i Maria-Escola Delta          2-1

Ampolla, descansava

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC        P
1. Rapitenca 1 2 1 3
2. Jesús i Maria 1 2 1 3
3. Ampolla 0 0 0 0
4. Alcanar 1 1 2 0
5. Escola Delta 1 1 2 0

Cadets
RESULTATS

22 jornada. Preferent cadet Grup I
Hospitalet-Cornellà 1-0
G. Tarragona-Junior 2-0
Jabac Terrassa-Barcelona 1-5
Vilafranca-Bordeta 0-3
Prat-Mercantil 3-0
Martorell-Esc. Gavà 2-1
Tortosa-Floresta 2-2
Esc. Tàrrega-Santes Creus 2-2

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 22 78 8 61
2. Esc. Gavà 21 38 24 37
3. Floresta 22 41 32 37
4. Santes Creus 22 41 40 37
5. Bordeta 22 30 26 32
6. Junior 22 38 38 32
7. Cornellà 22 51 40 30
8. Jabac Terrassa 22 44 56 30
9. Prat 22 28 28 29
10. G. Tarragona 21 27 33 28
11. Hospitalet 21 26 26 28
12. EF Vilafranca 22 41 41 24
13. Esc. Tàrrega 21 30 33 24
14. Tortosa 20 27 48 23
15. Martorell 22 24 55 19
16. Mercantil 22 18 54 15

PRÒXIMA JORNADA 
Santes Creus-Hospitalet
Cornellà-G. Tarragona
Junior-Jabac Terrassa

Barcelona-FE Vilafranca
Bordeta-Prat

Mercantil-Martorell
Esc. Gavà-Tortosa

Floresta-Escola Tàrrega

RESULTATS
22 jornada. Preferent aleví Grup I
Cubelles-Segre At. 0-7
Floresta-Cornellà 0-3
Esc. Gavà-Escola Valls 2-0
G. Tarragona-Hospitalet 3-1
Bordeta-EV Cambrils 2-2
Jabac Terrassa-Baix Segrià 3-1
Rapitenca-Tortosa 1-2
Barcelona-Esc. Tàrrega 2-3

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Jabac/Terrassa 22 54 17 55

2. Segre At. 22 53 15 49

3. Barcelona 22 58 21 45

4. Esc. Tàrrega 21 47 14 42

5. Esc. Gavà 21 41 17 36

6. Cornellà 21 34 22 36

7. Tortosa 22 44 38 35
8. G. Tarragona 22 39 31 33

9. EFV Cambrils 21 42 30 31

10. E. Valls 22 34 41 26

11. Rapitenca 21 26 35 23
12. Bordeta 21 40 39 21

13. Hospitalet 22 33 51 21

14. Esc. Baix Segrià 22 27 52 14

15. Cubelles 22 15 82 9

16. Floresta 22 18 100 4

PRÒXIMA JORNADA 
Esc. Tàrrega-Cubelles

Segre At-Floresta
Cornellà-Escola Gavà

Esc. Valls-G. Tarragona
Hospitalet-Bordeta

EFV Cambrils-Jabac Terrassa
Esc. Baix Segrià-Rapitenca

Tortosa-Barcelona
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L’equip de la capital del
Montsià va imposar-se
amb molta claredat al seu
rival, el Bety-Onak. La moti-
vació i la superioritat de les
ebrenques va decidir la di-
recció del duel molt aviat. I
així va arribar-se al contun-
dent 39-22 final. Les noies
de Marc Fornós eren cons-
cients que un empat o una
derrota del València Ville-

gas contra el Baztan BKT
valia el títol quan encara
manquen dues jornades. I
així va ser. El títol ja es pot
assaborir. Cal destacar
que aquest club, amb el
seu projecte, fa més histò-
ria. 

Ara disputarà la fase
d’ascens com a campió i,
d’entrada, ho farà amb dos
punts. Cal esperar que
aquesta fase final es dispu-
ti a la capital del Montsià.
La trajectòria, el treball d’a-
questa entitat i la tempora-
da duta a terme fins ara,
s’ho mereixen. 

MÉS EBRE felicita al CH
Amposta pel títol. D’altra
banda, direm que que el ju-
venil femení va guanyar el
seu partit davant de l’Asso-
ciació Lleidatana (23-35). 

El CH Amposta
Lagrama fa més

història

El CH Amposta La-
grama va guanyar el
seu partit davant el
Bety-Onak (39-22) El
seu triomf i l’empat
del segon classificat
han decidit ja el títol
de campiones. 

