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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Deltebre aprova un
pressupost de contenció de
17,2 MEUR que torna a
prioritzar la inversió
pública.

P5
Els Agents rurals diuen que
l’informe sobre l’incendi
d’Horta no estava validat el
24 de juliol.

P6

Societat

La gastronomia catalana en
tota la seua plenitud:
presentació oficial del
Col.lectiu de Cuina la
Ràpita-Delta de l’Ebre.

P9
Esports

Jordi Fabregat parla sobre
els darrers arbitratges que
ha tingut la UE Rapitenca.

P10

Una setmana abans que finalitzi el termini per conèixer els consistoris que presentaran la seva candidatura per acollir el magat-
zem de residus nuclears de tot l'Estat Espanyol, l’Ajuntament d’Ascó segueix sense informar si presentarà o no la seva. Tot i que
diverses fonts apunten que el municipi si que ho farà. Davant el dubte i la possibilitat... les Terres de l'Ebre ja han començat la
seva «propia lluita». P3

Terres de l’Ebre, cementiri
nuclear d’Espanya

El tenista rapitenc, Albert Montañés, va passar a la tercera ronda de l’Open d’Austràlia en supe-
rar, amb una remuntada espectacular, al francès Stephane Robert. El proper rival de l’esportis-
ta ebrenc, aquesta propera matinada, serà el número 1 del món de la raqueta: el suís Roger
Federer. Montañés ha informat que és conscient de les dificultats del partit però també ha dit
que està «molt animat» per afrontar-lo. Les Terres de l’Ebre, en general, i la Ràpita, en concret,
viuen amb il.lusió el gran moment de Montañés i seguiran de prop el duel. Passi el que passi, és
un orgull que un esportista ebrenc arribi al nivell que ho fa aquest tenista rapitenc. Ànim Albert!. 

Federer ja tremola
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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 

Càrrecs públics i dirigents
d'ICV-EUiA-EPM, contra el
cementiri nuclear. Poques
coses generen tant consens a
les nostres comarques com
l'oposició a la instal·lació d'un
cementiri nuclear. Sabem tots
que som el territori més nucle-
aritzat de l'Estat espanyol: en
l'actualitat amb tres centrals
nuclears en actiu i una d'atura-
da després d'un greu acci-
dent). I hi ha una percepció
generalitzada que un territori
així  no pot acollir una nova ins-
tal·lació com seria el cementiri
nuclear, el qual  s'encarregarà
de recollir els residus de les
centrals de tot l'estat. El nos-
tre territori i, per extensió
Catalunya, ja han pagat amb
escreix el seu peatge al res-
pecte d'un model energètic
que no és econòmicament efi-
cient, ni socialment just, ni
mediambientalment accepta-
ble. El rebuig generalitzat a la
instal·lació del cementiri és un
fet comprovable, a més, de
manera objectiva. A data d'a-
vui, 61 ajuntaments de la zona
de l'Ebre i  del Camp de
Tarragona (o el que és el
mateix el 67% de la població
de la zona)  han aprovat
mocions oficials contra la ins-
tal·lació d'un cementiri nuclear.
Quedi clar, doncs, que l'oposi-
ció a aquesta instal·lació no és
el caprici d'uns pocs sinó la
veu majoritària del territori,
debatuda i aprovada a l'espai
democràtic més proper a la
ciutadania: els consistoris. 
Existeix, a més, una altra dada
transcendental referent a la
possibilitat (més que probable
si fem cas als rumors i des-
mentits dels últims dies) que el
cementiri nuclear s'ubiqui a
Catalunya. El març del 2008 la
Comissió d'Economia i
Finances del Parlament de
Catalunya va donar  suport a
una proposta de resolució en
la qual se sololicitava al
Govern de l'Estat desestimar
qualsevol ubicació del magat-
zem temporal centralitzat de
residus nuclears en territori de
Catalunya. La proposta de
resolució es va aprovar amb

els vots favorables dels dos
grups proposants de la iniciati-
va parlamentària, ICV-EUiA i
ERC als quals es va sumar el
grup parlamentari de CiU.
Formació aquesta darrera a la
qual pertany l'alcalde d'Ascó,
el qual no acaba de deixar
clara la seva postura. Per a qui
encara no hagi quedat clar,
aquestes línies unitàries volen
deixar constància que com a
representants del territori,
però també com a ciutadans
d'a peu, continuarem treballant
perquè la possibilitat que el
cementiri nuclear s'ubiqui a les
nostres comarques quedi pre-
cisament en això: en una pos-
sibilitat. Des de cadascuna de
les nostres responsabilitats,
continuarem de manera incan-
sable lluitant, amb el territori i
pel territori, perquè finalment
la coherència s'imposi i no
haguem de pagar nous peat-
ges sobre l'energia nuclear,
que en justícia, als ciutadans i
ciutadanes de Catalunya no
ens pertoquen. 

SIGNAT:
Daniel Pi, diputat al Parlament de
Catalunya, Hortènsia Grau, Directora SSTT
Interior Camp de Tarragona, Lluís Pau,
Director SSTT Medi Ambient i Habitatge
Camp de Tarragona, Jordi Navarro,
Director territorial ADIGSA,  Salvador
Matas, regidor a Cambrils, conseller
comarcal del Baix Camp, Ernest París, regi-
dor a Reus, Pilar Pérez, regidora a Reus,
Iñaki Vázquez, Coordinador EUIA Camp de
Tarragona, Josep Sementé, president ICV
Tarragona, Arga Sentís, portaveu ICV
Tarragona,  Lluís Suñé, regidor ABG
Torredembarra, Hèctor Hernández, regi-
dor a La Riera de Gaià, Jordi Villar, regidor
a Montblanc, Carlos Cartiel, regidor a
Montroig, Carles Vidaller, regidor Els
Pallaresos, Marcelo Tarantino, regidor El
Catllar, Juan Miguel Teruel, regidor a
Creixell, José Manuel Fernández, president
ICV Baix Penedès, Lluís Inglada, regidor a
Banyeres del Penedès,  Núria Albà, alcalde-
sa de Senàn.
Víctor Gimeno, Director SSTT Medi
Ambient i Habitatge Terres de l'Ebre, Pilar
Andreu, Directora SSTT Interior Terres de
l'Ebre, David Jarque,  Coordinador
d'Habitatge, Jaume Forcadell, regidor a
Tortosa, Amparo Pérez, regidora a Sant
Carles de la Ràpita, Carlos Genovilla, regi-
dor a Sant Carles de la Ràpita, Joan
Matamoros, regidor d'Alcanar, Marutxi
Ballester, regidora de La Sénia, Joan
Moises, regidor a La Sénia, Mª Pau
Marcos, regidora a La Sénia, Juan Miguel
Tiscar, regidor a La Sénia, Ramon Navarro,
regidor a Sant Jaume d'Enveja, Alba
Benedicto, regidora a Tivissa.

Paraula de territori, paraula de parlament

Opinió

La Federació del PSC de l'Ebre
vol manifestar el seu posiciona-
ment contrari a la instal·lació
del Magatzem Temporal
Centralitzat (MTC) de residus
nuclears a les Terres de l'Ebre.
Els socialistes ebrencs consi-
deren que el nostre territori ha
complert amb escreix supor-
tant bona part de les
intal·lacions energètiques del
nostre país. Per aquest motiu,
consideren que aquesta mos-
tra de solidaritat històrica ha
de permetre que ara no siguin
les Terres de l'Ebre les que
hagin d'acullir aquest nou equi-

pament, tot i que compartei-
xen el criteri del ministeri de
treure els residus enmagatze-
mats a les centrals nuclears
entre elles, les d'Ascó i
Vandellòs, i depositar-los en un
magatzem temporal centralit-
zat que garanteixi al màxim la
seguretat.
Amb tot, els socialistes de
l'Ebre han insistit que respecta-
ran la posició de les institu-
cions municipals i càrrecs elec-
tes del PSC que veuen favora-
ble aquesta instal·lació.

PSC Ebre.

El PSC Ebre es manifesta contrari a la ubicació
del magatzem de residus nuclears al territori

Opinió

Tornem a tindre al damunt de la taula un episodi que no
passarà desapercebut, i que té moltes possibilitats de
generar un nou capítol de crispació al territori. La polè-
mica ve al voltant de la instal·lació d'un magatzem ó
cementiri nuclear a la població d'Ascó a la Ribera
d'Ebre, i les afirmacions, amb total rotunditat, d'una part

de la pobla-
ció, que
asseguren
que no cal
esperar al
27 de gener
per a que
s'oficialitzi la
candidatura
d ' A s c ó .
Mentrestant
l'Associació

de municipis d'àrees nuclears (AMAC) demana que es
respecti la lliure decisió per part dels ajuntaments a pre-
sentar-se com a candidats per albergar el cementiri, per
un altra banda, les veus contraries qüestionen si 9 regi-
dors d'una població de 1.500 habitants poden decidir el
futur de les Terres de l'Ebre. I el cert és que en aquest
cas, els efectes d'un cementiri nuclear al territori, no tan
sols li genera afectacions al terme municipal, sinó que
per la seva magnitud repercuteix en totes les Terres de
l'Ebre. Hi ha qui diu que ja està prèviament pactat el

destí final a Ascó, i el que ara s'està escenificant és una
pantomima per a la galeria. De confirmar-se aquestes
sospites, el món nuclear no abandonaria les Terres de
l'Ebre en molts anys més, com si el territori no hagués
pagat, amb escreix, la quota de solidaritat per sempre
més. Curioses també, són les reaccions politiques. Al
marge de ERC i ICV, que han manifestat de manera taxa-
tiva el seu NO rotund a la instal.lació del cementiri, i que
a més a més encapçalen els moviments politics i socials
en contra de la candidatura, els socialistes ebrencs han
fet arribar als mitjans de comunicació un comunicat de
premsa, on després de llegir-lo varies vegades no saps
si estan en contra ó a favor, ja que comencen afirmant
que estan en contra i acaben recolzant la decisió dels
seus politics del territori, suposadament a favor de que
s'albergui el cementiri.  Per un altra banda, CiU surt al
parlament amb el seu portaveu rebutjant un magatzem
de residus nuclears a Catalunya d'acord amb la resolu-
ció aprovada al parlament amb el seu recolzament, i a
Ascó l'alcalde convergent sembla molt interessat en que
el cementiri s'instal·li al terme de la població que presi-
deix. La reacció social no s'ha fet esperar i ja hi ha pro-
gramades manifestacions i actes de protesta per inten-
tar parar la candidatura d'Ascó dins del termini esta-
blert. Tot apunta a que les mobilitzacions que viurem en
els propers dies seran realment multitudinàries, i que
recordaran altres lluites com el PHN, tot i que el final d'a-
questa lluita, segurament serà ben diferent.

És curiós com els detractors dels residus
nuclears es refereixen a la controvertida

instal·lació com a cementiri nuclear, i
els que estan a favor l'anomenen 

magatzem de residus nuclears; i com
sent la mateixa instal·lació, sona ben

diferent d'una manera o una altra.

Editorial

A més de les nuclears, ara el cementiri

La Generalitat
està a punt de
fer una desfeta
al nostre Poble,
ja que amb la
seva decisió
condemna al
Canalet.
Ha tardat 4 anys
per fer públic el
que del primer
dia, no sabem per què, tenien ja presa la deci-
sió que la variant de l'Eix de l'Ebre trinxés el
Canalet. La Direcció General de Carreteres de
la Generalitat, des del primer moment, ha
demostrat molt poca sensibilitat en no aten-
dre les nostres peticions, pels següents
motius:
- No ha servit de res que en dos mandats dife-
rents de l'Ajuntament de Tortosa i de l'EMD de
Jesús s'hagi aprovat la petició de canviar el
trajecte previst.
L'autonomia municipal per terra, sense tenir-la
en compte.
- L'excusa del traçat proposat per la
Generalitat era que estava previst al PTTE i
ara que es revisa i es podria modificar, seguei-
xen sense atendre ni les suggerències ni les
al·legacions fetes per l'Ajuntament, l'EMD i
nombrosos veïns en el període d'exposició
pública.
Contradiccions seguides: primer el PTTE era
intocable, ara no serveix de res.
- A l'abril de 2008, fa més de 20 mesos, va
sortir l'estudi informatiu i d'impacte ambiental
i a hores d'ara encara no han contestat for-
malment totes les al·legacions presentades,
tant per l'Ajuntament com de l'EMD, com per
nombrosos veïns. Ja ens tenen acostumats a
demorar les coses per no afrontar els proble-
mes.
- Teníem l'esperança que quan el Govern
socialista de l'Estat va decidir que l'A-68 sor-
tís al Mediterrani pel País Valencià i la
Generalitat va veure's en l'obligació d'anunciar

l'estudi de desdoblament de tot l'Eix de l'Ebre,
pogués adonar-se que la variant prevista seria
més raonable anar pel canal Xerta-Sénia en
comptes de pel mig d'una zona molt poblada
i que és l'expansió natural del nostre poble,
però ni cas. Molt de compromís d'estudis,
però molt poques realitats.
- Ara, després de 4 anys de la proposta de
variant i més de 20 mesos que es van presen-
tar les al·legacions, la Generalitat anuncia de
manera informal en roda de premsa que
rebutgen totes les al·legacions presentades,
tant per la Plataforma Salvem lo Canalet com
per l'AVV. Riu Sec-Codines-Barberanes, per
l'Ajuntament i l'EMD, anunciant que van a
encarregar el projecte i això, segons ells, és
una de les mesures previstes per reduir l'atur
creixent de les Terres de l'Ebre. Aquestes
mesures no serveixen com a mesura de xoc
per reduir la taxa d'atur que hi ha actualment

Senyors de Carreteres, quatre anys perduts,
sense fer cap estudi alternatiu seriós i donant
llargues a les peticions raonades, tant de les
Administracions com de la societat civil per a
no res o només per poder anunciar obres
abans  de les eleccions que com és lògic  tar-
daran més d'un any a començar. 
Ja en parlarem quan  començaran les obres.
És un moment delicat per al nostre poble, ja
que la decisió del Departament de Carreteres
de la Generalitat, hipoteca la futura expansió
urbanística de Jesús, projectant una carretera
per una zona urbana, molt habitada, quan a
totes les localitats treuen les carreteres de la
zona urbana.
Per al nostre poble, l'any comença amb una
decisió del Govern de la Generalitat que ens
afecta molt, esperem que al final d'any tin-
guem més bones notícies i encara estiguem
a temps d'evitar una desfeta.

