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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L’Ajuntament de Tortosa
acorda amb l’empresa d’oli
Faiges el trasllat de la planta
del nucli urbà.

P4

LEAR comença a repartir les
liquidacions a 400
treballadors, pas previ al
seu tancament.

P5

Societat

Víctor Panisello i Prades, el
primer tortosí de l’any.

P9

Esports

L’ulldeconenc Oriol Romeu
informa a MÉS EBRE que no
sap res d’una possible cessió
a la Premier i que continua
al Barça At.

P10

Finalment serà el dimarts 12 de gener quan s'efectuarà l'apagada de les emissions de la televisió analògica a la demarcació de
Tarragona i Terres de l'Ebre. Així ho ha informat aquesta setmana el Ministeri d'Indústria, l'òrgan responsable de la transició a la
nova televisió digital a tot l'Estat. Les parades tècniques s'efectuaran als dos centres emissors provincials, el de la Mussara i el
de Tortosa. A partir d'aquest dia, ja no serà possible sintonitzar els canals tradicionals i serà necessari haver-se adaptat a la TDT.
Entre tots aquests canals, està Canal TE, el primer del territori que passarà a emetre en digital, concretament pel Canal 34, a par-
tir de la setmana vinent. P3

12-G Apagada Anàlogica

L'avantprojecte de llei de vegueries, que regularà la nova ordenació territorial de Catalunya,
encara no està madur. Així ho ha dit  el conseller Joaquim Nadal, després de la primera reu-
nió de l'any del Consell de Govern. Nadal també ha manifestat que serà el president de la
Generalitat qui fixi la data d'aprovació del projecte. La conclusió extreta és que, de moment,
la vegueria de les Terres de l'Ebre haurà d'esperar.

Els Reis no ens han portat la Vegueria

977 73 20 27
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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 

Aquesta imatge passa diària-
ment al pol.lígon Les Tosses
d'Amposta, el lloc on està la
seu de la empresa contractada
per l'Ajuntament per a fer la
retirada dels vehícles mal esta-
cionats a Amposta. És curiós,
si més no, que et retiren el
cotxe per no respectar una
norma i, en canvi, qui et retira

el cotxe pugui infringir-les amb
el teu vehicle al damunt de
manera impune. De totes for-
mes, ja està bé que ningú
digue res, ja que potser que a
alguna ment brillant se li ocu-
rreixi sancionar al vehicle reti-
rat.

Sergi Ferrer

Cartes dels lectors

Un any més, i a les dates que
ens trobem, és moment que
les institucions, entitats i
empreses debatin el seu
pressupost per al proper any.
Fa uns dies vam tenir el Ple
de pressupostos a
l'Ajuntament de la Ràpita i,
malauradament, es confirma
que la situació econòmica i
financera al nostre poble és
delicada i complicada.
El pressupost per al 2010 té,
com no podia ser d'un altra
manera tenint en compte la
situació de crisi que estem
vivint, una reducció del 13 %
amb relació a l'any 2009,
però aquesta reducció no es
reflecteix en una política de
contenció de la despesa. A la
gestió del Govern municipal
(PSC-ICV) li falta molt de
rigor, austeritat i voluntat polí-
tica perquè són incapaços de
retallar el capítol de despesa
corrent i de personal. Aquest
2010, les despeses de
l'Ajuntament novament tornen
a créixer fins a percentatges
inadmissibles. De fet, des
que governen socialistes i
ecosocialistes a la Ràpita,
aquests dos capítols no han
parat de créixer, i ja sumen el
83 % del pressupost. En els
set anys de gestió de PSC i
ICV, les despeses corrents i
de personal han patit un
increment de més de 4,2
milions d'euros.
Com es poden imaginar,
davant d'aquestes obliga-
cions de despesa, i tenint en
compte que, com a totes les

institucions, els ingressos de
l'impost de construccions i
de tributs d'altres administra-
cions han davallat fortament,
el Govern municipal de la
Ràpita basa la seva recapta-
ció en els impostos directes
(contribució, vehicles, etc.).
De fet, des que tenim aquest
Govern al poble, els ingres-
sos de l'Ajuntament en con-
cepte de l'IBI (contribució)
han augmentat un 233 %. Per
tant, podem dir que com que
la gestió i la planificació
econòmica del Govern muni-
cipal han estat nefastes
durant aquests anys de
bonança econòmica, ara que
els ingressos de la construc-
ció han desaparegut, els rapi-
tencs i les rapitenques hem
de pagar més impostos per
poder fer front a les despe-
ses sobredimensionades
generades per socialistes i
ecosocialistes.
L'altre desgavell que tenim a
l'Ajuntament fa referència al
Pla plurianual d'inversions
2009-2011, que es finança
endeutant i hipotecant el futur
del poble a 15 anys en diver-
ses operacions de crèdit
(préstecs) fins a un total de
8.000.000 Û. A més, aques-
ta situació financera difícil va
acompanyada d'una gestió
caòtica i poc eficient, ja que
de les 17 actuacions previs-
tes en el Pla per al 2009, la
realitat a data d'avui és que
només n'hi ha dues d'execu-
tades. La resta, o estan en
els tràmits administratius ini-
cials o ni tant sols s'han ini-
ciat els expedients.
Per tant, podem dir que els
números rapitencs per al
2010 són un reflex, resum i
conseqüència de falta de pla-
nificació econòmica i la mala
gestió del Govern municipal.

Josep Caparrós
Portaveu d'Esquerra a la
Ràpita.

Números rapitencs

Opinió

A diari ens bombardegen amb anuncis de la
importància de la TDT i el que representarà l'apaga-
da analògica del proper 12 de gener. En canvi, cap
de les televisions considerades de proximitat, les
televisions locals, estan emeten avui en dia amb sis-
tema digital via TDT. De fet, tan sols Canal TE està

e m e t e n
sense inte-
rrupcions a
les Terres
de l'Ebre de
m a n e r a
lega lment
au tor i t za -
da, però
amb siste-
ma analò-

gic. Aquesta televisió que es va posar en funciona-
ment l'any 2.007 amb una programació de proximi-
tat i de territori, serà la primera i única televisió en
poder-se sintonitzar a partir de l'apagada analògica
pel canal 34 de la TDT, reservat al multiplex de les
televisions locals de les Terres de l'Ebre. Si bé es
cert que en un inici tan sols es podrà veure la TDT

local a les poblacions que reben el senyal des de
Coll-redó, en les properes setmanes hi ha previst
que el senyal es pugui veure a quasi tot el territori
de les Terres de l'Ebre gràcies al pla Catalunya
Connecta impulsat per la conselleria de governació
de la Generalitat de Catalunya. 
Probablement les altres televisions locals que varen
guanyar el concurs de TDT es posaran en funciona-
ment en els propers mesos, amb l'excepció del
canal reservat per als organismes públics, sota la
tutela del consorci públic, format per la majoria d'a-
juntaments de les TE, que ja ha manifestat que
durant l'any 2.010 difícilment es posarà en funciona-
ment. Són molts els que es pregunten si hi haurà
prou espai per la convivència de quatre canals de
televisió de proximitat a les Terres de l'Ebre, ja que
el pastis publicitari és el que és, i està molt lluny del
que havia estat en moments d'alegria econòmica.
Aquesta realitat però, sembla no desanimar a cap
dels operadors privats encoratjats per un escenari
futur més favorable que l'actual. El major beneficiat
serà el telespectador, que trobarà al canal 34 de la
TDT tota una oferta de programes i informatius fets
pel i per al territori.

A partir del 12 de gener, els usuaris que
vulguin rebre el senyal de les televisions
locals de proximitat hauran de resinto-
nitzar el seu aparell de TDT a la recerca
de Canal TE que serà l'únic canal de
televisió local que emetrà la seva pro-
gramació en digital.

Editorial

Per fi la TDT local

En la seva funció de portaveu de l'oposi-
ció, Ferran Bel es va esforçar en vendre
una imatge de persona dialogant, obert
a suggeriments, que escoltava a la gent
del carrer, dissenyant-se tota una dis-
fressa per assolir el seu gran objectiu:
l'alcaldia de Tortosa. Nosaltres ja sabíem
que darrera aquesta careta s'hi amagava
un llop vestit amb pell de corder. 
Però és ara, quan ja ha assolit aquesta
fita, que s'ha deixat anar i molts ja poden
constatar  l'estil barroer, groller i insul-
tant del discurs del senyor Bel.
El grup del PSC a l'Ajuntament de
Tortosa aguantem allò que no està escrit
per part de l'alcalde, els seus insults
continuats, que sense cap mena d'escrú-
pol llença des de la cadira presidencial
del Ple, lloc de màxima representació
que mereix molt més respecte.
En els darrers mesos, aquesta actitud ha
augmentat de to, tot arribant a la seva
màxima expressió en el Ple en què es va
votar l'adjudicació de l'aparcament del
Temple, i durant la sessió en què es va
aprovar el canvi d'ubicació dels 9.000
m2 d'equipaments comercials, previstos
al POEC, des de Ferreries als portals
d'entrada a la ciutat.
Bel s'ha afanyat ara a vendre una nova
consigna, que repeteixen els seus acò-

lits, ell és Tortosa i tots els que estan en
contra d'ell ja no es poden anomenar tor-
tosins o tortosines. «O estàs amb mi, o
contra mi», ve a dir. 
Doncs no senyor Bel, la nostra tasca
com a oposició és la d'exercir el control
al seu govern. 
Els set regidors del PSC  representem
un 33%  de la ciutadania de Tortosa, que
va exercir el seu dret a vot a les darreres
eleccions municipals. I és per aquesta
representació, i perquè per sobre de per-
sonalismes està la ciutat, que nosaltres
no deixarem de fer la nostra feina.
Les seves formes d'actuar són cada dia
més semblants a règims totalitaris, amb
uns tics molt preocupants que no s'a-
diuen amb el càrrec que representa.
Amb aquesta actitud, el senyor Bel no
només atempta contra la imatge de la
nostra ciutat sinó que acaba amb el que
havia estat la tònica del debat entre
govern i oposició a l'Ajuntament de
Tortosa amb els altres tres alcaldes de la
democràcia, caracteritzada pels bons
modals, la correcció i el respecte més
enllà de les legítimes posicions políti-
ques contràries entre els diferents
grups. 
No ens imaginem ni a Beguer, ni a Curto
ni a Sabaté dient-li a un regidor que va
espitós, però de Bel ja no ens sobta cap
insult. Esperem que aquestes formes
caduquin i Tortosa torni a tenir un acalde
respectuós amb les formes i que pensi
més en la seva ciutat que no amb el seu
ego personal. 

Ricard Lleixà Vero

Regidor del PSC a 
l'Ajuntament de Tortosa.

Canvi d'estil preocupant

Opinió
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Aldea, en la seva sessió del dia 7 de
desembre de 2009, va aprovar la memòria tècnica valorada dels treballs a realitzar per a
fer la urbanització parcial del Carrer Sant Genís, cantonada amb carrer La Pau de L'Aldea
(Baix Ebre), promoguda per l'Ajuntament de l'Aldea i redactada pels seus serveis tècnics
municipals.

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

L'Aldea, 9 de desembre de 2009.

L'Alcalde, 
Signat: Daniel Andreu i Falcó.

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Corporació Municipal, en la seva sessió del passat 11 de desembre de 2009, va adoptar l'a-
cord la part dispositiva del qual diu:

“1er.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries
de Planejament, amb tota la documentació que conté l'expedient elaborat per dur-la a terme, que
afecta a la zona de davant de l'Ajuntament.
2n. Exposar ho al públic, mitjançant edictes que es publicaran en el tauler d'anuncis de la
Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, al diari Mes
Ebre i en el Diari de Tarragona, durant el termini d'un mes, a l'objecte de presentació de recla-
macions o al·legacions.
3r. Tramitar l'esmentada modificació d'acord amb el procediment establert  a les disposicions
legals vigents, i complint amb tot el què s'especifica a la legislació aplicable”.

Restarà exposat al públic, a la Secretaria de la Casa de la Vila, durant el termini assenyalat, a
l'objecte de presentació de possibles reclamacions o al·legacions.

L'Aldea, 14 de desembre de 2009. L'Alcalde,
Daniel Andreu i Falcó.