HANDBOL

A manca de dues jornades, ja és
campió de la fase regular

REDACCIÓ

El cap de setmana pas-
sat es va disputar la pri-
mera jornada de la lligue-
ta d’ascens a Segona
regional. Els tres equips
que jugaven a casa,
Aldeana, Corbera i
Ginestar van guanyar uns
partits que van ser molt
intensos, disputats amb
molta força (amb duresa
per moments) i amb deci-
sions arbitrals complica-
des. O desencertades.
L’Aldeana, dissabte, va
imposar-se al Batea (2-
0). Dos gols molt mati-
nerss van acabar deci-
dint la confrontació. El
Batea, un xic espès, va
tenir les opcions per
poder entrar-hi però no
va poder culminar-les. Ja
a la segona meitat, el
partit va travar-se molt i
l’Aldeana, molt ben situa-
da sobre el camp, va
poder mantenir l’avantat-
ge.
A Ginestar, els locals van

vèncer en el darrer tram
del duel el filial del
Roquetenc (2-1). El
segon gol local fou molt
protestat pels visitants
en considerar que va
haver-hi fora de joc clar
de dos jugadors. El
Corbera, per últim, va
guanyar el filial del
Remolins-Bítem en un
duel que també fou
intens i no exempt de
jugades dubtoses i ten-
sió. Un gol de Robert va
acabar sentenciant. 
La propera jornada serà
força important pels tres
equips que juguen a
casa. Curiosament, es
produirà, en el cap de
setmana, un doble
enfrontament Remolins
Bítem-Aldeana.
En la Copa Delegació TE,
un grup va jugar la sego-
na jornada i els altres
dos començaran el cap
de setmana (vegeu par-
tits en la plana 15).

Primera jornada de
la lligueta d’ascens a
la Segona regional

TERCERA REGIONAL FUTBOL SALA

El sènior femení del Centre
d’Esports Tortosa va plan-
tar-li cara a un dels millors
equips de la fase final de la
Lliga catalana, el CH Esplu-
gues, actualment segon
classificat. 
Les tortosines van perdre

per 31-26, tot i desplaçar-se
amb només un canvi i a la
porteria. 
Les ebrenques van aguantar
la veterania i el bon joc de
les locals. 
Un gran treball defensiu,
amb molta concentració i, a
la vegada, encert en atac
van fer que al descans s’arri-

bés amb només tres gols de
desavantatge. La represa
fou més del mateix, reduint
la diferència fins a dos gols.
En el darrer tram, el des-

gast físic va passar factura i
l’Esplugues, amb tota la
seua artilleria, va poder po-
sar més terra de per mig,
fins el 31-26 final. 
El proper diumenge, el con-
junt sènior femení del Cen-
tre d’Esports Tortosa s’en-
frontarà a les 11 del matí al
pavelló firal de Remolins al
líder del grup: el KH7 Grano-
llers A.

El sènior femení va
vendre cara la derrota
Va perdre a la pista del segon classificat

REDACCIÓ

HANDBOL. CE TORTOSA

Els clubs participants seran: CT Amposta, CT Cervera, CT
Els Alfacs, CT Els Magraners, CT Ametlla, CT Llucena, CT
Sant Jaume, CT Santa Bàrbara, CT Tortosa, CT Two & Two,
CT Ulldecona, CT Valls i CT Deltebre (club organitzador).

La competició començarà a les quatre de la tarda del dis-
sabte i durarà (el mateix dia) fins les set. Al dia següent, diu-
menge, s’iniciarà a les 10 del matí i, amb un descans de les
13.15 fins les 14.40, hi haurà sessió continuada fins les
16,45 hores quan està prevista la cerimonia de cloenda i el
lliurament de diplomes. 

La cita d’aquest cap de setmana de Deltebre serà la se-
mifinal territorial parelles i conjunts.

Deltebre acollirà aquest cap de setmana la
semifinal territorial parelles i conjunts

REDACCIÓ

TWIRLING

El tenista rapitenc, junta-
ment amb David Ferrer, no
va poder passar de la sego-
na ronda d’Indian Wells en la
competició de dobles. Van
caure per 4-6, 7-6 i 10-4.

Albert Montañés, que
també havia caigut en la se-
gona eliminatòria d’indivi-
duals, participarà a finals
d’aquest mes en el torneig
de Miami.

Montañés, eliminat
a Indian Wells

REDACCIÓ

TENIS

RESULTATS

17 jornada, Segona divisió
CFS Roquetes-Chill Out 3-8

7B Fores Vidal-Infofinances 0-0

Café Civit-Ged’s 5-5

Noujardí-Trigo 6-9

LP-Marsanparquet 3-6

Ravaleta-Lobo Rubio 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Lobo Rubio 17 82 47 28

2. Marsanparquet 17 105 56 24

3. Ged’s 17 71 51 24

4. Ravaleta At 17 86 43 23

5.  LP 17 102 89 21

6.  Chill Out 17 82 71 20

7. Café Civit 17 76 73 16

8. Trigo 17 82 85 16

9. Noujardí 17 93 99 13

10. 7B F. Vidal 16 72 83 12

11. Infofinances 16 31 85 3

12.  CFS Roquetes 17 48 148 2 

RESULTATS

15 jornada, Primera divisió
Es.Queralt-Dream Team 4-3

Matamoros-Leo. Gas 10-5

Rest. El Parc-AE Montesó 1-1

Cons. Franco-Balsegur 0-1

Ins. Garròs-G. Amics 5-0

Toscà-Gaton Losada 4-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Matamoros 17 101 42 31

