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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Amposta reclama la

cocapitalitat com a vegueria

de les TE.

P4

La Policia Local de Tortosa

incrementa en un 20 % les

denúncies relacionades

amb la seguretat

ciutadana.

P6

Societat

Tortosa, punt de trobada

per a 200 científics.

P9

Esports

Amposta i Rapitenca

afronten la propera jornada

amb sis baixes.

P10

El rebuig al cementiri nuclear com el trencament a un model contraposat és el que avui defensem la majoria de ciutadans del nos-
tre territori. Les Terres de l’Ebre sempre han estat solidàries i ara cal que la veu de tots es faci sentir aquests dies en contra d'a-
quest projecte, que no pot anar ni a les Terres de l’Ebre ni a cap indret de Catalunya. Recordem, per fer més força si cal, la reso-
lució aprovada pel Parlament en contra de la instal·lació de cementiris nuclears a Catalunya, i «aquest compromís s’ha de com-
plir». P3

L’Alcalde d’Ascó decideix
per Catalunya

L'incendi d'Horta de Sant Joan se sotmetrà finalment a una Comissió d'Investigació al
Parlament. El portaveu de CiU, Oriol Pujol, ha anunciat aquesta mateixa setmana la inten-
ció del seu partit a sol.licitar-la per aclarir les causes del foc i els fets prèvies i posteriors
que van acompanyar la tràgica mort dels cinc bombers que participaven en les tasques
d'extinció. L'anunci de CiU però no ha estat massa ben rebut pel president Montilla que tot
i deixar clar que hi col.laborarà, considera que es tracta d'una decisió electoralista, que
pot acabar interferint en les investigacions judicials.

Comissió d’Investigació 
per l’incendi d’Horta

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

Segons una enquesta apa-
reguda aquesta passada
setmana, la meitat dels
catalans no coneixen
quins partits formen part
del Govern de la
Generalitat.
Això que sembla que no

pugui ser és la realitat,
una realitat a la que jo
mateix també mi apunto.
Avui i desprès de la mani-
festació feta al municipi
d’Ascó, els dubtes es con-
firmen.

El Sr. Puigcercós
(Esquerra Republicana de
Catalunya), surt encapça-
lant una pancarta en la
que al seu costat hi és el
Sr. Delegat del Govern a
les Terres de l’Ebre. El sr.
Puigcercós, diu que exi-
girà al govern un pronun-
ciament sobre el tema
d’Ascó, bé cap problema,
sols cal que giri un poquet
el seu cap, no cal que el
giri gaire i que li pregunti
al Delegat del Govern, o
és que el Delegat els dies
festius NO ES DELEGAT.
Els senyors d’esquerra
republicana són govern,
els hi demanem coherèn-
cia.
I amb la mateixa cara em

quedo quan amb una alta
dosis d’incredulitat, apa-
reix el Conseller Saura, i
diu que el Govern es te
que pronunciar, Jo em pre-
gunto Quin Govern?, supo-
so que es deu referir al
govern de França, al

Govern Americà o no se a
quin govern. Si es refereix
al Govern català sols cal
que es faci la pregunta a
ell mateix i que contesti.
Recordo si la memòria no
em falla que ICV també
forma part del Govern o
No?????.
La sorpresa continua i

escolto pels mitjans de
comunicació que els
Consellers del Consell
Comarcal d’ERC i PSC, es
tanquen a les dependen-
cies comarcals per exigir
al Govern de la Generalitat
un pronunciament, bé ara
si que la realitat supera la
ficció. No cal tancar-se al
Consell Comarcal, el que
cal és exigir als companys
dels respectius partits que
han fet President al Sr.
Montilla que faci un pro-
nunciament.
No potser que dissabtes

i diumenges es vagi al
darrera de la pancarta i a
partir del dilluns s’asse-
guin a la poltrona del
poder. No potser que fer
arreglar un maset es tingui
que demanar permís a
l’Ajuntament, al
Departament de Medi
ambient, a Urbanisme..... i
per fer un cementiri nucle-
ar es vulgui carregar tota
la pressió al damunt d’un
Ajuntament, algú es creu
que l’Alcalde i els Regidors
d’Ascó, per cert molt bona
gent tots ells, tenen més
força que el Govern del
País.
Prou enganys i prou cris-

pació, exigim als partits
que donen suport al
Govern, a tot el TRIPARTIT,
un pronunciament clar.
Governar vol dir prendre

decisions.

Xavier Pallarès
Diputat de CIU al
Parlament.

Qui governa Catalunya?

Opinió

Malauradament les previsions anunciades la
setmana passada s'estan complint al mil·líme-
tre. Ascó ja és població candidata per albergar
el cementiri nuclear d'Espanya. També la set-

mana passa-
da advertí-
em que
aquest és
tan sols el
primer pas, i
que pel que
sembla, ja
existiria un
consens per
a que Ascó
sigui la can-
didata guan-
y a d o r a ,
davant de
les quatre

candidates que hi ha sobre de la taula a hores
d'ara. De ser així, de res hauran servit els
esforços fets per tantes i tantes persones
arreu de Catalunya. 

De poc servirà que hi hagi un quasi consens
polític per que el cementiri no vingui a
Catalunya, ja que com diu el president
Montilla, la decisió final està en mans de
Madrid. Un argument aquest, ben diferent del
del president de Castilla-La Mancha, que va dir
que el seu govern estudiarà la legalitat de l'a-
cord pres pel seu alcalde per tal d'evitar que
s'acolleixi el cementiri nuclear al seu territori.
Una estratègia molt semblant a la que ha
emprat el consell comarcal de la Ribera
d'Ebre, tal i com va anunciar el delegat del
govern a les Terres de l'Ebre, i que des del
govern de la Generalitat es van afanyar a
desautoritzar públicament. Tot plegat sembla
una posada en escena planificada fins al últim
detall, que conclourà en el cementeri nuclear
a Ascó, i amb tots els politics sortint-ne enca-
ra ben parats. Un cop més les Terres de l'Ebre
haurem perdut una batalla, i ens quedarem
amb un cementiri nuclear, que per molt que
ara es digui que serà temporal, els nostres
néts difícilment el podran fer canviar a un altre
emplaçament.