Pere Panisello Chavarria
Alcalde-President EMD de Jesús

La Generalitat vol condemnar el Canalet
Opinió
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EN LLOGUER

TOT MOBLAT

Moltes són, però, les veus
que, aquests dies, estan
posicionant-se perque aques-
ta possibilitat no arribi a ser
una realitat. Unitat. Sentiment
de territori. Primeres mobilit-
zacions. Els ecologistes han
denunciat que l'Associació
de Municipis d'Àrees
Nuclears, l'AMAC, ja hagi
pactat que la instal.lació
d'Ascó, així com també la de
Yebra, a Guadalajara, rebran
els residus nuclears de tot
l'estat espanyol; i reclamen
que els ajuntaments no
poden decidir ser-ne candi-
dats sense tenir en compte
la població. D’altra banda,
l'AMAC, després d'una reunió
amb els alcaldes de la zona
nuclear d'Ascó, asseguren
que cap municipi s'ha postu-
lat encara com a candidat
per acollir el cementiri, però
han demanat també respec-
te pels que decideixin fer-ho.
El fet és que la possible ubi-
cació d'un cementiri nuclear
a les Terres de l'Ebre ha sac-
sejat de nou la població
ebrenca. Tots a una. Es
demana que s'escolti el terri-

tori «no només un alcalde o
un ajuntament». El debat
sobre l'aigua, la presència de
nuclears, el pes energètic...
la pregunta és... som, real-
ment, el millor indret per ins-
tal·lar el cementiri nuclear?
«No». Més de 500 persones
van assistir dimarts a l'as-
semblea informativa que la
Coodinadora Anticementiri
Nuclear (CANC) va organitzar
a Móra d'Ebre per debatre
sobre la possible decisió del

municipi d'Ascó de presentar-
se com a candidat per acollir
la instal.lació. «Hi han coses
que superen la sobirania
municipal, i aquí la veu la té el
territori, que ja ha mostrat la
seva contundent negativa al
projecte», així ho manifestava
Sergi Saladié, portaveu de la
CANC. També la majoria de
polítics del territori han
expressat públicament el seu
rebuig. El president de la
federació comarcal

d'Esquerra de la Ribera
d'Ebre, Josep Maria Sáez, ha
recordat que les repercus-
sions «no són només locals
sinó territorials, i per això cal
fer pressió des de tots els
àmbits per aturar-ho». Sáez
ha afirmat que «no volem ser
l'abocador de l'Estat i no
volem un model de desenvo-
lupament perjudicial i insoste-
nible». El senador republicà i
regidor de l'ajuntament de
Flix, Pere Muñoz, també ha

advertit que «ens trobem
davant d'una situació molt
perversa perquè la resolució
del Ministeri espanyol dóna
total autonomia municipal per
presentar la candidatura, de
manera que un ajuntament
de 9 regidors amb una pobla-
ció de 1.500 habitants pot
determinar el futur de les
Terres de l'Ebre i altres
comarques veïnes». També
ICV ha demanat a CiU que
expulsi els seus regidors a
Ascó si aquests opten per
presentar la candidatura.
Segons els ecosocialistes,
està en mans de CiU «frenar
aquesta barbaritat». A l’igual
que la Federació del PSC de
l'Ebre que, a travès d’un
comunicat, han manifestat
que consideren que «el nos-
tre territori ha complert amb
escreix suportant bona part
de les instal·lacions energèti-
ques del nostre país». Per
aquest motiu, consideren
que aquesta mostra de «soli-
daritat històrica» ha de per-
metre que ara no siguin les
Terres de l'Ebre les que hagin
d'acollir aquest nou equipa-
ment, tot i que comparteixen
el criteri del Ministeri de treu-
re els residus emmagatze-
mats a les centrals nuclears i
depositar-los en un lloc que
garanteixi al màxim la segu-
retat. I ens queda per conèi-
xer l’opinió de CiU. El partit
ha rebutjat també aquest
dimecres un cementiri nucle-
ar a Catalunya, d'acord amb
la resolució que va aprovar el

Parlament amb el suport de
la federació. Aquest posicio-
nament taxatiu dels conver-
gents contrasta amb el de
l'alcalde d'Ascó, el conver-
gent Rafael Vidal, que va dir
en el seu dia que no hi renun-
ciava. En el seu dia... perquè,
en l’actualitat, no hi ha hagut
cap tipus de posicionament
al respecte.
Sigui com sigui, la infraes-
tructura genera però con-
trovèrsia, entre els que s'hi
oposen fermament i els que
hi veuen possibilitats pel terri-
tori, com per exemple, la
generació de nous llocs de
treball. Encara que aquests
últims siguin la minoria ja que
són moltes les signatures ja
recollides en contra del futur
projecte. La Coordinadora ha
fet també una crida ciutada-
na per anar més enllà i portar
al carrer l'ampli rebuig. Un
rebuig que pensen canalitzar
a través de manifestacions,
la primera d'elles, ja convoca-
da per aquest mateix diumen-
ge a Ascó. Resumint, la pre-
sentació dels candidats defi-
nitius serà el pròxim 27 de
gener a Madrid. No hi ha res
segur però si una cosa
podem afirmar és que,
Catalunya, i sobretot les
Terres de l'Ebre, amb tres
centrals nuclears en funcio-
nament, «ja han assumit amb
escreix un compromís solida-
ri més que proporcional» pel
que fa a «l'assumpció de ris-
cos per a la salut pública i
per al medi ambient». 

L’Ebre es mobilitza en contra 
un possible cementiri nuclear a Ascó

Encara no està decidit
però sembla que ja es
dóna per fet que un
dels cementiris nucle-
ars de l’Estat Espanyol
s’ubicarà a Ascó.

Mentre que el municipi no es posiciona, tots els partits polítics ja han fet sentir la seva veu

També la societat, més de 500 persones van assistir a la reunió informativa a càrrec de la CANC

TERE GONZALEZ

MÉS EBRE ja va avançar l’any passat (27-3-09) la possible ubicació d’un cementiri nuclear al territori.

Cementiri nuclear.
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L'impuls que els serveis
socials han experimentat
els darrers anys com a
conseqüència, sobretot,
del desplegament de la
Llei de Serveis Socials
han permès crear 623
nous llocs de treball a les
Terres de l'Ebre. 
La consellera d'Acció
Social i Ciutadania, Carme
Capdevila, ho ha explicat
aquests dimecres a
Deltebre en l'acte de
col·locació de la primera
pedra d'un nou Servei
Integral per a Persones
amb Discapacitat

Psíquica. La posada en
marxa d'aquest nou servei
permetrà crear 86 llocs
de treball. 
Aquest servei disposarà
de 125 places residen-
cials i diürnes i cobreix
amb escreix els serveis
necessaris per a persones
amb discapacitat psíquica
de la comarca del Baix
Ebre, d'acord amb els
objectius plantejats a la
Programació Territorial
2008-2010. L'Ajuntament
de Deltebre ha cedit
4.027 m2 de terreny per
la construcció d'aquest
equipament a l'Associació
Acció Social Terres de
l'Ebre, l'entitat que gestio-
narà el Servei Integral.
Aquest nou centre dispo-
sarà de: 24 places de Llar
residència en dues unitats
de 12, per a persones
amb disminució intel·lec-
tual de caràcter lleu-mode-

rat; 15 places de Llar
residència per a interns a
trastorns de conducta;
30 places de Centre
Especialitzat de Treball
destinat a la creació de
llocs de treball per a per-
sones amb discapacitat

intel·lectual orientada a la
seva posterior inserció al
mercat laboral ordinari;
56 places de Centre
Ocupacional, per a l'aten-
ció de discapacitats de
caràcter moderat i sever
que no poden incorporar-

se als circuits laborals
ordinaris.
Aquest equipament tindrà
dos edificis situats en una
zona residencial i contigu
a una zona verda, oferint
un entorn confortable als
usuaris del centre i garan-
tint unes bones comunica-
cions amb el municipi.
Actualment, hi ha 482 per-
sones amb discapacitat
psíquica a la comarca del
Baix Ebre, mentre que al
conjunt de les Terres de
l'Ebre n'hi ha 1.078. 
A les Terres de l'Ebre hi ha
390 places públiques de
serveis socials especialit-
zats per a persones amb
discapacitat psíquica i
122 més es troben en
desenvolupament. 
Aquestes places en
desenvolupament repre-
sentaran un increment del
30% respecte les places
actuals.

Col.locació de la primera pedra del nou
Servei per a discapacitats a Deltebre

Els serveis socials cre-
en 623 nous llocs de
treball a les Terres de
l’Ebre els darrers cinc
anys.

L’acte ha anat a càrrec de la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila

REDACCIÓ

Aquest nou servei disposarà de 125 places residencials.
Cedida

Fa un parell de setmanes,
abans que entrès la TDT
«en acció», Canal TE es
podia sintonitzar a munici-

pis com Sant Carles de la
Ràpita, el Perelló o
l’Ametlla de Mar; però
molts altres no podien
rebre la nostra senyal. A
dia d´avui, i gràcies a l’
encesa de nous repetidors
(com  el de Roquetes) i
mitjançant el Pla

Connecta, la nostra televi-
sió ja arriba gairebé a
totes les Terres de l’Ebre.
Altres municipis com la
Sènia o Alcanar, i les
comarques de la Terra Alta
i Ribera d’Ebre, són zones
que abans no rebien, i ar
amb aquestes millores i

modificacions (també
canvi d’ubicació del repeti-
dor de la Fatarella II) ja sin-
tonitzen la televisió de

l’Ebre. D’ aquesta manera,
120.000 espectadors ja
poden gaudir de la nostra
programació.

A dia d’avui, la TDT ja arriba
pràcticament a tot l’Ebre

120.000 espectadors ja poden sintonitzar Canal TE

REDACCIÓ

La companyia Indo
Internacional ha comuni-
cat als 31 treballadors
de la fàbrica d'ulleres d'a-
cetat que té a Tortosa la
voluntat de la companyia
de tancar la fàbrica i pre-
sentar un expedient de
regulació d'ocupació
(ERO) per rescindir els
contractes de tota la
plantilla. Els treballadors,
tot i que eren conscients
dels rumors sobre el tan-
cament de la factoria, no
entenen com l'empresa
podrà justificar l'ERO. Ja
s’han produït algunes reu-
nions «tenses» entre
empresa i plantilla.

Un altre ERO
per a l’empresa

INDO 

El nou intendent dels
Mossos d'Esquadra és
Xavier Monclús. El màxim
ara responsable de la poli-
cia a l'Ebre ha anunciat
que seguirà la línia de tre-
ball iniciada pel seu prede-
cessor, Joan Figuera, i ha
afirmat que assumeix la
nova responsabilitat amb
il·lusió, amb compromís i
amb agraïment per la
rebuda. A més, Monclús
ha assenyalat que durant
el primer semestre del
2010 es podrà inaugurar
la comissaria regional que
es construeix a Tortosa, i
que mirarà d'optimitzar els
mitjans i efectius que té.

Nou intendent
dels Mossos 
d’Esquadra
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Gervasi Aspa, Alcalde de
Deltebre, ha qualificat els
pressupostos aprovats de
«ben treballats, equilibrats,
i que donen resposta a una
situació de crisi»; i ha des-
tacat que la «bona gestió»
duta a terme durant el
2009 ha fet que no s'hagi
hagut de recórrer a un pla
de sanejament. Pel que fa
al capítol d'inversions, de
més de 7,7 MEUR (la inver-
sió més gran prevista),

Aspa ha explicat que un
70% de les obres que s'in-
clouen reben alguna apor-
tació econòmica d'altres
a d m i n i s t r a c i o n s .
Destaquen els 630.000
euros que es destinaran al
nou Centre de Tecnificació
de la Piragua que s'ha de
construir a les actuals ins-
tal·lacions del l'associació
Xino-Xano, una obra que
està subvencionada per la
Generalitat; així com les
obres de renovació i dina-
mització del centre comer-
cial de la població amb
una inversió 1'7 MEUR,
finançades en un 50% pels
Fons Feder.  Pel que fa a la
millora de carrers desta-
car l'execució de la prime-
ra fase d'arranjament de la
urbanització Riumar que
ascendeix a 2,3 MEUR; o
la millora dels carrers Sant
Miquel, Joan Bonet i Riu
Llobregat amb una inver-
sió d'1,7 MEUR, i que
estan subvencionats amb
el Pla Únic d'Obres i
Serveis, el PUOSC 2008-

2011. Aquestes inver-
sions vindran finançades,
en prop del 40% per sub-
vencions d'altres adminis-
tracions, però també
caldrà recórrer a la con-
tractació d'un préstec
d'1,3 MEUR i a contribu-
cions especials. 
El govern municipal també

ha volgut destacar la parti-
da de transferències
corrents que puja
752.000 euros i que
inclou les subvencions i
aportacions de
l'Ajuntament a les més de
60 entitats i associacions
que hi ha al municipi de
Deltebre. 

L'alcalde ha reconegut que
aquests pressupostos han
estat elaborats en un con-
text econòmicament molt
difícil ja que han baixat els
ingressos i ha volgut des-
tacar l'esforç que es fa per
mantenir tots els serveis
que es presten des de
l'Ajuntament.

7,7 MEUR d’inversió

El Govern municipal de
Deltebre tira endavant
un pressupost de con-
tenció però amb més
de 7,7 MEUR d’inver-
sió. El pressupost
aprovat puja a 17,2
MEUR, un 45% dels
quals correspon al ca-
pítol d’inversions.