2. Es. Queralt 17 76 57 23

3. AE Montesó 16 75 56 20

4.  Dream Team 16 83 67 18

5. Toscà 17 53 67 18

6. Ins. Garrós 16 72 66 17

7. Rest. El Parc 16 56 52 17

8. Balsegur 17 67 66 17

9. Garon-Losada 17 73 52 16

10. Leonardo Gas 17 69 89 13

11. Grup d’Amics 17 43 81 6

12. Cons. Franco 17 37 110 2

PRÒXIMA JORNADA

Marsan.-L. Rubio - Remol. 17.40 h

Trigo-LP - Remol. 15.30 h

C. Civit-Nou Jardí - P. Nova 17.40h

Infofinan.-Ged’s - Remol. 16.35h

Chill Out-7B F. Vidal - P. N. 15.30h

CFS Roq.-Ravaleta - Remol.18.45h

PRÒXIMA JORNADA

G.Amics-Gaton - Remolins 17.40h

Balsegur-I. Garrós - P N 16,35 h.

AEMontesó-C.Franco - Rem.16.35h

L. Gas-Res. El Parc - P N 18.45h

D.Team-Matamoros - Rem. 15.30 h

E. Queralt-Toscà - Rem. 18.45h 
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Des de que es co-
mença a utilitzar el
mòbil, per exemple a
partir dels 12 anys,
pot començar l´adic-
ció. A més, aquesta
pot desenvolupar-se
en pocs mesos ja
que el plaer és imme-
diat i el canvi en el
cervell es produeix
molt ràpidament.
Una qüestió que faci-
lita que els joves si-
guin els més afectats
per aquest   proble-

ma és el fácil accés
que tenen per acon-
seguir un mòbil. Els
pares acostumen a
regalar-ne un perquè
així se senten més
segurs quan els fills
surten al carrer i po-
den tindre una con-
versació amb ells in-
dependentment d´on
estiguin.

Això fa que els jo-
ves sentin la necessi-
tat de portar sempre
el mòbil a totes ho-

res. Un estudi fet a
Gran Bretanya assen-
yala que les cigarre-
tes estan sent substi-
tuïdes per mòbils.

Un cop descubrei-
xen  les possibilitats
d´aquests aparells,
comecen a voler
comprar-se els últims
models, a tenir dife-
rents contractes
amb companyies di-
verses i és llavors
quan arriben els pri-
mers sínptomes: aï-
llament o descontrol
de la despesa econò-
mica

A part dels tras-
torns psicològics
també té efectes per-
verses  per la salut fí-
sica a causa de les
ones electromagnèti-
ques, que encara no
estan prou estudia-
des per afirmar que
no són nocives.

Existeix l’adicció al mòbil?

Agressivitat, mal humor, aïllament, abandó-
nament dels estudis i de l’entorn social.
Aquests  són alguns dels sínptomes que pa-
teixen algunes persones que són adictes al
mòbil. Patologia que impulsa a moltes
d´aquestes persones a robar per poder fer
alguna trucada.

ARANTXA AMORES

Fins i tot dos nens de 12
i 13 anys respectivament,
de Lleida, estan rebent
tractament per la seva
adicció al mòbil i al Mes-
senger. Un dels nens haurà
d´estar en tractament al
menys dos anys, així  ho ha
afirmat la directora del
centre, Maite Utgès.
Aquest  centre de Lleida
està tractant un total de 20
nens per adiccions a Inter-
net, però tots ells utilitzen
el mòbil d´entre cinc i sis
hores diàries.

La teràpia incideix en el
treball en família i ofereix
recomanacions per canviar
d´hàbits, a part de la medi-

cació per controlar la fati-
ga i la depressió. La majo-
ria d´experts recomanen
que els joves no tinguin
mòbil fins els 16 anys, tot i
que actualment als 12 ja
acostumen a adquirir -ne
un.

Un estudi recent  ja aler-
tava  d´aquesta “afició”
dels adolescents i asenya-
lava que els nois que utilit-
zen més el mòbil tenen
més probabilitats de patir
alteracions del somni, es-
trés  i fatiga, a més de pro-
blemes d´atenció.

No obstant això, aquest
no és un problema exclus-
sivament de joves. Molts

adults han caigut ja en
aquest  vici f ins al punt
d´arriscar la seva vida men-
tre condueixen. Per molt
que se´ls digui que es peri-
llós i que no solament està
en perill la seva vida sino
que la d´altres conductors.

Actualment una de quatre
persones és adicta al mò-
bil. Solució? Fer un ús res-
ponsable d´aquest aparell i
no uti l itzar- lo per coses
sense importància. Aques-
ta seria la resposta fácil
de dir  però que difícilment
s´aplicarà, ja que els pro-
blemes del mòbil són pro-
blemes de la configuració
de la societat.