Segurament el menys culpable 
d'aquesta situació és l'alcalde

d'Ascó, que està fent el que creu
millor pel seu poble, però els que

defensen les Terres de l'Ebre i
Catalunya han de cridar més i més
fort per fer sentir la seva veritable
opinió al respecte, si realment no

volen el cementiri a casa nostra per
sempre més.

Editorial

Primer objectiu assolit: Ascó candidat.

S e g u r a m e n t
estaríem d'a-
cord en afirmar
que Tortosa no
ha estat tradi-
cionalment un
municipi amb
vocació turísti-
ca.  Per a can-
viar aquesta
tendència cal
inversió pública, complicitat amb el sector
empresarial del ram i es necessita també
temps. El que podem dir clarament és que
mai s'havia invertit tant diner públic com
ara en l'impuls turístic de la ciutat, que
estem convençuts que anem en la direcció
correcta i que els primers resultats estan
començant a cristal·litzar. Al juny del 2007
quan ens fem càrrec de les nostres respon-
sabilitats al govern municipal ens trobem
amb una ciutat on només hi ha un espai de
visita (els Jardins del Príncep), i que l'oficina
de turisme està tancada els caps de setma-
na. 
A dia d'avui, només dos anys i set mesos
després, la ciutat compta, a més a més
dels Jardins del Príncep, amb l'oficina de
turisme oberta en caps de setmana, així
com també els Reials Col·legis amb el seu
Centre d'Interpretació del Renaixement
adjacent, l'Exposició Permanent de la
Catedral, un punt d'informació turística i ciu-
tadana al mercat, una pàgina web en quatre
idiomes amb informació exhaustiva sobre
el patrimoni i els serveis turístics de la ciu-
tat, una senyalització dels monuments i edi-
ficis patrimonials que proporcionen informa-
ció addicional via mòbil, una àrea interpre-
tativa sobre les muralles a l'antic polvorí de
les Avançades, la senyalització feta de la
primera fase del Passeig de les
Fortificacions...
A més a més, s'està construint el Centre
d'Acollida Turística a l'entrada de la ciutat,

un espai que comptarà amb un centre d'in-
terpretació de les Tres cultures, una botiga,
un espai de tast gastronòmic i un punt d'in-
formació.
Cal afegir també el projecte de redimensio-
nament dels Jardins del Príncep on s'està
construint un nou punt d'informació turísti-
ca i on la restauració que s'està efectuant
de la torre del Cèlio i de la muralla medieval
del segle XIV a la qual  s'accedirà des dels
Jardins serà un complement a les escultu-
res de Santiago de Santiago. En breu posa-
rem en marxa la targeta turística, un abona-
ment que inclourà descomptes en tota la
oferta per al turisme a la ciutat i altres pro-
jectes en els quals estem treballant. Però
no tot es queda a la ciutat. Hem treballat
per a que Els Reguers recuperi l'antic ofici
de la pauma com a producte turístic
emblemàtic i estem treballant també per a
que Campredó pugui ser amb la restaura-
ció i interpretació de la Torre el lloc de
referència de l'època templera del municipi.
Tot això està ajudant a recuperar la con-
fiança del sector privat, com per exemple
el de la restauració de la ciutat que està
fent també un gran esforç de promoció i
que progressivament està obrint en cap de
setmana. La recuperació urbanística del
nucli històric es comença també a visualit-
zar.
És per tot això que pensem que anem en la
direcció correcta. Lògicament també com-
partim el desig d'algunes veus que diuen
que encara s'ha d'invertir més en l'immens
patrimoni que tenim. És evident. Però amb
aquest ritme i amb la col·laboració de tot-
hom en pocs anys Tortosa lluirà com mai
per a satisfacció nostra i dels turistes.

Ricard Forés Gargallo
Regidor de Promoció Econòmica
Portaveu d'ERC a l’Ajuntament de Tortosa.

Tortosa aposta pel Turisme
Opinió
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El Govern del Tripartit ha
acordat una proposta de
resolució en què insta el
Govern a sol·licitar a l'exe-
cutiu espanyol que 'deses-
timi de manera definitiva la
ubicació del magatzem
temporal centralitzat de
residus nuclears en el
terme municipal d'Ascó
vista la manca de consens
territorial i social'. Els
socis del Govern ja han lliu-
rat aquesta proposta a l'o-
posició perquè l'estudiï i es
votarà el proper ple del
Parlament. Sens dubte,
una reacció més al que ha
estat la notícia de la setma-
na, notícia que ha ocupat
portada i pàgines centrals

dels mitjans de comunica-
ció d'arreu del país. Les
Terres de l'Ebre tornen a
ser, malhauradament, pro-
tagonistes de la discòrdia i
l'enfrontament. Tot i el
rebuig polític i social que
manifestava el territori els
darrers dies, l'Ajuntament
d'Ascó aprovava, aquests
dimarts, per set vots a
favor i dos en contra, la
seva candidatura per aco-
llir el magatzem nuclear.
Eren els quatre regidors de
Convergència i Unió, el del
PSC i dos regidors inde-
pendents els que donaven
el sí. L'alcalde defensava
aquesta decisió per garan-
tir el futur del municipi.
Només dos edils, indepen-
dents, votaven en contra
perquè dien que s'havia
menystingut l'opinió d'al-
guns ciutadans. «Estic
indignat amb aquests alcal-
des que es creuen que
saben més que ningú i que
amb les seves decisions
afecten a tota Catalunya,
sense ni tan sols havent
consultat amb els seus pro-
pis veïns». «Que no siguin
tan hipòcrites i ho diguin
clar, que aposten per l'e-
nergia nuclear i pels 6
milions d'euros que
rebran»; aquests eren
alguns dels comentaris
que es podien sentir d'
entre les 200 persones
que es manifestaven a les
portes del consistori men-
tre a dintre se celebrava el
ple. Algunes més, mig

miler, i una mica més lluny,
a Barcelona, es concentra-
ven també dimecres al ves-
pre a la Plaça Sant Jaume
per rebutjar la candidatura
d'Ascó al cementiri. El sím-
bol de l'energia nuclear fet
d'espelmes il.luminava el
centre de la ciutat comtal.
Membres de grups ecolo-
gistes com Greenpeace,