El proper dia 12 de gener
es realitzarà l'apagada
analògica de la televisió a
les Terres de l'Ebre. Però,
la pregunta és... estem
tots preparats? Per asse-
gurar-se que sigue així, el
Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç ha ins-
tal·lat, aquests dies, a
diversos indrets del territo-
ri ebrenc, una caseta infor-
mativa on els interessats i
curiosos que s'hi han
acostat han pogut trobar
informació sobre la
Televisió Digital Terrestre,
merchandising variat, i
dos televisors, un amb
TDT i l'altre sense, per
poder veure la diferència.
D’ altra banda, el Ministeri
d'Indústria també informa-
va, aquesta mateixa set-
mana, de les dates exac-
tes de l'apagada a les
zones incloses en la sego-
na fase del procés de tran-
sició a la TDT. A més del
Camp (centre de la

Mussara) i l'Ebre (Tortosa),
també les zones de la
plana de Lleida (Alpicat) i
quasi tota la demarcació
de Girona (Rocacorba)
faran l'apagada l'esmentat
dia.  Així que el que abans
eren rumors i especula-
cions, ara ja és un fet,
Canal TE començarà a
emetre en digital a partir
de la setmana vinent. Tot i
les peticions requerides, ja
fa algun temps, per part
de l' audiencia, no podia ni
ha pogut ser abans… I és
ara, amb l' acord ja assolit
i contracte sobre la taula

firmat per part de les 4
parts interessades, que a
partir d'aquesta «definiti-
va» data ja podran
començar a emetre a
totes les Terres de l'Ebre
els quatre canals de televi-
sió digital terrestre que
van obtindre la concessió
en el seu moment. A
banda de Canal TE, del
qual parlem, per ser el pri-
mer en donar el pas, els
altres concessionaris de la
TDT local al territori són
l'empresa editora del set-
manari La Veu de l'Ebre,
Canal Català Ebre i Ebre

TV, el canal públic que hau-
ria d'impulsar un consorci
d'ajuntaments. Els quatre
operadors, que emetran
conjuntament pel múltiplex
34, hauran de compartir
els costos per transportar
el senyal. Una reunió a
Barcelona, fa aproximada-
ment un mes, va posar els
principals problemes que
hi havia «digitalment» par-
lant al territori; tant els
problemes polítics i econò-
mics del canal públic com
la delicada situació empre-
sarial de Canal Català
Ebre. 

Aquests eren, fins al
moment, els dos obsta-
cles principals que havia
de superar la TDT local del
territori per engegar-se.
Problemes, sembla, apa-
rentment resolts, que
donen pas a que si vostè
abans no podia gaudir de
la programació de Canal
TE per haver jubilat fa
temps la televisió de tota
la vida, a partir de la set-
mana que ve, ja la trobarà
al seu canal del comanda-
ment. 
Seguint amb els criteris de
la televisió des de el seu
naixement, ara fa ja tres
anys, però incrementats
amb els propòsits que es
fan per al 2010 i la millora
de qualitat que ens per-
metrà, a partir d'ara, la
nova tecnologia.  La
Televisió Digital Terrestre
(TDT) és el sistema de
difusió digital del senyal
de televisió que substituirà
la difusió analògica del
senyal de televisió tal com
la coneixem  ara, la qual
desapareixerà. Es tracta
d'un servei de televisió
gratuït, de més qualitat,
amb més canals disponi-
bles i amb més oferta en
català.
El Pla d'actuació del
Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació i
del Departament de
Governació i
Administracions Públiques
té per objectiu assolir l'en-
cesa digital de totes les
televisions d'àmbit local,

nacional i estatal en cada
una de les 41 comarques
Així mateix, el
Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació
està treballant en el pla de
comunicació a la ciutada-
nia sobre l'adaptació de la
recepció de la TDT (es pot
consultar a www.tdt.cat ).
El Departament de
Governació i
A d m i n i s t r a c i o n s
Públiques, mitjançant la
Secretaria de
Telecomunicacions i
Societat de la Informació,
té activat també un cerca-
dor web
(www.gencat.cat/societat-
delainformacio/tdt ) que
permet, a través de simu-
lacions per ordinador, con-
sultar la cobertura actual
de TDT dels municipis i
visualitzar-la mitjançant
l'Hipermapa de Catalunya.
Un canvi històric i impor-
tant, però, com  es pot
apreciar en l’article que
s’està llegint, informació
donada a la societat i
voluntat per fer fàcil l’a-
daptació a  aquesta, no és
poca. 
Per la part que ens ocupa
aquí, al nostre territori,
seria i és interessant que
totes les llars estiguen
adaptades ja, a hores
d’ara, a la TDT,  per poder
sintonitzar el primer canal
que passarà a emetre en
digital a l’Ebre, com hem
dit, Canal TE, sempre al
servei de la proximitat i a
l’actualitat  «nostra».

Benvinguda TDT

Encara queden alguns
dies... però el compte
enrera ja ha co-
mençat... La Televisió
que ens ha acompanyat
tota la vida té els dies
comptats. Ja ho diuen...
«renovarse o morir»

El proper 12 de gener tindrà lloc ja la «coneguda» apagada analògica

Canal TE serà la primera Televisió del territori ebrenc a emetre a travès del digital, pel Canal 34

TERE GONZÀLEZ

Els programes del CANAL TE podran ser vistos per la TDT, pel Canal 34, a partir de la setmana vinent.
ME
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Aquest conveni urbanístic
que preveu el trasllat d'a-
questa indústria, ubicada
al barri de Ferreries, al
polígon Catalunya Sud,
que permetrà ampliar les
instal·lacions i incrementar
la plantilla dels 100 treba-
lladors actuals fins als
150. Aquest trasllat es
farà en un termini màxim
de 8 anys. El conveni, que
es portarà a aprovació en
el Ple ordinari del proper
dilluns 4 de gener, reporta
a l'Ajuntament dos solars i
375.000 euros. Un d'a-
quests solars està situat a

la cruïlla dels carrers
Comerç i Pompeu Fabra, a
la zona de Ferreries Nord,
que es destinarà a aparca-
ment gratuït en superfície,
amb unes 150 places pre-
vistes. L'altre solar, ubicat
al carrer La Salle, es desti-
narà a la construcció
d'uns 20 habitatges prote-
gits. Així mateix, l'empre-
sa Faiges destinarà els
terrenys de les actuals ins-
tal·lacions olieres, una
vegada faci efectiu el seu
trasllat al polígon
Catalunya Sud, a construir
habitatges, un total de
280. 
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i la regidora
d'Urbanisme, Meritxell
Roigé, s'han felicitat per
l'acord assolit amb la pro-
pietat de la fàbrica Faiges
en la mesura que es consi-
dera «una bona operació
per a tothom». Roigé ha
destacat que el conveni

permet tenir de forma anti-
cipada els terrenys per a
construir l'aparcament,
que serà una realitat
durant aquest 2010.
«Igual que hem fet amb l'a-
parcament en superfície
del barri del Temple,

aquestes 150 noves pla-
ces a la zona de Ferreries
Nord han de contribuir a la
millora de la problemàtica
de l'estacionament a la
ciutat, fent d'efecte dis-
suassori», ha explicat l'al-
calde, qui també ha valo-

rat molt positivament el fet
que, amb aquesta opera-
ció, «mantenim la indus-
trialització a Tortosa, ja
que l'empresa es queda
dins del terme municipal i
té previst incrementar la
plantilla», per la qual cosa
ha volgut agrair-ho pública-
ment a la família Faiges.
En relació al solar del
carrer la Salle, la regidora
d'Urbanisme ha valorat el
fet que permetrà construir
habitatge protegit al cen-
tre de la ciutat. 

Es signa un conveni pel trasllat de 
la indústria oliera Faiges

L’Ajuntament de Torto-
sa i l’empresa Faiges
han arribat a un acord
per tirar endavant un
conveni urbanístic.

L’empresa es queda a Tortosa i augmentarà així el 50% de la seva plantilla

REDACCIÓ

Meritxell Roigé presentant el projecte.
Cedida

El nou Catàleg del
Paisatge de les Terres de
l'Ebre, encarregat per
l'Institut per al

Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
(Idece), inclou «atacs» i
'falsedats' contra la
implantació de l'energia
eòlica a les comarques
ebrenques. Així de contun-
dent ha estat l'Associació
Eòlica de Catalunya

(EolicCat) en explicar a
l'ACN el contingut de les
al·legacions al Catàleg
que ha presentat. L'entitat
defensa que els projectes
d'instal·lació de parcs
eòlics respecten el paisat-
ge de les Terres de l'Ebre,
així com recorda que han

obtingut declaracions
d'impacte ambiental favo-
rables. En les al·legacions,
EolicCat ha demanat que

el Catàleg elimini els
«atacs» i les «referències
negatives» a l'energia eòli-
ca.

«Atac» a la 
implantació eòlica

Presentades al.legacions al Catàleg de Paisatge de l’Ebre

REDACCIÓ

El Síndic de Greuges ha
demanat a l'Ajuntament de
Tortosa que deixi d'exigir
de forma obligatòria la pre-
sentació de la cèdula d'ha-
bitabilitat per a la tramita-
ció dels nous empadrona-
ments a la ciutat. Segons
ha argumentat el Síndic,
després d'una queixa pre-
sentada per dues perso-
nes, la demanda d'aquest
document «modifica el
règim jurídic del padró, no
té el rang normatiu exigit
per la legislació vigent i pot
afectar drets». Malgrat la
petició, l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ja ha
anunciat que els serveis
municipals continuaran
requerint el document.

Cèdula
d’habitabilitat 

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha afirmat
que l'Ajuntament està tre-
ballant per treure a con-
curs el 49 per cent de
l'Empresa Municipal de
Serveis Públics (EMSP),
una iniciativa que per-
metrà fer més eficient la
gestió de la societat,
destinar més diners a
inversions per mantenir
la xarxa, generarà més
ingressos i facilitarà el
sanejament dels deutes
bancaris de l'EMSP (3,5
milions d'euros), contrets
durant l'alcaldia de Joan
Sabaté, per poder fer
front al sobrecost de les
obres del Pavelló Firal. 

Concurs públic a
l’Ajuntament 

de Tortosa

L’empresa FAIGES

destinarà els terrenys
de les actuals
instal.lacions, a
construïr habitatges

Habitatges
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En total, unes 400 perso-
nes deixaran la planta des-
prés de l'acord a què van
arribar els treballadors i
l'empresa, que tancarà
definitivament la seva filial
a Roquetes a l'abril. El
96% de la plantilla, forma-
da per 515 treballadors,
va votar a favor del prea-
cord assolit entre els sindi-
cats i la direcció de la mul-
tinacional i que posava
punt final a mesos de pro-
testes i mobilitzacions.
Recordem que els treballa-
dors van acceptar indem-

nitzacions de 50 dies per
any treballat fins a un
màxim de 42 mensualitat i
150.000 euros. La multi-
nacional de components
de l'automòbil ha
començat a repartir
aquests diners i les extin-
cions de contracte al 75%
dels empleats. A les ins-
tal·lacions del Baix Ebre
només quedaran alguns
treballadors, que s'enca-
rregaran de servir els
últims encàrrecs abans
del tancament definitiu de
la planta a l'abril. El secre-
tari general de la UGT,
Josep Maria Àlvarez, ha
defensat que la sortida
d'aquest episodi de crisi
del consum passa per una
implicació del govern
espanyol, el Govern i
també els ajuntaments en
l'aprovació d'un conjunt de
plans 'renove' en diferents
sectors afectats per la
crisi. Àlvarez creu que el
manteniment del pla d'in-
centius en el sector de
l'automòbil s'ha d'acom-

panyar d'altres plans a
favor del sector del
moble, molt afectat per la
crisi al Montsià i el Baix
Ebre, les vendes d'electro-
domèstics i les obres de
rehabilitació d'habitatges.
Àlvarez ha defensat una
millora del Servei
d'Ocupació de Catalunya

(SOC) per identificar les
necessitats formatives

dels desocupats que no
troben feina.

Liquidacions per LEAR

L’empresa de compo-
nents LEAR ha co-
mençat a repartir les
liquidacions i les extin-
cions de contracte als
treballadors de la seva
planta a Roquetes, al
Baix Ebre.

El 2010 ja ha portat les primeres extincions als treballadors de la planta de Roquetes

REDACCIÖ

Els treballadors de LEAR han lluitat fins l´últim moment.
CEDIDA

Els estudis realitzats des
de l'any 2003 per un equip
d'investigadors de la
Universitat de Girona (UdG)
als pantans ebrencs ha
permès constatar que a
l'Ebre quasi no hi ha exem-
plars infantils i juvenils de
carpes, peix de la família
dels ciprínids molt abun-
dant a finals del segle XX
als embassaments de Flix i
Riba-roja. Només es tro-
ben exemplars de talles
grans, a partir de 50 centí-
metres d'envergadura. La
relació entre la presència
de carpes de talles grans i
petites seria aproximada-
ment de 1000 a 1.

