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Ho coneixiem la setmana passada. El primer Consell de Govern del 2010, que tindrà lloc el dia 5 de gener, aprovarà la futura Llei
de vegueries. Segons el conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, l'avantprojecte de la Llei «va fent el seu
recorregut» per poder ser consensuat a nivell polític, territorial i institucional. El problema és que la que podria ser la primera
vegueria, la de les Terres de l'Ebre, potser no compta amb aquest «consens territorial». L’alcalde d’Amposta, de diferent color
polític que el del Govern de la Generalitat, ha mogut fitxa i ha mostrat el seu desacord en què pugui ser tan obvi que Tortosa sigui
la capital de la futura vegueria ebrenca.   P3

Tindrem Vegueria 
a les Terres de l’Ebre

El regidor d'Agricultura de l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Maria Sancho, ha desmentit a CANAL TE que
es facin contractacions precàries de temporers per a la campanya de recol·lecció de cítrics, tal
com va denunciar la setmana passada el sindicat CCOO. Sancho ha assegurat que la contractació
de personal en places i carrers, de matinada, és una pràctica que a Alcanar «no es dóna», i que
tota la gent que està treballant per a les empreses citrícoles del municipi compleixen amb les con-
dicions legals exigides. Amb tot, el regidor ha ironitzat amb la denúncia del sindicat i ha manifestat
que «està satisfet que, per primera vegada, CCOO es preocupi pel sector citrícola».

«Compleixen amb les condicions legals exigides»

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Més del 90 % de la plantilla
de LEAR a Roquetes ratifica
l’acord assolit amb la
direcció pel tancament de
la planta.

P5
El Govern espanyol es
compromet a iniciar les
obres de la via verda pel
pont del tren, durant el
primer semestre del 2010.

P8

Societat

Actuació de prestigi per a
les «Músiques de Nadal» de
Tortosa.

P9
Esports

Condol a l’esport ebrenc en
record a Josep Estorach,
jugador aldeà de la Unió
Esportiva Deltebre.

P14
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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 lec-
tors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a la redacció per correu (ca-
rrer 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 respon-
sabilitat del lector. 

Les grans
super f íc ies
comerc i a l s
han de tenir
un espai a
C a t a l u n y a ,
com de fet ja
el tenen.
Perquè són
una part
determinant
d'una bona
o f e r t a
c o m e r c i a l

que cobreixi totes les necessitats de la
ciutadania. Però mai en detriment d'un
petit i mitjà comerç d'una llarguíssima tra-
dició, que és el mitjà tradicional de vida
d'un gran nombre de ciutadans i famílies i
que proporciona sou i feina a desenes de
milers de persones. Un comerç sòlida-
ment implantat en la trama urbana i que
ha jugat un paper dinamitzador dels cen-
tres urbans.
Una circumstància, no obstant, posa en
entredit ara el nostre model comercial que
ja en el seu dia va ser volgudament ame-
naçat per un govern espanyol del PP que
pretenia liberalitzar completament  els
horaris comercials, posant les bases per
a una competència deslleial en favor de
les grans superfícies comercials. Aquella
iniciativa hagués desequilibrat la balança i
contribuït a potenciar les grans superfí-
cies en detriment del comerç tradicional.
Ara, és una normativa europea la que hem
d'adaptar amb tacte i tenint clares les
nostres prioritats. Aquest model propi és
sostenible, és el més proper a la gent, el
que dóna servei, el que s'implica amb l'en-
torn, el que fomenta la cultura, el que
dóna llum, seguretat i netedat a l'espai
urbà, el que genera ocupació i cohesió
social. La nova llei ha de fixar unes regles
de joc a l'economia de mercat i evitar la
concentració en poques mans i lluny del
centres urbans. Cal donar continuïtat a
una de les activitats econòmiques més

compromeses amb el país i la seva gent.
El 98% dels establiments comercials cata-
lans són petits o mitjans i majoritàriament
estan dins de la trama urbana dels pobles
i ciutats. El 2% restant són grans superfí-
cies, tant dins d'aquesta trama urbana
com a fora. França, en canvi, té un model
que és l'antítesi del nostre. Allí, durant
molts anys, s'ha permès que les grans
superfícies s'instal·lessin fora de les
seves ciutats, i això ha comportat que els
ciutadans hagin d'agafar l'automòbil per
tot, cosa que ha provocat la desaparició
de comerços del centre de les ciutats,
menys dinamisme als carrers perquè hi ha
menys gent, desertització i acabar anant
cap a un model de ciutat dormitori on tota
la vida es fa fora. Ara ho volen revertir,
però ja és massa tard. Només cal haver
visitat França una vegada. O viure a la
Catalunya Nord, òbviament afectat per
aquesta normativa, per constatar-ho. 
El nostre teixit comercial dóna molta vida
a la ciutat. De forma que contribueix de
manera determinant a què la gent es faci
seu l'entorn més immediat. Perquè s'hi va
a comprar a peu, perquè comporta molta
més il·luminació, molta més seguretat i
cohesiona més la ciutat. Ara França, per
exemple, vol recuperar el temps perdut,
però ja és tard.
I això no ens ha de passar a Catalunya.
Amb la nova llei volem que el 100% dels
comerços estiguin dins la trama urbana.
Amb l'excepció, només, dels comerços
majoristes. Però sempre partint d'una pre-
missa: preservar un model de proximitat
majoritàriament format per empreses
familiars que passa de generació a gene-
ració i que es caracteritza per una molt
bona qualitat en el servei i en el producte
i en l'ús majoritari de la llengua catalana
en el tracte amb el client.   

Joan Puigcercós
President d'Esquerra.

La integració del comerç en la trama urbana

Opinió

Fa 24
anys que
Tor tosa
n o m é s
disposa
d'un apar-
c amen t
soterrat,
el de la
p l a ç a
A l f o n s .
En tots
aquests

anys no se n'ha fet cap més,
tot i que en els últims temps, el
parc mòbil de Tortosa s'ha
incrementat d'una manera
molt notable. Malgrat això,
quan CiU va guanyar les elec-
cions a l'Ajuntament de
Tortosa, fa dos anys i mig, no
vam trobar cap nou aparca-
ment soterrat, ni un sol esbo-
rrany, cap avantrprojecte, ni
molt menys un projecte, de
nou pàrquing elaborat pels qui
van governar la ciutat durant
els vuit anys més pròspers de
la recent història de Tortosa. 8
anys d'alcaldia del PSC = 0
aparcaments soterrats. En
poc més de dos anys, l'equip
de govern municipal té ben
configurat el nou mapa d'apar-
caments a Tortosa: els més
avançats són els de la plaça
del Carrilet (Temple), de l'edifici
de les Delegacions (carrer
Montcada) i de la plaça
Mossèn Sol (Rastre). La cons-
trucció de la nova piscina i
complex d'aigües a Ferreries
incorpora també un nou apar-
cament soterrat a la plaça
Joaquim Bau. I al centre de la
ciutat, quan ADIF retorni els
terrenys -esperem que sigui
aquest 2010- que actualment
ocupa l'estesa de vies en
desús, l'Ajuntament construirà
un nou aparcament en tot l'àm-
bit. I aquí, cal afegir que recent-
ment ha entrat en servei un
aparcament en superfície gra-
tuït al costat del pont del
Mil·lenari, similar al que en els
propers mesos el govern de
Ferran Bel construirà al barri
de Ferreries.
Dilluns passat, el Ple de
l'Ajuntament va aprovar definiti-
vament les obres i la gestió de
l'aparcament del Temple, el
projecte més avançat de tots.
La primavera vinent s'iniciaran
les obres d'un pàrquing que
crearà vora 200 noves places
d'estacionament en un dels
principals accessos a la ciutat.
Serà el primer aparcament
soterrat que es fa a Tortosa en
24 anys. I això serà possible
malgrat el el grup del PSC. Em
sap greu dir-ho d'una manera
tan clara, però la realitat és així
de crua. El grup municipal del

PSC, amb l'ex-alcalde Joan
Sabaté al capdavant, ha fet
mans i mànigues per intentar
evitar que Tortosa tingui un nou
aparcament. I ho han fet d'una
manera absolutament barroe-
ra, insinuant que el procés
d'adjudicació s'havia fet de
manera irregular, intentant
crear una ombra de dubte
sobre l'equip de govern, però
també -i això és el més greu-
sobre els tècnics municipals.
La gravetat de les acusacions
és tan greu com la manca de
fonament dels arguments del
grup del PSC. No cansaré al
lector amb el nul raonament
jurídic fet servir per l'equip de
l'ex-alcalde Sabaté, impropi de
qui ha tingut l'honor de gover-
nar la ciutat durant 8 anys.
Quina conclusió ens queda de
tot plegat? Això és el més
dramàtic. Ens trobem amb un
equip de govern a l'Ajuntament
de Tortosa que està tirant
endavant inversions impor-
tants en tots els àmbits en un
context econòmic d'extrema
dificultat. Com mai s'havia fet
fins ara. Hi ha actuacions en
tots els barris i pobles corres-
ponents a diferents àrees. Avui
això ja no ho pot discutir ningú.
Més indiscutible encara si ho
comparem amb l'obra de
govern durant el mandat de
Joan Sabaté. I què fa el grup
municipal del PSC davant d'a-
quest ressorgiment, d'aquest
despertar de l'Ajuntament?
Doncs el més deslleial i el més
barroer que ningú podia haver
imaginat: rebentar-ho tot,
posar pals a les rodes als nous
projectes i intentar generar
ombres de dubte sobre qualse-
vol nova iniciativa del govern
municipal. És a dir, intentar fre-
nar el progrés de Tortosa pel
senzill motiu que el grup del
PSC va demostrar la seva inca-
pacitat quan va tenir l'alcaldia
entre 1999 i 2007. Gravíssim.
Davant d'això, només em
queda l'esperança que el sen-
yor Joan Sabaté rectifiqui. I si
ell no ho veu, que algú del seu
grup municipal li faci veure.
Però molt em temo que predi-
co al desert. El PSC és un par-
tit alternativa de govern, però a
Tortosa la deriva a la qual l'està
portant Joan Sabaté i el seu
equip, li està fent perdre tota
credibilitat. Com a adversària
política podria estar-ne conten-
ta, però no ho estic, perquè la
seva actitud està fent molt de
mal a la meva ciutat, que
també és la seva.

Meritxell Roigé i Pedrola
Portaveu de CiU a l'Ajuntament
de Tortosa.

Opinió

La setmana passada una declaració per sorpresa
del conseller Ausàs, ens obligava a MÉS EBRE a
buscar un forat a la nostra portada per tal d'anun-
ciar una noticia important per al territori. El proper

dia 5 de
gener el
govern de
Ca ta l unya
té la inten-
ció d'apro-
var la nova
llei de divi-
sió territo-
rial que can-
viarà les 4
províncies
ca t a l a nes
actuals, per
7 vegue-
ries.

Especialment per al nostre territori, aquesta nova
redistribució geogràfica té una transcendència
importantíssima, ja que ens pot permetre solucio-

nar grans dèficits històrics per haver estat consi-
derats el «cul» de Catalunya. 
Ara que el projecte ja comença a prendre forma,
ressorgeixen veus del passat per tal de reivindicar
fets secundaris, però no per això poc importants,
com el tema de la capitalitat de la vegueria. Per
una part, sembla que totes les institucions opten
per una capitalitat única per a cadascuna de les 7
vegueries, però en casos com passa al nostre
territori, ciutats com Amposta reclamen un paper
més visible dins la nova fórmula de govern territo-
rial. D'aquest tema se'n parlarà i molt, ja que es
barregen els interessos locals amb els de partit, i
aquest és un camp on es fàcil prendre mal. Serà
interessant veure les postures finals dels alcaldes
de Tortosa i Amposta, un cop s'hagi acabat el joc
polític amb declaracions de «pilotes fora». També
serà interessant veure si les postures de «poble»
dels nostres politics respecten la disciplina políti-
ca de partit fora de casa. 
En qualsevol cas, el debat està servit i amb tota
seguretat se'n parlarà molt del tema en els pro-
pers mesos.

El procés no està més que iniciat, ja
que un cop aprovat pel Parlament de
Catalunya, encara li quedarà un pas
important a Madrid. Tot plegat caldrà
veure si s'aconseguirà el vist-i-plau
definitiu abans de les properes elec-
cions espanyoles, ja que amb un
govern català i espanyol de diferent
color, la vegueria difícilment veurà la
llum.

Editorial

Retorna la Vegueria 200 anys després
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Construïr una nova arqui-
tectura institucional de
Catalunya basada en el
catalanisme polític. La llei
de Governs Locals situa el
municipi i la vegueria en un
àmbit preferent, i la vegue-
ria com a organisme de
representació territorial. I
la vegueria de les Terres de
l’Ebre ja està més prop de
ser una realitat. Aquesta
era la informació que vam
avançar i que aproxima un

objectiu que ha estat un
reclam històric d’aquestes
terres ebrenques. No obs-
tant, el debat ara no estaria
sobre l’arribada o no de la
Vegueria, podria estar per

la capitalanitat d’aquesta:
Tortosa o Amposta?
Un tema que no és nou i
que es pot reobrir en
aquests moments. La dele-
gació de Govern de la
Generalitat està situada a
la capital del Baix Ebre així
com la Diputació de
Tarragona (Organisme equi-
valent al Consell de
Vegueries). Sembla ser que
l’aposta de la capital de la
Vegueria és Tortosa.