Deltebre aprova un pressupost de contenció però amb aquesta particularitat destacada

REDACCIÖ

Càrrecs del Departament de Cultura visitaren instal.lacions del municipi de Deltebre
CEDIDA

Un cop conegudes les
actuacions seleccionades
pel Govern Municipal pel
FEIL 2010 a Tortosa, ICV
ha criticat durament que es
destinin recursos a «maqui-
llar» instal·lacions munici-
pals, i no a invertir en la
recuperació econòmica de
la ciutat. En aquest sentit,
el portaveu municipal d'ICV
ha lamentat l'absència d'in-
versió en la recuperació de
patrimoni, i ha posat com a
exemple la possibilitat de
recuperar l'edifici de la
torre del Balneari d'en
Porcar. Segons Forcadell,
«aquest govern no acaba
d'entendre que si no posem
en valor el nostre patrimoni
perdrem una oportunitat
única».

Crítiques dures
d’ICV cap al FEIL

2010 a Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa ha
engegat per tercer any con-
secutiu el projecte «Treball
als Barris», amb el suport
del Servei d'Ocupació de
Catalunya i del Fons Social
Europeu, destinat a posar
en marxa iniciatives per
dinamitzar el nucli antic de la
ciutat. En el marc d'aquest
projecte s'han contractat 24
persones per desenvolupar,
durant tot aquest any 2010,
plans d'ocupació i accions
de dinamització local al nucli
antic, amb l'objectiu de
millorar la qualitat de vida, la
formació, l'ocupació i la
cohesió social de les perso-
nes amb risc d'exclusió
social i laboral que viuen
al barri.

Col.laboració en el
projecte 

«Treball als Barris»

El Departament de Política
Territorial i Obres
Públiques (PTOP) ha apro-
vat definitivament el traçat

de la variant desdoblada
de la C-12 (Eix de l'Ebre) al
seu pas per Tortosa i
Roquetes (Baix Ebre), un
cop completades la infor-
mació pública i la tramita-
ció ambiental. Segons
informa PTOP, a través
d'un comunicat, el projec-

te manté fonamentalment
el traçat considerat més
adient en els estudis infor-
matiu i d'impacte ambien-
tal, tot incorporant algu-
nes millores per evitar
afectacions en habitatges
de Roquetes i al Pla de
Sitges de Tortosa. El

traçat escollit travessarà
la urbanització del Canalet
de Jesús, a Tortosa, i

compta amb l'oposició de
l'Ajuntament i dels veïns
afectats.

Aprovació definitiva del 
traçat de la C-12

Oposició ferma dels veïns afectats

REDACCIÓ
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La jutgessa no els ha auto-
ritzat la llibertat perquè con-
sidera que 'hi ha motius
suficients per creure' que
els dos imputats són 'res-
ponsables criminalment'
del delictes que se'ls impu-
ta. Són les últimes noticies
que ens arriben aquesta
setmana sobre l’incendi
d’Horta de Sant Joan. La
jutgessa assegura que tot i
que els detinguts declares-
sin que el foc es va propa-
gar de manera accidental,
hi ha indicis més que sufi-

cients per presumir el con-
trari, ja que les versions
dels dos joves presenten
moltes i rellevants contra-
diccions en la manera com
va començar el foc i com
van intentar sufocar-lo. La
jutgessa, a més a més,
considera que l'actitud dels
dos nois davant la càmera
de fotos no mostren ni ner-
vis ni preocupació.
Recordem que aquest pas-
sat dilluns, el conseller
d'Interior, Joan Saura, i el
de Medi Ambient, Francesc
Baltasar, compareixien al
Parlament per defensar la
seva gestió de l'incendi,
però les seves explicacions
no convencien l'oposició,
els quals reclamaven al pre-
sident de la Generalitat,
José Montilla, que cessès
els dos consellers. En
canvi, el tripartit negava
que el Govern haguès men-
tit sobre la causa de l'incen-
di. CiU, PP i Grup Mixt criti-
caven la descoordinació
durant l'incendi i també pos-
teriorment, lamentaven la

rotunditat amb què Baltasar
va assegurar que la causa
del foc fou un llamp. També
hem conegut que una asso-
ciació d'Agents Rurals,
Associació Professional
d'Agents Forestals de
Catalunya (APAFC), ha asse-
gurat que l'informe sobre
les causes de l'incendi
encara no estava acabat el

24 de juliol. 
Segons ells, un incendi d'a-
questes proporcions hauria
requerit més dies d'investi-
gació, però han recordat
que la jutgessa els va apar-
tar del cas.  A més a més,
la comissió especial d'in-
vestigació, que depèn del
Comitè de riscos laborals i
salut dels Bombers de la

Generalitat, podria trigar
més d'un any a tenir les
conclusions i propostes de
millora. Aquesta comissió
tindrà autonomia plena per
investigar en matèria de ris-
cos laborals què es pot
millorar per evitar que es
repeteixi la mort de cinc
bombers en un incendi
forestal.

Un any per les conclusions

Els dos detinguts com
a presumptes autors
del foc continuaran a
la presó. La jutgessa
de Gandesa que inves-
tiga el cas, ha desesti-
mat el recurs dels ad-
vocats defensors.

La Comissió especial d’Investigació podria trigar aquest temps a tenir un informe exacte

REDACCIÖ

Les imatges de l’incendi d’Horta de Sant Joan ja són habituals a la premsa les darreres setmanes.
CEDIDA

Amics dels Castells i
Nucli Antic de Tortosa
han mostrat la seua
«decepció i indignació»
pel fet que l'Ajuntament
de la ciutat no hagi esco-
llit cap projecte relacio-
nat amb el patrimoni i el
turisme dels gairbé 4
milions d'euros extraordi-
naris que la ciutat dispo-
sarà gràcies al FEIL pro-
mogut pel Govern cen-
tral. 
De fet, Amics dels
Castells va proposar cinc
actuacions al respecte;
entre elles, la creació
d'un gran centre interpre-
tatiu al voltant de les
Avançades de Sant Joan.

Amics dels Castells

també mostra la

seva «decepció»

La consellera d'Acció
Social i Ciutadania,
Carme Capdevila, també
ha inaugurat aquest dime-
cres el Centre Residencial
d'Acció Educativa (CRAE)
«Lo Carrilet», junt a l'alcal-
de de Tortosa, Ferran Bel.
Aquest centre, que està
ubicat al barri de
Ferreries i substitueix el
CRAE «Llar Ponent», està
dotat amb unes millors
instal·lacions per a garan-
tir l'atenció de menors en
situació familiar de
desemparament. El nou
centre disposa de 24 pla-
ces.  El nou equipament
té una capacitat per a 24
places per a menors d'en-
tre 3 i 18 anys.

«Lo Carrilet» queda
inaugurat a Tortosa

El conseller de
Governació, Jordi Ausàs,
ha tornat a reiterar que la
llei de vegueries no està

«aturada» i que, un cop es
resolguin les al·legacions,
serà aprovada per Consell
de Govern, i que dema-
narà al Parlament que la
tramiti per la via d'urgèn-
cia. «L'objectiu és
escurçar al màxim els ter-
minis i poder complir el

compromís de tenir la llei
quan s'acabi la legislatu-
ra».  També el conseller es
va comprometre a que la
vegueria de l'Ebre estigui
a punt per les eleccions
municipals del 2011. El
conseller ha visitat aques-
ta setmana les Terres de

l'Ebre per explicar als
empresaris el paquet de
265 accions que es faran
en els propers anys per

lluitar contra la crisi i que
suposaran una inversió
total de 112 milions al
territori.

«La llei de vegueries 
no està aturada»

Són afirmacions del Conseller Ausàs en la seva visita a l’Ebre

REDACCIÓ
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Així, els projectes presen-
tats al FEIL són la reforma
de l'enllumenat públic a les
ravals Nova i de la Mercè, la
preinstal·lació de la xarxa de
telecomunicacions i fibra
òptica fins a l'Observatori de
l'Ebre, la reforma de la cli-
matització de les dues pri-
meres plantes de l'edifici de
l'antic ajuntament i la cons-
trucció d'una pista polies-
portiva a la raval de Cristo.
L'alcalde, Paco Gas, ha
explicat que totes les obres
presentades responen a la
necessitat de millorar l'estat

actual dels serveis públics i
equipaments, sobretot «l'en-
llumenat i la preinstal·lació
de la xarxa de telecomunica-
cions». «En el cas de la raval
de Crist, els seus habitants
disposaran finalment d'un
indret adequat on practicar
esports a l'aire lliure», va dir
l'alcalde. Quant a les obres
presentades al FEIL, el pro-
jecte que s'endurà la part

econòmica més important
dels Fons estatals serà la
reforma de l'enllumenat
públic a la raval Nova i a la
raval de la Mercè. Amb
aquesta actuació,
l'Ajuntament completarà la
reforma integral de tot l'en-
llumenat dels nuclis urbans
municipals ja que, amb l'ajut
del FEIL 2009, ja es va dur a
terme la reforma a la resta

de sectors de Roquetes i al
nucli de la raval de Cristo.
L'obra esmentada respon a
la necessitat d'adaptar les
instal·lacions a la Llei de
contaminació llumínica, la
qual cosa significarà més
estalvi i més eficiència
energètica. La reforma, amb
un pressupost de
349.635,29 euros, contem-
pla el canvi parcial de

l'enllumenat i inclou l'habilita-
ció d'un nou quadre d'enllu-
menat, la col·locació d'un
reductor de flux elèctric i el
canvi total de les lluminàries
i làmpades. El segon projec-
te en importància econòmi-
ca (223.201,99 euros) serà
la preinstal·lació de la xarxa
de telecomunicacions i fibra
òptica fins al carrer de
l'Observatori de l'Ebre. Es
tracta d'un projecte molt
ambiciós que col·locarà
Roquetes entre les ciutats
capdavanteres quant al món
de les noves tecnologies.
Així, davant el compromís
del Departament de
Governació de fer arribar la
fibra òptica fins a l'ajunta-
ment de Roquetes l'estiu del
2010, l'equip de govern
roquetenc ha apostat per-
què aquesta arribi també al
centre científic de
l'Observatori, des d'on
també podrà perllongar-se,
en futur, fins als centres edu-
catius (CEIP M. Marcel·lí
Domingo i IES Roquetes).
Per fer realitat aquest pro-
jecte caldrà preinstal·lar la
xarxa als carrers del Sol,
Pare Rodés, Metge Cid i
Torre d'en Gil. 

Xarxa de Telecomunicacions i 
Fibra Òptica a Roquetes

L’Ajuntament de Ro-
quetes destinarà els
863.454 euros del
Fons Estatal d’Inversió
Local (FEIL) del Minis-
teri d’Administracions
Públiques a diversos
projectes que contri-
buiran a la sostenibili-
tat econòmica social i
ambiental.

Altres projectes, pista poliesportiva, obra llargament reinvindicada pels veïns

«Responen a la necessitat de millorar l’estat actual dels serveis públics», Paco Gas, Alcalde

REDACCIÓ

Observatori de l’Ebre, a Roquetes.
Cedida

El Govern de la
Generalitat ha acordat
incloure les comarques
del Baix Ebre, el Montsià i
la Ribera d'Ebre en el Pla
d'Iniciatives de
Dinamització Comarcal
(IDC) per al període 2008-
2010. 
El Pla vol estimular l'acti-
vitat econòmica i empre-
sarial d'aquestes comar-

ques mitjançant el suport
al teixit productiu,
avançar el calendari d'e-
xecució d'infraestructu-
res, i afavorir la per-
manència de la població
al territori. És un pla des-
tinat a la dinamització de
les àrees més pobres i
despoblades; i amb
aquestes ajudes econò-
miques s’espera donar un
impuls important a l’ acti-
vitat econòmica, a hores
d’ ara, gairebé «inexis-
tent» segons quins
indrets. Es concediran
subvencions per un valor

total de 3,5 milions d'eu-
ros. 
Amb aquest acord s'in-
clou les quatre comar-
ques de les Terres de
l'Ebre al Pla, ja que la
Terra Alta en forma part
des de 2008. Recordem
també que el president
de la Generalitat, José
Montilla, ja s´havia com-
promès el passat mes de
novembre que el territori
ebrenc rebria els ajuts
suficients per contrarres-
tar el tancament seguit d’
empreses a les nostres
terres.

Extès el Pla de Dinamització
Comarcal a tot l’Ebre

La Terra Alta ja hi era des del 2008

REDACCIÓ

Tortosa ha començat a
adaptar-se a la tecnolo-
gia LED amb la
instal·lació d'un nou con-
junt semafòric a una de
les cruïlles més impor-
tants del nucli urbà com
és la de l'avinguda
Generalitat amb la plaça
de la Pau. Aquesta actua-
ció en els elements de
regulació del trànsit vol
fomentar l'estalvi energè-
tic, així com la reducció
de les emissions de CO2
a l'atmosfera. El conjunt
està format per 6 carca-
ses per a vehicles, 4 per
a vianants i 2 d'inter-
mitència de precaució.
Les carcases estan fabri-
cades amb una nova
generació d'alumini i són
extraplanes i antireflec-
tants. 
Així mateix, incorporen el
color negre per contras-
tar d'una manera més efi-
caç amb els colors nor-
matius.

La tecnologia
LED arriba als

semàfors

El director general
d'Urbanisme, Pere Solà,
confia que la nova norma-
tiva que ha de regular les
construccions agrícoles
en sòl no urbanitzable
específicament per als
municipis de les Terres de
l'Ebre pugui començar a
ser aplicada abans de l'es-
tiu. Solà ha avançat que el
pròxim 22 de febrer la
Comissió d'Urbanisme de
les Terres de l'Ebre (CUTE)
rebrà un primer esborrany
del text. L'objectiu d'a-
questa normativa, adapta-
da específicament per a
cadascuna de les quatre
comarques, és unificar cri-
teris entre els diferents
municipis a l'hora d'autorit-
zar edificacions per a ús
agrícola en zones no urba-
nitzables. 
Actualment, ha indicat, es
donen casos de diferèn-
cies substancials entre
termes municipals veïns.