Uns estudis afirmen

que a l’Ebre gairebé

no hi ha carpes

Al 2009 un total de 269
persones han mort en els
231 accidents mortals
de trànsit registrats a la
xarxa interurbana catala-
na davant els 251 sinis-
tres mortals amb 287
morts que hi va haver el
2008. Es confirma la
tendència a la baixa de
les víctimes mortals en
accident de trànsit al
conjunt de carreteres i
autopistes des de l'any
2000, amb una reducció
dels morts d'un 56,8%
respecte d'aquest any.
En concret, el 2009 hi ha
hagut 353 morts menys
que al 2000, quan es van
registrar 622 morts en
530 accidents. 

Baixen les
estadístiques dels
accidents mortals

La Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) ja no se
n'amaga i tornarà a cridar
a la mobilització durant

aquest 2010, mentre es
tramita el nou Pla
Hidrològic de la Conca de
l'Ebre. L'objectiu és que el
pla inclogui la proposta de
cabals ambientals
necessària per garantir la
conservació del riu i del
Delta, i si no és així, que el

pla no s'aprovi. Tot i que
encara no han volgut
avançar dates de mobilit-
zacions, el portaveu de la
PDE, Manolo Tomàs, ha
deixat clar que «tornarem
a la mobilització perquè és
l'únic que els pot fer reca-
pacitar». «El Pla Hidrològic de l'Ebre és el nostre Estatut», ha afegit.

La Plataforma en Defensa de
l’Ebre es torna a mobilitzar

Cridarà a la societat durant aquest 2010

REDACCIÓ

A les instal.lacions del Baix Ebre només
quedaran alguns treballadors que
s’encarregaran de fer els últims encàrrecs
abans del tancament definitiu.

Tancament definitiu
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L'aprovació de l'avantpro-
jecte havia de ser el pas-
sat 5 de gener, i no fou
així. Ara, les últimes notí-
cies que ens arriben al res-
pecte és que el conseller
de Governació i
Administracions Públiques,
Jordi Ausàs, admet que la
llei no té data d'aprovació i
que no es pot saber quan
s'aprovarà després que el
president de la Generalitat,
José Montilla, hagi mani-
festat davant dels conse-
llers que la llei no s'apro-
varà fins que estigui madu-
ra i que només ell decidirà

quan s'inclourà a l'ordre
del dia de Govern. A les
Terres de l’Ebre  ja hem tin-
gut les primeres reac-
cions. 
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, considera que
l'ajornament de la llei de

vegueries demostra que el
tripartit «és un govern en
descomposició». Segons
Bel, el PSC, ERC i ICV no
estan negociant si tiren
endavant la llei, sinó com
s'ho faran perquè semble
que el govern vol les

vegueries, però sense dei-
xar prou temps perquè la
llei siga aprovada pel
Parlament. 
L'alcalde d'Amposta, el
convergent Manel Ferré,
entén que no es pot tirar
endavant l'avantprojecte

de llei de les vegueries
sense comptar amb el
consens dels diferents
territoris.  
Els socialistes ebrencs
també reiteraven, en el
seu moment, el seu 'ple
suport' al projecte de llei
d'ordenació de Catalunya
en set vegueries, emfasit-
zant que es tracta d'un
manament de l'Estatut. 
Amb tot, la llei es queda
en «stand by». També el
conseller de Governació a
l’Ebre, Carles Pasqual, ha
comentat a MésEbre que
desde el Departament
lamenten la decisió i res-
ten expectants amb molta
prudència i esperant
futurs aconteixements. 
«El que no ni ha és volun-
tad política, i això és el
principal que es necessita.
A més, les posicions tant
viscerals i provincialistes
de diferents territoris i
alcaldes no han ajudat a
aquesta aprovació».

Montilla posa el fre a la 
futura llei de vegueries

La portada de l´últim
MÉS EBRE deia «Els Reis
ens portaran una vegue-
ria». Han passat Reis, i la
realitat és ben diferent.

El president de la Generalitat afirma que es necessita que la llei estigui més madura

REDACCIÓ

El Conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs.
Cedida

L'Arxiu Històric
Comarcal de les Terres
de l'Ebre, amb seu als
Reials Col·legis de
Tortosa, està col·lapsat.
Les dependències d'a-
quest edifici, una de les
joies del patrimoni arqui-
tectònic tortosí, són
limitades i ja no donen
més de si. 
Així que des de fa uns
mesos l'Arxiu només
admet l'entrada de
documentació de forma
molt excepcional, a l'es-
pera de la construcció
d'una seu complementà-
ria al polígon industrial
de Campredó.

Documents
sense espai

La Junta de govern local de
l'Ajuntament d'Amposta ha
acordat, aquest dijous,
sol·licitar 2.232.633 euros
del Fons Estatal d'Inversió
Local (FEIL), dels quals,
1.801.000, es destinaran a
la construcció de la primera
fase de la nova Escola d'Art,
que també conforma la pri-
mera fase del nou pavelló
firal. La resta, 431.600
euros es destinaran a des-
peses socials educatives.
D'altra banda, la junta va
adjudicar el subministra-
ment dels arxivadors com-
pactes per al nou arxiu
comarcal a l'empresa
Archimobil. 

2,23 MEUR per
a la nova Escola

d’Art
d’Amposta

Deltebre acollirà a partir
del proper 1 de febrer l'es-
cola bressol més gran de
tot Catalunya. Amb capaci-
tat per a 259 alumnes i
amb més de 1.500
metres quadrats cons-
truïts, l'edifici conta amb

18 aules per a nens i
nenes de 4 mesos i fins
als 3 anys, cuina pròpia,
menjador, sala de profes-
sors, despatxos, vestidors
i uns jardins de més de
2.000 metres quadrats.
Des d'un inici l'aposta de
l'ajuntament ha estat
ferma i decidida en la
recerca d'un model d'es-
cola bressol diferent, amb
més prestacions tant per

als alumnes com per als
pares. Així, l'escola
Bressol «L'Hortet» conta
amb aules d'estimulació
sensorial, sala d'aromate-
rapia, espai de jocs simbò-
lics, bebeteca, escola de
pares, etc. 
L'empresa encarregada
en la gestió de l'escola
bressol és L'ONADA

Serveis, que ja gestiona
altres escoles bressol i

residències geriàtriques al
territori. El dia 21 de
gener es portarà a terme
la jornada de pares per
informar del funcionament

del centre, i els dies 22,
23 i 24 de gener es faran
jornades de portes ober-
tes al públic en general,
durant tot el dia.

L’Escola Bressol més gran de Catalunya
Obre portes al municipi de Deltebre

REDACCIÓ
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L'IES de l'Ebre de Tortosa
serà un dels quinze cen-
tres integrals de Formació
Professional que el Govern
ha previst crear a través
del pla FP.CAT. Així n'ha
informat la directora dels
serveis territorials
d'Educació, Marian Rojas,
en una reunió d'una de les
comissions de treball
constituïdes amb els
agents econòmics i
socials per fer el segui-
ment de les mesures de
reactivació econòmica a
les Terres de l'Ebre, duta a
terme aquest dijous.
L'objectiu és disposar de

totes les branques de la
formació professional: la
inicial, l'ocupacional, i la
contínua, en un mateix
centre; i que els coneixe-
ments que les persones
adquireixen a través de
qualsevol d'aquestes vies,
siguin reconeguts per tot
el sistema. Aquesta ha
estat una de les comis-

sions de treball prèvies. El
delegat del Govern, Lluís
Salvadó, acompanyat del
subdirector general
d'Economia Cooperativa i
Creació d'Empreses del
Departament de Treball,
Lluís Rodríguez, i del direc-
tor territorial de Treball,
José Martín, presidien
també aquest divendres

una nova reunió de treball
del Pla d'Iniciatives per al
Desenvolupament de les
Terres de l'Ebre, engegat

pel Govern de la
Generalitat el passat mes
de novembre. En aquesta
ocasió, s’ ha treballat en
l'impuls d'un ens de pro-
moció econòmica territo-
rial amb les administra-
cions locals promotores
de vivers d'empreses.
Aquesta és la segona reu-
nió prèvia a la Comissió de
Seguiment que tindrà lloc
el proper dimarts 12 de
gener. 
Tal com ha explicat el dele-
gat del Govern, Lluís
Salvadó, es farà balanç de
les actuacions i comis-
sions de treball que s'han
desenvolupat en les darre-
res setmanes; així com
començar a plantejar els
possibles destins de les
quantitats econòmiques
que constitueixen un
paquet de 20 MEUR per
tirar endavant el pla de
reactivació econòmica.

Noves reunions de treball per 
l’impuls econòmic de l’Ebre

El delegat del Govern
de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre, Lluís
Salvadó, ha presidit di-
verses reunions de tre-
ball del Pla d’Iniciatives
per al desenvolupa-
ment de les Terres de
l’Ebre.

Pla d’Iniciatives per al desenvolupament del territori

La Comissió de Seguiment tindrà lloc el proper 12 de gener

REDACCIÓ

Lluís Salvadó, delegat del Govern a les Terres de l’Ebre.
Cedida

L'Empresa Escal UGS ja
ha fet efectiu el paga-
ment de 2,6 milions d'eu-
ros a l'Ajuntament de
Vinaròs en concepte d'im-
post d'obres, correspo-
nents a la construcció de
la planta d'operacions
que s'aixecarà en uns
terrenys de 28 hectàrees
a uns cinc quilòmetres
dels nuclis d'Alcanar i

Ulldecona.
L'inici de les obres es
preveu per a la primave-
ra. Per a l'estiu està pre-
vista la instal·lació de la
plataforma dels pous,
que se situarà a uns 22
quilòmetres de la costa
de Vinaròs i Alcanar. 
Segons expliquen des de
l'empresa, vaixells remol-
cadors traslladaran fins a
Vinaròs les dues parts
que conformaran aquesta
plataforma marina des
dels Estats Units i Cadis,
on s'estan acabant de
construir. Per a la tardor

es deixa l'inici de les
obres del gasoducte, que
unirà la part marina amb
la terrestre, amb la perfo-
ració del túnel de pas de
la costa. De fet, part del
material, uns 7.000 tubs
amb un pes total de
5.200 tones,  ja està
emmagatzemat al port de
Castelló i es traslladarà
aquest proper mes de
febrer al de Vinaròs, on
Escal disposa de la con-
cessió d'un espai i d'un
moll, que esdevindrà
base de suport a les ope-
racions marines.

Tindrem projecte Castor 
a la primavera

Ja s’ha fet efectiu un pagament de 2,6 MEUR

REDACCIÓ

La navegació fluvial pel
tram català de l'Ebre
rebrà enguany un
empenta amb la posada
en funcionament del pri-
mer llagut turístic, Lo
Sirgador, una embarca-
ció que tindrà capacitat
per transportar fins a 53
passatgers. 
L'empresa Drassanes
Alfacs ja ha enllestit la
construcció del llagut,
que està fet amb poliès-
ter reforçat de fibra de
vidre, però que recorda
les embarcacions que
entre final del segle XIX i
principi del XX navega-
ven per l'Ebre. 
El Departament
d'Innovació, Universitats
i Empresa ha invertit
250.000 euros en
aquest projecte i en
poques setmanes con-
vocarà el concurs per-
què la iniciativa privada
explote el llagut.

Ja falta menys
perquè arribi 
«Lo Sirgador»

La direcció general de
Protecció Civil de la
Generalitat ha activat en
fase d'alerta el pla
Neucat per risc de neva-
des generalitzades que
poden afectar durant el
dia nou de les deu
comarques del Camp de
Tarragona i les Terres
de l'Ebre. 
La cota de neu serà al
voltant dels 400 metres
als nuclis d'interior i
dels 500 metres al lito-
ral, tot i que pujarà
durant les hores cen-
trals del dia al litoral i
prelitoral central, on
arribarà als 600
metres. 
La previsió del Servei
Meteorològic de
Catalunya és que les
nevades afectin, a les
comarques de la Terra
Alta, Baix Ebre, el
Montsià i la Ribera
d'Ebre.