DesintoxicacióARANTXA AMORES

CEDIDA

CEDIDA

www.mesebre.cat
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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

Des del 21 i fins al 29 de març, Carme Sabaté exposarà més
de 30 obres a la Sala d'Exposicions de Caixa Tarragona
d'Amposta. Una cita breu però necessària per retre homenat-
ge a les nostres terres, les Terres de l'Ebre. Una perspectiva
tendra, reflex de l'entrega i passió que l'artista sent pels
detalls que amaguen els racons més insòlits d'aquesta terra.
Tinc la sort de poder apreciar de prop l'art de Carme Sabaté,
una pintora per la qual sento admiració i afecte, i que amb
només 10 anys ha sabut fer-se lloc entre els més destacats
pintors de les Terres de l'Ebre.  Oliveres centenàries, amet-
llers florits… lo riu, les platges del nostre Delta o els Ports
són motiu de les seves obres. Carme Sabaté s'inspira en els
detalls d'aquests paratges, racons que elegeix mentre cami-
na: “surto a passejar i pinto allò que més m'agrada del pai-
satge que m'envolta, només així m'inspiro per crear i poder
transmetre l'estima que tinc per la meva terra”. En la seva
pintura hi predominen els colors càlids, ocres, grocs, ver-
mells... La seva tècnica, al oli, destaca per les textures que
crea a partir de la mescla de l'oli amb diferents materials
com sorres, pols de marbre, serradures, etc. Els relleus i
aquesta mescla de poesia feta color fan que els quadres t'a-
trapin amb els cinc sentits en el vell mig de la naturalesa que
pinta. El currículum de Carme Sabaté deixa patent l'enorme
constància, participació i empenta que la caracteritzen. Una
pintora amb una forta personalitat que ha participat en nom-
broses exposicions, individuals i col·lectives, dins i fora de
les Terres de l'Ebre. Destaquen la de Crevillent (Alacant),
Roma, Saint Chamond i Beziers (França), Tarragona, Lleida,
Madrid i Barcelona. En la seva trajectòria com a professional
de la pintura, Carme Sabaté ha guanyat diferents premis al
paisatgisme i a la figuració al Saló Intern d'Arts Plàstiques
ACEA'S (Barcelona) i al Concurs de Pintura Poble de Jesús,
el seu poble natal, entre d'altres reconeixements.Ara podeu
apreciar la bellesa de les seves obres, quadres que despre-
nen una essència única dels paratges més profunds de les
Terres de l'Ebre de la mà de Carme Sabaté. 

MAITE MESTRE

Carme Sabaté, pinzellades de l’Ebre

La capacitat de mobilització social ebrenca s'ha vist molt accentuada en la última dècada, portant més enllà
de la reivindicació territorial qüestions com el model energètic, hidràulic, econòmic i social. 
En aquest context, la veu de molts activistes ebrencs és una veu de futur, plena d'il·lusions, i pretén canviar
les dinàmiques actuals, promovent el debat, la reflexió i la crítica. Així se demostra amb la mobilització de
diferents persones que des de plataformes, associacions diverses i Casals Populars lluiten per un món més
just i saludable. 
De vegades, les controvèrsies personals i els prejudicis ens fan perdre el punt de referència en el judici de
les creences i les actuacions d'aquests col·lectius. 
Per a valorar la seua feina cal tindre perspectiva i conèixer-los, perquè és injust, parcial i pobre titllar-los de

radicals, sense ser conscients de la riquesa, profunditat i diversitat dels projectes i discursos que
engloben. 
Sembla que als polítics professionals, siguin del partit que siguin, no els agrada que el poble se

qüestioni l'ordre establert, sobretot quan estan al
govern. Però des de la societat civil tenim l'obligació de
ser crítics i estar atents mani qui mani. 
Això no vol dir que els nostres governants no estiguin
fent coses bé, és evident que prenen decisions encerta-
des però també s'equivoquen i reben fortes pressions
empresarials i polítiques per a que l'especulació del sis-
tema  econòmic capitalista no decaigui. Per això cal,
per exemple, exigir la Nova Cultura de l'Aigua, mani qui

mani, que se la creguin i l'apliquin els polítics de Barcelona, i d'arreu, que durant una època pas-
sada aguantaven la pancarta. 

Ara, no hi ha un feixista mal educat que ens digui que transvasaran l'Ebre “por cojones” a ritme de passeig
militar però això no vol dir que no s'estiguin planificant nous transvasaments de l'Ebre cap a Barcelona
(Segarra-Garrigues) i cap al sud (Xerta-Sénia). 
A més se construiran pous a Vinallop; sembla que s'intensificarà la massificació eòlica a la Terra Alta; hi ha
l'amenaça del dipòsit de gas (Projecte Castor); la possible renovació per a deu anys més de les velles cen-
trals nuclears de Vandellòs II i Ascó; i durant els propers mesos s'ha de decidir el pla de conca de l'Ebre per
als propers sis anys i cal que estiguem atents per a que no retallin més el cabdal mínim i s'avanci satisfactò-
riament en la neteja de l'embassament de Flix i en la gestió dels sediments que durant dècades han quedat
retinguts als embassaments hipotecant el futur del Delta. 
Ens estem jugant el futur de les Terres de l'Ebre. 
La Terra, l'aigua, les qüestions públiques són cosa de tots.