Malgrat això, a Amposta,
amb dos ajuntaments que
parlen el mateix idioma, ja
han existit moviments i l’al-
calde Manel Ferré ha mos-
trat el seu desacord amb
aquesta possibilitat. «Faig
una crítica oberta a la polí-
tica urbanística que Política
Territorial està imposant a
l’Ebre. No m’agrada gens
el mapa de les vegueries, i
Amposta s’hi oposarà amb
fermesa». Un fet que deixa,

damunt de la taula, un altre
conflicte que pot tenir les
seues conseqüències amb
un possible retard d’un
propòsit que el territori
porta molts anys perse-
guint. Ja ho va dir el

Conseller Ausàs en unes
declaracions el passat mes
de juny, «hi haurà rebombo-
ri, conflictes i debats terri-
torials»; un rebombori, con-
flictes i debats que,
almenys, aqui a casa nos-
tra, no s’han fet esperar; i
ja ocupen la primera plana
de l’actualitat.  Tot i que
s’ha dit que l’important és
la creació de la futura
vegueria com a primera de
Catalunya més enllà de les
diferències que hi puguen
sortir; tot i així, l’alcalde
d’Amposta podrà dir la
seva abans que s’aprovi la
llei definitivament. Encara
que sorprèn que no haguès
dit la seva abans. Fa dos
mesos la Diputació de
Tarragona, com ja hem
mencionat,  obria la seva
seu a la capital de Baix
Ebre, poden interpretar així
que, es prefixava, clara-
ment, la capital del territo-
ri, i cap comentari es va
sentir llavors...perquè ara
sí? L’avantprojecte haurà
de passar, en les pròximes
setmanes, per la Comissió
de Cooperació Local de
Catalunya i pel Parlament
de Catalunya, on es durà a
terme el debat definitiu; per
tant, hi haurà molt temps
per parlar-ne.

I la capital?

La setmana passada
vam informar que el
conseller de governació
i administracions públi-
ques, Jordi Ausàs, va
manifestar que el pri-
mer Consell de Govern
que es farà l’any vinent,
concretament el dia 5
de gener, s’aprovarà la
llei de vegueries. I tam-
bé dèiem que la de les
Terres de l’Ebre és la
que compta amb un su-
port més ampli.

El proper 5 de gener s’aprovarà la futura llei de vegueries. La primera, aquí, a les Terres de l’Ebre

La polèmica, ara, entorn la capitalitat...Tortosa o Amposta?

TERE GONZALEZ

Capital de la vegueria: Tortosa o Amposta?.

«No m’agrada gens el futur mapa de les
vegueries a Catalunya. Amposta s’ hi oposarà al
projecte»

Manel Ferré, alcalde d’Amposta

«L’important és la creació de la vegueria de
l’Ebre com a primera de Catalunya, més enllà de
les diferències»

Joaquim Nadal, conseller DPTOP

Cedida
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El projecte de Corbera

d'Ebre suposarà una inver-
sió total de 1.185.564
euros al municipi per a la
rehabilitació i consolidació
de l'Església Vella, la recu-
peració de dos carrers
que formen part de l'eix
principal del Poble Vell i
que actualment es troben
soterrats, i la senyalitza-
ció de tot l'espai per tal de
convertir-lo en un dels
principals atractius turís-
tics de la Terra Alta.
Aquesta inversió serà cofi-
nançada pel Departament
de Governació i el Fons
europeu de desenvolupa-
ment regional (Feder) amb
586.060 euros. 
Les obres que es realitza-
ran a través del programa
Viure al Poble hauran d'es-
tar executades abans del
31 de desembre de 2012.
VIURE AL POBLE és un pro-
grama del Departament
de Governació i
Administracions Públiques

destinat a afavorir l'activi-
tat econòmica i les iniciati-
ves emprenedores que
permetin la dinamització el
desenvolupament local
dels municipis amb menys
de 2.000 habitants. 
El projecte de Corbera

d'Ebre és l'únic seleccio-
nat a la comarca de la
Terra Alta, i juntament
amb el de Masdenverge
conformen els dos projec-
tes seleccionats per al
programa Viure al Poble a
les Terres de l'Ebre. 

El projecte que es durà a
terme a Corbera d'Ebre
contempla tres actuacions
integrals com són l'ade-
quació de l'església del
Poble Vell, la recuperació
del carrer Budell i del
carrer Corraló, i el pla de
millora de la xarxa de sen-
yalització. 
El director general
d'Administració Local i el
director dels Serveis
Territorials a les Terres de
l'Ebre, Carles Pasqual,
inaugurava també  la nova
llar de jubilats a l'edifici LO

CENTRO de la Fatarella. 
Les obres, que suposen
una inversió total de
240.081,62 euros, comp-
ten amb un finançament
de 166.618,21 euros per
part del Departament de
Governació i
Administracions Públiques
a través del Pla únic d'o-
bres i serveis de
Catalunya (PUOSC).  

El programa VIURE AL POBLE arriba a
l’Ajuntament de Corbera d’Ebre

El director general
d’Administració Local
del Departament de
Governació i Adminis-
tracions Públiques,
Carles Bassaganya,
acompanyat del direc-
tor dels Serveis Terri-
torials a les Terres de
l’Ebre, Carles Pasqual,
han signat el conveni
de col.laboració amb
l’alcalde de Corbera
d’Ebre, Sebastià Fri-
xach, per impulsar el
projecte seleccionat
dins del programa VIU-
RE AL POBLE.

El projecte suposarà una inversió de més d’un milió d’euros per a la rehabilitacó integral del Poble Vell

REDACCIÓ

Presentació del Projecte, dissabte a Corbera.
Cedida

Les Terres de l'Ebre comp-
ten en l'actualitat amb més
de 203.000 metres qua-
drats de sòl per a la implan-

tació de noves empreses o
per possibilitar l'ampliació
de les ja existents. Dos sec-
tors concentren la major
part del sòl en comercialit-
zació: el sector Catalunya
Sud, situat entre Tortosa i
l'Aldea, on hi ha en venda
159.339 metres quadrats

de sòl, i el sector de la
Carretera de la Galera de la
Sénia on hi ha en comercia-
lització 9 parcel·les que
sumen més de 20.000
metres quadrats. INCASÒL
treballa en la producció i
promoció de sòl industrial
en la línea dels compromi-

sos del Govern amb les
Terres de l'Ebre per accele-
rar la creació de nous polí-
gons industrials, prioritzant
la instal·lació d'indústries a

l'Ebre, col·laborant en l'im-
puls de projectes d'R+D i
invertint en infraestructures
estratègiques, en formació
i ocupació.

Sòl per activitats econòmiques
a les Terres de l’Ebre

Els sectors Catalunya Sud i la Sénia concentren la major oferta

REDACCIÓ

Els habitants de l'Ebre «no
han fallat» i han fet la 'feina
ben fet», tot i el dèficit de
polítiques públiques que
han patit aquestes comar-
ques, segons Germà Bel,
catedràtic de Política
Econòmica de la
Universitat de Barcelona.
Bel diu que en termes des-
criptius «i no és una quei-
xa sinó una constatació'»
les Terres de l'Ebre han
estat 'molt desateses' de
polítiques públiques. El
catedràtic, però, afegeix
que tot i aquesta desaten-
ció, s'ha teixit una indús-
tria al «mateix nivell» que
altres territoris. 

Un territori
«molt desatès»

Més de la meitat de la
superfície del Delta de
l'Ebre es troba a menys
de mig metre per sobre
del nivell del mar. Per
això, la previsió de la
crescuda de l'aigua mari-
na ha disparat totes les
alarmes en un dels espais
més rics en biodiversitat
de la Mediterrània. Els
experts consideren que el
problema pot resultar
especialment greu a llarg
termini i apunten, més
enllà d'aixecar esculleres
toves i deixar franges lito-
rals al mar, la necessitat
d'elevar el terreny per sal-
var el Delta. 

Elevació de
terreny per

salvar el Delta?
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Aquestes declaracions fetes
per l’alcalde de Tortosa,

Ferran Bel, sortien arran que
els socialistes tortosins
presentaven al·legacions
(o subsidiàriament recurs
administratiu) contra l'a-
cord del ple ordinari en
què s’aprovava provisio-
nalment l'adjudicació de
l'aparcament soterrat a la
plaça del Carrilet. 
Els socialistes consideren
que en la tramitació d'a-
quest procediment s'han
vulnerat les normes que
regeixen el procediment i
la normativa de contracta-
ció administrativa ja que
en l'expedient no hi ha la
classificació del contrac-
tista; perquè no hi consta
que l'empresa adjudicatà-
ria compleixi amb els
requisits per poder con-
tractar amb l'administra-
ció;  perquè la mesa de
contractació va resoldre
sense tenir tota la docu-
mentació requerida per
poder adjudicar, i perquè
en la data d'adjudicació no
apareix l'assumpció del
subcontractista de la res-

ponsabilitat directa en
document administratiu
amb l'Ajuntament de
Tortosa. Per tot això, els
socialistes demanen que
es declari la nul·litat de
l'adjudicació i que es torni
a iniciar el procediment
amb el respecte a la lega-
litat vigent. Davant aquesta
actitud negativa, l’ alcalde ha
estat taxatiu i ha lamentat
que «s’hagi posat en dubte

l’honorabilitat dels funciona-
ris públics». Bel li ha
demanat a Sabaté que recti-
fiqui i que deixi de fer oposi-
ció a Tortosa. «Que faci opo-
sició al Govern o a mi
mateix, però que no s’oposi
a que es facin coses a la ciu-
tat». 
«Controlar l’acció de Govern
és anar contra la
Democràcia?», ha manifes-
tat  Sabaté, el qual defensa

que una ciutat com Tortosa
no es mereix un alcalde amb
actituds pròpies d’un dicta-
dor. 
«On està aquí la pluralitat i el
respecte?. El paper
democràtic d’una oposició?
Estem davant d’una actitud
més propia d’un dictador
que d’un alcalde. La ciutat
de Tortosa no es mereix
algú al capdavant amb
aquesta actitud governant».

«Actitud pròpia d’un dictador»

L’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha carre-
gat amb duresa contra
el portaveu del grup
municipal del PSC, Jo-
an Sabaté, a qui ha
acusat «d’intentar re-
bentar tot el que es fa
a la ciutat». «El PSC va
governar durant els 8
anys de major bo-
nança econòmica que
ha tingut Tortosa i no
va reaccionar. I ara,
quan intentem tirar en-
davant la ciutat i fer
coses, es dediquen a
posar pals a les rodes
amb l’únic objectiu de
retardar les obres».

Resposta de Joan Sabaté a les declaracions de l’Alcalde de Tortosa, Ferran Bel

REDACCIÖ

L'Ajuntament de l'Aldea
s’ha afegit, un any més, a
la campanya: Aquest
Nadal Tasta Catalunya,
engegada des de la
Direcció General de
Comerç del Departament
d'innovació, Universitats i
Empresa. La campanya,
posa a l'abast d'institu-
cions, entitats, associa-
cions i empreses, a tra-
vés del portal www.gas-
troteca.cat, un espai web
on es facilita informació
sobre els establiments
que ofereixen lots de
regal de Nadal, elaborats
amb productes agroali-
mentaris de qualitat del
país.

«Aquest Nadal,

Tasta Catalunya»

Més d'un 90% dels treba-
lladors de la planta de LEAR

a Roquetes (Baix Ebre) ha
ratificat l'acord assolit,

aquest passat dijous a la
matinada, entre els repre-
sentants dels treballadors
i la direcció de l'empresa
pel tancament de la facto-
ria. Dels 515 treballadors
en plantilla afectats, han
votat 484, dels quals 465
ho han fet positivament,

mentre que només setze
han votat en contra i tres
en blanc. Amb aquests
resultats, els sindicats han
ressaltat el suport de la
plantilla a la negociació i
les mobilitzacions tot reite-
rant que el resultat final
era el «millor possible».

Amb tot, han exigit al
Govern més agilitat en el
funcionament de la

Comissió de Seguiment
per a la industrialització
del territori.

Més d’un 90% de la plantilla de
LEAR ratifica l’acord

El resultat final ha estat «el millor possible»

REDACCIÓ

El Consell del Baix Ebre
ha convocat un concurs
públic per a l'explotació
turística de les antigues
estacions ferroviàries
d'Aldover i Benifallet, a la
via verda, un cop finalit-
zada la primera fase de
la seva rehabilitació. En
tots dos casos, aquesta
concessió, previ equipa-
ment de les instal·lacions
per part del concessiona-
ri, pretén habilitar en
aquests edificis serveis
turístics i culturals de la
via i, concretament, ofer-
ta de restauració basada
en la cuina tradicional de
les Terres de l'Ebre. Així,
a més de serveis per als
usuaris de la via i activi-
tats lúdiques i culturals,
s'habilitarà un bar-restau-
rant a l'estació d'Aldover.