Tanquem les nuclears i
Ecologistes en Acció, cri-
daven consignes com
«Nou regidors no poden
decidir el futur de tot un
país» i «Centrals nuclears
ni a les Terres de l'Ebre ni
enlloc». «Les Terres de
l'Ebre sempre han estat
solidàries amb Catalunya.
Ara cal que la veu de tota

Catalunya es faci sentir
aquests dies en contra del
cementiri nuclear», afirma-
ven veus republicanes. Una
solidaritat que, com s’ha
vist, no s´ha fet esperar.
Per tant, davant la obvia
«manca de consens territo-
rial i social» existent, polí-
tics i institucions ja han
posat en marxa el procès
per aconseguir desestimar
el projecte; la proposta de
resolució que comentavem
del tripartit i la petició de
l'equip de govern del
Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre al

Departament de
Governació i als serveis
jurídics del Servei
d'Assistència Municipal
(SAM) de la Diputació de
Tarragona un informe que
estableixi quin és l'organis-
me legitimat per impugnar
el ple de l'Ajuntament
d'Ascó. El president de
l'ens comarcal, Bernat
Pellisa, ha assegurat que,
si l'informe reconeix que el
Consell Comarcal pot fer-
ho i dóna «suficients garan-
ties», l'ens ho durà a
terme. També CiU ha estat
en el punt de mira de molts
per formar part l'alcalde
d'Ascó, Rafel Vidal, del par-
tit. Els convergents mostra-
ven el seu «no» contundent
a la instal·lació, recordaven
que «hi ha una Resolució
del Parlament que entenem
que és d'obligat compli-
ment» i emplaçaven el
President Montilla a pro-
nunciar-se. Aquest ja ha
mostrat el seu rebuig, pero
recorda que és l'estat qui
prendrà la decisió final.
Ascó, a Tarragona; Yebra a
Guadalajara; Villar de
Cañas, a Conca; i sembla,
ara,  Santervás de Campo,
a la província de Valladolid,
que podria ser el quart can-
didat a acollir el magatzem
nuclear. 
Afortunadament per a les
Terres de l'Ebre, a Ascó li
surten competidors, i a l’i-
gual encara no està tot
decidit. Resta, per tant,
esperar.  

El polèmic «Sí» d’Ascó

La notícia ja feia dies-
que es gestava, i final-
ment, aquesta setmana,
concretament dimarts,
sortia públicament a la
llum. Diversos rumors
afirmaven que el muni-
cipi d’Ascó es presenta-
ria com a candidat per
acollir el cementiri de
residus nuclears... ru-
mors que han deixat de
ser-ho per passar a ser
una realitat. La polèmi-
ca entorn un «SÍ».

El municipi aprova presentar la seva candidatura per acollir el magatzem de residus nuclears

Benefici econòmic o Hipoteca de Futur?

TERE GONZÀLEZ

Després de votar «Sí», l’Alcalde d’Ascó, Rafel Vidal, va atendre als mitjans de comunicació.
Carlos Martorell

«La decisió que ha pres l’Ajuntament
del municipi no és per diners»     

Rafel Vidal, Alcalde d’Ascó
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La moció demana també al
Govern de la Generalitat
que impulsi un debat territo-
rial previ a l'aprovació de la
llei per tal d'arribar a un
consens que, segons ha dit
l'alcalde d'Amposta Manel
Ferré, a hores d'ara no exis-
teix ja que «han anat sorgint
divergències» ja que «no se

n'ha fet un debat seriós».
L'alcalde també ha manifes-
tat la sensació de «cert
desgavell» i la confusió que
han anat creant les dife-
rents propostes de l'avant-
projecte de llei i que, per
aquest motiu «l'Ajuntament
d'Amposta es veu en l'obli-
gació de precisar el nostre
posicionament» davant un
tema tant important com
és la divisió territorial.
Amposta es postula en
aquesta moció com a ciutat
d'importància cabdal per al
creixement econòmic i
social del territori i com a
prestadora de serveis. I
demana que es reconegui
una preeminència que
Amposta ja fa temps que
té, i que ha de quedar refle-
xada en la nova llei d'orga-
nització territorial. La
moció de CiU també dema-
na que la vegueria quedi
estructurada com un òrgan
amb contingut polític i amb
unes competències clares,

que no siguin mínimes i que
se'n garanteixi el seu
finançament. Pel que fa al
debat territorial, Ferré, s'ha
dirigit directament al conse-
ller Ausàs que aquest es
faci «amb tranquil·litat i
sense precipitació» ja que
«Amposta no renunciarà a
ser locomotora del territori
i a continuar creant riquesa

i prestant serveis, exercint
la capitalitat sense cap
mena de complexes». Toni
Espanya, portaveu del
PSC, ha puntualitzat que el
debat «hauria d'anar més
enllà i parlar de serveis i no
només del protagonisme
de dues ciutats». El PSC ha
cridat l'atenció sobre la pre-
ocupació davant el fet que

l'aporvació de la moció no
es faci en «clau aïllacionis-
ta» i ha demanat que
l'Ajuntament d'Amposta
busqui la complicitat d'al-
tres ciutats i que s'arribi a
un consens amb Tortosa
per tal de trobar l'encaix en
el que «tothom se senti
còmode». El grup d'ERC
també hi ha votat a favor,
tal com ha explicat Marta
Cid, «hem fet una lectura en
sentit positiu» tot i que ha
matisat que el punt de la
moció que demana l'impuls
del debat territorial «ens
sona a paralització del pro-
cés que ja està engegat».
Cid ha justificat els canvis
constants en les propostes
que ha criticat l'alcalde per-
què «estem en un procés
de participació». Tot i així,
la portaveu d'Esquerra
Republicana ha reiterat que
aprovar aquesta moció «no
ha d'aixecar els fantasmes
d'aturar un procés que ens
ha costat molt engegar». 

Amposta demana per unanimitat ser
cocapital de la vegueria de l’Ebre

El ple de l’Ajuntament
d’Amposta ha aprovat
en el ple d’aquest di-
lluns una moció pre-
sentada pel grup mu-
nicipal de CiU en la
que es demana que
Amposta sigui recone-
guda com a cocapital
de la Vegueria de l’E-
bre.