Nova
normativa
urbanística
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Aquesta nit, a les 20 hores,
es presenta,  a la sala d'ac-
tes d'Arrossaires del Delta
de l'Ebre, el llibre-CD que
recull l'obra de Josep Bo,
autor de la mítica cançó, Lo
Carrilet de la Cava. En la
gravació del CD han partici-
pat  La Carrau, Pep Gimeno
Botifarra, Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries,
Pepet i Marieta, Montse
Castellà, Andreu Rifé, Terrer
Roig, Josep Maria Bonet i

Juno. 
I tots a excepció de Pepet,
que s'ha excusat per
motius professionals, esta-
ran presents en aquest
acte. Aquest recull ha des-
pertat molt interès no
només al territori sino,
també, entre el món de la
música folc arreu de
Catalunya pel conjunt d'ar-
tistes que s'han aplegat a
retre homenatge al popular
trobador del Delta. 
El llibre, per la seva banda,
del que en són autors
Gemma Bo (filla menuda de
Josep Bo), Elena Fabra (his-
toriadora) i Arturo Gaya

(periodista i músic que ha
cantat més de mil vegades
Lo Carrilet interpretant el
paper de Quico el Célio),
serà presentat per l'escrip-
tor Baltasar Casanova i
il.lustrat amb la música en
directe de les cançons més
emblemàtiques del compo-
sitor, entre les que hi tro-
bem una nova versió de Lo
Carrilet de la Cava a càrrec
de La Carrau, Dies de festa
interpretada per Pep

Gimeno Botifarra o la tan
ballada Delta del Ebro, ver-
sionada pels Quicos. 
A més a més de les 9
cançons gravades al CD, el
llibre conté una biografia de
Josep Bo, la crònica de 80

anys d'història recent de
Deltebre, una col.lecció de
fotografies inèdites i les lle-
tres i partitures de 20
cançons de l'autor, acom-
panyades dels records que
l'han inspirat. 
Lo Carrilet de la Cava, la
cançó més coneguda de
Josep Bo, ha esdevingut un
himne per a la gent de
l'Ebre. 
El seu autor retrata amb
llenguatge popular mig

segle d'història del seu
poble: terra, treball, cos-
tums, il.lusions i també
desesperances. 20
cançons que dibuixen un
paisatge musical per al
Delta.

Els artistes de les Terres de
l’Ebre retren homenatge al
cantautor, Josep Bo
Els autors del llibre homenatge, són tres, i
un d’ells és la seua filla la menuda

REDACCIÓ

Tot el bo s’acaba... A El Perelló també!
Aquest passat 20 de gener, el Perelló
deia adéu a cinc dies de festa. Les fes-
tes en honor al seu patró, Sant Antoni
Abat, han estat l’excusa perfecta per a

que un any més tot el municipi pogués gaudir de molts actes, uns
molt tradicionals, com els «Tres Tombs» , la «Darrera» o la cone-
guda «Festa del Calmant», beguda típica del municipi elaborada
amb rom, cafè i sucre. I altres més a dreçats a la joventut, amb
diverses activitats pensades expressament per a ells i que durant
aquests dies no tinguessin la necessitat de utilitzar el cotxe. Ara
només cap esperar l’any vinent per tornar-hi...

cedida

Aquest passat dimarts, 19
de gener, s'ha presentat a
l'Ajuntament de Tortosa,
de la mà del regidor de
Fires, Ricard Forés, una
important novetat emmar-
cada dins de la celebració
de la propera 66a Fira
Multisectorial de les
Terres de l'Ebre-ExpoEbre,
i que tindrà lloc entre els
dies 29 d'abril i 2 de maig
de 2010: els I Premis
Ebreambient a la
Sostenibilitat es lliuraràn
dins de la programació del
5è Saló de Medi Ambient,
Sostenibilitat i Nova
Cultura de l'Aigua que tra-
dicionalment es celebra
en el context d'ExpoEbre.

Aquests premis distingiràn
productes, projectes i
estratègies que hagin con-
siderat criteris de sosteni-
bilitat en tots o algun dels
processos de la seva
fabricació, disseny o plani-
ficació, o que estiguin
orientats cap a la sosteni-
bilitat com a producte o
projecte final en el seu ús
per a l'usuari final, i per a
l'entorn físic i social. 
«El que volem,explicava,
Ricard Forés, és donar-li
un nou enfocament a
EbreAmbient dins de l'es-
forç que estem fent en
impulsar les fires del muni-
cipi des de Fira de
Tortosa, tot i les dificul-
tats actuals que atravessa
el sector». 

Tortosa dóna un nou enfoc a EbreAmbient

REDACCIÓ

Ahir dijous, 20 de gener, la
directora del Programa de
Seguretat contra la
Violència Masclista, Alba
Garcia, acompanyada de la
directora dels serveis terri-
torials del DIRIP a les Terres
de l'Ebre, Pilar Andreu, pre-
sentaven el procediment de
prevenció i atenció policial
dels matrimonis forçats a la
seu dels Serveis territorials
del DIRIP a Tortosa. 
Es tracta del primer proce-
diment policial sobre matri-
monis forçats de l'Estat
Espanyol. Des de la posada
en marxa d'aquest procedi-
ment el passat mes de juny,
a tot Catalunya s'han detec-

tat 13 casos amb 14 dones
i nenes implicades. 
Les grans dificultats per a
la detecció dels matrimonis
forçats poden deixar en
situació de vulnerabilitat
població jove, major o
menor d'edat, que es pugui
trobar en un nucli familiar
de risc. 
L'objectiu principal de l'a-
bordatge integral és prote-
gir un nombre important de
nenes i dones sent cons-
cients que es tracta de visi-
bilitzar una pràctica fins ara
difícilment detectable i que
pot tenir incidència entre
determinades comunitats
d'origen estranger i d'ètnia
gitana que viuen a
Catalunya.

Accions per combatre els matrimonis forçats
La Ràpita s'ha presentat
enguany a la Fira
Internacional de Turisme de
Madrid (FITUR) amb un nou
distintiu d'excel·lència turís-
tica, el que li atorga el
Col·lectiu de Cuina la
Ràpita-Delta de l'Ebre, que
ve a sumar-se al d'Estació
Nàutica. Així, la promoció
del municipi com a destina-
ció turística ha anat més
enllà de la seva presència a
l'estand de la marca Terres
de l'Ebre i ha tingut un pro-
tagonisme especial dins
l'espai de Turisme de
Catalunya. Durant l'acte, la
regidora de Turisme, Rosa
Anglés, va destacar el
paper que tenen els col·lec-
tius de cuina com a model
de desenvolupament turís-
tic d'un territori, ja que la
iniciativa de la Ràpita  ha

estat la de reunir els pro-
ductors agroalimentaris de
les Terres de l'Ebre i els
restauradors locals en una
mateixa plataforma de pro-
moció conjunta. En aquest
sentit, el director de
Turisme de Catalunya
també va reconèixer la
feina que està fent el muni-
cipi de la Ràpita i com
aquesta repercuteix en tot
el territori ebrenc, ja que
«la creació d'aquest
col·lectiu de cuina ha
permès l'aparició de les
Terres de l'Ebre dins el
mapa turístic gastronòmic
de Catalunya». «Ara sí
podem dir que Catalunya,

des de la perspectiva gas-
tronòmica, es pot presen-
tar al món des dels Pirineus
fins a les Terres de l'Ebre»,
afegia Ignasi de Delàs.
Sense anar més lluny, el
Col·lectiu de Cuina La
Ràpita-Delta de l'Ebre fou
l'encarregat de servir el
cocktail de benvinguda del

sopar-gala que va oferir
Turisme de Catalunya, a

l'Hotel Princesa USA de
Madrid,  a tot el sector
turístic català el passat
dimecres. 
Ara la propera cita del
Col·lectiu de Cuina La
Ràpita-Delta de l'Ebre serà
el Fòrum Gastronòmic de
Santiago de Compostela,
que se celebra entre el 20

i 24 de febrer.

La gastronomia catalana en tota la seva plenitud

Ahir dijous, 21 de
gener, a la Ràpita es
feia la presentació ofi-
cial del naixement del
Col·lectiu de Cuina la
Ràpita-Delta de l’Ebre, a
càrrec de la regidora de
Turisme de
l’Ajuntament, Rosa
Anglés, i el Director
General de Turisme de
Catalunya, Ignasi Delàs.

«Catalunya... Ja pot es presentar al món des dels Pirineus fins a les TE»

REDACCIÓ

Reunir els productors agroalimentaris de les
TE i els restauradors locals en una mateixa
plataforma de promoció conjunta.

La iniciativa de la Ràpita

Tindrà lloc avui divendres, a les 20 hores,
a la sala d’actes d’Arrossaires 

del Delta de l’Ebre

Presentació

Col·lectiu de Cuina La Ràpita-Delta de l’Ebre.
cedida

REDACCIÓ
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I va empatar sense gols
davant el Premià (0-0) en
una confrontació en què
diverses decisions arbitrals
van crispar als aficionats
rapitencs.
Jordi Fabregat, el tècnic,
opina que «és un tema que
cansa. Ja portem uns
quants partits en els que
han hagut un cúmul d’erra-
des en contra nostra que
ens han perjudicat i que han
decidit. Tinc dubtes en totes
les errades que hem sofert

i, si les analitzo, els dubtes
s’aclareixen. Penso que hi
ha àrbitres que en són cons-
cients, saben el que fan. Així
mateix, tinc clar que influei-
xen en el joc i que transme-
ten inseguretat a l’equip
amb decisions que determi-
nen els partits. Jo intento

aillar als jugadors d’aquesta
qüestió però el cert és que
crea nerviossisme. I aixeco
la mà i dic el que penso.
Tinc  i segueixo tenint molta
il.lusió per treballar però
aquest tema és reiteratiu».
Fabregat, que ja ha parlat
en altres ocasions sobre

aquesta problemàtica, afe-
geix que «estem desprote-
gits. Hi ha àrbitres que fan
un mal ús de l’autoritat, amb
provocacions verbals i ges-
tuals. I aclareixo que no es
pot generalitzar perquè dins
del col.lectiu estic segur
que hi ha persones integres.
Però també crec que són
solidaris entre ells i que si hi
ha un tècnic o un equip que
els molesta saben el que
fan». El tècnic opina que «el
futbol ha evolucionat, però
el que menys ha progressat
és l’arbitratge, en funció a
que cal considerar que ara
hi ha més rapidesa en les
accions de joc que anys

enrera. I és més complicat
per aquest motiu. I hi ha
àrbitres que han jugat a fut-
bol i interpreten el joc però
n’hi ha molts que no han
jugat. Aquests saben el
reglament però desconei-
xen el contexte del joc per
aplicar-lo».
D’altra banda, la Rapitenca
tornarà a jugar a casa diu-
menge. Serà contra el
Manlleu, quart classificat
(12 h). Fa tres jornades que
no perd i ha de seguir millo-
rant. Es quinzena. 
Els problemes seran en
defensa: Manel Subirats i
Pere, per lesió, i Galindo,
sancionat, seran baixa. 

«Estem desprotegits»

Era un partit amb doble
valor. Important per la
Rapitenca per fer un al-
tre pas endavant en la
seua lluita per sortir de
la zona compromesa de
la taula. 

TERCERA DIVISIÓ

Jordi Fabregat es manifesta sobre els darrers arbitratges que ha rebut la Rapitenca

M.V.

«Es un tema que cansa. Ja portem uns quants partits en
els que han hagut un cúmul d’errades que ens han

perjudicat i que han decidit»

Errades arbitrals

L’Amposta va empatar al
camp del Benavent, diumen-
ge passat (2-2). Bé, va ser
el Benavent qui va empatar
ja en temps afegit, arran
d’una falta discutible.

Miguel i Luis, pichichis de
l’equip amb vuit gols, van
avançar a l’Amposta en
dues ocasions. Franc Arti-
ga, el tècnic, manifestava
que «va ser una llàstima.
Amb el 0-1, el partit estava
per al 0-2, amb opcions, i
amb l’1-2, per a l’1-3. Però
no va ser així i en un camp
petit ja sabem que en una
acció aïllada pot haver-hi
una possibilitat i el Benavent

va empatar al minut 94,
quan ja no va haver-hi opció
per a res més».

L’Amposta, novè amb 31
punts, està a cinc de la
quarta plaça. Els tres par-
tits de l’any han acabat amb
empat. Diumenge rebrà el
Palamós. 

El tècnic creu que «han
estat tres jornades en les
que hem merescut més del

que hem tingut. Seria molt
interessant poder fer bons
aquests empats amb un
triomf contra el Palamós. A
més, ens enganxariem amb
el grup capdavanter de la
taula. No obstant, cal tenir
en compte l’entitat del rival i
que, ni molt menys, serà un
partit fàcil».

La línia de l’equip és bona
així com la seua resposta.
El porter del juvenil, Xavi, va
debutar a Benavent.

Víctor ja tornarà diumen-
ge, després de la sanció.
Diego, lesionat, és baixa
mentre que Edgar i Raül Lu-
cha, amb grip, són dubte
per jugar contra el Palamós.

Fer bons els tres empats
L’Amposta, novè amb 31 punts, rebrà diumenge el Palamós (17 h)

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

Jordi Fabregat, tècnic de la Rapitenca.
EMD

Miguel va tornar a marcar diumenge passat.
CANAL TE

El porter Víctor
Contreras torna a una
convocatòria en què són
dubte Raül Lucha, amb
grip, i Edgar.

Proper partit

Héctor Méndez és el pichi-
chi del Tortosa, amb cinc
gols, tot i haver estat lesionat
i també sancionat. Aquesta
setmana va comunicar als
seus companys que deixava
el club. Ha rebut una oferta

d’un equip extremeny, segons
hem pogut saber, el Don Be-
nito, i l’ha acceptada. D’a-
questa forma, estarà més-
prop de casa seua. La junta
del Tortosa no li ha posat cap
problema i el jugador ja s’ha
acomiadat. L’objectiu, se-

gons comunicat de la directi-
va, és fitxar un altre davanter:
«les gestions podrien estar
avançades». Bé això és el
que diu el comunicat i caldrà
esperar si es confirma aquest
suposat interés. En qualsevol
cas, és una marxa que, a ho-

res d’ara, rebaixa la partida
pressupostària destinada a la
plantilla. 

El Tortosa va perdre al
camp del líder Vilafranca (1-0)
i diumenge (16.30 h) visita el
quart classificat, el filial de la
Gramenet.