Concurs obert per
projectes al territori
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En el seu parlament el pre-
sident de la Diputació de
Tarragona, Josep Poblet,
es referia a la Fira de
Mostres d'Amposta com un
certamen «important i
transcendent», i reflexiona-
va sobre l'interès de les
fires  a Catalunya en gene-
ral i a les Terres de l'Ebre
en particular, assegurant
que aquestes esdevenen
«un motor de la vida social
i econòmica de la ciutat, a

més d'un motor de cultura,
d'innovació, de creativitat,
de capacitat de canvi i d'e-
volució». Per al president
de la Diputació, la Fira
d'Amposta «és un aparador
que mostra el dinamisme i
la vitalitat del Territori»,
subratllant que «Amposta

és un model de ciutat diver-
sificada que creix en activi-
tats culturals i econòmi-
ques». 
Finalment, el president de
la Diputació parlava de la
capacitat  d'adaptació que
caracteritza la gent de les
Terres de l'Ebre, «una capa-
citat extraordinària de la
qual n'és un exemple la fira
que avui inaugurem».
Poblet també feia una
referència a les fires que se
celebren a Catalunya,
actualment, i que mostren
l'activitat econòmica del
país, tot hi assenyalant  què
amb 439 certàmens,
Catalunya és la primera
comunitat autònoma de
l'Estat espanyol en fires
celebrades l'any 2009, en
les quals hi han participat
52.000 expositors, i per
les quals han passat onze
milions de visitants. Fira
Amposta ha estat tot un
èxit, també aquest 2009.

Josep Poblet inaugura la 49a edició de
la Fira de Mostres d’Amposta

El president de la Dipu-
tació de Tarragona, Jo-
sep Poblet, ha estat en-
guany l’encarregat
d’inaugurar la 49a edi-
ció de la Fira Ramadera
i de Maquinària Agrícola
d’Amposta.

També va inaugurar la nova pista eqüestre del recinte firal

REDACCIÓ

Moment de la inauguració el passat divendres 4 de desembre
Canal TE

L'Ajuntament de
l'Ampolla espera iniciar
les obres del primer
aparcament subterrani
de la vila el proper mes
de gener un cop s'adjudi-
quin definitivament els
treballs. 
El projecte, d'iniciativa
municipal, té un pressu-
post d'1,624 milions
d'euros i el termini d'exe-
cució de les obres és de
8 mesos. 
L'aparcament subterrani
s'ubicarà al costat de la
plaça de Manel Ferré, en
un espai obert molt pro-
per al centre del nucli
urbà.

Més de 100
aparcaments

nous a l’Ampolla

El Departament
d'Agricultura va reunir els
membres de la Federació
de Productors de Mol·lus-
cos del Delta
(Fepromodel) en unes jor-
nades tècniques sobre el
cultiu de la cloïssa. El
sector pensa que diversi-
ficar la producció s'apun-
ta com una bona alterna-
tiva. Així, l'Escola
d'Aqüicultura de la Ràpita
va donar a conèixer
alguns dels seus estudis
sobre el creixement de
l'espècie i el procés de
producció, substancial-
ment diferent al dels
musclos i les ostres.

Jornades
tècniques sobre

la cloïssa

Davant les declaracions
que va fer la setmana pas-
sada CiU, relatives als
Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya
2010 a les Terres de l'Ebre,
el Govern ha manifestat

que fa una aposta clara i un
esforç inversor per dinamit-
zar l'economia del territori.
Ho demostra el fet que la
inversió mitjana ha passat
de ser de 54,7 milions d'eu-
ros en el període 1999-
2003, a 106,2 milions d'eu-
ros en el període 2007-
2010. El Govern també vol
destacar que la inversió per
càpita ha crescut conside-

rablement en els darrers
anys. 
La mitjana d'inversió anual
per habitant en el període
2004-2010 és superior en
prop de 180 euros a la del
període 1999-2003 (ha
passat 357 euros a 535). 
A més, la inversió per càpi-
ta de 2010 serà la segona
més alta de la darrera
dècada, només superada

per la del 2008. 
D'altra banda, cal remarcar
que el Govern treballa en
nous projectes que resolen
dèficits històrics a les
Terres de l'Ebre, com la

construcció d'un nou Pont
sobre l'Ebre entre Sant
Jaume d'Enveja i Deltebre,
que s'enllestirà l'estiu
vinent; o la construcció del
regadiu Xerta-Sènia.

«Inversió doblada»
El Govern respòn a les acusacions de CiU

REDACCIÓ

«Volem seguir essent el motor econòmic
de l’Ebre. No renunciarem al nostre futur i
la Fira és un bon aparador»

Manel Ferré, alcalde d’Amposta
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pel
comerç

Passeja pel barri, camina pel poble, recorre
la teva ciutat, i gaudeix de la gent, de les 
terrasses, de l’ambient del carrer i dels 
aparadors i les botigues que li donen vida.

Entra-hi i descobriràs que cada botiga és 
diferent i que a totes et saluden pel teu 
nom, coneixen els teus gustos i et saben 
aconsellar.

FES COMERÇ,
FES VIDA.

www.mesebre.cat
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Aquest projecte comporta
una important intervenció
sobre el pont per fer-lo tran-
sitable als vianants i a les
bicicletes, així com la cons-
trucció d'accessos als dos
marges de riu, i la continua-
ció del vial fins al pont del
Mil·lenari, on enllaçarà amb
el carril bici que
l'Ajuntament ha posat en

servei entre aquest punt i el
canal de l'esquerra.
Pallarès ha fet aquestes
declaracions durant una
visita aquest migdia a les
obres d'urbanització del
carrer Llarg de Sant Vicent,
que ha efectuat acompan-
yada de l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i de la
regidora d'Urbanisme,
Meritxell Roigé. Aquest pro-
jecte, finançat amb el fons
FEIL, consisteix en la reno-
vació total del ferm, vore-
res i senyalització, així com
el canvi de tots els serveis
(aigua, gas, telecomunica-
cions i enllumenat). També
es fa una remodelació inte-
gral de la plaça Pius XII, on
s'ubicarà un parc infantil,
arbres, mobiliari urbà i una
font. Al llarg de tot el carrer,
que té una llargada de 550
metres, s'instal·len tres illes
de contenidors soterrats
per a la recollida selectiva

d'escombràries.
L'empresa que construeix
és BECSA i el pressupost
d'adjudicació és de 1,4

milions d'euros.
L'alcalde ha avançat que
l'Ajuntament treballa amb la
previsió que totes les obres

incloses al FEIL estiguin
finalitzades abans d'acabar
l'any, i ha afegit que a hores
d'ara s'estan fent els últims
treballs en les actuacions
del carrer Llarg de Sant
Vicent, antic Escorxador,
Casa de la Música, parc
municipal i enllumenat de
l'avinguda Generalitat. La
resta d'obres ja han finalit-
zat. Ferran Bel ha destacat
la importància de l'actuació
al carrer Llarg de Sant
Vicent i ha recordat que
aquesta és una obra inclo-
sa al Pla d'Actuació
Municipal que el finança-
ment del FEIL ha permès
accelerar. «És una obra
important per a Ferreries i
per a tota Tortosa, que els
veïns del barri venien recla-
mant des de feia molts
anys». En el decurs de la
reunió que ha mantingut
prèviament amb la
Subdelegada, l'alcalde li ha
demanat el seu suport per
impulsar les obres de pro-
longació de la via verda i els
300.000 euros que figura-
ven en els pressupostos
estatals per a restaurar els
pinacles i contraforts de la
Catedral.

Compromís d’inici d’obres de la via verda pel
pont del tren, el primer semestre de 2010

La subdelegada del Go-
vern de l’Estat a Tarra-
gona, Teresa Pallarès,
ha posat data a l’inici
de les obres de prolon-
gació de la via verda a
través del pont del fe-
rrocarril: el primer se-
mestre del 2010.

La subdelegada del Govern de l’Estat a Tarragona, Teresa Pallarès, ha posat data d’inici

«Importància de visitar les obres per conèixer la problemàtica que generen»

REDACCIÓ

La subdelegada del Govern de l’Estat a Tarragona, Teresa Pallarès.

Cedida

Un cop superat el termini
d'exposició pública, aquest
dijous 10 de desembre, la
Generalitat ha adjudicat con-
juntament els contractes:
«Execució d'obra Nova per
a la construcció de la Seu
de les Delegacions
Territorials de la Generalitat
de Catalunya a les Terres de
l'Ebre, Tortosa» i el
«Contracte de concessió
d'obra pública per a la cons-
trucció i explotació d'un

aparcament soterrat, a
nivell de plantes - 2 i - 3, a la
finca en què s'ubicarà la
Seu» a l'empresa ACSA,
Obras e Infraestructuras SA
per un import de
12.611.313'45. El termini
d'execució del total de les
obres és de 30 mesos,
però les obres de l'aparca-
ment estaran enllestides en
18 mesos. Es tracta d'un
edifici públic, de caràcter
administratiu, on es concen-
trarà la major part de la
representació territorial dels
diferents Departaments a
les Terres de l'Ebre i que
actuarà com a complement
del Palau Abària, seu de la

Delegació del Govern i edifi-
ci institucional i representa-
tiu de la Generalitat en el
territori. 
L'edifici permetrà la concen-
tració dels 400 treballadors
que aglutinen els serveis
departamentals de la
Generalitat transferits a la
Delegació de les Terres de
l'Ebre. La singularitat
estètica de l'edifici, dissen-
yat pel prestigiós gabinet
d'arquitectura de Carme
Pinós, el convertirà en un
dels referents arquitectò-
nics del territori, i la seva
concepció està pensada
per apropar, en tot
moment, la Generalitat al

ciutadà. Un cop adjudica-
des de les obres, l'acord
serà ratificat pel Consell

d'Administració de GISA i
per l'Ajuntament de
Tortosa. 

La Generalitat adjudica les obres de la seu del
Govern a les Terres de l’Ebre

El termini d’execució de les obres és d’un termini de 18 mesos

REDACCIÓ

La Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE)
convocarà una assem-
blea d'alcaldes i regidors
ebrencs al gener per ini-
ciar la pressió social i ins-
titucional necessària per-
què s'inclogui el cabal
ambiental de l'Ebre en el
nou pla hidrològic de
conca. Aquest és un dels
acords sorgits en la ter-
cera reunió que la PDE
ha mantingut amb els
portaveus de
l'Ajuntament de Tortosa,
a excepció del PSC. En
aquesta trobada també
es va decidir constituir
una comissió tècnico-jurí-
dica que s'encarregui de
presentar les al·lega-
cions al pla de conca, així
com demanar una reunió
amb els màxims repre-
sentants del Govern de la
Generalitat per clarificar
la seva posició davant l'a-
plicació d'un pla hidrolò-
gic sense cabal.

Convocada una
assemblea
d’alcaldes i

regidors

Els municipis d'interior
de l'Associació Municipi,
Turisme i Paisatge han
celebrat aquest dimecres
l'acte de constitució de la
Xarxa SOLC. Els repre-
sentants dels municipis
han triat l'alcalde de
Riudecanyes (Baix
Camp), Josep Maria Tost,
com a president.
L'Associació d'aquests
municipis neix per fomen-
tar accions comunes pel
desenvolupament turístic
sostenible de l'interior de
la demarcació. Una de
les activitats més relle-
vants és l'organització
d'una jornada internacio-
nal sobre turisme i pai-
satge que tindrà lloc l'oc-
tubre de l'any que ve
2010 i en la què es pre-
tén convidar experts
mundials sobre l'aprofita-
ment del paisatge com a
element vertebrador
d'una oferta turística sos-
tenible. 

La unió fa la força,
acte de constitució
de la Xarxa SOLC

El projecte comporta una intervenció
important sobre el pont per fer-lo
transitable als vianants i a les bicicletes

Transitable
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Aquest passat dimecres, 9
de desembre, s’inaugurava
l'exposició «Masdenverge,
cor del Montsià». La inaugu-
ració, en la qual hi van
assistir diversos represen-
tants polítics de la comar-
ca, i que com ja és habitual,
es va portar a terme a la
SALA EMILI VIVES. Aquesta
exposició pretén ser una
panoràmica visual del poble
a través de plafons i

fotogràfies que mostren els
punts més rellevants del
municipi. Així doncs,
Masdenverge queda esceni-
ficat amb imatges que mos-
tren edificis arquitectònics
o altres elements culturals,
esportius o lúdics, caracte-
rístics del municipi, així com
el racó del pou, l'església,
la zona poliesportiva i altres
instal·lacions. L'exposició
que aquest any també s'ha
pogut visitar a l'estand del
Consell Comarcal del
Montsià durant la Fira, però
no de manera íntegra,
compta amb petites expli-

cacions sobre paratges
naturals com les basses de
la Foia, incloses dintre del
Pla d'Espais d'Interès
Natural de la Generalitat de
Catalunya) o el Mas de Sant
Pau (construït per frares de
l'ordre del convent de
Benifassà al s. XIX). A mol-
tes de les fotogràfies es
mostren representats
alguns monuments arqui-

tectònics culturals de gran
importància a
Masdenverge, com també,
esdeveniments sociocultu-
rals que se celebren durant
l'any com les Festes
Majors, la Fira del Caçador
o la setmana Cultural.
L’exposició romandrà,
romandrà oberta fins al pro-
per 23 de desembre de
2009.