JOSEP JUAN SEGARRA

La defensa de la Terra

La veu de molts activistes ebrencs és una veu

de futur, plena d’il.lusions i que pretén

canviar les dinàmiques actuals, promovent el

debat, la reflexió i la crítica.
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Crema fina de pèsols amb semilles de sèsam. Una recepta senzilla i amb color que ens cautivarà tant per la
vista com pel gust. Pura fibra i alt contingut en vitamines presentat d’una manera ben vistosa

Per dur a terme la
recepta ens farà
falta 250 grams de
pèso ls  conge lats ,
un got  de crema
de l le t ,  una cebe -
ta ,  sa l ,  o l i  d ’o l i va
verge i sèsam. Per
començar procedi -
rem a sofreg i r  la
ceba en una casso-
la amb un bon raig
d’ol i  d ’o l iva verge.
Quan la ceba est i -
gui cuita, afegirem
els pèsols amb mig
l i t re  d ’a igua.  Un
cop ho t inguem tot
cu i t ,  15 minuts
a p ro x i m a d a m e n t ,
t r i turarem e ls  pè -
sols amb una mica
de l ’a igua sobrant
de la cassola, una
tassa aprox imada -
ment. Quan ho t in -
guem tot ben tr itu-
rat hi afegim el got
de crema de l let  i
barre jem bé la
mesc la ,  ho serv i -
rem en un bol amb

un bon ra ig  d ’o l i
d ’o l i va verge i  de -
corarem amb unes
l lavors de sèsam.
Aquest  p lat  també
es pot  decorar
amb c lo ïses de
l launa o f resques.
El plat de la setma-
na que us presen -
tem avui és un plat
l leuger i  r ic en pro-
te ina vegeta l ,  h i -
drats  de carbon i ,
f ibra i  v itamina B1.
E l s  a l imen ts  r i cs
en  f i b ra  no  so l s

regu len  e l  t r àns i t
i n tes t i na l ,  s i no
queredue i xen  e l s
n ive l ls  de co leste -
ro l  a  l a  sang ,  a
més  a  més  aug -
men ten  l a  sensa -
c ió  de  sac ie ta t ,
a i xò  f a  que  s igu i
un  a l iment  benef i -
c i ós  pe r  a  aque -
l l es  persones  que
es  p reocupen  pe r
l a  seva  f i gu ra .
“P r imen tons  i  To -
mates”,  un progra -
ma d iar i  on  cada
se tmana  sor te jem
un  sopar  pe r  a
dues  pe rsones  a l
restaurant  que ens
presenta les seves
receptes,  to ts  e ls
te lev idents  que h i
vu lguen par t ic ipar,
han  d ’ env i a r  un
m iss tge  cu r t  de
tex te  am e l  mòv i l
(SMS)  amb l a  pa -
rau la TE CUINA, a l
número  5516,  e l
guanyador  se tma -
na l  es  donarà  a
conè i xe r  cada  d i -
vendres  a  pa r t i r
de les 15h a l  pro -
g rama “P r imen -
tons i  Tomates”.
A ra  nomès  ca l ,
com d i u  l ' Amado
Cebol la ,  “arreman-
gar -se i  començar
a cu inar” .

“Primentons i Tomates”, avui: pèsols

Els pèsols s’han de
consumir lleugera-
ment bullits per tal
que no perdin els seus
valors nutricionals,
sals minerals i vitami-
nes

REDACCIO

Aquest és el plat resultant de la nostra recepta d’avui.
Mariano Lalana

Els pèsols són els protagonistes de la nostra recepta
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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

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Telèfons d’interès

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La flexibilita i la comprensió t’ajudarà en l’a-
mor. No ets deixis endur per idees antigues.
Desconecta‘t dels lligans de la teva vida dià-
ria. Aprèn a relaxarte.

Taure
20/4 al 19/5

Per millorar la teva vida sentimentall’important
és que estiguis atent a les circumstàncies que
eet sorgiran i que les utilizis a vavor teu. Una
vida ordenada et regala estabilitat.

Bessons
20/5 al 21/6

Respecte a l’amor, si decideixes respetar els
teus compromisos faràs el pas adecuat.
Pensa que els mals costums alimentaris són
un fre per al teu bon funcionament.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d’amor, has de robar el
moment adecuat per poder expressar els
teus sentiments de manera clara i concreta.

Lleó
22/7 al 22/8

El transit de Venus, Mercuri, el Sol i Neptu
poer la teva casa set et convida que mostris
la teva part més sensible per poder viure una
setmana intensa en el terreny de l’amor

Verge
23/8 al 21/9

Les teves relacions sentimentals poden
estar canviant cap a millor, tot i que encara
pots viure alguna tensió. Per millorar el teu
estat d’anim controla les emocions.

Balança
22/9 al 22/10

Avui voldràs canviar alguns temes que afec-
tin a la teva vida sentimental. Pensa que si
t’avandones, a l’hora de mantenir-te en
forma se te farà més difícil.