La moció presentada pel consistori ha estat recolzada per tots els grups polítics

REDACCIÓ

Presentació de la moció, a l’Ajuntament d’Amposta.
Cedida

Una nova àrea que permetrà
donar resposta al creixe-
ment de la població a les
comarques ebrenques, on el
nombre de parts és de

1.400 a l'any. Les noves ins-
tal·lacions ocupen una
superfície de 400 m2
estructurats en 3 zones:
atenció d'urgències, zona
de control de gestants i una
destinada a les sales de
parts. La consellera Geli ha
destacat la nova sala de

parts naturals «pensada per
a la desmedicalització dels
parts però, donant la màxi-
ma seguretat a la mare i al
nadó, amb unes condicions
que són realment magnífi-
ques i us asseguro no es
troben en molts llocs del
país». La inversió del

Departament de Salut en
aquests nous espais és de
2.124.204 milions d'euros,
que se sumen a la inversió
feta en el nou servei de
cures intensives i la de les

obres de remodelació del
servei d'urgències, que
podrien estar enllestides a
mitjans d'any, i suposen un
total de prop de 8 milions
d'euros.

Inaugurada l’Àrea d’Obstetrícia
del Verge de la Cinta

Acte a càrrec de la consellera de Salut, Marina Geli

REDACCIÓ

L'eurodiputat d'Esquerra,
Oriol Junqueras, ha man-
tingut aquest dissabte
una reunió amb membres
de la Plataforma per la
Defensa de l'Ebre per
defensar el cabal del riu
al Parlament Europeu.
Junqueras ja va presen-
tar una pregunta davant
la Comissió Europea
demanant que garantís el
cabal ecològic del tram
final de l'Ebre en la
redacció del nou Pla de
Conca de l'Ebre.
Junqueras ha destacat
que aquest és un tema
prioritari en la seva
actuació a Europa. 

En defensa del
cabal del riu

Ercros ha augmentat un
31% la capacitat de coge-
neració de la fàbrica de
Tortosa. Amb la nova ins-
tal¿lació, realitzada per la
companyia Cogen As, la
capacitat de generació de
la planta s'amplia en 13,4
MW i arriba als 43,4 MW, el
que permetria satisfer la
demanda elèctrica de
33.000 llars, aproximada-
ment la totalitat dels exis-
tents a la comarca del Baix
Ebre. A més, l'apropament
entre la font de generació
de l'electricitat i el lloc de
consum evitarà fins a un
2% de les pèrdues habi-
tuals que es produeixen en
el transport i distribució.

Més oferta
elèctrica al

territori
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Durant tres hores els mili-
tants, simpatitzants i con-
vidats es van repartir en
quatre taules de debats
amb dirigents d'Esquerra
d'àmbit nacional i territo-
rial amb responsabilitats
de govern per debatre
sobre el repte dels nouvin-
guts; el català i la cultura;
la construcció de la
vegueria, i la universitat i
l'economia. Després es
va donar pas  a l'element
central: la Conferència
Territorial amb la ponèn-
cia «Estem construint les
Terres de l'Ebre», a

càrrec de Lluís Salvadó.
Un document marc que
«vol provocar un treball
d'articulació de discurs
polític, de construcció
d'un projecte territorial»,
segons Salvadó. 
Aquesta proposta elabo-
rada amb aportacions de

diferents membres del
partit «vol dibuixar amb
nitidesa quin és el model
de territori que volem des
d'Esquerra per a les
Terres de l'Ebre; un model
d'ambició i de maduresa
territorial». Els propers
mesos les propostes

recollides en aquest docu-
ment de trenta pàgines
seran debatudes i s'ani-
ran transformant en el
programa electoral per
les eleccions catalanes. 
La ponència, a més a
més, de fer un repàs de
l'acció de Govern

d'Esquerra, va abordar de
manera extensa de model
de territori, de projectes
de futur i d'eines de ges-
tió. Com exemple Salvadó
va posar dos temes que
«evidencien clarament i
exemplifiquen en molta
força el lideratge
d'Esquerra per aconse-
guir un model de territori
digne i ambiciós. Les
vegueries com a eines de
gestió i d'articulació terri-
torial. El rebuig al cemen-
tiri nuclear com el trenca-
ment a un model contra-
posat al que avui defen-
sem la majoria de ciuta-
dans del nostre territori».
Salvadó va manifestar
que l'objectiu també ha de
se que les Terres de
l'Ebre deixen de ser
perifèria per passar a ser
«protagonistes del nostre
futur i del futur de la nos-
tra nació, i és Esquerra
qui ha de liderar aquest
projecte amb propostes
de construcció però
sense renunciar a la
defensa del territori
davant d'allò que conside-
rem agressiu per als nos-
tres interessos». 

Esquerra presenta el seu model i
projectes de futur per l’Ebre

Davant d’uns tres
cents assistents la Fe-
deració de l’Ebre d’Es-
querra, el dissabte
passat per la tarda a
l’Auditori Felip Pedrell,
va presentar el seu
model de futur i pro-
jectes per les Terres
de l’Ebre.

Proposen un model ambiciós i de maduresa territorial

Sense renunciar a la defensa del territori davant agressions

REDACCIÓ

Fotografia de grup finalitzat l’ acte dissabte passat.

CEDIDA

En l’ acte estaven represen-
tades les dues institucions
per l'alcalde, Paco Gas, i el
director de la UNED, Josep
Maria Franquet.
Aquest conveni educatiu,
que és obert quant al tipus
de treballs a realitzar i
també quant al temps,
comportarà que els alum-
nes de la UNED que així ho
desitgin puguin fer les
seves pràctiques a l'admi-
nistració local. Segons

Josep M. Franquet, «avui
en dia, no només les carre-
res científiques exigeixen
pràctiques laborals, sinó
que tots els
alumnes, cursin la carrera
que cursin, han de passar
per un període pràctic», va
manifestar el director de la
UNED. 
I és que, des que és vigent
el Pla Bolonya, el nombre
de crèdits que s'atorga a
les pràctiques és molt ele-
vat, per la qual cosa cal tro-
bar una sortida laboral per-
què, en totes les carreres,
els alumnes puguin accedir
a algun tipus de feina tem-

poral per posar en pràctica
els coneixements adquirits.
Val a dir que, tot i que el
conveni de col·laboració
educativa va ser signat
ahir, l'Ajuntament roque-
tenc ja ha acollit, el darrer
trimestre del 2009, la pri-
mera alumna de la UNED
en pràctiques (120 hores);
en concret, al Centre
Obert, en tractar-se d'una
estudiant d'Educació
social. 
La UNED és, avui en dia, la
primera universitat
d'Europa quant a nombre
d'alumnes, amb
242.000 matriculats.