Sota el títol «Masdenverge, cor
del Montsià», aquest municipi
ens mostra les seves intimitats
Els seus paratges o les seves festes 
apareixen reflectits en aquesta exposició

REDACCIÓ

Aquest proper dissabte, 12
de desembre, tindrà lloc a
Deltebre, en el marc d'un
sopar literari, el lliurament
dels XV premis literaris
Terra de Fang de prosa,
poesia i assaig que convoca
l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Deltebre. La
Nit del Premis Literaris
Terra de Fang s'iniciarà amb
un sopar literari al restau-
rant Delta Hotel, de
Deltebre, on l'assistència al
sopar està oberta a tothom.
Després del sopar tindrà
lloc l'entrega dels premis de
cadascuna de les modali-
tats de prosa, poesia i
assaig, dotats en 1.000
Euros cadascun, i el premi
d'autor local, dotat amb
500 Euros. L'acte d'entrega
de premis també serà obert
al públic i anirà a càrrec de
l'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, i la regidora

de Cultura, Teresa Bo.
Clourà l'acte l'escriptor
local Baltasar Casanova,
mestre i autor de diversos
llibres sobre història local i
poesia i per finalitzar l'es-
pectacle Riu en So, amb
Sofia Morales i Enric
Panisello. 
En aquesta edició dels XV
premis literaris Terra de
Fang s'han presentat a con-
curs 124 obres, 64 en la
modalitat de prosa, 56 en

poesia i 4 en la modalitat
d'assaig. 
Entre totes les modalitats
s'han presentat 8 obres
d'autors locals.

Els premis literaris «Terra
de fanc» tenen quinze anys

REDACCIÓ

L'Institut Català de les
Dones, òrgan adscrit al
Departament d'Acció
Social i Ciutadania, orga-
nitza avui a  La Torre de
l'Espanyol, el taller «La
violència en les relacions
de parella». Aquest taller
forma part del programa
Eines de participació. La
sessió, que s'organitza
amb la col·laboració de
l'Associació de dones
Bassa d'Oli, serà imparti-
da per Dolors
Santacatalina, membre de
la Fundació Llercavònia
Futur a l'Ajuntament.
L'objectiu d'aquest sessió
és crear un espai de
debat a l'entorn de la

violència masclista i, al
mateix temps, trobar les
eines que permetin abor-
dar aquesta problemàti-
ca. Els tallers Eines de
participació formen part

del catàleg de recursos
que l'ICD posa a l'abast
de les associacions de
dones, dels ens locals, de
les biblioteques, dels cen-
tres i d'altres entitats i
institucions. 

L’associacionisme entre les dones s’enforteix

Chano Domínguez, un dels
pianistes de jazz més presti-
giosos del món, actuarà jun-
tament amb el saxofonista
Ernesto Aurignac en un con-
cert que serà enregistrat per
a la seva edició comercial en
CD. Aquesta edició musical
portarà el nom de «Chano
Domínguez + Ernesto
Aurignac Duo Live in
Tortosa», i, en paraules de
Joan Caballol, regidor de
Cultura de l'Ajuntament de
Tortosa, «aquesta ha estat
una gran idea que permetrà
generar un material de difu-
sió internacional que portarà
molt lluny el nom de la nostra
ciutat». David Espinós, de
«Vent Fort», entitat col·labo-
radora en l'edició d'enguany,
ha estat un dels artífexs d'a-
quest important esdeveni-
ment musical que permetrà
poder comptar amb aquests

prestigiosos músics a
Tortosa. Espinós ha explicat
que Chano Domínguez i
Ernesto Aurignac es van
conèixer quan ambdós van
col·laborar creant la banda
sonora original de la pel·lícu-
la «Flamenco Hoy», dirigida
per Carlos Saura, i que tots
dos són, actualment, noms
de referència dins del pano-
rama jazzístic internacional.
Pel que fa a la resta de la

programació d'aquestes
«Músiques de Nadal» 2009-
2010, el regidor de Cultura

ha valorat molt especialment
la presència, una vegada
més, de «Lo Misteri de
Nadal», un espectacle ja
àmpliament conegut pel
públic tortosí. Per la seva
banda, Elena Maureso,
representant de l'empresa
«Tubal Cultura i
Espectacles», coorganitza-
dora de les activitats junta-
ment amb l'Ajuntament de
Tortosa, ha explicat l'aposta
per recuperar aquest any,
especialment difícil des del
punt de vista econòmic, pro-
ductes ja coneguts i que fun-
cionen bé de cara al públic
de la ciutat. La programació
de «Músiques de Nadal» es
perllongarà des del dissabte
19 de desembre fins el
dilluns 4 de gener, amb tot
un seguit de propostes musi-
cals per a totes les edats i
preferències, destacant com
a novetat l'espectacle «Son
Jarocho: La Rama de
Navidad» que aproparà als
carrers del centre de Tortosa
les tradicions del Nadal
mexicà.

Actuació de prestigi per a les 
«Músiques de Nadal» de Tortosa

El proper diumenge 27
de desembre, les tradi-
cionals «Músiques de
Nadal» de Tortosa, tin-
dran en aquesta edició
un element molt espe-
cial dins de la seva pro-
gramació: l’actuació de
Chano Domínguez i
Ernesto Aurignac.

Domínguez i Aurignac es van conèixer creant la V.S.O. de «Flamenco Hoy», de Saura

REDACCIÓ

Un any més, aquest clàssic convertit en
referent, complementarà l’oferta
cultural de la ciutat durant el Nadal

L’incondicional «Misteri de Nadal»

D’un total de 124
obres, entre prosa,
poesia i assaig, 8
són d’autors locals

8 obres locals

Formen part de les
eines necessàries
per abordar la
violència masclista

Els tallers

Cedida

REDACCIÓ

Una investigació duta a
terme durant més de dos
mesos pels Mossos
d'Esquadra del Montsià ha
permès desmantellar sis
punts de venda de droga al
barri de Sant Cristòbal
d'Amposta. L'operació poli-
cial ha comportat la deten-
ció de sis persones i a la
imputació de quatre més
per un delicte contra la
salut pública. Amb aquesta
actuació, els Mossos
d'Esquadra donen per des-
mantellat el principal punt

de venda de droga del
municipi. Quatre dels sis
detinguts ja han ingressat a
la presó. Les gestions dels
Mossos, que han comptat
amb la col·laboració de la
Policia Local d'Amposta, es
van iniciar en comprovar
que en aquesta zona feia
temps que s'havien esta-
blert venedors de drogues,
bàsicament cocaïna. De
fet, l'eradicació d'aquesta
activitat es trobava entre
els principals objectius de
l'Àrea Bàsica Policial (ABP)
del Montsià.  

Desmantellat un important punt de droga 
REDACCIÓ

 



DIVENDRES 11
DE DESEMBRE

DE 200910
esportsdiarimés

ebre
www.mesebre.cat

I torna aquest cap de setma-
na vinent amb la recta final
de l’any. Una recta amb tres
partits amb una setmana.
Una referència per poder
acabar l’any i començar el
següent amb unes perspec-
tives o altres.
En el cas de l’Amposta (onzè
amb 22 punts), aquest set-
mana vinent ha de servir-li
per ampliar la trajectòria
ascendent que ha viscut en
els darrers dos mesos. Són
deu jornades sense perdre. I
diumenge (12 h.) visita el
Cassà, penúltim. El porter
Diego i Jaime, que ja ha
començat a entrenar, seran
baixa. El tècnic Franc Artiga,
del proper partit, manifesta-

va que «hem d’intentar man-
tenir la línia de joc. Si ho
fem, tindrem bones opcions
de guanyar. I, en qualsevol
cas, hem de lluitar per con-
servar la dinàmica de no per-
dre. Venim d’una aturada i
ens hem de reactivar. Està
clar que per un equip que

porta una trajectòria ascen-
dent com nosaltres, d’entra-
da, no ens convenia molt
parar, però l’aturada ha
estat per tots igual i també
hem de veure que recupe-
rem jugadors que estaven
amb molesties i que ara
estan millor». La situació

actual propicia que
l’Amposta, a diferència d’al-
tres anys, s’hagi de des-
plaçar el mateix diumenge a
Cassà, sortint a les sis del
matí. Un fet que, sense ser
una excusa, pot acusar-se.
L’Amposta rebrà dimecres
16 al Llagostera i acabarà
l’any a Cornellà. 
Urgència
La Rapitenca (quinzena amb
16 punts), per la seua part,
té urgència després de que
fa set jornades que no guan-
ya (3 de 21). Segons Jordi
Fabregat, el tècnic del con-
junt rapitenc, «ens falta
reconfortar-nos amb una
victòria, aconseguir-ne una.
Per això, s’ha de donar el
màxim al camp. És una final
anticipada i és que som
conscients de que ens fa
molta falta guanyar i més a
casa, on no hem fet una
bona imatge en els darrers
partits». Fabregat afegia que
«són tres punts molt impor-
tants per la seguretat que
ens han de donar i més per-

què permetrien distanciar-
nos a la taula d’un rival que
està a la part baixa». 
El triomf és clau també si
analitzem que la Rapitenca
inicia el Tourmalet: en la jor-
nada de dimecres visitarà el
Santboià i després, diumen-
ge següent, rebrà
l’Hospitalet. Teixidó, Roberto
i Manel Subirats, lesionats, i
Villa, sancionat, seran baixa. 

Setmana de tres partits

La competició a la Ter-
cera divisió va aturar-
se amb motiu del cam-
pionat de seleccions
autonòmiques ama-
teurs.

TERCERA DIVISÓ

La Lliga torna a la Tercera divisió i ho fa amb una recta final en què hi haurà tres partits en set dies

M.V.

L’Amposta visitarà
diumenge al matí el
Cassà, amb l’objectiu
d’ampliar la ratxa de deu
jornades sense perdre

A Cassà

La Rapitenca, que fa set
jornades que no guanya,
té un partit amb doble
valor contra la Pobla
(diumenge 12 h)

La Pobla

Primer que res he de
manifestar la meua
més sincera condolèn-
cia a la família de Jo-
sep Estorach i Bis-
march, jugador que
ens ha deixat aquesta
setmana de forma sob-
tada. Així mateix, a la
Unió Esportiva Aldeana
i a la UE Deltebre, el
seu equip actual.

El món del futbol
ebrenc està de dol i les
mostres de suport han
estat generalitzades. A
més, la Delegació de la
FCF ha decidit que en
la jornada del cap de
setmana es faci un mi-
nut de silenci en record
a Josep, jugador de 29
anys que ens va deixar
dimecres.

Coneixia des de fa
anys a Josep, com a
capità que era del seu
club de sempre, la Unió
Esportiva Aldeana. La-
mento tan irreparable
perdua i el cop que sig-
nifica per tot el seu en-
torn.

Poca cosa més puc
dir. 

Es complicat poder
parlar d’altres temes,
com ho faig habitual-
ment després d’un fet
d’aquesta mena. Sim-
plement agrair que el
món de l’esport i, en
general, la societat
ebrenca pugui afegir-se
al sentiment que es viu
actualment i que, ma-
lauradament, ja s’ha
viscut en els darrers
anys en els dos clubs,
amb perdues inespera-
des de jugadors. 

Record i agraïment. 
Fins sempre Josep!.

Record i
agraïment

L’opinió de Michel

El Tortosa va empatar a Vilas-
sar (1-1) on es va avançar
amb un gol de falta d’Oscar
Benet, d’uns 25 metres. Però
el Vilassar va empatar abans
del descans i, a la represa, no
van haver-hi novetats per l’a-
patia de dos equips que van
oferir un duel del tot travat. El

Tortosa porta sis jornades
sense perdre, però les tres
darreres s’han saldat amb
empats (dos contra rivals di-
rectes a la part baixa). Es
quinzè, amb setze punts. I
diumenge vinent, no pot tenir
concesions. Rebrà el cuer el
Mataró. Sergi Domènech, tèc-
nic roigiblanc, admetia que
«no podem fallar. Ens manca

el triomf per poder progres-
sar i, a  la vegada, per no do-
nar vida a un rival». Alberto,
van operar-lo la setmana pas-
sada, i Héctor seran baixa.
Per la limitació d’efectius, hi
ha juvenils que van amb el pri-
mer equip, «després de con-
sensuar-ho cada setmana qui
són els que hi han d’anar»,
deien fonts del futbol base. 

El Tortosa no pot fallar
Rebrà diumenge el cuer, el Mataró (17 hores)

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca té urgència de punts, diumenge contra la Pobla.
ME

El Tortosa juvenil continua pro-
gressant. Dissabte va guanyar
a Castelldefels (2-3) i ja és
desè a la classificació, amb 15
punts. «Va ser una victòria
molt treballada en un partit en
el que en moments puntuals,
que van ser claus, vam reac-
cionar i vam marcar gols que

van valdre estar-hi dins i amb
opcions de guanyar-lo. I, a
més, quan vam tenir superiori-
tat numèrica, vam saber apro-
fitar-la», deia el tècnic Jordi Vi-
dellet.

Sergi Ventura va fer els tres
gols de l’equip roigiblanc que
demà dissabte rebrà la visita
de la Gramenet, equip que és
tretzè, dos punts per darrera. 

Quarta victòria seguida
de l’equip de Videllet

Hat trick de Sergi Ventura a Castelldefels
REDACCIÓ

LLIGA NACIONAL JUVENIL
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L’Alcanar va golejar l’Icomar a domicili (1-5) i, d’aquesta forma,
s’enganxa a la part alta de la taula. En les darreres jornades, el
conjunt del Montsià s’havia mostrat molt ferm a la Fanecada
però necessitava fer un salt qualitatiu amb un triomf com a visi-
tant. I aquest va arribar dissabte quan els de Tkiqui van remun-
tar el gol inicial dels locals i a la represa van sentenciar. Paulo i
Oscar (al primer temps) i Alberto i Santi (2) van marcar els gols
dels canareus que diumenge rebran a l’Ampolla en un derbi in-
teressant. D’altra banda, destacar la segona victòria seguida de
l’Ulldecona (3-4 a l’Ampolla) que, d’aquesta forma i amb un par-
tit menys, recupera confiança i opcions. Ara té dos partits per
calibrar la seua reacció: contra el Valls i visitant el CD la Cava. 