Escorpí
22/10 al 21/11

La teva parella i les relacions estretes que
mantinguis en aquest moment es convertei-
xen en el centre de la teva vida. Utiliiza els
teus recursos amb intel·ligència.

Sagitari
21/11 al 21/12

En aquest moment sents les coses amb intensi-
tat i emoció. Pot viure experiències positives i
de molta activitat en relació amb la tev vida sen-
timental.

Capricorn
21/12 al 19/01

Amb Mart transitatn pel teu signe els teus bio-
ritmes sentimentals apunten cap.amunt.
Respecte a la teva salut, la teva prioritat actual
ha de ser millorar la teva condició física.

Aquari
20/1 al 18/2

Mercuri, Neptu, Venus i el Sol transitant pel teu
signe t’ajuden a solucionar problemes sentimen-
tals que estiguin pendents del passat

Peixos
19/2 al 20/3

Mostraràs la teva habilitat per seduir la per-
sona que més t’interessa. Respecte a la teva
salut, pensa que per mantenir-te en forma
sempre hauràs de practicar algun esport.

Televisió

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

21° 3°SolSol

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel:  
hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral i el Prelitoral sud
al llarg del dia. 
A la resta del país estarà serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts
i prims, més nombrosos durant les hores centrals de la jornada.
Independentment, al final del dia els núvols baixos també aniran en
augment al litoral i el Prelitoral nord.
Precipitacions:  
no se n'esperen.
Temperatures:  
mínimes semblants, tret de l'Empordà on seran moderadament més
altes. Es mouran entre -2 i 3 graus al Pirineu, entre 1 i 6 graus al
Prepirineu, a la Depressió Central i el Prelitoral, i entre 4 i 9 graus a la
resta del territori. Per la seva banda les màximes es mantindran esta-
bles, tret del quadrant nord-est i a punts del litoral on seran lleugera-
ment més baixes. Oscil·laran entre 15ºC i 20ºC al Pirineu i el litoral, i
entre els 18ºC i 23ºC a la resta.
Visibilitat:  
bona en general, tot i que hi haurà algunes boires i boirines matinals a
valls i fondalades de l'interior. 
Vent:  
bufarà tramuntana moderada amb cops forts i puntualment molt forts
a l'Alt Empordà, amb tendència a afluixar al llarg de la tarda i a impo-
sar-se el gregal entre fluix i moderat. A la resta del territori i fins a mig
matí el vent serà de direcció variable i fluix a l'interior, mentre que al
litoral serà de gregal entre fluix i moderat; a partir d'aleshores, i de
forma progressiva, s'imposarà el component sud a l'interior i el com-
ponent est al litoral, entre fluix i moderat en general.
Estat del mar:
• Costa Brava:
tramuntana moderada amb cops forts al nord del cap de Begur, més
reforçada al nord del cap de Creus on es podrà assolir algun cop molt
fort; a partir de migdia afluixarà en conjunt i s'imposarà el gregal entre
fluix i moderat. A la resta predominarà el gregal al llarg del dia; mode-
rat amb algun cop fort fins a migdia, i entre fluix i moderat a partir de
llavors. 
Entre marejol i maror a forta maror al nord del cap de Begur. Marejol
a maror amb àrees de forta maror a la resta. Mar de fons del nord-est. 
• Costa Central:
vent de component est entre fluix i moderat al llarg del dia, amb domi-
ni del gregal fins a migdia, més reforçat al nord del sector on hi haurà
alguns cops forts, i entre xaloc i llevant a partir de llavors. Al final del
dia s'imposarà el component nord fluix amb cops moderats. 
Marejol a maror. Mar de fons del nord-est. 
• Costa Daurada:
vent de component est entre fluix i moderat, amb predomini del gregal
durant la matinada i del llevant i el xaloc la resta de la jornada. Al final
del dia s'imposarà el component nord fluix amb cops moderats. 
Marejol.

El temps. Previsió

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel           Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

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

Jimenez Piqueras, Araceli  Dr. Maimó, 8 (l’Aldea)  977452056

Renau Audi, Manuel Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735  

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

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

Franquet Tudó, Elvira              Plaça Espanya, 5 (St. Carles de la Ràpita)  977740164

Aguilo Ruiz, Neus     Barcelona, 65 (Masderverge)  977718702

(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/.
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IMMOBILIARIA�
VENDA I LLOGER

La Sénia. Local comercial
en cantonada de 40m2.
Molt cèntric (Avinguda
Catalunya, 1). Zona de
molt de transit de cotxes i
peatonal. Condicionat
com a despatx, amb
informàtica instal·lació
elèctrica nova, alarma, etc.
Gran oportunitat per mun-
tar qualsevol negoci. Per
visitar-lo, 661 913 588.

La Ràpita. Es lloga Local
comercial de 45 m2 i sote-
rrani de 55 m2 situat al
principal carrer de la
població, (C/ Gorria, 26 al
costat de la Bolleria Sant
Antoni). Ideal per a qual-
sevol tipus de negoci. Es
lloga en l’estat actual d’o-
bra. 647 938 168
La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En llo-
guer al millor carrer de la
població. 647 93 81 68 

Ulldecona. Local de 35 m2
ubicat al carrer major.
Ideal per a botiga ú oficina.
300E al mes. 977 74 33 99. 