Risc de nevades
a les Terres de

l’Ebre

L’objectiu és disposar de totes les branques de la

formació professional: la inicial, l’ocupacional i

la continua, en un mateix centre

Objectiu
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Aquest passat dimarts la
nit, 5 de gener, els més
menuts i no tan menuts
van poder gaudir de la
visita dels Reis Mags als
diferents pobles. Cada
un d’ells va buscar que
els Reis d’Orient tingues-
sin un recorregut d’allò
més vistòs. Així, ens
trobàvem el municipi de
Tortosa que aquest
2010 tenia preparada a

sas majestats una gran
sorpresa, ja que lluny de
cavalls engalanats i
carrosses els va portar
per la ciutat a llom de
cucaferes. Tradició i
màgia s’unien aquesta
nit per fer relalitat els
desitjos dels que s’ha-
vien portat bé. De totes
formes, darrere la visita
dels Reis hi ha tota una
organització que s’enca-
rrega que aquesta nit
surti perfecta i uns dies
abans el 3 de gener ja
van informar a la premsa
d’algun que altre detall,

però sempre deixant lloc
a la sorpresa, ja que els
més petits de la casa
són els que viuen més
intensament aquests
dies i no sigui que els
arribi alguna informació
que desllueixi la visita.
Ara passada ja la nit del
5 de gener podem atre-
vir-nos a dir que la sor-
presa va estar molt
gran, que moltíssima

gent es va aplegar al
llarg del recorregut per
seguir una Cavalcada
que enguany estava ins-

pirada en el món del
circ, on les cucaferes
van ser les grans prota-
gonistes.  Més de 400
persones, entre organit-
zadors i figurants, hi van
participar. Tot i que
enguany s’ha donat una
forta contenció pressu-
postària. això no ha limi-
tat per exemple els qui-
los de carmels, ja que
durant el decurs de la

Cavalcada els diferents
personatges que han
intervingut, en van repar-
tir gairebé 2.000 quilos.

Màgia i tradició a la
Cavalcada de Reis 2010
Els Reis Mags passegen per la capital del
Baix Ebre a lloms de cucaferes.

REDACCIÓ

Víctor Panisello i Prades, primer tortosí de l’any!

Aquest passat 03 de gener va néi-
xer a l'Hospital Verge de la Cinta, a
les 19.15 hores, el primer tortosí
del 2010, Víctor Panisello i Prades,

el primer fill de Juan José Panisello García i de Reis Prades
Urgell. Com es tradició l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va
visitar-los per tal de conéixer el recent nascut.

cedida

La Fundació per a la
Conservació i
Recuperació d'Animals
Marins (CRAM) compta
des de fa dues setma-
nes amb un exemplar de
tortuga verda (Chelonia
midas), espècie poc fre-
qüent al Mediterrani. 
El personal del Parc
Natural del Delta de
l'Ebre va comunicar-ho
als tècnics del CRAM qui
rápidamente van activar
el protocol de rescat
d'espècies marines ame-
naçades varades al lito-
ral. La tortuga, que fa
41 centímetres de longi-
tud de closca i pesa
10,2 quilos, és un exem-
plar juvenil que va

aparèixer a la costa amb
clars signes d'hipotèr-
mia i debilitament. Un
cop traslladada al
Centre de Recuperació,
l'equip de veterinaris va
confirmar que la hipotèr-
mia podia ser la princi-
pal causa d'avarament
de l'animal. 
Tot i que la seva evolució
és favorable, creuen
convenient que aquesta
tortuga continuï sota
observació i segueixi un
període de recuperació
al menys fins la primave-
ra, quan les temperatu-
res tornin a ser adients
per a la reintroducció i el
perfecte desenvolupa-
ment de l'animal a la
mar. 

Exemplar de tortuga verda a les nostres costes

REDACCIÓ

Una persona ha mort
aquest passat dijous a la
tarda en un accident de
trànsit per encalç entre un
cotxe i un camió a l'AP-7,
al seu pas per Freginals
(Montsià), segons han
informat els Mossos
d'Esquadra. L'accident, en
el qual ha resultat mort l'a-
companyant que viatjava
en el turisme, s'ha produït
poc abans de dos quarts
de quatre al quilòmetre
333 de l'autopista. Pel que
fa el conductor, ha estat
traslladat a un centre cli-
nic. Fins al lloc de
l'accident, s'hi ha des-

plaçat dues dotacions dels
Mossos d'Esquadra i qua-
tre dels Bombers de la
Generalitat. 
Com a conseqüència de
l'accident, un carril de l'au-
topista en sentit nord està
tallat. Es desconeix la
identitat de la víctima en el
moment del nostre tanca-
ment.. 

Accident mortal a Freginals

Cent anys després de la
seva desaparició
Toulousse-Lautrec és enca-
ra, per als creadors del
nostre temps, un exemple
de sinceritat, llibertat inte-
lectual i innovació. Entre
aquests creadors hi ha
molts dissenyadors gràfics
que es consideren els seus
hereus més directes. L’any
2001 el A DiptiClub des
Partenaires du Musée
Toulouse-Lautrec d´Albí,
amb motiu del centenari
de la desaparició de l´artis-
ta, va convocar cent dels
millors grafistes del món
per tal que, sota la direc-

ció d´Anthon Beeke, realit-
zessin un cartell en home-
natge a qui va ser un revo-
lucionari visual. La
Fundació «La caixa» va
adquirir un joc d´aquells
cartells-obres impreses
que serveixen de magnífic
exemple de les diferents
tendències del disseny
gràfic actual. D’entre tots
els cartells s’han seleccio-
nat seixanta que es pre-
senten  per primera vega-
da al públic del nostre país
en aquesta exposició. La
mostra s’ha dividit en dos
àmbits. En el primer tro-
bem els cartells que fan
referència a la seductora
personalitat de l’artista i a
tota la iconografia que l’en-
volta. Barret fort, bastó i
les nombroses aparences
amb que Toulouse-Lautrec
es va deixar fotografiar
han servit d´inspiració per
als dissenyadors gràfics
en el seu homenatge a
aquest artista. A continua-
ció trobem els cartells
basats en el món de l’es-
pectacle i la nit parisenca,
dels quals Toulouse-
Lautrec va ser-ne un cro-
nista excel·lent. Aquestes
seixanta obres gràfiques
s’exhibeixen al costat de
fotogràfies de Toulouse-
Lautrec i de reproduccions
dels seus cartells que ser-
veixen de context per a les

creacions dels dissenya-
dors contemporanis, ja
que els han servit de
referència. Com a activitat
complementària a l´exposi-

ció, dels dies 11 al 22 de
gener de 2010, es realitza-
ran visites guiades per als
escolars de la ciutat
d´Amposta.

Amposta recorda a Tolouse-Lautrec

Henri Toulouse-Lautrec
ha estat un dels grans
artistes del segle XIX.
Amb una manera molt
personal d’entendre la
pintura. Ara molts anys
després de la seva
desaparició tenim l’o-
portunitat, al Museu del
Montsià d’Amposta, de
veure una exposició
amb seixanta obres
seleccionades que es
van realitzar en motiu
del seu centenari. Tot un
luxe visual i artístic que
no es pot deixar passar.

Els cartells s’han exposat per primer cop al públic de nostre país

REDACCIÓ

Participen en l’homenatge a l’artista, i seixanta
són les obres escollides per exposar-se en aquesta
mostra sobre el Centenari de la seva mort.

Cent dels millors grafistes Trànsit aplicarà nous
protocols per tal de
reduïr els accidents a la
carretera 

Any 2010

Un cop més la Cavalcada de Reis a la capital del
Baix Ebre ha demostrat ser un cúmul d’esforç i
imaginació, per tal que els més petits continuïn
gaudint d’aquestes dates tan màgiques, sense
fer-se’n ressò dels problemes dels més grans.

Tot i la retallada pressupostària

Cartell de la Mostra.
cedida

REDACCIÓ
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Aquesta era la notícia. El
jove ulldeconenc va debu-
tar fa poques setmanes,
en el partit a Kuwait, amb
el primer equip i al seu
moment es va manifestar
que podria ser un bon
reforç al gener davant de
les baixes que el primer
equip blauigrana té amb
motiu de la Copa d’Africa.
Per tot això, sobta, d’entra-
da, qualsevol vinculació
d’Oriol Romeu amb una
cessió a la Premier Ligue,

concretament a l’Stoke
City, equip que és desé a
la classificació de la lliga
anglesa.
MÉS EBRE va parlar ahir
amb el jugador ulldeco-
nenc del Barça At. Oriol
aclaria que «és cert que
han hagut rumors però que
jo sàpigue no tenen cap
fonament. A mi, del club,
ningú m’ha dit res i puc
assegurar que cap altre
s’ha dirigit a mi per parlar-
se d’aquesta qüestió. Per
tant, no hi ha res d’això».
No obstant, sobre si
aquesta possibilitat podria
seduir-lo, Oriol responia
que «la veritat és que no

m’ho he plantejat. Ni m’ha
passat pel cap. I en el cas
de que fos cert aquest
rumor, hauria de voler-ho
el club i haurien d’existir
unes condicions que fossin
beneficioses. I si ha de ser
per progressar en el plànol
esportiu, endavant. Però,
com he dit, no en puc par-
lar perquè no hi ha res».
Oriol, que va estar a
Ulldecona durant les festes
nadalenques, segueix
entrenant amb el Barça
At., equip que és segon a
la Segona B després de
guanyar diumenge l’Oriola
(2-0). En la jornada vinent
rebrà el Badalona.

Cessió?

Aquesta setmana salta-
va una notícia que in-
formava que l’ulldeco-
nenc Oriol Romeu,
jugador del Barça At.,
podria anar cedit a l’S-
toke City. 

ACTUALITAT

L’ulldeconenc Oriol Romeu diu que no sap res d’una possible cessió a la Premier, a l’Stoke City

M.V.

«Es cert que han hagut rumors però a mi ningú del club
m’ha dit res i cap equip s’ha posat en contacte».

Segueix al Barça At.

L’Amposta va empatar diu-
menge passat en el derbi,
contra el Reus (2-2). Un resul-
tat, d’entrada, positiu tenint
en compte l’entitat del rival i
la seua classificació. I més si
considerem que el conjunt
ampostí va viure la rigorosi-
tat del col.legiat en diverses
decisions que van poder ser
claus com l’expulsió de Lluís
(minut 35) i la de Yuri (58). 

Els ampostins van co-
mençar força bé amb un Ye-
lamos elèctric per banda dre-
ta. Ell fou qui va assistir a
Lluís en una bona jugada que
el davanter va convertir en
petroli amb una excel.lent re-

matada. El Reus, a les acaba-
lles del primer temps i ja amb
superioritat, va gaudir d’oca-
sions clares per haver empa-
tat. Però no va encertar. A la
represa, amb l’Amposta reor-
ganitzat per la inferioritat i
sense Recio, substituït per le-
sió, el Reus va tenir més la
pilota però sense massa cla-
redat ofensiva. Tot i així va

poder empatar. Acte seguit,
va arribar l’expulsió rigorosa
de Yuri però, malgrat això,
l’Amposta va marcar per
mitjà de Miguel el 2-1. El gol
va fer mal al Reus que no va
saber refer-se i el conjunt
ebrenc, en canvi, va multipli-
car-se tenint dues aproxima-
cions per haver decidit. A
manca de set minuts, de pe-
nal, el Reus va empatar. El 2-
2 fou el resultat final enmig
de les protestes de l’afició lo-
cal.

L’Amposta, novè i en bona
línia, rebrà diumenge vinent a
l’Europa, en el primer partit
de la segobna volta. Raül Lu-
cha, lesionat, fou baixa. 

Orgull ampostí
L’Amposta, amb nou des del minut 58, va evitar la derrota contra el Reus (2-2)

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

Oriol Romeu.

EMD

Formació inicial de l’Amposta, diumenge.
PAU FOLQUE

L’Amposta, que ha acabat
la primera volta amb 29
punts, comença la segona
rebent l’Europa,
diumenge vinent (17 h)

Segona volta

Feia nou jornades que no
guanyava i la Rapitenca tenia
necessitat de fer-ho per diver-
sos motius, principalment pel
classificatori i també per la
seua autoestima. I per fí va
poder reflectir amb un resultat

el joc i, tot i rebre un gol aviat,
va reaccionar i va remuntar
per mitjà de Chavero i de Gila-
bert (ja a la represa). El Prat
va empatar però l’equip de Fa-
bregat va tenir capacitat de
reacció i el pichichi Gilabert va
tornar a marcar (fet també im-

portant per la seua confiança)
i el 2-3 ja fou definitiu. Segons
el companys de Ràdio Ràpita
«va ser el millor partit del que
portem de temporada. Tot l’e-
quip va estar força bé». La Ra-
pitenca té ara un partit amb
doble valor a Blanes, diumen-

ge en l’inici de la segona volta.
Un bon resultat seria un gran
impuls. D’altra banda, la Rapi-
tenca ha fitxat a Hugo Espino-
sa, jugador afincat a Vinaròs i
que es va formar als equips in-
feriors del València i que va ju-
gar amb el Lorquí, entre al-
tres. Ara, mentre esperava
ofertes, estava al Benicarló.  