L’Alcanar assoleix el triomf que li mancava
com a visitant i ja s’enganxa a la part alta

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla va perdre dissabte contra l’Ulldecopna (3-4) en un
partit en el que «no vam entrar en situació, ni quan vam anar
per davant en el marcador. L’Ulldecona fou millor i va merèi-
xer guanyar», deia Angel Garcia, tècnic de l’Ampolla. Però el
seu equip es va refer dimarts quan va superar la Sénia (1-0),
amb un gol de Paco Casas de penal. Tres punts d’or per als
ampolleros que s’estabilitzen amb ells a la zona estable de la
taula, allunyant-se d’una zona compromesa que en aquesta
temporada estarà molt renyida perquè es poden preveure
compensacions amb l’estat d’equips catalans a la Segona B i
la situació actual de Morell, Catllar, Camp Clar i Roquetenc a
la Preferent.

L’Ampolla, després de cinc jornades, va obtenir
una victòria molt valuosa, contra la Sénia (1-0)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana va empatar al camp de la Unió Cambrils (3-3), rival di-
recte en la lluita per fugir de la part baixa de la taula. Els alde-
ans, que fa quatre jornades que no perden (7 de 12), van co-
mençar el partit molt ben posats, dominant i sent superiors.
Sergio va marcar el 0-1 i semblava que el partit podia encarri-
lar-se. Però el gol de l’empat local (minut 30) va canviar la direc-
ció de la confrontació. L’Aldeana va perdre pistonada i els cam-
brilencs van remuntar a la represa. El més positiu va ser que els
aldeans van saber reaccionar en dues ocasions i van empatar
primer a dos i, ja en els darrers minuts, a tres. Joaquin i un al-
tre cop Sergio, ja al final, van aconseguir els gols dels aldeans
que són quinzens i que diumenge reben el Vila-seca. 

L’Aldeana salva un punt en els darrers minuts i
manté distàncies amb un rival directe per baix

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia semblava que s’havia enlairat amb dues victòries
seguides que, fa dues setmanes, van situar-lo prop de la zona
capdavantera de la taula. I el partit amb la Cava era per aca-
bar-se de connectar amb aquesta. Però no va poder puntuar i
dissabte, a la Sénia, no va estar a l’alçada. Així ho comentava
el seu president, Francesc Subirats: «tot i que vam gaudir de
les nostres opcions, la veritat és que l’actitud, en alguns casos,
no va ser bona».

El Catalònia té dues opcions per millorar la seua trajectòria
(és novè) i acabar l’any en una bona situació, prop de la part al-
ta de la classificació. Afronta els dos darrers partits del 2.009
a casa, contra el Vila-seca i el Remolins-Bítem. 

El Catalònia cau  a la Sènia i segueix sense
reaccionar. Es desè.

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va perdre diu-
menge a Sant Ildefons (2-1),
un equip que també  es troba
en zona de descens. Per tant,
no aixeca el cap i ja són set
jornades les que porta sense
guanyar. I, tot i que encara no
hi ha distàncies insalvables,

l’equip no se’n surt. Guillermo
Camarero, el tècnic, admet
que «està clar que la dinàmica
és negativa però la veritat és
que el vestidor està molt unit
i que l’actitud de l’equip és
molt bona. Això és el que em
fa ser optimista a més de que
no hi ha distàncies de punts i

que amb un parell de resultats
positius reaccionarem. També
he de destacar la confiança
de la directiva que està veient
que s’està treballant bé i que
hi ha ganes de reaccionar». A
Sant Ildefons, el Roquetenc va
millorar. Es va avançar en el
marcador amb un gol de Javi

Asín i va dominar el joc en
moltes fases, amb un bon
tracte de la pilota. Però dues
accions puntuals, la segona
amb un tret llunyà que va sor-
pendre a Povill, van costar la
remuntada dels locals en un
duel en què «vam estar ben
posats i en el que ens va man-
car més efectivitat  en les
ocasions. Es un problema de
la mala ratxa i tot s’ajunta». El
Roquetenc, amb un altre ob-
jectiu a partir d’ara que no era
el previst, rebrà amb urgència
el tercer: l’Olímpic Can Fatjó. 

El Roquetenc segueix en zona de
descens i necessita reaccionar

Va perdre a S.Ildefons (2-1) i demà (16.30 h) rebrà l’O.Can Fatjó, tercer 

REDACCIÓ

PREFERENT 

Resten dues jornades perquè
s’acabi l’any i totes dues seran
interessants per la igualtat que
segueix presidint la part alta
de la taula a la Primera regio-
nal: hi ha sis equips distanciats
de quatre punts. La Cava se-

gueix líder. Va empatar dissab-
te amb el Remolins-Bítem i
manté distàncies i les amplia
amb el Reddis i de l’Ascó, que
van perdre. No obstant, ara és
el Valls i l’Alcanar els qui s’a-
costen. Demà, nova jornada.
Els de Cantó tenen un altre
examen complicat, al camp

del Reddis: tercer. Dissabte
passat, la Cava i R. Bítem van
oferir un derbi, emocionant.
Pier va avançar a la Cava (mi-
nut 10). El gol va fer mal als
del Bítem que, malgrat dur la
iniciativa, no es van trobar có-
modes. La Cava, replegat i al
contraatac, va fer més sensa-

ció de perill. A la represa, amb
els minuts, els de Nacho van
imposar-se amb un joc fluid i
combinatiu i amb intensitat. La
Cava va estar de pega amb les
lesions i, tot i que la darrera
opció fou de Nico, el Remolins-
Bítem vatenir-ne de clares per
haver fet l’1-2. TO va evitar-les. 

El líder, el CD la Cava, visitarà el Reddis,
tercer classificat, demà dissabte (18.30 h)
En el derbi de dissabte passat, els de Cantó van empatar amb el R. Bítem (1-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem, segon a
la taula, rebrà diumenge a la
Sénia (16 h), equip que lluita
per fugir de la zona compro-
mesa de la taula. Va fer un pas
endavant dissabte guanyant el
Catalònia però no va poder

ampliar-lo amb la visita a l’Am-
polla de dimarts, on va perdre
1-0. Diumenge visita el camp
de Bítem en un dels derbis. Els
de Nacho Pérez són un equip
de moda del que s’està desta-
cant el bon tracte de la pilota i
el seu joc intens, complemen-
tat amb jugadors ràpids i de

qualitat.
Dissabte passat a la Cava

van deixar una bona emprenta,
un altre cop. Principalment al
segon temps, els de Bítem van
prèmer l’accelerador i van ofe-
rir una sensació molt bona,
fent l’empat i gaudint d’opcions
clares, gràcies a les seues

combinacions. Nacho, a més,
va anar a guanyar el partit amb
els canvis. I va poder fer-ho
amb dues oportunitats. La Ca-
va, minvat per les adversitats
que se li van originar, també va
gaudir de les seues possibili-
tats. Un final emocionant a un
partit vibrant per aquest motiu. 

Robert Cantó, del CD la Ca-
va, va dir que «ens hem enfron-
tat possiblement al millor equip
del grup» i afegia que «nosal-
tres, tot i les adversitats de la
represa amb les lesions, hem
tingut també les nostres op-
cions».

El Remolins-Bítem, impulsat pel seu
joc, rebrà la Sénia diumenge 
Cantó: «ens vam enfrontar al millor equip del grup»

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’associació de Joves de la Cava va fer més festiu el derbi de dissabte.
CANAL TE

PRIMERA REGIONAL
Nico (la Cava)       14 gols
Marc (R. Bítem)    13
Gallego (Reddis) 13
Aleix (Catalònia)    12
Manel (Valls)         12
J. Antonio (Ascó)    10
Eugeni (Catalònia)   8
Jota (Rem. Bítem)   8
Alberto (Alcanar)     8
Magí (Gandesa)      7
Joaquin (Aldeana)    6
Emili (R. Bítem)      5
Bargalló (Ampolla)       5
Oscar (Alcanar)  5

GOLEJADORS

Manel Cazorla, del Valls.
ME
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Iku, jugador del Jesús i Maria.
CANAL TE

Josep Estorach.
CANAL TE

Dimecres la tarde es coneixia la tràgica notícia. Josep Es-
torach ens havia deixat de forma sobtada als 29 anys. Ju-
gador de l’Aldea, capità de l’Aldeana durant moltes tempo-
rades i actualment jugador de la UE Deltebre.

El futbol ebrenc està de còndol, i principalment a l’Al-
dea, localitat del jugador i a la UE Deltebre, club al que
pertanyia en aquesta lliga Josep. La Delegació de la Fede-
ració Catalana de Futbol a l’Ebre ha manifestat la con-
dolència i ha decretat un minut de silenci per als partits
del cap de setmana. 

La UE Aldeana ha decidit suspendre el sopar de Nadal
que hi havia previst per dissabte i, en general, les mostres
de condol han estat multitudinàries en record al jugador al-
deà, Josep Estorach i Bismarch.

Condol al futbol ebrenc en record a Josep
Estorach, jugador aldeà de la UE Deltebre

ACTUALITAT

Una jornada més i segueix oberta la part alta de la taula, amb
més equips que s’incorporen a la lluita. Sense dubte, serà el de-
nominador comú del campionat. El Roquetenc B, que va golejar
el filial de l’Ulldecona (8-0), equip que es va presentar molt mivat,
és líder empatat a punts amb el Ginestar que va véncer a Jesús
i Maria (2-4). El Flix, per la seua part, no va poder passar de l’em-
pat al camp d’un combatiu Atlas (0-0) mentre que el Móra la No-
va i el Campredó es tornen a enganxar després d’imposar-se al
Godall (en un duel entre rivals directes) i a la Torre de l’Espanyol
(2-0). El Catalònia que va guanyar un Rasquera que va acabar
amb inferioritat de diversos jugadors (3-2) i el Tivissa que va go-
lejar el Benissanet també es connecten a les places d’ascens. 

El filial del Roquetenc i el Ginestar són els
líders del grup

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

El Deltebre, amb un partit menys, es manté en la sisena plaça de
la taula després de l’empat de dissabte a Amposta (0-0). Un partit
igualat però que va estar obert a la represa quan hagués pogut
passar de tot. Els locals van tenir les seues opcions mentre que el
Deltebre va gaudir-ne de dues de clares per haver-se endut els tres
punts. El dia 22, els de Rogelio, recuperaran el partit amb el filial
de la Rapitenca. Un filial rapitenc que es va veure sorprès a Beni-
fallet (2-1). Els benifalletencs encara són penúltims però ja amb
nou punts. Tenen més confiança. I la part baixa de la taula s’ha ajus-
tat amb els triomfs de Masdenverge, Remolins-Bítem i el del ma-
teix Benifallet que va véncer el filial rapitenc amb un gol de Povill
en temps afegit i que ja fa cinc jornades que no perd.  

El Deltebre, amb un partit menys, es manté en
la sisena plaça després de l’empat a Amposta

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Remolins-Bítem afrontava el partit contra el Vilalba com una fi-
nal perquè era un duel amb doble valor de punts per aproximar-se
a la zona mitjana de la taula. Per als de la Terra Alta també era un
duel important per poder deixar un rival directe més distanciat. Va
ser l’equip de Bítem el qui va avançar-se aviat en el marcador i qui
va estar més posat. El 2-0 definitiu era el reflexe de la lluita dels
locals, conscients del que hi havia en joc. Els de Ferrando són
quinzens i visiten el Perelló. El Vilalba és tretzè. A S. Bàrbara es ju-
gava un derbi amb el mateix plantejament que a Bítem. I també va
guanyar l’equip que necessitava sortir de baix i reduir distàncies
amb d’altres que ara, amb els punts, té més prop. El pichichi Pau
va marcar pels locals i Pau Tomàs (2) va fer-ho pels de Moncho. 

Aire per al Remolins-Bítem B i per al
Masdenverge que va guanyar a Santa Bàrbara

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’anècdota del partit va protagonitzar-la l’àrbitre del partit perquè,
segons el tècnic d’El Pinell, Albert Lizaso, «no les portava i penso
sincerament que van haver-hi motius per traure’n alguna. A més,
al primer temps, no ens va xiular dos penals clars a favor que van
ser-ho». A la primera meitat, Toni, el pichichi pinellà, va obrir aviat
el marcador. Un fet que va afavori el major control local durant el
primer temps. Però a la represa el Camarles va reaccionar i va
igualar la confrontació, amb possibilitats d’empatar. No va ser ai-
xí i ja en la recta final, els de Lizaso van sentenciar amb els gols
de Ramos (78’) i de Martín (87’). El Pinell és segon i cal destacar
que està fent una gran temporada per poder seguir a sis punts
un Jesús i Maria que està imparable. 