Héctor Méndez ha causat baixa
El Tortosa va perdre al camp del líder (1-0) i diumenge visita la Gramenet (16.30 h)

REDACCIÓ

CD TORTOSA

El Tortosa juvenil va per-
dre dissabte a Vic (3-1) en
un partit en el que «en mo-
ments puntuals no vam es-
tar a l’alçada i vam donar
massa facilitats en l’aspecte
defensiu», deia Jordi Vide-

llet, el tècnic. A la represa,
un gol de Dani Bel va posar
el Tortosa dins del partit.
Cristian va tenir l’empat
però una altra errada poste-
rior en defensa va significar
la sentència amb el 3-1. El
Tortosa és dotzè. 

Les errades s’acusen
Demà comença la segona volta a El Prat

REDACCIÓ

JUVENIL LLIGA NACIONAL

No sóc un apassionat
del tenis. I he de dir que
les ocasions en què he
pogut jugar-hi, el com-
pany amb el que ho he
fet ha hagut de tenir mol-
ta paciència. Per això no
ha volgut tornar a jugar-
hi...

No obstant, és un es-
port que sempre he se-
guit quan han hagut par-
tits decisius i, sobre tot
els darrers anys, quan
hem tingut (i tenim) juga-
dors excepcionals. 

Des de fa mesos, he
de destacar que encara
tinc més interés pel te-
nis. Sí, i és així perquè hi
ha un rapitenc que em fa
sentir-me més indentifi-
cat amb aquest esport. I
la veritat és que el se-
gueixo, a més de que és
la meua feina, perquè és
un ebrenc i perquè vull
que guanyi.  Aquest rapi-
tenc és Albert Montañés. 

Aquesta setmana
competeix a Austràlia. I
ahir dijous al matí conei-
xiem que havia passat a
la tercera ronda en supe-
rar, amb una remuntada
èpica, a Stephane Ro-
bert i que, en aquesta
tercera, s’enfronta, la
matinada de divendres a
dissabte, a Roger Fede-
rer, el número 1 actual. 

Ja sabem que Albert
Montañés està ben clas-
sificat en l’ATP i que és
un bon professional.
Però, a mi, el fet de que
un rapitenc sigui tan uni-
versal per un esport
m’il.lusiona extraordinà-
riament. I estaré pendent
per poder seguir el par-
tit.

Sense dubte, les Te-
rres de l’Ebre, en gene-
ral, i la Ràpita, en con-
cret, hem d’estar
orgullosos per aquest
motiu. Endavant Albert!.

Montañés

L’opinió de Michel
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L’Aldeana i la Canonja van empatar dimecres (1-1) en partit de re-
cuperació. Pardo va fer l’1-0 però la Canonja va empatar, de pe-
nal, poc abans del descans. A la represa, els ebrencs van portar
més la iniciativa i van gaudir d’opcions com una als primers mi-
nuts o una altra posterior de Joaquin. Els visitants, per la seua
part, arribaven en contraatacs esporàdics. Norbert, encertat, va
evitar amb el peu el xut de Fran, en l’ocasió més clara dels canon-
gins. Ja en temps afegit, una pilota dividida a l’àrea visitant, Gabi
va anticipar-se i va existir un penal que no fou xiulat. Per això hi
havia malestar, recordant que tres dies abans, a l’Ampolla, amb el
0-0, una jugada de gol «legal» fou anulada als aldeans en els da-
rrers minuts. Sergio (2) i Rafel, sancionats, no van poder jugar. 

L’Aldeana reclama un penal en
temps afegit, contra la Canonja (1-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Rodri, porter de l’Alcanar, fou expulsat contra la Cava: «un juga-
dor rival em va obstruir quan jo anava a sacar i llavors vaig soltar
lleugerament el peu. La vermella em va semblar un càstig massa
gran perquè realment fou una acció molt simple. La groga era su-
ficient. Fins ara, a la Primera regional, no m’havien expulsat mai.
Tot plegat, no entenc una sanció de més d’un partit. No sé si hi ha
interés per part d’algú perquè amb l’Alcanar no s’hi comptava i ara
ens veuen allí dalt». La directiva va fer recurs però la sanció ha
quedat en quatre partits. Un fet que ha creat molt malestar. L’Al-
canar, cinquè, va perdre a la Sénia (2-1) en un partit en què va
avançar-se, (gol d’Alberto). L’empat local poc abans del descans
va pesar i a la represa els seniencs van remuntar. Diumenge visi-
ta el Catalònia, després rebrà el R.-Bítem i anirà a Reddis. 

Rodri, porter de l’Alcanar, veu
exagerada la sanció que ha rebut

REDACCIÓ

MALESTAR

L’Ampolla va guanyar l’Aldeana en el derbi (1-0) en un partit amb
doble valor per fugir de la zona compromesa. Els aldeans, que
van acabar amb nou, van protestar una acció de gol anulada amb
el 0-0 (85’), «era correcta», segons ells. Ja en temps afegit, l’Am-
polla va marcar l’1-0. Angel Garcia, tècnic de l’Ampolla, deia que
«la primera meitat fou anivellada, sense ocasions. A la represa,
però, vam dominar jugant amb molta intensitat i creant nombro-
ses oportunitats. Ells van tenir la seua amb la jugada anulada i no-
saltres, ja en temps afegit, vam marcar el gol que va fer justícia».
El triomf fou «molt important» per a l’Ampolla que ja ha recuperat
jugadors, només Albacar és baixa: «ha canviat la dinàmica i ara
és un goig poder entrenar amb un grup de 17 i 18».

Carlos Albacar és l’única baixa de
l’Ampolla, equip que es recupera

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia va véncer l’Ulldecona en un partit que no va començar
bé quan, segons el seu president, Francesc Subirats, «vam estar
descentrats a l’inici i l’Ulldecona, a més del gol, va tenir dos opcions.
No obstant, ens vam refer i vam entrar en el partit, amb els gols d’A-
leix». Un d’ells arran d’un penal protestat per l’Ulldecona. A la repre-
sa, però, les protestes serien locals «pel criteri de l’àrbitre i per dues
epulsions amb targetes grogues que van ser rigoroses». L’ambient
s’escalfà. No obstant, Solla va establir el 3-1. Malgrat això, les pro-
testes d’un sector del públic local van seguir al final, a l’àrbitre i al de-
legat del comitè, tot i la bona intervenció de la junta del Catalònia. 
Hi ha malestar a Jesús per temes arbitrals, amb susceptibilitat per
l’afer Aiguafreda i per altres circumstàncies que han succeït.

El Catalònia, molest amb
l’arbitratge, va véncer l’Ulldecona

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va perdre dis-
sabte passat a Camp Clar (4-
0). Segons el seu tècnic, Gui-
llermo Camarero, «la veritat
és que ja al primer temps no
es va fer el que havíem parlat
i el Camp Clar ja va tenir op-
cions clares que va evitar Po-

vill. A més, tot va complicar-
se encara més amb l’1-0, a
les acaballes del primer
temps i amb l’expulsió, total-
ment rigorosa, de Ferran. A
la represa, arran del 2-0, ja
va existir molta anarquia, ca-
dascú anava pel seu compte
i vam desaparèixer». Cama-

rero considera que «va faltar
concentració i també agres-
sivitat en la majòria de l’e-
quip». Dimarts va haver-hi
teràpia de grup al vestidor. 
S’ha d’intentar canviar la
dinàmica a Cambrils, diumen-
ge. La situació és complica-
da. Molt. El Roquetenc és pe-

núltim a la taula. «N’hem par-
lat i hem de seguir treballant
per canviar la inèrcia que
portem. Sabem que hauriem
de sumar entre 28 o 30
punts en la segona volta per
tenir opcions. Penso que és
possible». Fins ara no hi ha
cap novetat a l’equip.  

El Roquetenc s’ensorra 
a Camp Clar (4-0)

L’equip de Camarero no se’n surt i segueix en la penúltima plaça

REDACCIÓ

PREFERENT 

El Remolins Bítem està vivint
un moments històric. Es
campió d’hivern, juntament
amb l’Ascó. I això després
d’una victòria èpica davant un
rival directe, el Reddis (4-2).
El partit, a més, estava com-

plicat al descans amb el 0-1.
Nacho Pérez, tècnic de l’e-
quip de Bítem, recordava que
«havíem fet una primera part
molt bona, potser la millor
fins ara. Però no vam saber
reflectir-ho en el marcador. I
el Reddis, que es presentava
com l’equip que més punts

havia sumat fora de casa, en
canvi, va aprofitar la seua
ocasió i va fer el gol. No obs-
tant, al descans, vam parlar
de que si seguíem jugant
com ho estàvem fent, el fut-
bol havia de ser just amb no-
saltres». I així va ser. La re-
muntada va arribar, amb el

2-1. Malgrat això, el partit va
tornar a complicar-se: «ens
van xiular una falta que va su-
posar l’expulsió d’Oscar. I en
la jugada posterior va venir el
2-2. Però l’equip, tot i la infe-
rioritat, va refer-se i va reac-
cionar amb la mateixa acti-
tud, aconseguint dos gols

més i el triomf», deia el tèc-
nic. Emili, Jota, Sergio Ruiz i
Marc Baiges -l’artilleria, van
marcar. 

Nacho Pérez acabava
dient que «he de destacar la
trajectòria de l’equip fins al
moment. El seu treball i les
ganes que té de progressar.
La situació és il.lusionant i
per això hem de seguir en
aquesta línia, mantenint la bo-
na actitud». Els de Bítem, re-
bran diumenge l’Ulldecona
(16 h) i després visitaran l’Al-
canar abans d’enfrontar-se
l’Ascó.  

El Remolins-Bítem viu un
moment il.lusionant

Rebrà diumenge a l’Ulldecona (16 h)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Cava va perdre diumenge
a casa contra l’Ascó (2-3) i no-
més ha sumat un punt dels da-
rrers nou. També cal dir que
s’ha enfrontat contra dos rivals
directes. Aquests resultats
coincideixen amb la baixa per
lesió del seu davanter referent:
Nico. El mateix jugador va de-
clarar la setmana passada que

esperava poder tornar contra
l’Hospitalet, un partit que s’ha-
via demanat d’avançar-se al
dissabte però que es disputarà
diumenge (17 h). Diumenge
passat, en un duel de primers
classificats, l’Ascó va sorpen-
dre aviat. Segons Robert Can-
tó, tècnic del CD la Cava: «vam
sortir adormits. Posterior-
ment, vam empatar amb un

gol d’Eros, de córner, i el partit
va igualar-se. Però la veritat és
que a casa ens costa molt i els
rivals, a més, ens fan mal al
contraatac. Així l’Ascó va esta-
blir l’1-3. És cert que vam tenir
arribades però, tot i fer el 2-3,
no vam poder empatar». Joel
va tornar a jugar. Ondazabal,
amb una falta magistral, va fer
el 2-3. Juan A.Marin (2) i Roger

van marcar pels asconencs. 
Cantó aclaria que «tal com

han anat els darrers partits de
casa, en l’aspecte ofensiu te-
nim dependència de Nico».
L’Ascó, amb un triomf de pres-
tigi, és líder empatat a punts
amb el R. Bítem. La Cava és
tercer, a tres punts.

Nicodependència?
La Cava no guanya des que està lesionat el seu pichichi

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Emili va marcar.
CANAL TE

PRIMERA REGIONAL
Manel (Valls)         18 gols
Aleix (Catalònia)        17
Gallego (Reddis) 16
Nico (la Cava) 16
Marc (R. Bítem)        14
J. Antonio (Ascó)       14
Jota (Rem. Bítem)      10
Alberto (Alcanar)        10
Fran (Canonja)            9
Eugeni (Catalònia)       9
Magí (Gandesa)          8
Emili (Remolins-B)        7
Mohedano (Gandesa)   6
Oscar (Alcanar)           6
Gentilesa Futbolme

GOLEJADORS

Aleix ja porta 17gols.
ME

L’equip que entrena
Nacho Pérez està
empatat a punts amb
l’Ascó, en el liderat, al
final de la primera volta.

Campions d’hivern

Toni Calafat, que estava
al Tortosa, ha fitxat amb
la Joventut Esportiva
Ascó Escola de Futbol.

Fitxatge a Ascó

El Roquetenc comença la
segona volta del
campionat visitant el
Cambrils, diumenge.

Segona volta
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La lesió al genoll de Lleixà, porter del S. Bàrbara, comportarà que
Jordi Roca hagi d’alinear a Lluís, porter del juvenil que ja ha jugat
en altres jornades. Així mateix, cal informar que Ivan Renau té una
lesió als lligaments del seu genoll i serà baixa en els propers par-
tits.

El Santa Bàrbara va guanyar diumenge passat el filial de la Ra-
pitenca (2-1). Es la tercera victòria seguida d’un equip que es con-
solida després de la renovació soferta aquesta temporada i que
ja s’acosta a les expectatives creades. Borrell i Cristian Gallardo
van marcar els gols del Santa. Els de Roca, que diumenge rebran
el filial de l’Amposta, són desens. El filial de la Rapitenca, per la
seua part, no pot acabar d’enlairar-se en no encadenar dues victò-
ries seguides. En la jornada vinent, visitarà el Pinell. Els rapitenc
són dotzens.

Lluís Domènech, porter juvenil del Santa
Bàrbara, jugarà amb el primer equip diumenge

SEGONA REGIONAL

El Perelló va guanyar, en festes, el Batea (1-0) en un partit que es
va decidir amb el gol de Fouat (85’). Segons Harri Arraut, tècnic
perellonenc, «vam dominar totalment davant un Batea que va jugar
molt replegat i que ens va dificultar molt el nostre joc. Ells van te-
nir dues opcions, una d’elles va salvar-la Gallego poc abans del
nostre gol. I nosaltres vam arribar amb més contiinuïtat fins que
vam trobar el premi amb l’1-0». El Perelló, que dimarts va jugar
amb el Reus, està buscant un davanter: «estem il.lusionats per llui-
tar per la segona plaça i amb aquesta incorporació, si arriba, pen-
so que podem tenir bones opcions», deia Harri. Diumenge rebrà el
Camarles, en el derbi. Gaspar, tècnic del Batea, recordava que «va
ser un gran partit, pels dos equips. El més just era l’empat perquè
nosaltres també vam tenir opcions a més d’un penal xiulat i que,
després de les protestes locals, l’àrbitre no va concedir».