Conveni entre Roquetes i el
centre de la UNED

Dilluns passat va tenir lloc la signatura del conveni

REDACCIÓ

Les accions incíviques en
la tinença d'animals i les
infraccions de trànsit
s'han de sancionar amb
més duresa, segons es
desprèn dels resultats de
l'enquesta que la regido-
ria de Participació
Ciutadana ha adreçat a
totes les llars de la ciu-
tat. Segons ha explicat la
regidora de Participació,
Laia Subirats, l'objectiu
de l'enquesta era saber
«si les línies d'actuació
que porta l'Ajuntament
d'Amposta van en bona
direcció» o si s'ha de
reforçar algun aspecte.
La consulta, que han con-
testat 588 vivendes, que
és per tant extrapolable a
tota la ciutadania, dema-
nava als enquestats les
seves valoracions sobre
les diferents àrees de
l'Ajuntament, les necessi-
tats d'oferta cultural, la
seguretat ciutadana i el
civisme.

Més sancions
davant

l’incivisme

El Centre de Difusió
Tecnològica Fusta i
Moble de Catalunya
(CENFIM), amb seu a la
Sénia, en estreta
col·laboració amb la
cambra de Comerç de
Tortosa, ha organitzat la
primera missió comer-
cial de compradors de
moble de Marroc que es
realitza a Catalunya.
Aquesta missió comer-
cial facilita nous contac-
tes per a les empreses
catalanes que vulguin ini-
ciar o incrementar les
seves exportacions al
Marroc, un país que està
notant menys els efectes
de la crisi, especialment
per la forta inversió inter-
nacional en nous equipa-
ments hotelers, amb el
que comporta tant en
moblament dels nous
hotels, com en renova-
ció de mobiliari i decora-
ció dels ja existents.

Compradors
de moble de

Marroc
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En total, durant tot l'any es
comptabilitzen 14.259
actuacions, un 36,7 per
cent més que el 2008. Les
intervencions en l'àmbit de
la policia administrativa i de
convivència són les que
registren l'increment més
notable (139 %), seguides
de les de seguretat (30,3
%), assistencial (22,2 %) i
trànsit (7,45 %). El major
número de controls de tràn-
sit ha propiciat una reduc-

ció dels accidents amb
ferits (-35 %). Les denún-
cies per infringir l'orde-
nança municipal de circula-
ció han crescut, però en
canvi s'han reduït les de la
zona blava fruit del canvi de
gestió implantat. Aquests

són alguns del detalls de la
Memòria de la Policia Local
de 2009 que han presentat
l'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, el regidor de
Seguretat, Jordi Folqué,
l'inspector en cap de la
Policia Local, Jesús

Fernández, i el sotsinspec-
tor Jesús Arasa. La valora-
ció que n'ha fet l'alcalde és
positiva, destacant el paper
de la policia de proximitat i
l'increment de plantilla.
En l'àmbit de la policia tràn-
sit les denúncies per infrin-

gir la normativa municipal
s'han situat en 9.274, un
42 per cent més que el
2008. Aquí s'inclouen des
de les multes per aparca-
ment fins les que s'han
imposat per excés de velo-
citat, entre d'altres. En
aquest sentit, malgrat
admetre la problemàtica
d'aparcament existent a
Tortosa, l'alcalde ha afirmat
que «hi ha comportaments
que no podem admetre,
com ara aparcar en espais
reservats per a discapaci-
tats o en passos de via-
nants». Les denúncies en
zona blava, en canvi, han
minvat un 7,6 per cent, fruit
del traspàs de la seva ges-
tió a Base Gestió
d'Ingressos, de manera
que si abans la majoria de
multes no arribaven a l'in-
fractor, ara es tramiten
totes. També s'ha reduït el
volum de vehicles retirats
amb la grua. 

L’augment de la Policia de barri genera
un increment de l’activitat a Tortosa

L’aposta de l’Ajuntament
de Tortosa per la policia
de proximitat, amb
presència d’agents a
tots els barris de la ciu-
tat, han contribuït a l’ im-
portant increment dels
serveis de la ciutat.

En total s’han comptabilitzat un total de 14.259 actuacions durant el 2009

REDACCIÓ

Altres fets destacables són la reducció d’accidents i  l’extensió de l’educació vial
Cedida

El portaveu i regidor d'ERC
a l'Ajuntament de Tortosa,
Ricard Forés, ha anunciat
que, quan acabi el mandat
municipal, abandonarà la
política per motius perso-
nals. Segons ha detallat, l'ú-
nic motiu d'aquesta decisió
és per situacions familiars
que li fan impossible conti-
nuar amb el ritme que
demana la vida política.
Forés ha deixat clar que en
la seva decisió no han influït
les possibles desavinences
entre ell i l'executiva local
del partit. «Durant aquests
anys des d'ERC m'han
donat un marge de decisió
política amplíssim».

Ricard Forés
abandonarà la

política

El Departament de Medi
Ambient i Habitatge i
l'Ajuntament d'Horta de
Sant Joan han acordat
ampliar la documentació
municipal referida al proce-
diment d'adequació
ambiental de la mina «La
Puríssima», amb la voluntat
mútua d'arribar a la millor
solució pel Parc Natural
dels Ports i el seu entorn.
Recordem que el DMAH va
procedir a l'adequació d'a-
questa activitat extractiva
recentment. Es tracta d'un
procediment d'adequació
a la legislació ambiental
d'una  mina ja autoritzada
des de l'any 1951.