L’àrbitre «xiula sense targetes» el partit entre
el Pinell i el Camarles (3-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Horta va empatar diumenge amb l’Ametlla (1-1) «en un partit
en el que mereixiem més pel joc i les ocasions». I dimarts,
amb gols de Jordi Prats, va imposar-se el Corbera en el derbi
que es va ajornar en la primera jornada del campionat (2-1).
D’aquesta manera, respira a la taula amb 17 punts. Es dotzè.
Gumiel va marcar per als corberans. 

Juanjo Balfegó, tècnic de la Cala, del partit de diumenge a
Horta, deia que «cal valorar el punt perquè era complicat i per-
què ens va costar adaptar-nos al camp. Una victòria local no
hagués estat injusta però nosaltres, sense moltes opcions,
també vam treballar per endur-nos el punt». L’Ametlla és ter-
cera, a vuit punts del líder. Rebrà el Corbera, demà.

L’Horta suma quatre punts  en dos dies i trau
el cap de la part baixa de la classificació

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Perelló va aprofitar la visita al camp del cuer, l’Aldeana B,
per sumar una victòria que el col.loca quart (0-2), mantenint
els cinc punts de distància de la segona plaça. Per tant, in-
crementant l’emoció dins del grup d’equips que lluita per
acostar-se a aquesta posició de la taula. Montes i Nico van
marcar en un partit discret dels de Harry però d’aquells que
el que importava era la victòria. L’Olímpic, per la seua part,
va recuperar-se després de la derrota contra l’Horta i va re-
fer-se amb un triomf a Corbera (2-3). Es cinquè. Va començar
malament perdent 2-0 però un gol espectacular (a l’estil Mes-
si) de Miquel el va fer entrar en el duel. A la represa, va estar
millor i Alberto i Musta van signar el triomf. 

El Perelló (0-2) és quart i l’Olímpic es refà a
Corbera (2-3) i és cinquè a la classificació

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Jesús Ferreres amplia el lideratge com a
pichichi del grup ebrenc 

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL 

El Jesús i Maria va fer un
punt i seguit en la seua tra-
jectòria espectacular com
a líder del grup ebrenc de
la Segona regional.
Dissabte, en una jornada
festiva per al club amb la
presentació de tots els
equips, va golejar el Batea.

Una jornada en la que es va
poder comprovar el bon
moment que viu l’entitat i la
il.lusió regnant.
L’empenta inicial dels de
Torres, davant el Batea, va
tenir conseqüències en el
marcador amb el gol de
Dani, que va servir per
obrir la llauna (17’). Jefrey,

un altre cop un dels desta-
cats, va fer el 2-0 aprofitant
una assistència de
Ferreres. Jefrey, que com
la resta de l’equip està fent
una campanya extraordinà-
ria, va driblar-se al porter
rival i va obtenir el segon
gol. El Jesús i Maria va
poder sentenciar però no

va fer-ho i el Batea, resis-
tent, va entrar en el partit
amb el gol de Yalti, poc
abans del descans. A la
represa, però, els locals no
es van deixar sorpendre i
van anar per feina, en la
línia dels partits de casa.
El pichichi Jesús va decidir
aviat amb el 3-1 i, poc des-
prés, aprofitant una
assistència de l’omnipre-
sent Jefrey, va establir el 4-
1 que ja va sentenciar.
El líder, intractable,  visita
el diumenge el Camarles
en un altre derbi atractiu.

El líder visitarà el Camarles en el
derbi de la jornada

Va tornar a golejar a casa, dissabte el Batea (4-1)
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Jesús (J. i Maria)       17 gols
Alberto (Olímpic)             12
Méndez (Corbera) 11
Toni (Pinell) 11
Jefrey (J. i Maria)           10
Pau (S. Bàrbara)            10
Robert (Deltebre)           9
Abdul (Batea) 9
Iku (Jesús i Maria)          8
Rabat (Vilalba)               8
J. Prats (Horta)              8
D. Avila (Pinell)              7
Cornejo (Camarles) 7

Borrell (S. Bàrbara)        6
Fran Moreno (Perelló)      6
X. Gilabert (Deltebre)       6
Andreu Roi (Rapitenca)    6
Adrià (Corbera)              6
Nico (Perelló)                6
Morillo (Ametlla)             6
Jordi Rovira (Ametlla)      5
Josep (Rapitenca)          5
Manel (Ametlla)              5
Pau Tomàs (Masdenv.)     5
Gentilesa futbolme. 
http://www.icompeticion.com/ic/1/5/
1 0 / S E G O N A _ C A T E G O R I A _ -
_Grup_1.asp?modo=jornada

REDACCIÓ
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Masdenverge-Pinell (15.30 h)
Ametlla-Corbera (16 h)

Diumenge
Vilalba-Benifallet (15 h)

Perelló-Rem. Bítem (15 h)
Batea-Aldeana (15.30 h)

Camarles-Jesús i Maria (15.45 h)
Olímpic-S. Bàrbara (16 h)

Deltebre-Horta (16 h)
Rapitenca-Amposta (16.30 h)

RESULTATS
13 jornada Segona regional
Horta-Ametlla 1-1
Amposta-Deltebre 0-0
Benifallet-Rapitenca 2-1
Corbera-Olímpic 2-3
Santa Bàrbara-Masdenverge 1-2
Pinell-Camarles 3-0
Jesús i Maria-Batea 4-1
Aldeana-Perelló 0-2
Rem. Bítem-Vilalba 2-0
P. recuperat: Horta-Corbera 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 13 52 15 35

2. Pinell 13 29 12 29

3. Ametlla 13 26 14 27

4. Perelló 13 27 21 24

5. O. Móra 13 25 20 21

6. Deltebre 12 21 16 21

7. Amposta 13 19 15 19

8. Batea 13 20 20 19

9. Rapitenca 12 26 20 18

10. Horta 13 20 15 17

11. Vilalba 13 20 28 17

12. Corbera 13 29 26 16

13. Camarles 13 15 22 15

14. S. Bàrbara 13 25 23 14

15. Rem. Bítem 13 18 27 14

16. Masdenverge 13 15 28 11

17. Benifallet 13 21 30 9

18. Aldeana 13 9 65 1

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Tivenys-Móra la Nova (15 h)
Ulldecona-Alcanar (16 h(

Diumenge
Godall-Campredó (15 h)

Torre Esp.-Atlas Tortosa (16 h)
Flix-Tivissa (16 h)

Arnes-Jesús i Maria (15 h)
Ginestar-Rasquera (15 h)

Benissanet-Roquetenc (16 h)
Fatarella-Catalònia (16 h)

RESULTATS
12 jornada Tercera regional

Catalònia-Rasquera 3-2

Jesús i Maria-Ginestar 2-4

Alcanar-Arnes 2-0

Roquetenc-Ulldecona 8-0

Tivissa-Benissanet 5-1

Tivenys-Fatarella 3-0

Móra la Nova-Godall 2-0

Campredó-Torre Espanyol 2-0

Campredó-Torre Esp. 2-0

Atlas Tortosa-Flix 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 12 30 12 26

2. Ginestar 12 36 20 26

3. Flix 12 38 15 24

4. Móra la Nova 12 19 10 24

5. Campredó 12 20 10 23

6. Tivissa 12 24 17 21

7. Catalònia 12 22 15 21

8. Godall 12 26 18 20

9. Alcanar 12 19 15 20

10. Tivenys 12 28 22 17

11. Benissanet 12 14 23 16

12. Rasquera 12 35 23 13

13. Atlas Tortosa 12 14 17 13

14. Fatarella 12 12 25 13

15. Arnes 12 18 29 10

16. Ulldecona 12 11 24 9

17. Jesús i Maria 12 17 39 5

18. Torre Espanyol 12 11 52 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Reddis-la Cava (17 h)
Diumenge

Catalònia-Vilaseca (16 h)
Rem. Bítem-la Sénia (16 h)

Ulldecona-Valls (16 h)
Alcanar-Ampolla (16 h)

Ascó-Icomar (16 h)
Hospitalet-Torredembarra (16 h)

Aldeana-Canonja (16.30 h)
Gandesa-Cambrils U (15 h)

RESULTATS

13 jornada, Primera regional 

Canonja-Hospitalet 0-4
U. Cambrils-Aldeana 3-3
Vilaseca-Gandesa 4-3
Torredem.-Ascó 1-0
Icomar-Alcanar 1-5
Ampolla-Ulldecona 3-4
Valls-Reddis 3-2
la Cava-Rem. Bítem      1-1
la Sénia-Catalònia 2-1
P.recup. Ampolla-la Sénia   1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 13 30 17 28

2. Rem. Bítem 13 42 19 26

3. Reddis 13 26 17 25

4. Ascó 13 18 11 25

5. Valls 13 23 17 25

6. Alcanar 13 29 16 24

7. Torredem. 13 25 20 20

8. Gandesa 13 25 20 19

9. Ampolla 13 19 19 18

10. Catalònia 13 29 21 17

11. Canonja 13 16 21 17

12. Ulldecona 12 22 24 16

13. la Sénia 13 13 19 15

14. Aldeana 13 16 28 14

15. Vilaseca 13 15 27 13

16. Hospitalet 13 19 30 12

17. Cambrils 12 16 34 10

18. Icomar 13 8 31 5

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Cambrils-Sitges

Alcarràs-Camp Clar

Horta-Vista Alegre

P. Cases-Catllar

Roquetenc-C.Fatjó (dis 16.30 h)

Martorell-S. Ildefons

Torrefota-Mollerussa

Canyelles-Morell

Viladecans-Cervera

RESULTATS

13 jornada, Regional preferent

Morell-Torreforta 0-2

Cervera-Canyelles 3-1

Sitges-Viladecans 3-0

Mollerussa-Martorell 2-1

S. Ildefons-Roquetenc 2-1

O. Can Fatjó-Pub. Cases 2-3

Catllar-Horta 2-0

Vista Alegre-Alcarràs 3-0

Camp Clar-Cambrils 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre 13 35 13 30

2. Pub. Cases 13 26 21 27

3. O. Can Fatjó 13 31 21 26

4. Torreforta 13 19 12 22

5. Cambrils 13 23 18 21

6. Alcarràs 13 22 18 21

7. Viladecans 13 16 17 19

8. Horta 13 18 12 18

9. Cervera 13 19 19 18

10. Mollerussa 13 21 24 18

11. Sitges 13 21 20 17

12. Canyelles 13 25 32 17

13. Catllar 13 18 28 16

14. Camp Clar 13 22 25 15

15. Morell 13 14 17 15

16. S. Ildefons 13 19 23 13

17. Roquetenc 13 15 20 12

18. Martorell 13 12 36 2

Regional preferent

Una acció del derbi entre el CD la Cava i el Rem. Bítem (1-1).
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El CD la Cava, líder, i el
Remolins-Bítem, segon
classificat, van empatar
dissabte en el derbi de la
jornada (1-1)

Liderat en joc
PRÒXIMA JORNADA  

Prat-Manlleu 
Blanes-Hospitalet
Premià-Santboià

Rapitenca-Pobla Mafumet
Castelldefels-Olesa
Vilanova-Balaguer
Cassà-Amposta

Llagostera-Palamós
Cornellà-Benavent

Reus-Europa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 15 9 6 0 27 4 33
2. Reus 15 9 3 3 31 10 30
3. Santboià 15 7 6 2 29 20 27
4. Manlleu 15 6 8 1 19 12 26
5. Prat 15 7 4 4 23 12 25
6. Cornellà 15 7 4 4 18 21 25
7. Llagostera 15 6 5 4 21 13 23
8.  Palamós 15 7 1 7 21 18 22
9. Amposta 15 5 7 3 21 19 22
10. Castelldefels 15 6 4 5 20 22 22
11. Europa 15 6 4 5 19 21 22
12. Benavent 15 5 5 5 16 22 20
13. Vilanova 15 5 4 6 16 26 19
14. Balaguer 15 5 2 8 23 26 17
15. Rapitenca 15 4 4 7 20 25 16
16. Premià 14 4 1 9 14 20 13
17. Blanes 15 3 4 8 21 32 13
18. Pobla Mafumet 14 3 2 9 16 26 11
19. Cassà 15 3 2 10 19 32 11
20. Olesa 15 2 4 9 9 22 10

Tercera divisió RESULTATS
15a jornada, Tercera divisió

Benavent-Llagostera 2-1
Europa-Cornellà 2-2
Manlleu-Reus 2-1
Palamós-Cassà 4-1
Amposta-Vilanova 1-1
Balaguer-Castelldefels 0-2
Olesa-Rapitenca 0-0
Hospitalet-Prat 1-0
Santboià-Blanes 4-4
Pobla Mafumet-Premià sus

PRÒXIMA JORNADA
Tortosa-Mataró
Vilassar-Sants

Tàrrega-Masnou
San Cristobal-Gramenet

Peralada-Iberiana
Pueblo Seco-Igualada

Banyoles-Guíxols
Santfeliuenc-Marianao
Vilafranca-Muntanyesa

Rubí-Montcada

RESULTATS
14 jornada, Primera catalana

Montcada-Mataró 3-0

Muntanyesa-Rubí 2-2

Marianao-Vilafranca 1-1

Guíxols-Santfeliuenc 1-1

Igualada-Banyoles 4-1

Iberiana-Poble Sec 2-2

Vilassar-Tortosa 1-1

Sants-Tàrrega 2-2

Masnou-S. Cristobal 5-2

Gramenet-Peralada 3-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 14 24 12 29

2. Muntanyesa 14 24 16 27

3. Igualada 14 20 15 27

4. Gramenet 14 26 15 26

5. S. Cristobal 14 18 13 26

6. Peralada 14 18 14 26

7. Rubí 14 22 15 23

8. Masnou 14 26 21 23

9. Poble Sec 14 21 22 21

10. Guíxols 14 15 13 20

11. Sants 14 22 19 19

12. Iberiana 14 22 20 19

13. Tàrrega 14 18 17 19

14. Santfeliuenc 14 13 17 17

15. Tortosa 14 12 17 16

16. Banyoles 14 10 24 15

17. Montcada 14 15 21 12

18. Marianao 14 10 21 10

19. Vilassar 14 9 22 7

20. Mataró 14 13 24 6
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«A més de la qualitat espor-
tiva que s’ha vist, els joves
jugadors han gaudit de
jugar a futbol, l’organització
ha estat extraordinària i ha
fet bon temps. Tot ha anat
molt bé i estem molt satis-
fets del torneig. Ja s’ha de
pensar en el proper», deia
Pere Panisello, president
de l’EMD de Jesús.
Manel Canalda i Manolo
Cavo, del futbol base del
Catalònia i membres de
l’organització del torneig,
també destacaven que «ha
valgut la pena l’esforç i la

implicació i il.lusió que hem
posat tots plegats». I així va
ser. Tot el poble va abocar-
s’hi en una jornada en la
que Jesús va viure un gran

ambient com es va poder
observar a la Santa Creu a
la final, dimarts la tarde. 
L’aleví de l’Espanyol fou el
campió en guanyar el  de la

Rapitenca (1-5). A les
semis, els rapitencs van
véncer a l’Ebre Escola i
l’Espanyol al Saragossa, en
la tanda de penals. 