Any nou, millor partit i torna la victòria
L’equip de Fabregat va guanyar al camp d’El Prat (2-3)

REDACCIÓ

LA UE RAPITENCA HA FITXAT A HUGO ESPINOSA (LORQUÍ)

Javier Henares Pavo està
a punt de fer 25 anys i és un
davanter que s’incorpora al
CD Tortosa. Segons fonts
del club, Henares va co-
mençar a les categories in-
feriors del Màlaga i ha jugat

amb el Malaga B (2a. A), Al-
bacete B (2a B), Jerez, Ha-
milton (Escocia), Alhaurino
(3a) i Los Barrios. Les re-
ferències indiquen que és un
davanter golejador. Diumen-
ge, a l’estadi, contra el Mas-
nou, podria debutar. 

Henares, nou fitxatge
Es un davanter i fou presentat ahir

REDACCIÓ

CD TORTOSA

Any nou, il.lusions reno-
vades i una bona notícia
pels nostres seguidors: a
partir  del dilluns, el Canal
TE ja es podrà seguir pel
TDT, concretament pel Ca-
nal 34. Feia temps que
se’ns preguntava per
aquesta qüestió i la respos-
ta ja la tenim.

Pel demés, esperar que
la complicitat es mantingui
durant el nou any, tant pel
que respecta el Més Ebre
com per la televisió de les
nostres terres. 

Un any nou que co-
mença amb moviments
com el fitxatge de Carlos
Alós, com a membre del
cos tècnic, al Kitcheé de
Hong Kong, on entrena Jo-
sep Gombau.

Alós deixa la secretaria
tècnica del Tortosa i inicia
una nova etapa en un fut-
bol professional que pot-
ser, com en el cas de Gom-
bau, un trampolí per al
futur. No sé si ha estat ini-
ciativa seua o ha estat el
Kitcheé qui s’ha interessat
però realment li desitjo tota
la sort en aquesta nova
aventura. Com també vaig
desitjar-li al seu moemnt a
Josep. 

D’altra banda, el Tortosa
i la Rapitenca presenten no-
vetats amb incorpora-
cions. La del Tortosa la era
reclamada des del mes
d’agost quan MÉS EBRE in-
formava que la plantilla ne-
cessitava un davanter. Fi-
nalment, en el mercat
d’hivern, aquest ha arribat.
Fa falta i més després del
toc d’atenció del Rubí (2-5).
La Rapitenca ha fitxat un ju-
gador esquerrà del que hi
ha bones referències. I ho
fa en un bon moment  per-
què ha agafat oxigen amb
la brillant victòria al Prat.
Una victòria balsàmica i
que permet veure amb
més claredat el futur. 

Bon any!

L’opinió de Michel
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Aquella mateixa setmana
ja es coneixia la notícia de
que Alós marxava a Hong
Kong, a formar part del
cos tècnic d’aquell club
que entrena l’ampostí Jo-
sep Gombau. No obstant,
no era de forma oficial. El
mateix comunicat del club,
enviat el 19 de desembre,
informava que Carlos Alós
efectuaria una roda de
premsa en acabar el pri-
mer partit de l’any 2010 a
l’estadi entre el Tortosa i el
Rubí per informar dels mo-
tius de la desvinculació del
club. Bé, la sorpresa per
diversos mitjans fou que,
diumenge, la roda de
premsa no va fer-se per-
què Alós va haver de mar-
xar a Hong Kong el dissab-
te. I, a més, no es va
comunicar que no tindria
lloc. 

Malgrat això, cal confir-
mar els comentaris ja co-
neguts abans de Nadal i
dir que Alós inicia una nova
etapa amb el Kitcheé, in-
corporant-se al cos tècnic. 

Al conjunt del Hong
Kong hi ha diversos juga-
dors coneguts a la demar-

cació. Però a partir d’ara
n’hi ha un menys i és que
el davanter Albert Virgili,
pichichi en el que portem
de lliga, ha decidit tornar
perquè l’adaptació ha es-
tat complicada i no li ha

acabat de convèncer, a
part de l’enyorança que ha
pogut tenir. 

El davanter té ofertes
del Sabadell, Logronyès,
Terol i la Pobla de Mafu-
met, conjunt amb el que

probablement fitxarà. 
D’aquesta forma, Carlos

Alós deixa la secretaria
tècnica d’un Tortosa que
ha engegat un nou projec-
te aquesta temporada i
que ell mateix encapçala-
va. 

Fa uns mesos, quan part
de la directiva volia pendre
la decisió de destitur a
Sergi Domènech, Alós, tal
com va informar ell mateix
a Canal TE, considerava
que el més adequat era la
continuïtat del jove entre-
nador de Bítem i la del pro-
jecte. No obstant, ara Car-
los Alós es desvincula del
CD Tortosa després de
dues temporades i mitja
en les que ha estat entre-
nador i secretari tècnic,
acceptant l’aventura de
Hong Kong. 

La junta directiva (el que
queda d’ella perquè han
hagut diverses dimissions
durant la temporada) ha in-
format que no hi haurà
substitut en el càrrec i que
la funció que desenvolupa-
va Carlos Alós la farà la
comissió esportiva ja exis-
tent. 

Amb tot, la nòmina del
cos tècnic del club roigi-
blanc també es veurà oxi-
genada i és que cal recor-
dar que el primer equip
disposava fins ara de tres
entrenadors i de Carlos
Alós que feia funcions, fins
fa unes setmanes, de se-
cretari tècnic.

Alós s’incorpora al cos tècnic 
del Kitcheé, de Hong Kong

El CD Tortosa ja va
anunciar a finals de
l’any passat que Car-
los Alós deixava el cà-
rrec de secretari tèc-
nic del club. 

ACTUALITAT

És l’equip que entrena l’ampostí Josep Gombau a la Primera divisió d’aquell país

REDACCIÓ

Carlos Alós.
ME

L’exsecretari tècnic del
CD Tortosa ja va marxar
el dissabte cap a Hong
Kong per incorporar-se
al seu nou club.

Ja està allà

El davanter Albert
Virgili, que estava al
Kitcheé i a qui li ha
costat adaptar-s’hi, ha
tornat a Tarragona.

Virgili torna

Josep Maria Lleixà s’ha con-
vertit en un dels actius més ex-
perimentats del nostre esport.
Fa 34 anys que està vinculat a
equips del territori ebrenc «de
forma ininterrompuda». Els

clubs en els que ha estat han es-
tat els següents: futbol base i
primer equip Remolins (3 anys);
Aldover (1); primera etapa al CD
Tortosa (futbol base i primer
equip) (3); Bítem (2); primera eta-
pa al Roquetenc (4); Futbol base
i primer equip Catalònia (1); Be-

nifallet (2); Aldeana (2); primera
etapa al Ginestar (3); segona
etapa al Roquetenc (3); Horta
(2); la Galera (1); Corbera (2); se-
gona etapa al Ginestar (2) i sego-
na etapa al CD Tortosa, futbol
base -juvenil- i cos tècnic primer
equip, així com delegat.

A més, en tots aquests anys,
ha aconseguit títols i ascensos.
En la primera etapa al Tortosa,
fou campió juvenil; amb el Ro-
quetenc (en la primera etapa) va
assolir l’ascens a de Tercera a
Segona regional. I en la segona,
ascens històric a Primera. 

A Roquetes, juntament amb

Ramon Sogues, va fundar l’esco-
la de futbol de la que van sortir
grans jugadors que han arribat a
la Tercera divisió. 

Durant tres temporades va
estar en un Campus que organit-
zava Angel Miró i que estava di-
rigit per Julià Garcia a la Ràpita
pel qual van passar jugadors
que posteriorment han brillat en
diversos clubs de la demarca-
ció. Entre altres experiències,
Lleixà també va fer un viatge
l’any 91 a Alemanya on va haver-
hi un intercanvi entre entrena-
dors del comitè català. «Aquesta
experiència vaig realitzar-la amb

Juanjo Rovira, sent els únics re-
presentants provincials, agafant
coneixements i veient partits de
Bundeliga del Bayer Leverkusen
o Colonia». 

La dilatada trajectòria de
Lleixà ha tingut reconeixements
com els que feia la VEU DEL BAIX

EBRE, juntament amb el Consell
Comarcal, i en las que fou esco-
llit com el millor entrenador de
les Terres de l’Ebre els anys
95/96.

I, per últim, entre les moltes
anècdotes que poden donar
tants anys al peu del canó, dir
que Lleixà ha estat entrenador

de nissagues de pares i fills. Es
el cas de Pancràs Queralt, Os-
car Gilabert, Paco Antó, Ramon
Accensi, Jordi Rovira, Jesús Fe-
rrando o Pablo Monzon.

Josep M. Lleixà, degà de
les banquetes ebrenques
Ara és el delegat del 1r. equip del Tortosa

REDACCIÓ

34 ANYS DE VINCULACIÓ

El CD Tortosa va co-
mençar l’any 2010 amb
una derrota dolorosa con-
tra el Rubí (2-5). El juvenil
masdenvergenc Cristian
Arasa va avançar el con-
junt roigiblanc als primers
minuts. Però l’1-0 fou un
miratge i és que el Rubí va
apoderar-se del partit i va
empatar abans del des-
cans amb un gran gol del
veterà brasiler Fernando
Kroeff. A la represa, la
dinàmica no va canviar. El
Tortosa va seguir espès i
sense massa idees i el Ru-
bí, el millor equip que ha
passat per l’estadi, va con-
trolar la direcció del duel,
establint l’1-2. Malgrat
això, poc després, una ac-
ció puntual i de molta qua-
litat de Cristian Arasa va
comportar una rematada
al pal que Subi, molt atent,
va aprofitar per fer l’em-
pat. Semblava que el gol
podia esperonar al Torto-
sa i minvar al Rubí però no
va ser així. Els visitants
van trencar el partit en
cinc minuts amb dos gols
més que van significar el
2-4. Al final, va arribar el 2-
5. Recordar que abans de
començar el duel amb el
Rubí es va guardar un mi-
nut de silenci en record a
l’exjugador Manolo Ferré.
El Tortosa, amb dues de-
rrotes seguides, segueix
compromès. Diumenge
(17 h) afronta un altre par-
tit a casa, contra el Mas-
nou, un equip amb el que
habitualment s’enfronta en
el darrer tram de la prime-
ra volta i que, en dues oca-
sions els darrers anys, l’ha
privat de l’ascens .

Desfeta davant el
Rubí (2-5)

CD Tortosa

REDACCIÓ

El Roquetenc, penúltim a la
taula i que fa nou jornades
que no guanya, inicia l’any
nou demà, al seu camp, re-
bent el Vista Alegre, tercer
classificat (16.30 h). Estem
al final de la primera volta
però els punts urgeixen a un
equip que vol resorgir i recu-
perar el terreny perdut fins
ara. El rival, tot i les dues da-
rreres golejades que ha re-
but seguides per 4-0, és un
dels capdavanters en la lli-
ga.
De la Torre ja té l’alta i podria
tornar a jugar en un equip
que, malgrat la possibilitat
d’haver tingut diverses bai-
xes (amb l’arribada d’altres
jugadors), finalment tot ha
quedat de la mateixa forma i
la plantilla, unida com sem-
pre, intentarà tirar endavant
la situació. El de demà serà
el darrer partit de la primera
volta a casa. Posteriorment,
el Roquetenc en jugarà dos
seguits fora, a Campclar i a
Cambrils. Per tant, el duel
de demà té més importàn-
cia encara. 

El Roquetenc
comença l’any rebent
el Vista Alegre, demà
dissabte  (16.30 h)

PREFERENT

El Tortosa juvenil de lliga
nacional, equip que entre-
na Jordi Videllet, rebrà
demà dissabte al RCE Es-
panyol. Si la visita del
Barça fou una de les més
esperades, aquesta no
serà una excepció per als
aficionats.