Adequació
ambiental de

«La Puríssima»

L'empresa FCC, encarre-
gada de la construcció del
Pont entre Deltebre i Sant
Jaume d'Enveja, ha
començat ja el muntatge
de l'estructura metàl·lica
del nou pont sobre l'Ebre

entre Deltebre i Sant
Jaume d'Enveja que
comença ja a ser
visible. L'estructura
metàl·lica del tauler del
pont s'està fabricant per
peces a Astúries i bona
part s'han transportat ja a
Deltebre per al seu mun-
tatge. La primera part que
s'està muntant és un tram
de poc més de 20 metres

des de la pilastra cap a la
part central del pont i que
després s'unirà amb l'es-
trep de la banda de
Deltebre. Un cop això esti-
gui finalitzat es retirarà la
península de terra que
s'ha fet servir per poder
construir la primera pilas-
tra i es traslladarà a la
banda de Sant Jaume per
poder construir la segona

pila del pont i fer el mun-
tatge de l'estructura
metàl·lica a la riba dreta
de l'Ebre. Finalment

només caldrà col·locar la
part central del pont de 60
metres de llargada i urba-
nitzar.

Pont entre Deltebre i Sant Jaume
Ha començat ja el muntatge de l’estructura metàl.lica

REDACCIÓ
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Així ho ha anunciat al pre-
sident de la Generalitat,
José Montilla, en la sessió
de control del Govern en
el Ple del Parlament. CiU
compta amb un número
suficient de diputats per-
què és creï (més d'1/3
dels diputats de la cam-
bra catalana). Pujol ha
recordat a Montilla que
«fa 6 mesos dels incendis
d'Horta de Sant Joan» i
durant tot aquest temps
«CiU ha actuat amb
prudència i cautela».
També ha remarcat que
paral·lelament s'instrueix

un procediment judicial, el
secret de sumari del qual
fa pocs dies es va aixe-
car, i que des de llavors
«hi ha hagut un allau de
dades i d'informació que
han posat en entredit la
informació que fins ara ha
anat donat el Govern
Tripartit». 
En aquest sentit, ha expo-
sat que «dia a dia els mit-

jans de comunicació ens
il·lustren amb nova infor-
mació que ajuda a com-
prendre i amb informació
que també qüestiona les
informacions i els relats
dels seus consellers
Saura i Baltasar». 
El Portaveu de la federa-
ció nacionalista ha recor-
dat al president Montilla
que «el president de CiU,

Artur Mas, el va emplaçar
la setmana passada a lide-
rar una Comissió
d'Investigació per conèi-
xer la realitat i aclarir res-
ponsabilitats». 
«Conèixer la realitat per
rectificar tot allò que faci
falta per poder garantir
que fets com aquests no
es tornaran a produir i res-
ponsabilitats que cal assu-

mir, senyor president.
Alguna vegada cal assu-
mir una responsabilitat,
senyor president, alguna
vegada», ha exposat. 
Oriol Pujol ha lamentat
que Montilla «deixa esca-
par una oportunitat, la
possibilitat de conèixer i,
potser, ho fa per la dificul-
tat que li suposa la inevita-
ble assumpció de respon-
sabilitats» i ha remarcat
que CiU ha esperat, pot-
ser massa, i li ha anunciat
que «ara sí, ara toca; ara
toca conèixer la realitat i
assumir responsabilitats i
li anunciem que crearem i
proposarem una comissió
d'investigació per conèi-
xer els esdeveniments
dels incendis d'Horta de
Sant Joan i tot el que s'ha
esdevingut des d'alesho-
res». 
En aquest sentit, ha mani-
festat al president Montilla
que «lamentem que això
vostè no ho hagi entès,
que hagi pensat que era
només una demanda de
CiU o d'altres grups de la
cambra; és una demanda,
senyor president, de la
gent del país».

CiU empeny la creació d’una Comissió
d’Investigació sobre l’incendi d’Horta

El Portaveu de CiU al
Parlament de Catalun-
ya, Oriol Pujol, ha
anunciat que el grup
parlamentari impulsarà
la creació d’una Comis-
sió d’Investigació al
Parlament sobre l’in-
cendi d’Horta de Sant
Joan.

Oriol Pujol remarca que des de juliol CiU ha actuat amb prudència i cautela

«Ara toca conèixer la realitat i rectificar tot allò que faci falta»

REDACCIÓ

Oriol Pujol en la seua intervenció al Parlament.
Cedida

El passat 22, 23 i 24 de
gener l'Escola Bressol
l'Hortet, de Deltebre, va
celebrar les seves Portes
Obertes a la població del
municipi. La jornada va ser
tot un èxit. Hi van haver un
gran nombre de visites,
aproximadament 500 per-
sones es van apropar a
l’escola per poder gaudir
de les instal·lacions durant

els tres dies que van durar
les jornades.
Actualment, la matrícula
de l'Escola Bressol és de
117 famílies que ja
començaran el proper
dilluns 1 de febrer. 
Un dia abans, el dijous 21
de gener a les 19h de la

tarde, es va celebrar
també la reunió de pares
d'alumnes matriculats a
l'Escola Bressol.
A l’acte van assistir
Gervasi Aspa, alcalde de
Deltebre i Tere Bo, regido-
ra d'Educació de
l'Ajuntament de Deltebre.
Recordem que l’Escola
Bressol és la més gran de
Catalunya, amb una capa-
citat de 259 alumnes, un
pressupost d’ 1.700.000
euros, el 95% del qual sub-
vencionat pel
Departament d’Educació
de la Generalitat.

Jornada de Portes Obertes de
l’Escola Bressol de Deltebre

Més de 500 persones visitaren les instal.lacions

REDACCIÓ

Francesc Sancho, diputat
de CiU al Parlament de
Catalunya, ha retret a la
Consellera Geli «l'endeu-
tament sense aturador»
que s'està produint en el
Departament de Salut i
que, segons un informe
de la Sindicatura de
Comptes, supera els
1400 milions d'euros en
el període 2003-2007.
Lluny de la restricció
pressupostària per a fer
front aquest deute, la
Consellera Geli ha
promès en el territori
nombroses inversions.
«Per qüestions electo-
rals, s'oblida del deute i
està produint un desequi-
libri que comporta una
retallada dels serveis als
ciutadans», ha retret
Sancho. «Tenen proble-
mes per garantir els ser-
veis i continuen amb l'en-
deutament amb l'únic
objectiu de quedar bé»,
ha lamentat Sancho.