L'Ampolla. Local de 35m2
davant club nautic, a l'edifi-
ci “nautic” sala diafana i un
b a n y. O p o r t u n i t a t .
290Û/mes 977 74 33 99

La Sènia. Piso ideal parejas,
consta de comedor con salida
balcón, cocina independiente
equipada(lavadora, frigorífi-
co,placa y horno eléctrico)

aseo con ducha reformado,
hab.doble salida ext, hab indv,
en el centro del pueblo.
320E/mes. 661707383
(Preguntar por Emi)..

Es traspassa local comercial
a Les Cases d’Alcanar.
Ubicat a l’avinguda princi-
pal C/ Trafalgar, 47.
Actualment està condicio-
nat com a despatx. Local
cantoner amb una gran
vidriera que dona al exte-
rior. Equipat amb aire con-
dicionat, alarma, xarxa
informàtica, i distribució
d’endolls per a equips
informàtics repartits 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 canto-
nada de 168m2 diafans,
amb més de 25 metres
de façana. Situat a la
plaça Hercules, al davant
d’un col.legi. Disposa de 3
places d’aparcament al
mateix edifici. 661 91 35 88

Casa en venda. La Cava,
250m2 construïts, 2
plantes, 3 habitacions,
menjador rústic amb
xemeneia, cuina office, 1
bany, 1 terrassa ample i
magatzem. ¡Ideal
Famíl ies! Interessats
661 707 383

Amposta. Local a l’a-
vinguda La Ràpita en
lloguer. Superfície 220
m2. Ideal qualsevol
tipus de negoci. Dona a
dos carrers. 610203325

TREBALL�

MOTOR�

DIVERSOS�

Marina Sant Carles. Es
lloguer dos amarres, un
de 8 metros i altre de 12
metros, a la nova mari-
na de Sant Carles de la
Ràpita. Molt ben situats.
670 516 520

VOLS VENDRE Ó LLOGAR
UN PIS A LES TERRESDE
L’EBRE? POSA’T EN CON-
TACTE AMB PROFESSIO-
NALS DE TOTA  LA VIDA

PISO Perfecto

L’AMPOLLA. LOCAL
COMERCIAL UBICAT
A PRIMERA LINIA.

IDEAL PER A QUASE-
VOL NECOCI. EVA

647.93.81.68

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 (cantonada
Quatre carreteres),
Deltebre. Gran local
comercial, ideal per ofici-
nes. Es cantoner i total-
ment acristalat, al terra hi
ha parket. Al entrar hi ha
una sala molt gran, on hi
caben 4 taules de des-
patx. A continuació i també
exterior hi ha el despatx
del director amb capacitat
de posar-hi una gran taula
de despatx i mobles auxi-
liars. També consta de
bany i un traster per guar-
dar-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'es-
peris més! .
Tfn. 661 70 73 83

Amposta. 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 rehabili-
tat. El preu actual és de
169.000Û quan fa poc era de
210.000Û. És una verdadera
oportunitat. Ideal per a estu-
diants 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
-Director Contable/ Reus

Empleo perfecto selecciona para importante cadena de
joyerías un Director Contable.Las funciones principales
serán la gestión de facturación, control y contratación de
servicios , asesoramiento a los clientes, realización de
asientos contables, control de bancos, tesorería, etc.

977 74 33 99

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL 60M2

EN DELTEBRE.
BUENA SITUACIÓN

650 46 84 55

www.mesfeina.com

www.mesebre.cat

Escola bressol, busca
incorporar responsable

amb experiència
demostrada en lloc

similar i amb titulació,
per a treballar a les

Terres de l’Ebre.
Confidencialitat.

Preguntar per Carme.
670516520

AMPOSTA. LOCAL
EN VENDA Ó LLO-

GUER A L’AVINGUDA
LA RÀPITA. GRAN

OPORTUNITAT
661913588

Immobiliaria Busca
autonoms amb dedica-
ció total ó parcial per

vendre pisos a les
Terres de l’Ebre.
977 24 97 00

Canal de televisió de
les Terres de l’Ebre,

selecciona per al seu
departament comer-

cial, un/a professional
amb experiéncia al

sector. Interessats tru-
car al 977 25 27 27

INFERMER/A
Es busca professional
amb titulació vigent i

experiència demostra-
da per a treballar a les

Terres de
l’Ebre.ImtInteresades
enviar curriculum a:

cpradera@empleoperfecto.com

central@mesebre.cat

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.
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“Un noi, un riu”, un poeta, Albert Roig.