El Tortosa juvenil
s’enfrontarà al de
l’Espanyol, demà a
l’estadi (17.15 h)

LLIGA NACIONAL
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Concretament, els jugadors
i tècnic de la primera plantilla
del club ulldeconenc no han
cobrat més que la primera
mensualitat de la tempora-
da. Un problema, el del co-
brament a Ulldecona, que ja
va afectar la plantilla a finals
de la temporada passada i
que s’ha reproduït aviat en
aquesta.

El president del club, Jo-
sep Lluís Millan, va explicar
dilluns a CANAL TE que «és
cert que només s’ha pogut
pagar una mensualitat però
ja vam dir que estàvem fent
tot el possible per solucio-
nar-ho. Vam convocar una
assemblea de socis per
aclarir el tema i buscar altres
solucions. No obstant, cap
soci va presentar-se i, per
tant, poca cosa es va poder
fer. Malgrat això, cal comen-

tar que aquesta setmana ja hem cobrat part
de la subvenció de l’Ajunta-
ment que ens toca al club. I,
amb aquesta, ja ens posem
al dia dels pagaments als ju-
gadors i tècnic».

Millan deia que, tot i que
les subvencions municipals
són per garantir la pràctica

de futbol de tots plegats (ve-
terans, femení, futbol base),
ja hi ha un acord perquè els
diners rebuts en aquest inici
d’any vagin destinats a pa-
gar el primer equip. Així ma-
teix, Millan assegurava que
«la resta de la competició,
excepte uns 15.000 euros
que ens faran falta i que es-
tem treballant per gestionar
la seua recaptació, està ga-
rantida. No perquè ara co-
brem part de la subvenció ja
s’acaben els diners per a tot
el que falta de temporada.
Això ja ho tenim controlat i,
malgrat que amb dificultats,
ho tirarem endavant».

El president agraia la pro-
fessionalitat dels jugadors i
de l’entrenador «han seguit
treballant igualment i, tot i
les baixes per lesió, han fet
bons resultats com la victò-
ria al camp del líder, la Ca-
va». Com en tots els clubs,
han hagut baixes de socis i
també de publicitat d’empre-
ses al camp. Només de so-
cis es preveu que l’Ulldecona
ingressi «uns 6000 euros
menys del que estava pre-
vist».  

«Amb la subvenció de
l’Ajuntament, ens posem al dia»

La crisi es deixa notar
en el futbol modest. Un
dels clubs que més l’-
ha notada és l’Ulldeco-
na, on els jugadors fa
mesos que no cobren.

CF ULLDECONA

El president del club, Josep Ll. Millan, aclareix que el conflicte ja té solució 

REDACCIÓ

Josep Ll. Millan va estar dilluns a CANAL TE, al programa MÉS ESPORT.
CANAL TE

Els jugadors i el tècnic
del primer equip del CF
Ulldecona no han
cobrat en els darrers
mesos.

No cobraven

El Jesús i Maria és líder indis-
cutible. Ha guanyat tretze
partits, n’ha empatat dos i no
n’ha perdut cap. A més, ha
fet 61 gols. Intractable.

La seua lliga particular
tindrà un peatge complicat
per iniciar l’any. I és que s’en-
fronta a un altre dels equips
que va acabar l’any en molt
bon estat de forma. Es tracta
de l’Olímpic de Móra d’Ebre
que, des que l’entrena Narcís
Laboria, ha guanyat vuit par-
tits, n’ha empatat tres i no-

més n’ha perdut un. Els mo-
rencs són cinquens i estan
dins d’aquest grup d’equips
que lluiten per la segona
plaça.

En aquesta lluita, també hi
ha un duel molt interessant a
la Cala. L’Ametlla rebrà el Pi-
nell en el primer partit de
l’any perquè es jugarà demà
dissabte. Els caleros, en un
bon moment malgrat la de-
rrota a Santa Bàrbara, són
tercers empatats a punts
amb els pinellans que, pel go-
laverage, són segons.

Serà un duel força atractiu

entre dos aspirants a la plaça
de promoció.

El Perelló, quart, visitarà el
Benifallet en el darrer des-
plaçament de la primera vol-
ta. I és que cal considerar
que aquesta jornada vinent
és la penúltima de la primera
volta.

El Deltebre enceta un mes
de gener que li pot marcar
les seues aspiracions. Rebrà
el Santa Bàrbara i després vi-
sitarà el Pinell i el Jesús i Ma-
ria. Dos partits claus per les
seues possibilitats. Recordar
que el 14 de febrer recupe-
rarà el duel amb l’Horta. 

Olímpic-Jesús i Maria, el
partit de la jornada per
obrir el 2010
L’Ametlla-Pinell serà l’altre gran duel

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

La tercera regional, així com
la Primera, està força ajusta-
da. Hi hauran tres places
d’ascens directe a la Segona
i, fins ara, la igualtat és la no-
ta dominant d’un grup en el
que la competició, sense
dubte, està oberta.

En aquesta primera jorna-
da de l’any (en falten tres pel
final de la primera volta) el lí-
der, el Roquetenc B, visita el
camp del cuer, la Torre de
l’Espanyol. El Ginestar, per la
seua part, és segon, visita la
Fatarella, equip que és ca-
torzè. 

I clar, com és lògic dins

d’aquesta igualtat a la part
alta de la taula, cada setma-
na hi ha partits entre rivals
directes. Es el cas d’aquesta
primera jornada del 2010 en
la que s’enfronten el Flix (ter-
cer) contra el filial de l’Alca-
nar (cinquè). I també el Móra
la Nova-Campredó, dos ri-
vals inscrits en aquesta lluita
per l’ascens de categoria.

Així mateix, juguen Godall i
Tivissa, setè contra vuitè

El Catalònia, novè, es des-
plaçarà a Arnes mentre que
el Tivenys rebrà demà dis-
sabte l’Atlas Tortosa.

La lliga, com hem dit, està
molt oberta i així seguirà fins
la seua recta final. 

Tres jornades pel final de
la primera volta
Nou equips separats de nou punts

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

L’Aldeana, que va golejar el
Torredembarra (2-4) en la
darrera jornada de l’any
passat fent un salt qualita-
tiu important a la taula,
afronta una setmana de
tres partits en l’inici del nou
any. Diumenge rebrà el
cuer, l’Icomar, en una con-
frontació amb doble valor
de punts per efectuar un al-
tre pas endavant per esta-
bilitzar-se a la taula. No es
pot fallar. I el dimecres ju-
garà a casa contra la Ca-
nonja en partit de recupera-
ció. Diumenge següent, ja
en la darrera jornada de la
primera volta, visitarà l’Am-
polla. 

El partit contra la Canon-
ja està fixat per dimecres
vinent però, si hi ha entesa
entre les dues parts, po-
dria canviar-se al dijous ja
que coincidirà amb el Sevi-
lla-Barça de copa. Un fet
que, en el cas que pugui
ser, està per confirmar.

L’Ampolla, per la seua
part, amb necessitat d’a-
rrancar de la zona on es
troba, ha de puntuar a l’-
Hospitalet per no compli-
car-se.

I és que les compensa-
cions que puguen haver-hi
de la 2a. B i la situació dels
tarragonins a Preferent
obliguen a no adormir-se
en la segona volta. 

L’Aldeana inicia
l’any 2010 amb una
setmana de tres
partits

PRIMERA REGIONAL

El filial de l’Aldeana va
avançar-se amb el 0-1 a la
primera meitat. I va aprofi-
tar l’apatia dels locals fent
un bon partit i, sobre tot,
mostrant una actitud bona.
D’aquesta manera, els al-
deans van avançar-se amb
el 0-2, a l’inici de la repre-
sa. 

El Batea, contrarrelotge
i precipitat, va reaccionar
però fou més amb el cor
que amb el cap. Així va em-
patar a manca d’un quart
pel final. I va tenir altres op-
cions però també cal dir
que la darrera fou de l’Al-
deana. Va haver d’evitar-la
un jugador local amb falta. 

El filial de l’Aldeana
sorprèn el Batea, en
el partit de
recuperació (2-2)

RECUPERACIÓ

Torna la competició
després de l’aturada na-
dalenca. I el líder la Ca-
va, encara amb baixes
(Nico, J. Diego i Ber-
kamp), visitarà un Alca-
nar emergent que va
acabar l’any amb tres
victòries i un empat (a
Valls) i que és cinquè a
tres punts del seu pro-
per rival. La igualtat i el
poc marge de punts
que hi ha entre els
equips capdavanters
comporta que cada jor-
nada sigui molt interes-
sant, amb enfronta-
ments directes.
Destacar, en aquest
sentit, el duel entre l’As-
có, segon, i el Valls que
és sisè.

El Remolins-Bítem,
tercer a la classificació,
jugarà el segon partit
consecutiu fora de ca-
sa: a Vila-seca. Una bo-
na ocasió per refer-se
de la derrota dolorosa
de Jesús, on guanyava
1-3 (75’) i on va perdre
5-3. I, com la resta, se li
aveïna un calendari
competit: rebrà el Red-
dis i l’Ulldecona, visitarà
l’Alcanar i jugarà al seu
camp contra l’Ascó.

L’Alcanar rebrà el
líder la Cava, en la
primera jornada

Primera de l’any

REDACCIÓ

Estarà en joc en el partit
que disputaran l’Ametlla
i el Pinell, dos equips
empatats a 30 punts a la
classificació.

Segona plaça
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Ametlla-Pinell (16 h)
Diumenge

Benifallet-Perelló (16 h)
Batea-Vilalba (15.30 h)

Camarles-Rem. Bítem (15.30 h)
Olímpic-Jesús i Maria (16 h)

Deltebre-Santa Bàrbara (16 h)
Rapitenca-Corbera (12 h)
Amposta-Horta (17.15 h)

RESULTATS

jornada Segona regional

Deltebre-Rapitenca 4-2

Batea-Aldeana 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 15 61 17 41

2. Pinell 15 31 15 30

3. Ametlla 15 28 16 30

4. Perelló   14 32 24 27

5. Olímpic 15 31 23 25

6. Deltebre         14 27 21 24

7. Amposta               15 24 17 23

8. Batea              15 26 22 23

9. Horta     14 24 18 20

10. Rapitenca       15 33 30 19

11. Corbera 15 32 30 19

12. Camarles             15 20 25 18

13. S. Bàrbara            15 28 27 17

14. Vilalba                  14 21 32 17

15. Rem. Bítem           15 21 36 14

16. Masdenverge 15 17 35 14

17. Benifallet              15 25 34 12

18. Aldeana               15 12 71 2

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Tivenys-Atlas Tortosa (16.30 h)
Ulldecona-Rasquera (16 h)

Diumenge
Mora Nova-Campredó (16.30 h)

Godall-Tivissa (15 h)
Torre Espanyol-Roquetenc (16 h)

Flix-Alcanar (16 h)
Benissanet-Jesús i Maria (16 h)

Arnes-Catalònia (15 h)
Fatarella-Ginestar (16 h)

RESULTATS
14 jornada Tercera regional

Móra Nova-Fatarella 3-0

Campredó-Tivenys 2-2

Atlas Tortosa-Godall 4-5

Torre Espanyol-Tivissa 3-4

Roquetenc-Flix 2-1

Alcanar-Benissanet 2-0

Jesús i Maria-Ulldecona 4-6

Rasquera-Arnes 1-0

Catalònia-Ginestar 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 14 36 16 32

2. Ginestar    14 44 24 30

3. Flix  14 43 19 27

4. Mora Nova 14 22 11 27

5. Alcanar     14 23 16 26

6. Campredó 14 26 14 25

7. Godall 14 33 24 24

8. Tivissa                   14 30 24 24

9. Catalònia               14 25 18 23

10. Tivenys 14 31 24 21

11. Benissanet           14 16 28 16

12. Atlas Tortosa        14 22 22 16

13. Rasquera 14         28 29 16

14. Fatarella       14 14 31 14

15. Arnes       14 20 31 13

16. Ulldecona     14 18 30 12

17. Jesús i Maria      14 22 47 5

18. Torre Espanyol       14 14 59 3    

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Reddis-Catalònia (17 h)
Diumenge

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

Alcanar-la Cava (16 h)
Ascó-Valls (16 h)

Hospitalet-Ampolla (15.30 h)
Aldeana-Icomar (16.30 h)
Gandesa-Torred. (16 h)

Cambrils U.-Canonja (12 h)