El Perelló buscar un davanter per apuntalar la
seua plantilla en la lluita per la segona plaça

SEGONA REGIONAL

El Masdenverge va obtenir un triomf molt valuós al camp d’un
rival directe en la lluita per la permanència. Va guanyar al
camp del filial del R. Bítem en un partit igualat en el que els
locals no van estar encertats en les ocasions que van crear
i en el que van topar amb els pals de la porteria rival. Edu va
avançar el Masdenverge a la primera meitat i a la segona, tot
i la insistència dels locals, l’empat no va arribar i ja al final,
en un contraatac, els visitants van sentenciar amb el 0-2,
obra de Felip. Pau, en temps afegit, establia el 0-3. Un triomf
treballat per als de Moncho que ara són quinzens. Els de Bí-
tem, que van considerar el resultat com a «injust» són set-
zens.

El Masdenverge agafa oxigen amb un
triomf amb doble valor a Bítem (0-3)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Camarles va sumar el segon triomf seguit i, d’aquesta ma-
nera, suma 24 punts i puja fins la setena plaça. Un partit que
«nosaltres vam dominar i en el que vam merèixer la victòria»,
deia Ramon Barbosa, tècnic camarlenc que, no obstant, tam-
bé recordava que «amb el 0-0, Enric va aturar un penal, un
fet que va ser clau». Una acció de Quique Cornejo que va des-
viar un defensa rival va valdre els punts. L’Horta, per la seua
part, amb dos partits per a recuperar, també s’estabilitza
després de guanyar el Benifallet (2-0). Es novè. El filial de
l’Amposta, amb qui va debutar Oscar Camarero (R. Bítem), va
empatar a Corbera i és sisè (0-0). 
La lluita per la segona plaça està encara molt oberta.

Camarles, amb dues de seguides, i
Horta reaccionen amb les victòries

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Godall, per les obres dels nous vestidors, va jugar nou par-
tits fora de casa en l’inici de lliga. Va canviar l’ordre en diverses
jornades. Ara, coincidint amb el final de la primera volta i l’inici
de la segona, en disputarà deu de seguits com a local, una cir-
cumstància que, si l’aprofita, potser molt favorable per poder
aproximar-se a les tres primeres places. Els godallencs van per-
dre a Roquetes (4-2) en un partit en el que amb el 2-2 van anar
a buscar el tercer gol i el Roquetenc, ordenat i ben posat en de-
fensa, va decidir amb la velocitat de Laureà (2 gols al contraa-
tac). Els de Ponce són líders. Els equips de dalt no van fallar i
altres com el Tivenys i el Catalònia s’acosten a la POMADA de con-
junts amb opcions. 

El Godall afronta, a partir de
diumenge, deu partits seguits a casa

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

Jesús Ferreres, amb el gol de diumenge, amplia
l’avantatge al capdavant de la taula 

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL 

Juanjo Balfegó, tècnic de
l’Ametlla, va estar, juntament
amb David Torres, tècnic del
Jesús i Maria, al programa
MÉS ESPORT de CANAL TE.
L’entrenador calero va aclarir
que «el triomf del Jesús i
Maria va ser totalment

merescut. No hi ha res a dir.
Es el millor equip i penso que
serà el campió, tot i que
queda tota la segona volta
per disputar. Té molts recur-
sos i és molt potent, princi-
palment a pilota aturada».
Balfegó, una vegada va
conèixer la designació de

Moisés Vizcarro pel partit va
avisar, el dia abans, que ja
havia viscut «experiències
complicades» amb aquest
col.legiat, quan era entrena-
dor de l’Ametlla, en una etapa
anterior, i quan va estar al
Deltebre. «Vaig demanar als
jugadors que no el miressin i

que no li diguessin res.
Malgrat això, ens va xiular
fins a 32 faltes en el primer
temps. No ens va deixar
jugar i, a la vegada, donava
moltes possibilitats a un rival
extraordinari en aquestes
jugades, tot insistint en què el
Jesús i Maria va decidir al
minut 20 i que va ser un just
guanyador. I que el resultat
fou fins i tot curt. A la represa
només ens va xiular-ne nou.
Què passa? El meu equip era
un altre?». Balfegó, durant el
primer temps, va fer-li una

apreciació a Vizcarro, que va
anar com un coet cap a la
seua banqueta: «ho vaig
comentar amb els meus
jugadors i el delegat. Seria
fer-li un comentari i vindria
directament». Llavors el tèc-
nic va marxar: «no vaig
donar-li el plaer de que em
mostrés una targeta.  Vaig
abandonar la banqueta».
L’entrenador afegia que «a
partir d’ara, quan em xiuli
Moisés Vizcarro, estigui on
estigui, demanaré no estar a
la banqueta». 

Balfegó: «quan ens xiuli Moisés
Vizcarro, no estaré a la banqueta»

El tècnic de la Cala recorda un «idil.li» que ja ve de fa uns anys
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Jesús i Maria, líder i refe-
rent del futbol tarragoní,
rebia en el darrer partit de la
primera volta l’Ametlla, equip
capdavanter a la taula. I els
de Torres, seguint el guió
d’altres jornades al seu
camp, no van perdonar. I ja
des del principi van fixar

territori, fidels al seu estil i
aprofitant les seus armes pri-
vilegiades, marca de la casa. 
Ximo penja la pilota a l’àrea
arran d’una falta, s’origina
una segona jugada i Iku, molt
incisiu, va fer l’1-0. El partit
era molt intens i el líder impri-
mia el ritme habitual, com un
equip anglès. L’Ametlla, ben

posada, aguantava i ho
intentava però davant de l’e-
ficàcia del rival, en accions a
pilota aturada, poc es podia
fer. Era el minut 15 i un cór-
ner va rematar-lo Jesús
Ferreres establint el 2-0. Els
de la Cala, crispats amb les
faltes que xiulava l’àrbitre, no
van renunciar i van insistir.

No obstant, un contraatac
molt ben elaborat va propi-
ciar el 3-0, obra de Miguel.
Era el minut 20. El duel, ja
bastant decidit, va seguir
equilibrat al centre del camp.
A la represa, va tendir a tren-
car-se. 
El Jesús i Maria va gaudir de
noves ocasions que va evitar
el porter de la Cala. Els de
Balfegó, per la seua part, no
van defallir i també van gau-
dir de les seues, obtenint el
premi ja al final amb un gran
gol, de Manel, que va culmi-
nar una jugada col.lectiva. 

La UE Jesús i Maria és líder de líders
en acabar la primera volta

Va guanyar l’Ametlla i no ha perdut cap partit (3-1)
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Una acció del duel entre el Jesús i Maria i l’Ametlla, de diumenge.
CANAL TE

Diumenge el líder
rebrà el Deltebre en el
derbi. 

El Deltebre va perdre
al Pinell (2-0). Es la se-
gona derrota seguida.
No obstant, mereixia
més perquè amb l’1-0
va pressionar amb in-
sistència i va poder em-
patar. Ja al final, els lo-
cals van sentenciar. 

Derbi: Jesús i
Maria-Deltebre

Segona volta

Jesús (J. i Maria)       21 gols
Alberto (Olímpic)             14
Jefrey (J. i Maria)             13
Méndez (Corbera) 13
Iku (Jesús i Maria)            13
Pau (S. Bàrbara)              12
Robert (Deltebre)             12
Cornejo (Camarles) 12
Toni (Pinell) 12
J. Prats (Horta)               11
Yalti (Batea)                    10
Andreu Roi (Rapitenca)
1 0
X. Gilabert (Deltebre)         9

Abdul (Batea)                   9
Nico (Perelló)                  8
Fran Moreno (Perelló)       8
Josep (Rapitenca)            8
Rabah (Vilalba) 8
D. Avila (Pinell)                8
Borrell (S. Bàrbara)          8
Pau (Masdenverge)          7
Manel (Ametlla)               7
Adrià (Corbera)               6
Morillo (Ametlla)              6
Tudela (Perelló)               6

Gentilesa futbolme. http://www.icompe-
ticion.com/ic/1/5/10/SEGONA_CATE-
GORIA_- _Grup_1.asp?modo=jornada

REDACCIÓ
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Aldeana-Ametlla (16 h)
Rem. Bítem-Olímpic (17.30 h)

Diumenge
Corbera-Horta (16 h)

S. Bàrbara-Amposta (16 h)
Pinell-Rapitenca (15 h)

Jesús i Maria-Deltebre (15.30 h)
Vilalba-Masdenverge (15.30 h)

Batea-Benifallet (15.45 h)

RESULTATS
17a jornada Segona regional

Rem. Bítem-Masdenverge 0-3

Perelló-Batea 1-0

Aldeana-Olímpic 0-5

Camarles-Vilalba 1-0

Jesús i Maria-Ametlla 3-1

Pinell-Deltebre 2-0

S. Bàrbara-Rapitenca 2-1

Corbera-Amposta 0-0

Horta-Benifallet 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 17 67 20 47

2. Pinell 16 33 15 33

3. Perelló 16 36 24 33

4. Ametlla 16 29 19 30

5. Olímpic 17 38 26 28

6. Amposta 16 24 17 24

7. Camarles 17 24 27 24

8. Deltebre 16 28 26 24

9. Horta 15 26 18 23

10. S. Bàrbara 17 33 29 23

11. Batea 16 26 23 23

12. Rapitenca 17 38 33 22

13. Corbera 17 33 34 20

14. Vilalba 16 21 36 17

15. Masdenverge 16 20 35 17

16. Remolins-Bítem  17 23 42 14

17. Benifallet 16 25 36 12

18. Aldeana 16 12 76 2

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Campredó-Atlas (17 h)
Móra la Nova-Tivissa (16.30h)

Tivenys-Roquetenc (15 h)
Jesús i Maria-Torre Espanyol (17.30 h)

Ulldecona-Ginestar (16 h)
Diumenge

Godall-Alcanar (15 h)
Flix-Rasquera (16 h)

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

RESULTATS
16 jornada Tercera regional

Roquetenc-Godall 4-2

Alcanar-Torre Espanyol sus

Jesús i Maria-Flix 0-5

Catalònia-Ulldecona 2-0

Ginestar-Arnes 6-1

Benissanet-Rasquera 2-1

Tivissa-Tivenys 2-4

Atlas Tortosa-Móra la Nova 0-2

Campredó-Fatarella 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 15 40 18 35

2. Ginestar    15 50 25 33

3. Flix  16 50 19 33

4. Campredó 16 30 14 31

5. Mora Nova 16 24 13 30

6. Godall 16 39 29 27

7. Tivenys 16 37 27 27

8. Catalònia               15 27 18 26

9. Alcanar     15 23 18 26

10. Tivissa                16 33 32 24

11. Benissanet           15 18 29 19

12. Atlas Tortosa        16 23 26 16

13. Rasquera 15         29 31 16

14. Fatarella       15 14 35 14

15. Arnes       15 21 37 13

16. Ulldecona     15 18 32 12

17. Jesús i Maria      15 22 52 5

18. Torre Espanyol       14 14 59 3    

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Icomar-Cambrils (17 h)
Reddis-Vilaseca (17 h)

Diumenge
Torredem.-Canonja (16 h)
Ampolla-Gandesa (16 h)
Valls-Aldeana (16.30 h)
la Cava-Hospitalet (17 h)

la Senia-Ascó (16 h)
Catalònia-Alcanar (16 h)

Rem. Bítem-Ulldecona (16 h)

RESULTATS

17 jornada, Primera regional 

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 17 54 30 35

2. Ascó 17 31 19 35

3. la Cava 17 36 26 32

4. Reddis 17 33 25 31

5. Alcanar 17 35 21 29

6. Valls 17 34 27 29

7. Canonja 17 28 26 27

8. Gandesa 16 34 27 25

9. Catalònia 17 40 29 24

10. Torredemb. 16 30 30 23

11. Ampolla 17 21 22 23

12. Ulldecona 17 29 36 22

13. la Sénia 17 20 24 21

14. Aldeana 17 25 32 21

15. Hospitalet 17 24 32 16

16. Cambrils U. 17 26 46 16

17. Vilaseca 17 17 36 14

18. Icomar 17 12 41 8

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Mollerussa-Morell

S. Ildefons-Cervera

O. Can Fatjó-Viladecans

Catllar-Canyelles

Vista Alegre-Torreforta

Camp Clar-Martorell

Cambrils-Roquetenc (diu 17h)

Alcarràs-Pub. Cases

Horta-Sitges

RESULTATS

17 jornada, Regional preferent

Camp Clar-Roquetenc 4-0

Alcarràs-Horta 1-1

O. Can Fatjó-Canyelles 2-1

S. Ildefons-Viladecans         4-0

Vista Alegre-Martorell 3-1

Catllar-Torreforta 0-0

Mollerussa-Cervera 0-2

Cambrils-Pub. Cases 5-3

Morell-Sitges 4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 17 39 22 38

2. Vista Alegre 17 39 23 34

3. Pub. Cases 17 37 29 34

4. Horta 17 26 13 28

5. Cambrils 17 28 24 25

6. Cervera 16 25 22 25

7. Alcarràs 17 27 27 25

8. Torreforta 17 23 19 24

9. Canyelles 17 34 38 24

10. Catllar 17 24 33 24

11. S. Ildefons 17 31 27 22

12.  Mollerussa 17 31 33 22

13. Camp Clar 17 34 31 21

14. Sitges 17 27 28 21

15. Viladecans 17 20 29 21

16. Morell 16 22 23 20

17. Roquetenc 17 18 30 13

18. Martorell 17 16 50 2

Regional preferent

L’Ascó va véncer al camp de la Cava i és colíder de la Primera regional
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

Remolins-Bítem i Ascó,
que s’enfrontaran en tres
jornades, són els líders
de la Primera regional,
empatats a punts.

Líders
PRÒXIMA JORNADA  
Amposta-Palamós
Balaguer-Benavent

Olesa-Europa
Pobla Mafumet-Reus D.