Endeutament
Sanitari Públic

L’empresa pública, Ports
de la Generalitat, ha iniciat
les obres per renovar la
llotja de peix del port de
les Cases d’Alcanar.
L’actuació té com a objec-
tiu optimitzar el procés de
comercialització del peix i
adequar l’edifici als nous
requeriments sanitaris,
ambientals i de qualitat. El
projecte, emmarcat en el
Pla de millora de les llot-
ges de Catalunya, ha de
millorar els serveis del
sector pesquer canareu.
Les obres suposaran una
inversió de 173.000
euros, amb un termini d’e-
xecució de tres mesos.
Aquestes tenen com a
objectiu adaptar la llotja
amb nous tancaments,
paviments i revestiments i
distribuir l’espai per zones
d’ús. També es preveu
crear una zona en què els
visitants podran observar
la subhasta.

Millora de la
llotja del port
de les Cases

L’Escola Bressol és la
més gran de Catalunya,

amb una capacitat de
259 alumnes.

259 alumnes
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Els darrers municipis
ebrencs en unir-se a la
iniciativa engegada el
passat mes de setembre
amb el Referèndum
sobre la Independència a
Arenys de Munt
(Maresme) han estat
Alcanar i Ulldecona.
Ambdues poblacions han
convocat a través de la
Plataforma Decideix
d'Alcanar i Ulldecona per

al proper 25 d'abril con-
sultes sobre la inde-
pendència de Catalunya.
Pel que fa a Alcanar, les
Cases i Alcanar Platja es
preveu que unes 7.000
persones majors de 16
anys podran exercir el
seu dret a vot. I en
referència a Ulldecona i
barris, la previsió per
cens és inferior. 
En el cas d'Alcanar, tal
com han anat informant
diversos membres de la
coordinadora del munici-
pi, aquesta consulta neix
de la voluntat individual

de diverses persones, tot
i que en els primers pas-
sos la crida s'ha genera-
litzat a tots els col·lectius
locals. Al mateix temps
la coordinadora ha volgut
deixar patent, que a par-
tir d'ara comencen tres
intensos mesos de tre-
ball animant a tota la
gent a que participi de
l'organització i de la festa
democràtica en què es
vorà immers el poble, el
proper 25 d'abril. 

El cas d'Ulldecona ha

estat molt similar, el pas-
sat  19 de desembre un
grup de persones  de la
localitat interessades a
organitzar la consulta per
la independència al muni-
cipi  es van reunir per pri-
mer cop. 
A hores d'ara després de
diverses reunions infor-
matives, i demanant a les
entitats del poble  la seva
adhesió per poder dur a
terme la consulta popu-
lar, compten en fer-la  el

proper 25 d'abril. 

El referèndum sobre la
independència, el proper 25
d’abril, a Alcanar i Ulldecona
Tots dos municipis treballen per aconseguir
la màxima participació el proper 25 d’abril

REDACCIÓ

Manolo Ripollés i els seus «Pergamins oblidats»

El Museu del Montsià ofereix durant
aquests dies i fins el proper 24de
gener l'exposició «Pergamins obli-
dats» de l'artista ampostí Manolo

Ripollés. Nascut a Amposta, Manolo Ripollés en aquesta
exposició intenta trobar la l'essència de la seva pintura. 

cedida

La Plaça Saint-Jean de
la Ruelle a Amposta dispo-
sa des d'ara d'un nou parc
infantil gràcies a les refor-
mes que ha fet la regidoria
de Serveis i Manteniment.
La plaça, ubicada al carrer
Barcelona, té des d'ara
gronxadors per als infants
amb el terra tou de cautxú
reciclat tal com marca la
normativa europea EN-
1177-UE que, de moment
no és d'obligat compli-
ment. Les lloses de cautxú
són una superfície total-
ment segura especialment
per les àrees de jocs infan-
tils ja que esmorteeixen els
impactes i és un material
pla que redueix el risc de

atir danys per caigudes o
relliscades. Per reformar la
plaça també s'hi ha plantat
arbres nous i s'ha envoltat
l'àrea de jocs amb una
tanca. Cal recordar que els
jocs infantils de la plaça del
Poador també es van ins-
tal·lar sobre terra de goma
quan es van renovar.

Nou parc infantil a Amposta

REDACCIÓ

Dues persones (un home de
89 anys i la seva assistenta,
una dona de 61 anys d'ori-
gen dominicà) han estat tro-
bades aquest dijous pel
matí al domicili del primer al
carrer Cervantes 23, al cen-
tre de Tortosa, en estat
inconscient degut a la inha-
lació del gas produït per una
mala combustió de l'aparell
calentador. L'avís va estar
donat per la netejadora que
va arribar al lloc dels fets a
les 9.25 hores del matí i tru-
cant immediatament a la
Policia Local. Les dues per-
sones afectades van estar
reanimades, en un primer

moment, per membres de
la Policia Local, i després
pels serveis d'emergència
que van arribar juntament
amb una dotació de Mossos

i tres vehicles de bombers,
sent traslladades a
l'Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa on es troben
ingressades amb pronòstic
reservat.

Trobats inconscients per inhalació de gasLa presentació va anar a
càrrec del president del
Congrés, Joan Zaragoza, i
de la coordinadora general,
Anna Jardí, tots dos del labo-
ratori d'Anàlisis Clíniques de
l'Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta. El Congrés està
organitzat per l'Associació
Catalana de Ciències de
Laboratori Clínic i tindrà lloc
a l'hotel Corona de Tortosa.
Segons explicava Joan
Zaragoza, «és un repte aco-
llir i reunir a Tortosa tot l’e-
lenc dels científics dels labo-
ratoris clínics catalans i, per
primera vegada, de les fran-
ges veïnes de la Comunitat
Valenciana, l'Aragó i les
Illes». Segons el president
del Congrés, «era la primera

vegada que el Congrés surt
de les grans ciutats del país
i hem detectat també un
especial interès per part
dels assistents per conèixer
la realitat de les Terres de
l'Ebre». Pel que fa al progra-
ma del Congrés, Zaragoza
va destacar la participació
de l'exdirector general de la
Unesco, Federico Mayor
Zaragoza, que serà l'enca-
rregat de pronunciar la lliçó
magistral amb el títol
«Ciència i pau», i de la con-
sellera de Salut, Marina Geli,
que participarà a la inaugu-
ració del Congrés. Per la
seva part, Anna Jardí, va fer
referència al contingut cientí-

fic del Congrés. Segons
Jardí, durant les diferents
sessions i debats, es tracta-
ran, entre altres, temes com
la globalització de les malal-
ties infeccioses, el paper
dels laboratoris en el
diagnòstic de les malalties
neurodegeneratives, o les
malalties minoritàries hema-

tològiques com un tema
prioritari de la salut pública.