RESULTATS

15 jornada, Primera regional 

Catalònia-Rem. Bítem 5-3

la Sénia-Reddis                0-1

la Cava-Ulldecona 1-2

Valls-Alcanar 2-2

Ampolla-Ascó 1-1

Icomar-Hospitalet 1-0

Torredembarra-Aldeana 2-4

Canonja-Gandesa 3-1

Vilaseca-Cambrils Unió        0-2 

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 15 33 22 31

2. Ascó 15 24 14 29

3. Rem. Bítem 15 48 27 29

4. Reddis 15 28 19 28

5. Alcanar   15 33 18 28

6. Valls           15 30 23 26

7. Ulldecona 15 28 30 22

8. Gandesa        15 31 23 22

9. Torredembarra   15 29 26 21

10. Catalònia 15 35 25 21

11. Canonja 14 19 22 20

12. Ampolla 15 20 22 19

13. Aldeana            14 21 31 17

14. Cambrils U. 15 21 39 16

15. la Sénia            15 15 23 15

16. Vilaseca               15   16 30 14

17. Hospitalet             15 21 33 13

18. Icomar                 15 10 35 8   

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Sitges-Alcarràs

Horta-Cambrils

Pubilla Cases-Camp Clar

Roquetenc-V.Alegre (dis 16.30 h)

Martorell-Catllar

Torreforta-Olímpic C. Fatjó

Canyelles-St. Ildefons

Viladecans-Mollerussa

Cervera-Morell

RESULTATS

15 jornada, Regional preferent

Morell-Viladecans 2-2

Sitges-Cervera 3-4

Mollerussa-Canyelles 1-2

Sant Ildefons-Torreforta       3-1

O. Can Fatjó-Martorell 3-0

Catllar-Roquetenc 3-2

Vista Alegre-Pub. Cases 0-4

Camp Clar-Horta 0-1

Cambrils-Alcarràs 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 15 36 21 32

2. Pub. Cases             15 32 23 31

3. Vista Alegre 15 35 21 30

4. Horta                    15 23 12 24

5. Alcarràs    15 26 25 24

6. Torreforta 15 23 18 23

7. Cambrils 15 23 19 22

8. Cervera 15 23 22 22

9. Viladecans             15 18 19 21

10. Canyelles             15 29 35 21

11. Catllar                 15 21 31 20

12. S. Ildefons           15    26  23 19

13. Mollerussa           15 25 29 19

14. Sitges                 15 24 24  18

15. Camp  Clar          15 29 29 18

16. Morell                 15   18 21 17

17. Roquetenc        15 17 25 12

18. Martorell             15 13 44 2

Regional preferent

La Rapitenca va tornar a celebrar un triomf.
ME

Els
resultats

de la
jornada

La Rapitenca va véncer al
Prat (2-3) trencant la
ratxa negativa de les
darreres nou jornades en
les que no havia guanyat.

Torna a guanyar
PRÒXIMA JORNADA  
Palamós-Benavent
Amposta-Europa

Balaguer-Reus
Olesa-Cornellà

Pobla Mafumet-Llagostera
Santboià-Cassà

Hospitalet-Vilanova
Prat-Castelldefels
Blanes-Rapitenca

Premià-Manlleu

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 19 13 6 0 35 4 45
2. Santboià 19 11 6 2 41 23 39
3. Reus 19 11 5 3 40 14 38
4. Cornellà 19 10 4 5 23 25 34
5. Manlleu 19 8 9 2 27 18 33
6. Prat 19 9 5 5 30 17 32
7. Llagostera 19 8 6 5 29 18 30
8. Europa 19 8 6 5 28 25 30
9. Amposta 19 7 8 4 29 24 29
10. Balaguer 19 7 4 8 31 30 25
11. Palamós 19 7 2 10 24 24 23
12. Castelldefels                19 6 5 8 25 34 23
13. Pobla Mafumet             18 6 3 9 23 29 21
14. Vilanova 19 5 6 8 19 31 21
15. Benavent                     19 5 5 9 17 34 20
16. Rapitenca                19 5 4 10 23 35 19
17. Blanes   19 4 4 11 24 38 16
18. Cassà                         19 4 3 12 25 37 15
19. Premià     18 4 1 13 13 27 13
20. Olesa                          19 2 6 11 10 32 12

Tercera divisió RESULTATS
19a jornada, Tercera divisió

Blanes-Premià 2-1
Prat-Rapitenca 2-3
Hospitalet-Castelldefels 4-0
Santboià-Vilanova 1-0
Pobla Mafumet-Cassà 2-0
Olesa-Llagostera 0-5
Balaguer-Cornellà 3-0
Amposta-Reus 2-2
Palamós-Europa 1-1
Benavent-Manlleu 0-2

PRÒXIMA JORNADA
Tortosa-Masnou
Gramenet-Sants
Iberiana-Vilassar
Igualada-Tàrrega

Guíxols-S. Cristobal
Marianao-Peralada

Muntanyesa-Poble Sec
Montcada-Banyoles
Mataró-Santfeliuenc

Rubí-Vilafranca

RESULTATS
17 jornada, Primera catalana

Sants-Masnou 1-0

Vilassar-Gramenet 0-3

Tàrrega-Iberiana 2-0

S. Cristobal-Igualada 3-0

Peralada-Guíxols 2-2

Poble Sec-Marianao 0-1

Banyoles-Muntanyesa 1-1

Santfeliuenc-Montcada 2-1

Vilafranca-Mataró 2-0

Tortosa-Rubí        2-5

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 17 27 12 36

2. Gramenet 17 33 17 32

3. S. Cristobal            17 24 16 32

4. Peralada    17 24 19 31

5. Muntanyesa           17 26 19 29

6. Rubí                     17 27 18 27

7. Igualada                17 22 24 27

8. Sants    17 25 20 26

9. Masnou                 17 28 24 26

10. Poble Sec            17 27 26 25

11. Tàrrega               17 22 21 25

12. Santfeliuenc         17 18 20 24

13. Iberiana               17 26 25 23

14. Guíxols 17 19 18 22

15. Banyoles              17   15 26 22

16. Tortosa                17 17 25 19

17. Montcada             17 16 23 14

18. Marianao              17 13 26 13

19. Mataró                17 15 28 9

20. Vilassar               17 9 26 8
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La iniciativa suposarà un
important revulsiu per al
bàsquet a la capital del
Baix Ebre, una ciutat que.
gaudeix d’un important lle-
gat en aquesta disciplina
esportiva. El Club Bàsquet
Cantaires de Tortosa ha
estat el gran referent amb
trofeus guanyats en com-
peticions de prestigi com
la Copa de SM La Reina, a
més de lligues catalanes,
lligues estatals, la Copa

de l’Associació de Clubs i
els aconseguits en dife-
rents competicions euro-
pees. Durant aquells anys,
el club tortosí fou poderós
arreu de l’estat.
En aquests moments, la
consecució de Ciutat del
Bàsquet Català s’emmar-
ca dins del programa d’ob-
jectius de l’Ajuntament de
Tortosa en la millora de
l’esport de la ciutat en
general. 
A través de l’empresa
municipal TORTOSASPORT,
des de fa mesos, s’està
dissenyant un programa
d’activitats que no només
contempla l’àmbit espor-
tiu, sinó que també preveu
esdeveniments de caràc-
ter social i cultural. Amb
aquest nomenament de

Ciutat del Bàsquet català,
l’objectiu és aconseguir
fomentar aquest esport
entre diferents col·lectius,
començant per les esco-
les, i fer que Tortosa sigui
punt de trobada del bàs-
quet.

Tortosa, ciutat del
Bàsquet català durant
l’any 2010

Tortosa serà durant
l’any 2010 l’epicentre
del bàsquet al nostre
país. La ciutat ha estat
nomenada com a Ciu-
tat del Bàsquet català.

BÀSQUET

La iniciativa ha de suposar un revulsiu per

aquest esport a la capital del Baix Ebre

REDACCIÓ

La ciutat del bàsquet català serà Tortosa, durant l’any 2010.
Cedida

El tenista rapitenc, núme-
ro 31 en el rànquing de
l’ATP, va caure aquesta
setmana en la primera
ronda del torneig de Doha
en ser derrotat pel juga-
dor de Letonia, Ernests
Gulbis. L’ebrenc gairebé
no va tenir opció davant
de Gulbis que no va cedir
ni un break. El 6-2 del pri-
mer set fou l’exponent del
joc del tenista de Letonia
que en el segon va aca-
bar imposant-se per 7-5.
L’intent de reacció de
Montañés es va veure
avortat en el darrers ins-
tants. 

Albert Montañés ja s’ha-
via enfrontat en dues oca-
sions a Gulbis. En la pri-
mera, a l’Open
d’Australia, l’any passat,
el jugador de Letonia tam-
bé va véncer. 

En la segona, al 2007,
a Roland Garros, la victò-
ria va caure del costat del
tenista de Sant Carles de
la Ràpita.

Albert Montañés,
eliminat en la
primera ronda en el
torneig de Doha

TENIS

L’objectiu és fomentar el bàsquet entre
diferents col.lectius, començant per les escoles,
i fer que Tortosa sigui un punt de trobada
d’aquest esport.

Objectiu



DIVENDRES 8
DE GENER

DE 201018
opiniódiarimés

ebre
www.mesebre.cat

El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Les rebaixes de gener... “Ja estan aquí”

Les temperatures han
baixat, hem entrat de
cap en un nou any, el
2010, on qui més, qui
menys ha dipositat
moltes il·lusions. I si
tradicional són els
galets a la sopa de
Nadal o la faba al
roscó de Reis, igual de
tradiocionals o popu-
lars són les rebaixes
de primer d'any. 
Les primeres rebaixes
d'enguany, en ple mes de
gener, semblen
començar molt fortes
amb descomptes de fins
el 70%. El fet de trobar-
nos tanta varietat de pro-
ductes rebaixats, ja de
per si crida l'atenció, l'al-
tra és que després de les
festes nadalenques, hagi
quedat algun euro que
invertir en aquells botins
que havies vist per 200
euros i que ara poden ser
teus per 75, impressio-
nant. Hi ha diverses for-
mes d'enfrontar-se, una al

2010 i dos, a les rebai-
xes. I d'alguna manera
tots dos elements van
entrelligats, un és preludi
de l'altre, de fet. Posem
el peu al 2010, encara
ressacosos de la festa de
Cap d'Any, amb el cap
embotat entre els records
de l'any que deixem enre-
ra i els somnis i destijos

que volem perseguir
durant el nou any, des-
prés venen els Reis Mags,
majestats carregades de
regals, materials i eteris,
que ens transporten a
quan érem petits. En defi-
nitiva, el 2010 comença
molt fort, i quan gairebé
tothom demana a crits
tornar a la normalitat, a
seguir aquell horari del
que despotricarem
mesos més tard o
començar a fer règim de
manera totalment volunta-
riosa. Encara ens espe-
ren les primeres rebaixes
de gener. Aquestes rebai-
xes poden ser vistes de
dues maneres, una positi-
va, arriba el moment de
poder comprar tot allò
que necessites a bon
preu, estaviant-te fins al
50 i 70 per cent. O mirant
les rebaixes de manera
negativa, moment en què
estas saturat de tanta fes-
tivitat i alegria i l'únic que
es busca es fer l'indispen-

sable i començar a orga-
nitzar-se per a l'any
vinent, fet pel qual el que
menys necessites són
imputs que t'ajudin a per-
dre la tranquil·litat. I ja sé
sap que en època de
rebaixes, pels carrers hi
ha de tot menys
tranquil·litat, has de mirar
molt bé per on vas si no

vols ser atropellada per
una mare i la seva filla
sortint d'una botiga, on
l'únic que no s'han quedat
han estat els maniquis
dels aparadors, i perquè
no les han deixat. Però
això són anècdotes, ja
que les rebaixes ajuden,
en aquests moments de
crisi,  als comerciants  a
fer el calaix que pot ser,
ara, no fan en temporada.
Però com en tot, les
rebaixes tambe han evolu-
cionat i així, ens trobem
l’últim anunci del Corte
Inglés, que al més pur

estil de Cuéntame (série
de la primera, ara sense
talls publicitaris) ens expli-
ca les peripècies d’una
senyora que porta molts
anys sent la primera en
entrar al Corte inglés el
dia de rebaixes. Realment
ens trobem davant de tot
un esdeveniment social,
de fet crec que a nivell
sociològic és molt inte-
ressant seguir el compor-
tament humà durant
aquestes dates per veure
en quin moment ens tro-
bem. Suposo que depe-
nent de l’estat d’ànim de

les persones l’entrada a
les rebaixes es manifesta
de mil maneres. Però,
hem de ser positius i si
algú vol gastar-se quatre
euros en rebaixes, tant ho
pot fer en les primeres,

les segones o jugar-se-la
a l’últim dia. De totes
maneres, els especialis-

tes en rebaixes, més, des
de la vesant dels analis-
tes del comerç recoma-
nen prudència. Així que,
per molt rebaixat que esti-
gui un transbordador aeri,
millor no l’adquiriu per-

què, després, el manteni-
ment us resultarà exces-
sivament car.