L’aleví del RCE Espanyol, campió
del II torneig Poble de Jesús

«Un exit en tots els
sentits». Aquesta fou
la valoració dels or-
ganizadors del tor-
neig disputat dimarts
a Jesús. 

FUTBOL BASE

Va guanyar a la final, dimarts passat, el de la Rapitenca (1-5)

REDACCIÓ

El Rótulos Plasneon va ser
un rival molt complicat de
superar pel conjunt ampos-
tí, tal com es preveia.
A la primer temps, les ara-
goneses es van imposar
aprofitant que les locals van
estar un xic fluixes en defen-
sa. Per aquest motiu, i tot i
respondre en atac, van anar
a remolc fins la represa,
quan van equilibrar el seu
joc i van poder igualar el
marcador. Amb els minuts i
amb la millora defensiva, el
CH Amposta va poder aga-
far un avantatge que va con-
servar fins el final (36-30).
Per la seua part, el juvenil
femení de Primera catalana
va guanyar a Mataró, equip

que és tercer a la taula i,
d’aquesta forma, continua
com a líder (24-40).
La superioritat de les
ampostines ja es va mos-
trar al primer temps, arri-
bant-se al descans amb el
13-19. A la represa, encara
va incrementar. Bon partit
en general i també de les
jugadores del cadet que van
actuar. L’equip va directe
per disputar el top 4 de
Catalunya. 

El CH Amposta Lagrama
s’imposa al Rótulos (36-30)
Fins la represa no es va poder remuntar

REDACCIÓ

HANDBOL

La setmana passada vam
informar de la creació del
Delta Sporting Club, una
nova entitat esportiva que
neix al Delta de l’Ebre i que-
està presidida per Josep
Lluís Bartolí, una persona
vinculada als esports de
les nostres comarques i
que en els darrers anys

havia tingut vincles amb la
Unió Esportiva Deltebre.
El nou club té, com a objec-
tiu a curt termini, actua-
cions que vagin encamina-
des al foment de l'amistat,
la cooperació i la volunta-
riat. I a més llarg, es pot
plantejar tenir equips en
competició en les modali-
tats que puguin existir-hi.

Josep Lluís Bartolí, president del
Delta Sporting Club

Es un nou club a les Terres de l’Ebre
REDACCIÓ

ACTUALITAT

Anna Aïda Martí (Club
Natació Tortosa) va acon-
seguir la medalla de plata-
en la prova dels 50
metres papallona en la
Gimnasiada que s’està
celebrant a Doha. A més,
l’ebrenca va batre el
rècord d’Espanya de 16
anys que ella mateixa
tenia.
Anna acumula molts bons
resultats en la seua tra-

jectòria esportiva i ja ha
estat en diverses oca-
sions internacional júnior
amb Espanya. Així mateix,
cal descatar que ha asso-
lit durant aquest any diver-
sos rècords estatals en
piscines de 50 i de 25
metres.
Demà dissabte la nedado-
ra de Tortosa competirà
en els 100 papallona i
també en la prova de
4x100 estils. 

Més èxits per a la nedadora
tortosina, Anna Aïda Martí

REDACCIÓ

Va guanyar amb
solvència a Mataró (24-
40) i segueix líderant la
classificació.

Juvenil femení

L’empresa Padelgest
(padelgest.com) organitza
un màster de pàdel que ja
va començar ahir dijous i
que durarà fins el diumen-
ge al Club de Tenis
Tortosa. Ahir i avui s’havia
de celebrar la fase prèvia
mentre que demà dissab-
te, a les 10 h, començarà

la fase definitiva. A les 18
h estan previstes les semi-
finals.
I diumenge, a partir de les
11.30 h. del matí, la gran
final amb activitats comple-
mentàries per als petits;
stands, càtering, degusta-
ció de marisc, show-dan-
cer i lliurament de premis. 
N’hi haurà 1.020 Euros en
metàl.lic.

I Màster de Pàdel Skoda
Auto Garau, a Tortosa

Es disputa des d’ahir dijous fins diumenge

REDACCIÓ

PÀDEL

Anna Aïda Martí, del CN Tortosa.
ME

L’Espanyol -imatge de l’esquerra- fou el campió del segon torneig Poble de Jesús.

Presentació de l’entitat, la setmana passada.
Cedida
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

AVUI: XAVI REVERTÉ I BALADA. 

Xavi Reverté va co-
mençar jugant al futbol
base de la Rapitenca i
sent juvenil va fitxar amb
el Barça amb qui va ser
campió de la Copa del
rei. Allí, amb Rexach d’en-
trenador, va coincidir
amb Amor, Ferré, Cristo-
bal, Vilanova...
Després va pujar al filial
del Barça, amb Costas i
Lluís Pujol a la banqueta.
Va jugar dos anys i va
aconseguir l’ascens a la
Segona B. Posterior-
ment, va fitxar amb el
Castelló, l’any que el con-
junt blancinegre va asso-
lir l’ascens a Primera.
Sergio Kresic i Luiche fo-
ren els seus entrenadors
al club de la Plana. 
En acabar, va incorporar-
se a l’Sporting de Gijon
on alternava entre el pri-
mer equip i el filial on va
jugar amb Luis Enrique,
Abelardo, Manjarín, Jua-
nele, Ivan Iglesias... Un
pas pel Terol i per l’Eivis-
sa i ja va tornar estant al
Vinaròs i al Benicarló, a
l’Alcanar i a la Rapitenca,
on va penjar les botes.

L’any 2001 va entrar a
la directiva de la UE Rapi-
tenca com a secretari
tècnic, amb Ramon For-
cadell com a president.
Van ser uns anys en els
que es va pujar a Prefe-
rent. Posteriorment, jun-
tament amb la directiva,
va decidir deixar-ho, amb
un projecte creat. 

Fa unes setmanes, a
CANAL TE, no va ocultar
un possible interés en

tornar a la UE Rapitenca
en un futur.

Pregunta: Les declara-
cions de fa unes setma-
nes a CANAL TE no van
passar desapercebudes,
ni a la Ràpita ni, en gene-
ral, al territori. Ho sap?
Resposta: Sí, però he
d’aclarir que en cap mo-
ment es busca un enfron-
tament. El que si que vaig
fer fou una valoració del
que s’està vivint actual-
ment a la Ràpita, baix el
meu punt de vista.

P: «En cinc anys, la Rapi-
tenca jugarà a la Segona
B». Un missatge contun-
dent i que ha creat mol-
tes opinions. 
R: Bé, la meua idea és
trobar un bon grup de
gent que vulgui treballar
i, a partir d’aquí, crear un
organigrama i un projecte
a través del qual puguin
venir jugadors de catego-
ries superiors. Crec que
és possible aconseguir-
ho amb el suport de la
massa social i uns ingres-
sos que es poden obtenir
sempre i quan tinguis un
projecte sólid com el que
jo penso que es pot fer. I
aquesta és una idea que
crec que pot donar fruits
en un termini de temps.

P: Aquell dia a CANAL TE
vau parlar de que al seu
moment, quan vau plegar
de la junta, el més ade-
quat era deixar-ho. Per
què?
R: Perquè consideràvem

que havia acabat un cicle
a la directiva i per això
vam plegar tots, malgrat
que ens pesava la deci-
sió. Però, sense dubte,
era el que tocava.

P: Bé, així tornaria al
club? De president? 
R: És una opció que s’es-
tudiaria. Però que quedi
clar que el que no faré
serà agafar el club abans
de que acabi el mandat
l’actual junta. O, sigui,
quan acabi el mandat i
sempre que el club esti-
gui sanejat, llavors podria
ser. Però, com he dit,
mai abans. Per tant, de-
sitjo que igual enguany
que el proper, les coses
vagin el millor possible i
tot tiri endavant.

P: I si la junta actual deci-
dís plegar abans?
R: Un no rotund. No ho
agafaria. Ja he aclarit
quan seria el moment en
què m’ho plantejaria.

P: Creu que falten al.li-
cients al soci a hores d’a-
ra?
R: Jo penso que sí, però
cal respectar a la junta di-
rectiva actual i no entraré
a fer cap conjectura més.

P: Per tant, tornen a ha-

ver-hi elefants blaus a la
Ràpita? O ara fins i tot es
diu que hi ha polps blaus.
Què en pensa?
R: De la meua boca no ha
sortit mai que jo faci una
oposició clara i, de fet,
tal com he esmentat
abans, no hi ha cap opo-
sició per a la directiva ac-
tual, almenys per la meua
part. Es més, si es dóna
la situació, el president i
la directiva actuals de la
UE Rapitenca ja saben

que poden comptar amb
mi per al que vulguen per
ajudar el club que, en el

fons, és el que estimem
tots els rapitencs. 

Xavi Reverté.
CANAL TE

X. Reverté: «És una opció que estudiaria. Però que quedi clar que el que no faré serà
agafar el club abans de que acabi el mandat la junta actual. O sigui, quan acabi el
mandat i sempre que el club estigui sanejat, llavors podria ser. Però mai abans»

Proper president?

«De la meua boca no ha sortit mai que
jo faci oposició clara a la directiva
actual. Es més, el president i la directiva
actuals ja saben que poden comptar
amb mi per al que vulguen per ajudar el
club».

Elefants o polps blaus?
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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

ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49

LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1

GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8

LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36

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

MASDENVERGE
Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS
Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS
Ajuntament C/ Major, 11-13

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

ELS MUNTELLS

Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA

Ajuntament Avda. Catalunya, 22-30

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 DIARI mméésseebbrree

www.mesebre.cat
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Pasta Saltejada, aquesta és la nostra proposta gastronòmica de la setmana, 
un plat d'Andrés Buj del Restaurant Les Algues de La Ràpita

Per a realitzar aquest plat
necessitarem mitja ceba
picada, uns alls tendres,
un parell de tomates pela-
des, tallades a daus, sen-
se l lavors, un variat de
bolets, en el nostre cas
han estat unes trompetes
de la mort, uns rossinyols
i uns ceps, necessitarem
també mit ja dotzena de
llagostins pelats, oli, sal i
sal màldon. Per co-
mençar, en una paella o
un woc, hi posarem un
raig d'oli d'oliva, la ceba,
remenarem i a continua-
ció hi agerirem els al ls
tendres, li farem un parell
de voltes fins que hi afe-

gim la tomata, salarem i
barrejarem. Anirem barre-
jant i voltant durant un pa-
rel l  de minuts, passat
aquest temps, quan co-
mence a daurar-se la ce-
ba, hi posarem els bolets:
les trompetes, els ceps i
els rossinyols, continua-
rem saltejant un minut i hi
afegirem els l lagostins,
rectif icarem de sal i  ho
saltejem entre tres i qua-
tre minuts més i, per aca-
bar, hi afegirem la pasta
que hem bullit amb ante-
rioritat, en el nostre plat
d'avui hem utilitzat espa-
guetis, i  ho remenarem
fins que la pasta es barre-
je bé amb la resta d' in-
gredients, un com barre-
jat ja podem servir i  al
plat, al damunt hi posa-
rem un toc de sal màldon.

«Primentons i Tomates». Avui: Pasta saltejada  

Un joc de sabors,
perfums i textures
entre bolets, llagos-
tins i pasta, aquesta
és la definició que
ens va fer l'Andrés
de LES ALGUES quan li
vam preguntar per
aquest plat.

REDACCIO

Pasta saltejada amb bolets i llagostins.
ME

Andrés Buj i Amado treballant a la cuina de Canal TE.
ME

Primentons i Tomates, amb Amado Cebolla,

s’emet cada dia per la tele de les Terres de

l’Ebre, a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Respecte a la teva salut, evita els enuigs inne-
cessaris, no t'aporten gens i sol et creen
malestar. És possible que necessitis més vita-
mines.