Santboià-Cornellà
Hospitalet-Llagostera

Prat-Cassà
Blanes-Vilanova

Premià-Castelldefels
Rapitenca-Manlleu

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 21 15 6 0 44 5 51
2. Reus 21 12 6 3 45 14 42
3. Santboià 21 11 6 4 43 23 39
4. Manlleu 21 9 9 3 29 19 36
5. Cornellà 21 10 6 5 26 28 36
6. Prat 21 10 5 6 34 21 35
7. Llagostera 21 9 6 6 34 21 33
8. Europa 21 8 8 5 32 29 32
9. Amposta 21 7 10 4 33 28 31
10. Balaguer 21 7 6 8 33 32 27
11. Palamós 21 8 2 11 28 28 26
12. Pobla Mafumet 21 7 5 9 27 32 26
13. Castelldefels 21 7 5 9 28 36 26
14. Vilanova 21 6 6 9 23 36 24
15. Rapitenca 21 6 5 10 27 36 23
16. Benavent 21 5 6 10 21 40 21
17. Premià 21 5 3 13 18 28 18
18. Cassà 21 5 3 13 27 44 18
19. Blanes 21 4 4 13 25 44 16
20. Olesa 21 2 7 12 12 39 13

Tercera divisió RESULTATS
21a jornada, Tercera divisió

Llagostera-Santboià 4-1
Cassà-Hospitalet 0-6
Castelldefels-Blanes 2-0
Rapitenca-Premià 0-0
Benavent-Amposta 2-2
Europa-Balaguer 2-2
Cornellà-Pobla Mafumet 1-1
Manlleu-Palamós 2-0
Reus-Olesa 5-0
Vilanova-Prat 3-2

PRÒXIMA JORNADA
Santfeliuenc-Vilafranca

Banyoles-Rubí
Poble Sec-Mataró
Peralada-Montcada

S. Cristobal-Muntanyesa
Tàrrega-Marianao
Vilassar-Guíxols
Sants-Igualada

Masnou-Iberiana
Gramenet Milan-Tortosa

RESULTATS
19 jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Marianao 4-1

Santfeliuenc-Rubí 3-0

Masnou-Gramenet 2-0

Sants-Iberiana 5-1

Vilassar-Igualada 0-2

Vilafranca-Tortosa 1-0

Tàrrega-Guíxols 5-1

Banyoles-Mataró 4-1

Peralada-Muntanyesa 2-2

Poble Sec-Montcada 2-5

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 19 28 12 40

2. S. Cristobal 19 29 19 35

3. Peralada 19 28 21 35

4. Gramenet 19 34 21 32

5. Sants 19 32 22 32

6. Muntanyesa 19 29 22 31

7. Igualada 19 24 24 31

8. Santfeliuenc 19 24 21 30

9. Tàrrega 19 27 22 29

10. Masnou 19 31 27 29

11. Rubí 19 27 21 28

12. Poble Sec 19 30 32 26

13. Guíxols 19 22 24 25

14. Banyoles 19 19 30 25

15. Iberiana 19 28 33 23

16. Tortosa 19 20 27 22

17. Montcada 19 24 25 20

18. Marianao 19 14 32 13

19. Vilassar 19 12 29 11

20. Mataró 19 17 35 9

                                                                                                                        



DIVENDRES 22
DE GENER
DE 2010 17

diarimés
ebreesports

www.mesebre.cat

Tot i l’inici del partit, el
tenista de la Ràpita no va
defallir i va seguir lluitant
fins decantar-lo al seu
favor. En la següent
ronda de l’Open
d’Australia (tercera),
Albert Montañés s’enfron-
ta al suís Roger Federer,
el número 1. 
El rapitenc i Federer han
jugat en dues ocasions.
Tots dos enfrontaments

van acabar amb
victòria del suís. 
Les Terres de

l’Ebre i, per descomptat,
la Ràpita, estaran total-
ment al costat de
Montañés i donaran
suport al tenista ebrenc
universal.
D’altra banda, informar
que Albert Montañés i
Martin Vasallo-Argüello
van passar a la segona
ronda en dobles, després
de superar als argentins
Acasuso i Prieto, per un
doble 6-4. Ara havien de
jugar contra el tàndem
format pel canadenc
Daniel Néstor i el serbi
Nenad Zimonjic, cap de

El rapitenc Albert Montañés
s’enfronta a Roger Federer

El rapitenc va superar
al francès Robert per
4-6, 6-7, 6-2, 6-3 i 6-2
després de tres hores i
vint minuts de joc. O si-
gui, que va haver de re-
muntar.

TENIS

Serà en la tercera ronda de l’Open d’Austràlia 

REDACCIÓ

A l'Amposta Lagrama li
està costant reenganxar-se
a la competició després de
l'aturada nadalenca i va
patir en excés per vèncer
el Molins de Rei. Les locals
arribaven al descans amb
avantatge (16-14), però
havent estat en per sota en
algun tram del partit.
Malgrat que l'Amposta va
fer excessives concessions
amb pèrdues constants, el
millor del partit és la victò-
ria que manté l'equip cin-
què, amb 15 punts.
Per la seua part, el juvenil
femení de 1a. catalana va
guanyar a la pista del Sant
Quirze i continua sent el
líder (28-31).

Va ser un triomf treballat a
la pista del quart classifi-
cat. Tot i tenir la baixa de la
portera, Marta Gálvez (ho
serà per lesió durant un
mes), l’equip va respondre
amb bona actitud i va
saber sofrir davant de la
pressió i empenta del rival. 
El conjunt ampostí segueix
ferm a la Lliga de
Catalunya, contant els par-
tits disputats per victòries.

L’Amposta Lagrama pateix
per vèncer el Molins de Rei
Va guanyar per 27-26, en un partit igualat

REDACCIÓ

HANDBOL

El diumenge vinent, remers
ebrencs participaran a
l’Estatal de llarga distància
que tindrà lloc a terres
gallegues, concretament a
Tui. Tortosa estarà repre-
sentada per Marc Montany i
Adrià Muntaner, Albert
Forcadell (4 skull) i al 8
sènior d’Àlex i Dani
Sigurbjönson, Pau i Xavi
Vela, Dani Burjalés, Omar
Aymerich, Angels Alonso i
Cinta Benaiges (timonel).
Cal dir que també pendran
part a l’Estatal de
Remergòmetre que tindrà

lloc en la mateixa localitat
demà dissabte. Per la seua
part, Amposta comptarà
amb el 4 skull de Joan
Fernandez, Andreu Castellà,
Francesc Franch i Xavi
Sospedra, en la prova de
llarga distància. Tots ells i
Aina Cid també participaran
en el remergòmetre.

Serà el diumenge vinent, a la localitat de Tui
REDACCIÓ

REM

El millor gos que tenia el
musher tortosí Kiko Vallespí
va morir enverinat mentre
efectuava un entrenament.
Un inconvenient important
que va fer plantejar a Vallespí
la possibilitat de no competir
en la Pirena 2010 que està a
punt de començar. Una pèr-
dua sensible per la competi-
ció i que també afecta l’as-
pecte anímic del represen-
tant ebrenc.

Demà dissabte és la presen-
tació oficial dels equips a
Saragossa i Vallespí té pre-
vist, segons va informar Diari
Ebre, estar-hi. Diumenge ja
farà la primera etapa: la
Partacua-Nieve de Aragon,
de 26 quilòmetres. La com-
petició acabarà el 6 de
febrer a la Molina. Vallespí ha
pogut perdreopcions però
lluitarà per ser el més com-
petitiu possible, com sem-
pre. 

Kiko Vallespí, ok

Remers ebrencs a l’Estatal
que tindrà lloc a Galícia

Tot i les dificultats, estarà a Pirena 2010
REDACCIÓ

MUSHING

El 31 de desembre es cele-
brarà la primera cursa de
muntanya del Circuit de cur-
ses de muntanya de Les
Terres de l'Ebre. Hi haurà
dos modalitats: Cursa on s’a-
rribarà fins al cim de la Creu
de Santos passant per
Balneari de Cardó pels més
atrevits i valents; i la Marxa
que serà una bona passeja-
da amb esmorzar inclòs i es
realitzarà el primer safari

fotogràfic. Hi haurà regals i
un bon dinar pers tots els
participants. La resposta ha
estat massiva i, en el
moment del nostre tanca-
ment, ja hi ha 400 inscrits.
L’organització havia tancat
les incripcions, tot i que fins
dimarts poden haver-hi reser-
ves a l’espera de la confirma-
ció definitiva dels que ja
s’han apuntat.  
Més informació: http://cursadel-
pastisset.blogspot.com/

«Cursa del Pastisset»
Les inscripcions ja estan tancades

REDACCIÓ

I CURSA DE MUNTANYA DE BENIFALLET

Pau Folqué és un jove
benifalletenc estudiant de
segon de batxillerat a l’IES
Roquetes. Com a la resta
dels seus companys, se li
va demanar un treball de
recerca d’un tema per
escollir. El seu fou espor-
tiu i dedicat a un jugador
històric del seu poble. El
títol del treball és «El
Romario ebrenc: José Luis
Margalef». Segons Pau,
«era una forma de fer un
reconeixement al millor

esportista de Benifallet i
un dels millors de les TE.
El treball consta d’una bio-
grafia esportiva, des que
va començar a jugar a
Benifallet i fins que va pen-
jar les botes al poble».
Pau Folqué és un jove
emprenedor que ha
col.laborat en mitjants de
comunicació esportius del
territori. Marià-Blai Lleixà,
el tutor, segur que posarà
bona nota a tota la recer-
ca que ha fet aquest jove
benifalletenc.

«El Romario ebrenc»
REDACCIÓ

El juvenil femení de 1a.
catalana va guanyar a
Sant Quirze i és líder,
comptant amb victòries
els seus partits

Líder

Montañés va haver de
remuntar contra el
francès Stephane
Robert.

Remuntada

Tot i les baixes, el conjunt
de la capital del Baix Ebre
va jugar amb molta concen-
tració i no va donar cap
tipus d’opció al seu rival. El
resultat al descans ja deixa-
va ben clar la diferència que
hi havia entre un equip i l’al-
tre (21-3). Amb aquest
triomf, l’Handbol Tortosa
Hidrocanal assoleix la pri-
mera plaça del seu grup,

empatat a punts amb
l’Handbol Valldoreix, però
superant-lo ampliament per
la diferència de gols. Els
dos primers classificats
dels dos grups, dispiuraran
les fases finals del
Campionat de Catalunya.
L’Handbol Tortosa
Hidrocanal segueix la seua
trajectòria ascendent i, set-
mana a setmana, va acon-
seguint els objectius mar-
cats.

L’Hanbol Tortosa
Hidrocanal no dóna opció
Va superar el CH Barberà per 46-4 i és líder

REDACCIÓ

HANDBOL

Tortosa i Amposta hi
competirani també
pendren part a l’Estatal
de Remergòmetre.

Remergòmetre

José Luis Margalef i Pau Folqué.
Cedida

Roger Federer, número 1 del món, és el proper rival de Montañés.
Cedida
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L’ENTREVISTA

Més que El Crack de la set-
mana, avui, amb la UE Je-
sús i Maria, hauríem de dir:
El Crack del que portem de
temporada.

I és que la que està fent el
Jesús i Maria, a la Segona
regional ebrenca, és de tra-
ca i mocadors. S’ha acabat
la primera volta i porta camí
de rècords. Sí, sí. Es així.
Per a sortir a EL LARGUERO. O
que el company Enric Pujol,
al Diari de Tarragona, tragui
els arxius de sobre l’armari i
comenci a recordar que ca-
sos com aquest, fins ara,
n’hi ha pocs. Molt pocs.

En podem trobar un simi-
lar, la temporada 95/96,
quan aquell Santa Bàrbara
amb Ernesto, Carlos Bernar-
do, Carlos Rodriguez, Min-
go, el galerenc Juan Carlos
Tomàs...va quedar campió
cinc jonades abans d’aca-
bar el campionat, amb 83
punts. Però aquell equip,
també històric, durant la pri-

mera volta va perdre un par-
tit, al camp de l’Horta. El Je-
sús i Maria no n’ha perdut
cap. 

Els de l’Aube han sumat
47 punts de 51, només han
cedit dos empats, al camp
del Pinell i del Perelló, segon
i tercer classificats. Ha
aconseguit 67 gols i només
n’ha encaixat 20. 

La seua trajectòria no
passa desapercebuda per
ningú. A més, el que cal des-
tacar és que és molt compli-
cada d’aconseguir en una
categoria competitiva com
ho és la Segona regional
ebrenca.

«Déu n’hi do la temporada
que està fent el Jesús i Ma-
ria», és el comentari general
quan es parla de futbol a la
nostra demarcació. 

El secret és el treball i la
consolidació d’un equip que
fa quatre anys que està en-
trenat per una persona de la
casa. Un membre de la nis-
saga dels Torres que ha su-
posat un relleu generacional
a la banqueta.

Aquesta plantilla va anar
forjant-se i amb gent dels
planters i amb incorpora-
cions que s’han anat pro-
duint i que han anat encai-
xant en el projecte (per la
seua qualitat humana i fut-
bolística), el Jesús i Maria va

anar progressant fins arri-
bar a la temporada passada
i fer una segona volta me-
morable, tenint opcions
d’ascens fins les darreres
jornades. Era el principi.

Aquella plantilla s’ha man-
tingut i se li ha donat el mot-
lle adequat amb incorpora-
cions que han estat en la
línia del perfil establert.

I els resultats aquí estan.
Un conjunt molt ben adaptat
al seu terreny de joc, molt
potent i compensat. Juga
els partits amb moltíssima
intensitat i amb una actitud
privilegiada.

I és letal en les accions a
pilota aturada. Espectacu-
lar. El planer Ximo (no és l’u-
nic jugador d’aquesta locali-
tat del Jesús i Maria, en són
quatre) desplaça i col.loca
la pilota al cor de l’àrea on
els rivals, tot i saber-ho, no
poden amb l’artilleria de l’Au-
be. I, com un clàssic equip
anglès (en té totes les ca-
racterístiques) és extraordi-
nari en les segones juga-
des. Això és perquè els
seus jugadors estan habi-
tuats i perquè tenen qualitat

per intuir on aniran aquestes
segones jugades. I perquè
estan jugant a un ritme su-
perior que genera que s’an-
ticipen i que sentencien els
partits, quan juguen a casa,
durant els primers minuts. 