«Per tal de no morir atropellada per una mare
amb la seva filla, que surten d’una botiga on
l’únic que han deixat han estat els maniquis»

Has de mirar molt bé...

«Per molt rebaixat que estigui un
transbordador aeri, no l’adquiriu perquè el
seu manteniment resulta excessivament car»

Prudència a l’hora de comprar
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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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Magret d'ànec amb reducció de Porto, fruits secs i massana caramelitzada, 
un plat saludable i amb baixa aportació calòrica

Aquesta setmana al Pri-
mentons i Tomates de Ca-
nal TE el Marc Curto ens
presenta un Magret d'Ànec,
aquesta i moltes altres re-
ceptes le podreu degustar
al Restaurant del Mar de l'-
Hotel Flamingo de l'Ampo-
lla. Per començar farem la
reducció del Porto, en una
cassola, posarem un parell
de gots de porto amb dos
cullerdes de sucre i el dei-
xarem bullir. El fet de bullir
farà que s'evapore l'aigua i
presente una textura més
densa. Mentre es fa la re-
ducció a foc lent, en una
paella, hi posarem una cu-
llerada de mantega i una
mica de sucre que ens ser-
virà per fer la massana ca-

ramelitzada, pelarem una
massana, la tallarem i la
passarem una mica per la
paella fins que es dore.
Després la posarem un ra-
tet al forn. Un cop passats
deu minuts, ja podrem reti-
rar el Porto i reservar-lo. Fi-
nalment, agafarem el ma-
gret sencer i el marcarem
amb un ganivet per la part
de la pell. En una paella,
amb un raig d'oli d'oliva, el
passarem per tal de mar-
car-lo, aproximadament un
parell de minuts per banda
i el posarem al forn durant
cinc minuts més. Així, amb
la reducció ja feta, la mas-
sana cuita al forn i el ma-
gret marcat, el tallarem i ja
podrem muntar el nostre
plat. La carn de l'ànec des-
taca per la bona qualitat de
les seves proteïnes y l'alta
aportació vitamínica. Cal
destacar les vitamines hi-
drosolubles, sobretot tiami-

na, riboflami-
na, niacina i
v i t a m i n a
B12. Aques-
ta carn supo-
sa una bona
font de ferro
de fàcil ab-
sorció, fòs-
for i zinc.
Les qualitats
nutritives de
la carn d'à-
nec la con-
verteixen en
un aliment
recomanable
per a perso-
nes de totes
les edats.
Aquelles qui
tinguen un
excès de
pes o proble-
mes de co-
lesterol hauran de retirar la
pell i cuinar la carn a la
planxa o al forn.

«Primentons i Tomates». Avui: Magret d’Ànec

La carn de l'ànec és
apta per a tothom,
presenta uns índex vi-
tamínics i minerals
molt alts i proteïnes
d'alta qualitat. A les
nostres terres és una
carn molt apreciada.

REDACCIO

Imatge del magret d’Ànec cuinat.
ME

Marc Curto i  Amado Cebolla, en un moment del programa.

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

Des de fa molt temps estàs perseguint un
somni referent a la teva vida professional  o
laboral , que potser , no s'estigui  complint en
la seva totalitat.

Taure
20/4 al 19/5

No prenguis les teves relacions com un
repte. Si ets lliure, hauràs de ser molt selec-
tiu  en la teva elecció, per evitar que es doni
una situació difícil i amargada. 

Bessons
20/5 al 21/6

En qüestions laborals, no et conformis amb el
que tens i ves-hi per més. Les iniciatives que
preguis ara , seran fonamentals per al teu
futur més proper. 

Cranc
22/6 al 21/7

Estàs en un moment en què hauràs de prendre
el toro per les banyes, per definir el teu futur en
matèria sentimental. Desfés-te de vells compor-
taments.  

Lleó
22/7 al 22/8

No permetis que la teva inseguretat en terreny
laboral creixi. Tens una gran intel·ligència per
aconseguir el que desitgis . Segueix endavant
amb fe. 

Verge
23/8 al 21/9

Si ets lliure , no estaràs en disposició  de
buscar  relacions  passatgeres , perquè
voldràs  la seguretat . Però té en compte
que això  requerirà de temps i d'atenció. 

Balança
22/9 al 22/10

Aquesta és una bona etapa per encarrilar de
manera seriosa i coherent la teva vida senti-
mental  i decidir quin tipus de relacions de
parella vols mantenir en el futur. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Extrema la prudència en qualsevol activi-
tat forta o arriscada  que analitzis, perquè
hi pot haver un petit  risc de sofrir acci-
dents deguts  a la distracció.

Sagitari
21/11 al 21/12

En qüestions de feina , no caiguis en la
desesperança. Al contrari, perquè molt aviat
podràs veure materialitzats alguns dels teus
projectes somiats. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Quant menys materialista et  mostris , més
beneficis obtindràs i podràs treure profit
de les teves qualitats perquè  puguis
impressionar els teus superiors.

Aquari
20/1 al 18/2

La teva vida sentimental pot veure's esti-
mulada , però serà important que no et
passis  de la ratlla en la teva vehemència ,
perquè  això podria donar lloc a friccions .  

Peixos
19/2 al 20/3

És possible que tractis de relacionar-te amb
persones més grans que tu, buscant estabilitat
i seguretat, però millor escolleix  a una persona
que t'agradi realment.

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.

Queralt Álvarez, Matilde      Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Centelles Mas, Mª Pilar Av. Catalunya, 302 (L’Aldea) 977450543

Segarra, C.B. Major, 36 (Roquetes)  977588007-629363200

Franch Franch, Mª Teresa Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345  

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

Xavier Ferre - Lluis Ferre Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Bel Armengol, Mercè           Sant Isidre, 87 (St. Carles de la Ràpita)  977741460

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

8º 3°SOLNUVOLOSITAT 
VARIABLE

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: 
cobert o molt ennuvolat en general durant la matinada, tot i que
amb algunes clarianes a Ponent i el terç sud. Al llarg del matí les
clarianes guanyaran terreny pel sud i oest del país i a la tarda la
nuvolositat quedarà restringida al vessant nord del Pirineu, on es
mantindrà cobert o molt ennuvolat, així com a l'interior del qua-
drant nord-est i al nord del litoral i Prelitoral i sud de la Costa
Brava, on restarà entre mig i molt ennuvolat. A la resta quedarà
serè o poc ennuvolat. 
Precipitacions: 
al llarg del dia s'esperen nevades febles i intermitents al vessant
nord del Pirineu. A més, són possibles precipitacions febles i aïlla-
des a l'interior del quadrant nord-est, al nord del litoral i Prelitoral
central i sud de la Costa Brava. La cota de neu serà d'uns 200
metres, tot i que esporàdicament serà més baixa. 
Temperatures: 
les mínimes seran similars o lleugerament més baixes. Les màxi-
mes seran similars. 
Visibilitat: 
regular o dolenta al vessant nord del Pirineu. A la resta del país
passarà de entre bona i regular a bona o excel·lent al llarg del
matí. 
Vent: 
bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat en conjunt,
amb mestral moderat amb cops forts a les terres de l'Ebre i tra-
muntana entre moderada i forta amb cops molt forts a l'Empordà.
Independentment, al matí quedarà fluix i de direcció variable a l'in-
terior del quadrant nord-est, al nord del litoral i Prelitoral central i
sud de la Costa Brava. 

Estat del mar: 
Costa Brava:
tramuntana entre moderada i forta al nord del cap de Begur, amb
alguns cops molt forts de matinada, tot i que al nord del cap de
Creus serà forta amb cops molt forts al llarg del dia. Al sud del
sector hi haurà gregal moderat amb cops forts o molt forts de
matinada, però tendirà a quedar fluix i de direcció variable al matí. 
Maregassa al nord del cap de Begur. Al sud hi haurà forta maror,
tot i que amb àrees de maregassa de matinada. Mar de fons del
nord i nord-est arreu. 
Costa Central:
al nord del delta del Llobregat hi haurà gregal moderat amb cops
forts o molt forts de matinada, si bé al llarg del matí afluixarà i ten-
dirà a quedar fluix i de direcció variable per la resta del dia. Al sud
de la zona serà de component nord entre fluix i moderat, amb pre-
domini del mestral. 
Forta maror, amb àrees de maregassa al nord del sector durant la
matinada. Mar de fons del nord-est. 
Costa Daurada:
vent de component nord entre fluix i moderat en general; amb
mestral al sud del cap de Salou, on hi haurà cops forts. 
Maror.

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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Així, no voldríem deixar de
recordar-vos que EBRE

LÍDERS és el resultat d'una
idea que ha estat possible
gràcies a la participació de
la ciutadania, ja que tot-
hom que hagi considerat
que havia algú mereixedor
del premi, l'ha pogut ins-
criure en una de les candi-

datures, votar i demanar el
vot. 
Però, EBRELÍDERS no només
té la particularitat respecte
d'altres convocatòries, que
tu o tu heu escollit els
representants de les candi-
datures, sinò que, també,
siguis tu qui trii el guanya-
dor en les diferents cate-

gories, tu seràs el jutge i tu
triaràs. En definitiva,
EBRELÍDERS són uns premis
creats pel poble i per al
poble, uns premis
democràtics on només
aquells que hagin buscat el
bo i millor per a l'Ebre
tenen cabuda. Bé, això
últim no és del tot cert ja
què de les pífies EBRELÍDERS

també se n'ha fet ressò
creant la candidatura al
premi «Pataca».    
Després de més de dos
mesos de moviment en les
10 candidatures, els fina-
listes es donaven a conèi-
xer aquest passat 4 de
gener, en què els marca-
dors es posaven a zero i
per votar el guanyador de
cada categoria ara serà
necessari enregistrar-se, ja
que no s'ha d'oblidar que a
partir d'ara es tria el guan-
yador definitiu, represen-
tant d'una categoria, però
també representant en
part, del territori ebrenc.
Així, des d'ara fins al més
de maig, amb els vostres
vots podeu decidir qui

guanya i qui no, de
moment en categories tan
representatives com:
Ebrenc de l'any, Maior de
l'any, Empreses o Comerç,
ens trobem amb candidatu-
res que seran incògnita
fins l'últim moment. 
Un altre element força des-
tacat és que les candidatu-
res a Ebrenc de l'Any i
Esports, són les que més
vots han rebut de totes. 
Ara bé, l'experiència ens
demostra que EBRE LÍDERS

des dels seus inicis, no
ens ha deixat de sorpren-
dre. 
Per tant, des d’ara i fins el
7 de maig dia en que es
durà a terme la ceremònia
d’entrega dels premis a
Tortosa, encara pot passar
de tot. El que sí
s’haugura, és que aquella
nit, a l’Auditori Felip
Pedrell, es viuran moments
de gran emoció, i proba-
blement l’inici de la història
d’un premi que s’ha marcat
com  fita, el reconeixement
d’aquells que volen fer les
coses ben fetes, res més!

EBRELÍDERS comença a perfilar els seus guanyadors

Si al número 500 de Més Ebre, a banda de la cele-
bració pròpia de l’anivesari és feia la presentació
oficial dels premis EBRELÍDERS, que com recordareu
pretenen reconèixer, de forma popular, la feina ben
feta de la gent i les institucions del nostre territori
per aclamació popular. Ara i des del mateix mitjà
volem fer un repàs a les candidatures, que gràcies
a la vostra col·laboració s’han anat forjant. 
Tot podeu trobar-ho a wwwebreliders.cat

El proper 7 de maig, Tortosa acollirà la primera ceremònia d’entrega dels premis EBRELÍDERS

DIANA MAR

Finalistes de la primera edició d’EBRELÍDERS.
ME

Després de més dos mesos de moviment en
les 10 candidatures, els finalistes es donaven a

conèixer el passat 4 de gener, quan es va
acabar la primera fase

Finalistes

PREMIS AMB GUST EBRENC

Des d’ara i fins el 7 de maig, dia en què es durà
a terme la ceremònia d’entrega de premis, pot
passar de tot en la fase final que decidirà els
guanyadors per categoria.

7 de maig, la final