Taure
20/4 al 19/5

És el moment que revisis certs comporta-
ments del passat. Si fumes, és un bon
moment per tractar de millorar una mica la
teva vida.

Bessons
20/5 al 21/6

S'apropen  millores en la teva vida  amorosa.
Respecte a la teva salut , si pots  donar-te un
respir  fes-ho. Intenta descansar de forma
més intel·ligent .

Cranc
22/6 al 21/7

Pensa  que pots treure més partit  als teus
moments de lleure, sobretot ara que s'apropa
una agradable sorpresa tot i que es possible-
ment trigarà uns dies.

Lleó
22/7 al 22/8

Si t'oblides de certs pensaments oxigenaràs la
teva ment. Unes vacances et sentirien molt bé,
ja que no has descansat tant com necessita-
ves. 

Verge
23/8 al 21/9

Avui pots refredar-te , així que evita que el
fred afecti a la teva gola. Bona etapa per tot
el que hagi de veure amb el treball intel.lec-
tual.

Balança
22/9 al 22/10

A r a  m a t e i x  t o t  e l  q u e  n e c e s -
s i t e s  é s  t r a n q u i l · l i t a t .  D e i x a
l e s  t e n s i o n s  p e r  u n  a l t r e
m o m e n t .  

Escorpí
22/10 al 21/11

Has d'invertir més el teu temps en el teu
cos i relaxa més la teva ment. Els benefi-
cis que aconseguiràs així seran innega-
bles.  

Sagitari
21/11 al 21/12

Respecte a la teva salut , pensa bé el que et
convé i actua amb saviesa. Hi ha algú que
vol aprofitar-se de tu , ves amb els ulls ben
oberts.

Capricorn
21/12 al 19/01

En trànsit de Venus  i el Sol  per la teva
casa vuit indica que viuràs una etapa  on
pots descarregar les teves tensions  amb
més facilitat. 

Aquari
20/1 al 18/2

Tindràs l'oportunitat de poder superar
aquestes petites xacres que véns arros-
segant des de fa dies .Deixa que et cuidin
a casa teva.  

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit de Venus i el sol per la teva casa sis
indica que tens bones defenses en aquest
moment . Un somriure pot alegrar-te el dia a tu
i als que t'envolten.   

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

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

Castillo Ferri, Angel Lluís Santa Teresa, 4 (Mas de Barberans)  977739113-676034260

Barreda - Sorli C.B Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106  

Pilar Delgado , Jordi Delgado        Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 680904459

Pujol - Pons Crta de Grao,49 (Amposta) 977700489

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

Aguiló Ruiz, Neus          Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs          Sant Llorenç, 47 (La Galera)  977718419

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre
setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la
data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot
consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

19º 8°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts i prims. 

Precipitacions: 
no se n'esperen. 

Temperatures: 
mínimes semblants o lleugerament superiors, màximes lleuge-
rament superiors. De matinada hi haurà inversió tèrmica entre
cotes elevades i baixes. 

Visibilitat: 
bona en general, excel·lent a cotes altes. De matinada hi haurà
boires i boirines a les planes i fondalades interiors, localment
persistents fins a migdia. 

Vent: 
a l'interior bufarà vent fluix i de direcció variable, amb calmes
nocturnes. Al litoral bufarà de components nord i oest fluix fins
a mig matí, més reforçat al nord de la costa Brava, on bufarà
tramuntana moderada; a partir d'aleshores entrarà vent de
component est, entre llevant i gregal, entre fluix i moderat. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
tramuntana moderada al nord del cap de Begur durant tot el
dia, al sud de la zona el vent bufarà fluix de component nord fins
a mig matí, a partir de llavors entrarà gregal entre fluix i mode-
rat.
Marejol a maror al nord del cap de Begur, d'arrissada a marejol
a la resta. Mar de fons del nord arreu. 

Costa Central:
fins a mig matí bufarà vent de component nord fluix, a partir de
llavors entrarà vent de component est entre fluix i moderat,
entre llevant i gregal.
Mar arrissada a marejol. 

Costa Daurada:
fins a mig matí bufarà vent de component oest fluix, més
reforçat al sud del cap de Salou; a partir de llavors entrarà vent
de component est fluix amb cops moderats, entre llevant i gre-
gal.
Mar arrissada a marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�

La Sènia. Piso ideal pare-
jas, consta de comedor
con salida balcón, cocina
independiente equipa-
d a ( l a v a d o r a ,
frigorífico,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)..

Reus. Gran oportunitat de
local comercial al centre de
Reus. Local en cantonada 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

Sant Carles de la Rápita. Es
lloga entresol ubicat a les
galeries comercials Hort del
Rei. Ideal per despatx.
676 91 93 78

DIVERSOS�

PROFERSOR MOLA
No hay problema sin
solución. Especialista
para recuperar la
pareja perdida, amor
duradero con
importancia sexual.
R e s u l t a d o
garantizado de 4
dias. 
Nº de Tel. 637 26 13 89

TREBALL�

MOTOR�

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 QUAL-
SEVOL 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.

GRAN OPORTUNITAT.
Tarragona ciutat, casc antic.
Pis reformat a estrenar, tot
exterior de 3 habitacions (2
dobles), preciós saló-menja-
dor amb cuina americana,
bany de gresite, sostres
amb llums halògens, terra
de gres rústic, Nou a estre-
nar. Edifici rehabilitat. 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

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

977 74 33 99

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

Immobiliaria Busca
autonoms amb dedica-
ció total ó parcial per

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

INFERMER/A
Es busca professional
amb titulació vigent i

experiència demostrada
per a treballar a les

Terres de l’Ebre.
ImtInteresades enviar

curriculum a:
cpradera@empleoperfecto.com

www.mesfeina.com

Xalet a 100 metres de
la platja, de 3 dormito-

ris i 2 banys per
160.000€

Pis nou de 2 dormito-
ris, cuina-menjador-

estar i bany per
84.000€

Casa a Móra d'Ebre
amb 170m2 cons-

truïts,3 hab., 1 bany,
cuina independent,

menjador,  calefacció
de gasoil i amb garat-

ge. Per només
66.000€!!! Ref. 1151

Casa a Miravet de 108
m2, 3 habitacions, 1banys
i 1 lavabo, cuina indepen-
dent, menjador. Aire condi-
cionat. Terrassa. Mobles

inclosos. Per entrar a viure.
Per només 63.500€!!!  

Ref. 1140

Casa cantonera a Els
Reguers de 200 m2 amb
jardí de 450 m2 tancat , 6

habitacions , 2 banys , 2 cui-
nes , 2 menjadors , garatge.
Mobles inclosos. 119.000
euros. Ref. CFD20701 

tel. 977 720 799 

Àtic a Sant Rafael del Riu
de 156 m2 , 2 habitacions
, 1 bany , cuina menjador.
Amplia terrassa. Tot equi-
pat .Pràcticament nou.
Vistes. 180.000 euros .

Ref. CFD20940. 
tel. 977 720 799 

catalunyafincas@telefonica.net

977 41 44 08

La Ràpita. C/
Gorria. Local

comercial amb
soterrani i altell.

En lloguer al millor
carrer de la població. 

647 93 81 68

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany
complert y balcó.Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial. 

Tel.647 93 81 68

977 74 33 99

Es ven habitatge entre
mitgeres, per rehabili-

tar al carrer Major, 
cèntric, cara sol, amb
una superfície de 230
m2 i de solar 51 m2.

Preu:40.000€.

Es ven habitatge plurifami-
liar de 4 hab. i 2 banys

complets, galeria 
amb rentador. Superfície:

99 m2 útils. Bons acabats.
Finca tranquil·la amb

ascensor, de 4 anys, a la
zona alta d'Ulldecona.

Preu: 129.500 €.

977 72 06 91
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No vull pressionar, però això
ja està aquí, així que us reco-
mano començar a mirar que
teniu a l'armari, ja sigui vos-
tre, de la germana, de la
mare, del pare,  de la parella,
del gos... Tot és poc per lluir
magnífica una nit tan assen-
yalada. Una nit que, per cert,
tendim a vestir d'estiu de cap
a genolls i d'hivern de genolls
a peus, em refereixo a
aquests tirants tan fashions
amb botes i mitjes, calçat
que no ens salvarà d'una
galipàndria que probable-
ment arrastrem fins ben
entrat el dia 6, però que és
un refredat davant la possibi-
litat de sentir-te única una nit

a l'any, pensament que tenim
totes i sinó prova a repetir
model amb una altra noia en
una mateixa festa. La sensa-
ció és la mateixa que sortir al
carrer en pilotes i sense depi-
lar, ens entenem? Crec que
fins i tot el sexe masculí ho
ha entés! Doncs bé, centrant-
nos en el tema: anar divina la
nit de Cap d'Any, un cop ja
tenim la roba, vull recordar-
vos que és una de les
poques nits de l'any que pots
anar disfressada i l'únic que
et faran és preguntar on
t'has comprat el modelet,
perquè no ens hem d'engan-
yar és una nit que la gent
beu, fins l'aigua del vàter, tot
i que després deixa de
beure, i ja no coneix a ningú.
Qui no té aquelles alegres
anècdotes que normalment
comptes als dinars dies des-
prés... Anys després. Als
èssers humans ens agrada
recordar i més que recordar
el que hem fet nosaltres, ens
agrada recordar el que han
fet els altres i sempre hi ha
algú que té aquesta missió a
la vida,  encarregar-se de no
deixar oblidar, que divertit i
graciós! També, aquesta nit
és una nit per compartir, ara
podria dir-vos mil coses que
es poden compartir una Nit
de Cap d'Any, però per a
quèe? Per a tindrem que exi-
liar-me a un país de fora de

l'UE? No val la pena, deixe-
m’ho així! Sobretot, amics i
coneguts, recordeu que el
Nadal en general és per a
compartir i la Nit de Cap
d'Any ja ho diu el refrany: Qui
no... Bé, tampoc acabaré la
frase, perquè sé que hi ha
menuts que ho llegiu i no vull
que em diguin que sóc una
antiquada. Fent un repàs
ràpid a tot el que porto
comentat, no puc deixar-me
res. Sobretot el tema del
«bolso», amb el temps, he
anat decantant-me per les
bosses grans, on et cap tot,
l'ordinador, les claus, culle-
res, gat... En definitiva, tot
tipus d'elements, uns més
necessaris i sorprenents que
els altres. Però en relació a la

Nit de Cap d'Any el «bolso»
juga un paper més bé deco-
ratiu, ja que aquesta nit ten-
dim a agafar el més petit que
trobem, de tan petit, pot arri-
bar a ser perillós, ja que si
aconsegueixes posar a pres-
sió les claus i el pintallavis,
has de recordar-ho, ja que
sinó a perill de saltar-te un ull
quan li obres la tapa,  i en una
nit d'aquestes no està per-
més, perquè perds aquella
divinitat de la que parlavem i
que és l'essència d'aquest
article. Recopilem, vestit,
«bolso», compartir... El tema
del pes és important, també,
ara que ho penso de cara a
cabre dins del minivestidet.
Ja sabem, que qui més, qui
menys, durant aquestes

dates ens inflem, suposo que
el fred ens fa retindre més
líquids, perquè al cap i a la fí
uns polvorons, quatre plats
d'Obèlix, sabem que per això
no és. El que deia, el dia «D»
sobretot, un consell, comen-
ceu a vestir-vos amb temps,
per si des que vau triar el
vestit fins al dia en qüestió
s'ha pujat de pes. Per què?
Vos preguntareu. Per la mala
llet que us pot entrar, jo sé
de casos que s'ha arribat a
destruïr la roba, no patiu, es
tracta de fets aïllats que no
reverteixen més importància,
però per això aprofito per
proposar-vos que tingueu
preparada una alternativa, ja
que els nervis són molt
dolents i si no els domines

poden arribar a destrossar-te
una nit tan important. Un cop
superat tot, quan us dispo-
seu a sortir de casa, hi ha un
element bàsic, les ulleres de
sol, vivim en pobles i ciutats
petites, i no ens hem d'en-
ganyar, ens coneixem tots.
Així que unes bones ulleres
poden servir de pantalla a les
dotze del migdia, tant per al
sol, com per a la vergonya
d'anar vestida de bombolla
de Freixenet a una hora que
no toca. En aquest article he
abocat llum sobre un punt de
vital importància per als pro-
pers dies: recordeu de
posar-vos los calçons rojos i
de dutxar-vos, pel demés dei-
xeu fluir, que és una nit màgi-
ca.

Sobretot los calçons rojos!

Ara estava pensant amb
el Nadal, els Reis, aquells
regals embolicats amb
papers cridaners i llaços! I
he decidit parlar d’una
angoixa, que me consta,
que és generalitzada so-
bretot entre la població
femenina, tot i que part
de la masculina també:
Ja sabeu quin modelet
lluireu la Nit de Cap
d’Any?

Cremar la roba interior porta sort, això és el que es diu, però la sort se la fa un mateix, així que ja sabeu...

DIANA MAR

«Anava una altra foto però no he volgut ferir sensibilitats». Diana Mar.
Cedida

Potser per ser la primera nit d’un any per
estrenar, les il·lusions estan refetes, els mals
moments penjats a l’esquena i el somriure
preparat.

Una nit de xalera i possibilitats

LA NIT DE CAP D’ANY, S’HA DE GAUDIR PERÒ PENSANT QUE EN UN ANY EN TINDRÀS UNA ALTRA