David Torres, tècnic de la
casa, comentava que «la
trajectòria que estem por-
tant és molt bona i estem
molt satisfets. Però queda
molt i hem d’anar partit a
partit. I el que compta és el
final. Fa anys que estic al
futbol i he vist moltes co-
ses, com una temporada en
la que havíem sumat 28
punts en la primera volta i
en què vam acabar baixant
en la darrera jornada. Per
tant, s’ha de seguir treba-
llant de la mateixa forma.

Vam fer una pretemporada
molt completa i ara a Nadal
vam continuar entrenant.
Això es nota. A més, l’equip
és una pinya. Hi ha un gran
ambient entre tots, és una
altra de les claus». 

Una família és el Jesús i
Maria, com altres clubs del
nostre territori. Això és veu
en arribar a l’Aube. Gent im-
plicada, treballant al bar i
amb el que faci falta, sacrifi-
cant-se pel club de la seua
vida. «Ens passem les hores
aquí al camp, entre el futbol
base i el primer equip. Però
tot val la pena perquè ens
agrada», va dir Mario Róde-
nas, el president del club,
quan va estar a CANAL TE. El
president i tot l’entramat del
Jesús i Maria, jugadors, tèc-

niccs, directius, afició i pa-
trocinador viuen il.lusionats
el moment. La foto de la
plantilla, per la primera volta
que ha fet, és per emmar-
car. Ja és històrica. Ara que-
da la segona. Però, pel que
han fet fins ara, la UE Jesús
i Maria a la segona regional,
mereixia ser el nostre
Crack. Ja ha batut rècords i
si continua així, en sentirem
parlar més encara. «La notí-
cia serà, durant la segona
volta, qui podrà guanyar el
Jesús i Maria, equip que po-
dria acabar el campionat
sense perdre. Jugarà una lli-
ga particular a partir d’ara.
Es un conjunt molt fort i sen-
se dubte el millor del grup»,
deia Balfegó, tècnic de l’A-
metlla, darrer rival. I així és. 

El Jesús i Maria, en disset jornades que té la
primera volta, ha guanyat quinze partits i només
ha cedit dos empats. I ha marcat 67 gols...

No ha perdut cap partit

Avui: UE JESÚS I MARIA, CAMPIÓ D’HIVERN A LA SEGONA REGIONAL, GRUP EBRENC

EL CRACK de la setmana

L’EBRESPORTIU
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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
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Per reservar:

Per variar, avui no cuinarem cap plat, us presentem un còctel dels càssics: el Bloody Mary

Avui hem fet una excepció i el
plat de la setmana s'ha conver-
tit en la beguda de la setmana,
avui us presentem de la mà
d'en Jordi Gilabert, la recepta
del Bloody Mary. Per preparar
aquesta beguda, necessitarem
suc de llimona, suc de tomata,
vodka, sal, pebre, tabasco, sal-
sa anglesa i una fulla d'api. Ne-
cessitarem un got llarg on intro-
duirem uns glaçons per
refredar el vidre, un cop el got
estigue ben fred, ens desfarem
del residu d'aigua i hi afegirem
15 ml de suc de llimona, 90 ml
de suc de tomata, 45ml de
vodka, una culleradeta de sal,
un toc de pebre, quatre o cinc
gotes de tabasco i un raig de

salsa anglesa. Un cop ho tin-
guem tot al got ho remourem
amb la cullera de còctel i el co-
larem per servir-lo a un got
amb gel; una vegada colat i al
got només hem d'afegir-hi una
fulla d'api per tal de decorar el
còctel. Aquest còctel és ideal,
pel seu caràcter reconstituent,
prendre'l a l'endemà d'una nit
de festa on s'hagi abusat de
l'alcohol. Hem de tenir en
compte que el millor moment
per preparar-lo mai serà el mi-
llor moment. Des d'aquesta pà-
gina us animem a tastar el me-
ravellós món dels còctels i us
animem a que conegueu les ex-
cel.lents creacions que en Jor-
di Gilabert pot arribar a fer, un
barman, un artista de la cocte-
leria que el trobareu de manera
itinerant pels millors locals de
les nostres terres. Si us inte-
ressa contractar-lo només te-
niu que trucar-lo al  telèfon:
666 440 730.

«Primentons i Tomates». Avui: anem de copes

El Bloody Mary, junta-
ment amb el Sant
Francisco, és un dels
còctels més coneguts
del planeta, un còctel
clàssic. El Bloody
Mary destaca per ser
una veguda picant
amb cos i ànima

REDACCIO

Jordi i Amado en un moment del programa.
ME

Una imatge del Bloody Mary.
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

El trànsit de Venus per la teva casa cinc anun-
cia canvis positius en l'amor .Respecte a la
salut , avui et sents amb bon ànim i amb ganes
de fer coses noves.   

Taure
20/4 al 19/5

Dirigeix les teves necessitats afectives i posa
de manifest  els teus veritables sentiments.
Avui és un dia on es potencia la teva sensibi-
litat i la teva capacitat de sentir.

Bessons
20/5 al 21/6

El trànsit de Venus per la teva casa tres indi-
ca que hi ha canvis en la forma de comunicar-
te. Buscaràs un acostament a la persona que
t'interessa.  

Cranc
22/6 al 21/7

Respecte a l'amor , avui poden sorgir malente-
sos  que et duguin  a discussions una mica inú-
tils .Ara és el moment de fer un esforç per vèn-
cer les teves pors interiors.  

Lleó
22/7 al 22/8

Avui , dintre  de les teves relacions sentimen-
tals, trauràs la teva cara més alegre i extrover-
tida . En ocasions no coincideixen els teus
desitjós amb el que el teu cos et deixa fer.  

Verge
23/8 al 21/9

La vida t'ensenya coses noves . Potser és el
moment de projectar diferents tàctiques dintre
de la teva vida sentimental. Consumiràs o des-
gastaràs amb més rapidesa la teva energia .    

Balança
22/9 al 22/10

Mostraràs els teus sentiments amb tota lli-
bertat i seguretat en tu mateix. Algú prop teu
te sorprendràs. És important que millorin
certs aspectes de la teva vida quotidiana. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Perquè tot funcioni bé necessites tenir
més llibertat  dintre de les teves relacions
afectives . Et  poden donar més nervis i
més tensions de les que t'agradaria.

Sagitari
21/11 al 21/12

Enriquiràs els teus contactes socials
ampliant  l'àrea de les teves relacions
.Respecte a la salut, avui estàs ple d'energia
. Ho notaràs en la teva manera de gaudir.    

Capricorn
21/12 al 19/01

Venus transitant per la teva casa vuit t'obliga
a buscar un enteniment , material , emocional
i sexual, amb la teva pròpia parella .Respecte
a la salut  intenta oxigenar els pulmons.  

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor no has de cremar-te  en
relacions que no tenen el futur que tu et merei-
xes . Avui , poden baixar les teves barreres
emocionals i sentir-te  més vulnerable.

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit d'Urà  pel teu signe indica que ara és
el moment de fer canvis en la teva forma de
vida. Les circumstàncies et portaran cap a la
independència i cap l'autonomia.    

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.

Martí Marin, Mª dels Angels      Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Beltran Roca, Hereus de Mª Brunilda Vint-i-vuit, 7 (Camarles) 977470010

Aytés Meneses, Agustí Cala Joanet, nº6 (L'Ametlla de Mar)  617024123

Sauras Pons, Rosa Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304  

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

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

Lluís Gisbert, Laura           Sant Isidre, 187 (St. Carles de la Ràpita)  977745545

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

13º 6°NUVOLOSITAT
VARIABLE
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ALTS
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel: 
creuaran bandes de núvols alts i mitjans que seran més abundants a l'oest
del país i al final del dia. 

Precipitacions: 
no se n'esperen. 

Temperatures: 
mínimes en lleuger descens i màximes semblants o lleugerament superiors.

Visibilitat: 
bona en general. 

Vent: 
bufarà fluix i de component nord i oest de matinada. La resta del dia s'esta-
blirà el vent de component sud fluix amb cops moderats, si bé a la nit girarà
a component est fluix al litoral. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
vent fluix de component nord de matinada. Durant el matí s'establirà el com-
ponent sud fluix i girarà a est al llarg de la tarda. 
Marejol. 

Costa Central:
vent fluix de component nord de matinada. Al llarg del matí s'establirà el
component sud fluix, sobretot del sud-oest. Al final del dia girarà a compo-
nent est fluix.
Arrissada a marejol. 

Costa Daurada:
vent de component oest fluix fins a primera hora. Durant el matí s'establirà
el vent de component sud fluix, sobretot del sud-oest. 
Arrissada a marejol.

El temps. Previsió

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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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�

    

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€.Û

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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La setmana passada vam
iniciar el repàs a les candi-
datures, amb els seus res-
pectius finalistes, tres en
cadascuna. I si a l'anterior
MÉS EBRE, ens passejàvem
pels finalistes al premi
«pataca», que com a hores
d'ara ja sabreu, estan des-
tinats a denunciar actituds
i iniciatives que han afectat
d'una manera o altra, de
forma negativa, a les

Terres de l'Ebre (els finalis-
tes dels premis pataca
són: Caixa Tarragona,

LEAR i el Consell de
Seguretat Nuclear) avui li
toca el torn als finalistes
en la categoria del món
associatiu i responsabilitat
social. Aquesta categoria
busca premiar aquelles
associacions que a través
del seu treball estan acon-
seguint diferents objectius
encaminats a millorar la
situació de les persones, a
difondre tradicions o a pre-
sentar projectes innova-
dors per al territori. En
aquests moments els mar-
cadors, que es van posar a
zero a principis d'any (els
finalistes són tres però pel
significat del premi tots els
que vareu ser inscrits ja
sou guanyadors perquè
una persona o mil han pen-
sat que ho heu fet Bé), ja
han rebut molts vots, fent
que els tres candidats en
cada categoria, no tinguin
assegurat el primer lloc
fins l'últim moment.
Aquesta incertesa sembla
agradar tant als que voten
com als votats, perquè si
al tancament de la redac-
ció la setmana passada, i
en aquesta candidatura,
l'Associació de Familiars
d'Alzheimer de les Terres
de l'Ebre (AFATE) compta-
va amb 550 vots, a hores
d'ara el número s'ha incre-

mentat fins a 753, i de
moment segueix en prime-
ra posició. Voldria recordar

que AFATE ha treballat
durament per constituir
una associació a les Terres
de l'Ebre que recolzés fer-
mament als malalts i les
seves famílies. Mantenint
el segon lloc, ens trobem
el projecte social per l'agri-
cultura ecològica: Aula
Camp i Taula, una iniciativa
pionera al territori que vol
promoure l'agroecologia
en els tres àmbits: la page-
sia (producció i manteni-
ment del medi), la comuni-
tat escolar (formació i crei-
xement) i les famílies (con-
sum i relacions socials)
que la setmana passada
tenia 314 vots i avui en té
618; per últim, en tercera
posició trobem a l'associa-
ció cultural i juvenil 7

Cervells que ha passat de
185 vots a tenir-ne 284. A
hores d’ara, nosaltres ja
som sabedors de la
importància que té el vos-
tre recolzament, per a les
associacions i persones
finalistes, però hem volgut
saber que en pensen i que
ho sapigueu vosaltres. En
general, els diferents
representants han manifes-
tat una gran satisfacció,
però cadascun d'ells n'ha
destacat algun detall. El
vice-president d'AFATE,
Ignasi Vidal responia «em
sorprèn molt ser finalistes,
perquè la gent que es mou
al voltant de l'Alzheimer, la
majoria no tenen massa
accés a les xarxes socials,
i veure tants de vots ens fa

pensar que el territori
coneix tot el que treballem
per a millorar la situació en
aquest àmbit i d'alguna
manera pensem que ens
tornen aquest servei a tra-
vés dels vots. D'altra
banda, amb aquesta inicia-

tiva estem convençuts que
la nostra tasca arribarà a
molta més gent, encara».
Per la seva banda, al con-
tactar amb el coordinador
del projecte d’Aula Camp i

Taula, Xavier Fontanet, ell
també ha utilitzat la parau-
la sorpresa, en el seu cas
per un altre motiu «quan
vam presentar-lo als mit-
jans es tractava d'un pro-
jecte molt novedós a les
Terres de l'Ebre, i en canvi,
no va tenir massa reper-
cussió. I ara ens trobem
amb que som finalistes,
per a nosaltres, aquest fet,
ja és un premi en sí
mateix». Per últim, ens ha
agradat conéixer la valora-
ció del darrer finalista, l'as-
sociació 7 Cervells, una
associació que treballa en
dues vessants, d'una
banda promoure la cultura
del foc al nostre territori i
d'altra potenciar  l'associa-
cionisme juvenil a través
de diverses activitats i
actes. El seu president,
Pere Panisello, ens feia
saber la importància de
ser finalistes, justament
enguany que celebraven el
15é aniversari de l'asso-
ciació «potser el fet que al
ser l'aniversari, i estar més
vius que mai hagi fet que la
gent ens hagi votat».
Per finalitzar, desitjo haver-
vos trasmés la importància

que teniu per als candi-
dats, ja que tots valoren
molt positivament tanta
participació i encara més
que hagueu pensat amb
ells. Continuarà...

El treball associatiu ebrenc, val un premi

Els premis EBRELÍDERS, fa
relativament poc que
han nascut, però hi ha
que veure com «pugen»,
nosaltres estem con-
vençuts que de seguir
així, aquest «nen» es
farà molt gran. Amb
aquests premis i a tra-
vés de la vostra partici-
pació esteu reconeixent
la tasca que diverses
persones, ja sigui a ni-
vell individual o col·lec-
tiu, estan duent a terme,
en molts àmbits del nos-
tre territori.

El món associatiu i la responsabilitat social, una candidatura amb pes dintre dels EBRELÍDERS

DIANA MAR

Finalistes de la categoria del món associatiu i responsabilitat social.
Jesús Ruiz

«El fet d’haver arribat fins aquí, per a nosaltres

ja és un premi». Projecte Aula Camp i Taula

El valor de ser votats
Aquest premi busca reconèixer el treball de

totes aquelles associacions que lluiten per

ajudar a altres persones en tots els camps

Associacions amb idees clares

PREMIS AMB SABOR A TERRITORI

www.ebreliders.cat

FINALISTES PREMI 
MÓN ASOCIATIU I RESPONSABILITAT SOCIAL

               