Per complir amb els objectius
plantejats, diferents municipis
realitzen activitats relaciona-
des amb la poesia. Així, a
Tortosa aquest dissabte
podrem veure l'espectacle «
Un noi, un riu », amb poe-
mes del poeta tortosí, Albert
Roig i la poetessa kurda,
Bejan Matur. Un muntatge que
també contarà amb la
col·laboració del músic,
Krishoo Monthieux, l'actriu,
Sílvia Bel i Dionís Escorça en
el vídeo. Per tal
d'aproximar-nos si cap una
mica més a tot allò que envol-
tarà aquest espectacle poè-
tic, parlem amb el poeta,
Albert Roig (en el moment
de l'entrevista Roig es troba
immers en la preparació de
l'espectacle).
Més Ebre: Com neix la
relació Roig-Matur?
Albert Roig: A mí em criden
per realitzar la traducció de
deu poetes turcs de diferents
característiques i la que em va
agradar més va ser ella.
Perquè la seva poesia és molt
femenina, manté la sensibilitat
oriental, però alhora em trobo
amb una poesia molt dura, on

es tracta la violència, la sang i
l'incomprensió cap a la reli-
gió… La poesia d'una dona
valenta.
ME: Amb tu la poesia s'a-
companya d'altres discipli-
nes artístiques com són la
música, la dansa i el tea-
tre. Per què?
AR: Per circumstàncies de
vida que et porten a conèixer
persones i perquè la poesia
és per a ser recitada sobre un
escenari, en definitiva són ele-
ments que ens apropen a la
poesia.
ME: Quina opinió et mereix
el poeta Ponç Pons, al qual
les Lletres Catalanes ha
encarregat un poema inè-
dit que serà traduït a 21
llengües?
AR: És un poeta menorquí
compromès amb la natura,
diguem que no molt important
dintre de la poesia catalana.
A banda de l'espectacle del
21 de març, Cultura ha orga-
nitzat els tallers de poesia
“Eros i les muses”, a càrrec
de l'Albert Roig, per als dies
23 i 27 de març, adreçat als
alumnes de batxillerat.
ME: Perquè has escollit
temàtica amorosa?
AR: És la manera de que els
joves escoltin. Aquest taller ja
el vaig realitzar a Barcelona
amb gran èxit i he considerat
que valia la pena dur-lo a
Tortosa. Durant aquests dos
dies els joves parlaran molt i
reflexionaran sobre elements
que la poesia i la literatura per-
meten i que no els trobem a la
televisió. A través de poesia
de tot el món analitzaran el
canvi que ha sofert aquest
gènere amb el tema amorós,

abans expressava l'emoció
d'allò prohibit, però amb el
canvi dels temps, ara s'ha tor-
nat molt més carnal, i conti-
nua provocant emocions.
ME: Quina relació manté amb
el músic Krishoo Monthieux i
l'actriu, Sílvia Bel?

AR: Amb krishoo treballem
conjuntament en dansa i
música i amb ell vaig enregis-
tra el CD “Salvatge cor”. Pel
que fa a la Sílvia, la conec des
de fa 20 anys, hem treballat
junts i som amics. Però ara ja
s'ha fet famosa i no tenim tant

de temps per a veure'ns
(entre rialles).Aquest acte ha
estat organitzat pel
Departament de Cultura a les
TE, participant també, la
Institució de les lletres
Catalanes, l'Ajuntament de
Tortosa, Unescocat i el Servei

Català de Trànsit. 
Així que parlo amb Xavier
Vega (Director del departa-
ment Cultura a les TE).
ME: Com sorgeix la idea
d'organitzar un espectacle
amb Albert Roig?
XV: La proposta ens arriba
des de la institució de les
Lletres Catalanes.
Nosaltres ja l'any passat
varem voler donar-li un pes
especial a aquest dia amb la
lectura de poemes de Gerard
Vergés a càrrec d'Andreu
Carranza, amb l'interpretació
d'alguna cançó de Montse
Castellà del seu treball “El
poeta inexistent”. I aquest any
ens tocava Albert Roig per
tortosí i per ser un poeta
conegut a nivell nacional,
com se sap ningú es profeta
a la seva terra, i nosaltres
estem encantats del resultat.
ME: En motiu del dia inter-
nacional de la poesia la
ILLC li ha encarregat a
Pons Ponç un poema inè-
dit, que en pensa que
aquest opuscle és repar-
teixi a les autopistes?
XV: Jo ho trobo extraordinari,
cada cop la poesia s'ha anat
allunyant més de la gent,
quan en origen poble i poesia
anava estretament lligat, i ho
veig una bona manera de tor-
nar a  apropar-la a les perso-
nes.
ME: Que és per a vostè la
poesia?
XV: És important a la meva
vida, en llegeixo quan em
llevo perquè se que després
m'espera el tedi de la realitat
prosaica. Per a mí la poesia
és la literatura en la seva
màxima expressió.

“Ningú és profeta a la seva terra”
L’any 2000 la Unesco
proclamava el 21 de
març com el Dia Inter-
nacional de la Poesia,
amb la finalitat de fo-
mentar aquest gènere
entre els poetes joves,
evocar l’oralitat i res-
tablir el diàleg entre la
poesia i les altres arts.

DIANA MAR

Cartell del Dia Mundial de la Poesia a Tortosa.
Cedida