Anna Jardi va destacar «la
qualitat dels ponents i el
gran interès que han susci-
tat els diferents temes que
es tractaran». 
La coordinadora general del
Congrés va afegir que «inter-
canviar els avanços i els tre-
balls de recerca ens enri-
queix a tots i millora la nos-

tra activitat assistencial dià-
ria».

Tortosa, punt de trobada per a 200 científics

La Cambra de Comerç
de Tortosa ha acollit
aquest passat dimarts,
26 de gener, la presen-
tació del IX Congrés
Català de Ciències de
Laboratori Clínic, que
tindrà lloc a Tortosa del
4 al 6 de març de 2010,
amb la participació de
més de 200 científics
dels laboratoris clínics
catalans, aragonesos i
valencians.

«És la primera vegada que el Congrés surt de les grans ciutats del país»

REDACCIÓ

Durant les diferents sessions i debats, es
tractaran entre altres, temes com la globalització
de les malalties eurodegeneratives

Gran contingut científic

Les lloses fetes
d’aquest material
són una superfície
totalment segura
especialment en
àrees de jocs
infantils

El cautxú

La netejadora va ser
qui va donar l’avís a la
Policia Local.

L’avís

Tant Alcanar i Ulldecona tenen molta feina
durant les properes setmanes per aconseguir

que aquell dia hi hagi la màxima 
participació possible

Fins el proper 25 d’abril

Imatge guanyadora del Concurs de Fotografia Científica (Alemanya).
cedida

REDACCIÓ
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L’equip de Franc Artiga va
empatar diumenge passat
contra el Palamós (2-2).
Curiosament, és el quart
empat seguit, a dos gols.
Aquest, a diferència de l’an-
terior, es va produir en
temps afegit i de penal.
El tècnic de l’Amposta expli-
cava que «no estic satisfet
d’aquest empat, tot i haver-lo
assolit en temps afegit.
Penso que no vam saber
aprofitar, com en anteriors
ocasions, el fet d’avançar-

nos en el marcador i de
poder sentenciar la confron-
tació, quan vam poder fer-
ho. I vam donar vida a un
rival que, malgrat que no ens
havia creat perill, té jugadors
de qualitat que poden deci-
dir, com així va ser». El
Palamós va remuntar el gol

inicial de Luis (ja en porta
nou) i amb l’1-2 va tirar d’ofi-
ci per mantenir el resultat.
No obstant, un penal en
temps afegit, va significar
l’empat. Yélamos, com sem-
pre un dels destacats, va va
marcar. Gustavo, lesionat,
no va poder llançar-lo.

Ara l’equip ampostí afronta
dos desplaçaments seguits.
Diumenge visitarà el Manlleu
(16.30 h). Com la Rapitenca,
ho farà condicionat per les
baixes. Gustavo, amb una
fisura al peroné (en té per
unes setmanes), Edén (rotu-
ra fibrilar) i Diego són baixa
per lesió. I Yélamos, Ruibal i
Gerard ho són per sanció.
Jaime és dubte.
El panorama no és gaire
alentador i més si tenim en
compte que es visita el quart
classificat.
Franc Artiga, el tècnic, deia
que «per moltes baixes que
hi hagin, anem amb il.lusió
per fer un bon partit i de treu-

re un bon resultat. L’equip
fora de casa porta una bona
línia, jugant amb una actitud
molt bona que estic segur
que es mantindrà en aquesta
jornada. Sabem que serà un
rival complicat i més al seu
camp, però ens hem trobat
amb situacions pitjors i les
hem tirat avant». La novetat,
en el capítol d’altes, serà la
de Jorge Diaz que, amb la
llicència a punt, ja pot jugar. 
L’Amposta no ha guanyat en
els darrers cinc partits. Però
també és cert que només
n’ha perdut un. De fet, si no
pergués diumenge, hauria
passat una volta amb només
una derrota. 

Condicionats

L’Amposta té dos des-
plaçaments seguits.
Diumenge (16.30 h) vi-
sita el Manlleu. Des-
prés, el Balaguer. Les
baixes, com a la Rapi-
tenca, condicionen.  

TERCERA DIVISIÓ

Tant l’Amposta com la Rapitenca afronten la propera jornada amb sis baixes

M.V.

Gustavo (en té per unes quatre setmanes), Edén i Diego,
lesionats, i Yélamos, Ruibal i Gerard, sancionats, són
baixa. Jaime és dubte. D’altra banda, Jorge pot jugar.

Baixes de l’Amposta

La Rapitenca va perdre
diumenge passat contra el
Manlleu, en un partit que va
decidir-se amb un penal que
va transformar el visitant
Juan Carlos (minut 78). Fou
el 0-1.

Jordi Fabregat, tècnic de
la Rapitenca, manifestava
que «penso que al primer
temps, pel joc i per les oca-
sions, mereixiem haver-nos
avançat en el marcador». Fa-
bregat afegia que «arran de
la lesió de Cristian vam ha-
ver d’adaptar l’equip i fer
unes modificacions que van
comportar que el Manlleu,
per aquest motiu, creés un

parell d’ocasions abans del
descans». A la represa, se-
gons el tècnic rapitenc, «el
partit va igualar-se i a nosal-
tres ja ens va costar arribar
amb perill. El Manlleu va
guanyar metres i va dispo-
sar de més arribada, amb el
penal i una altra ocasió molt
clara amb una rematada al
travesser». 

L’àrbitre no va xiular un

penal per unes mans d’un ju-
gador visitant dins l’àrea du-
rant el primer temps. I una
altra jugada dubtosa la va
treure fora de l’àrea, amb
una falta.

Fabregat, sobre aquesta
qüestió, deia que «no vull fer
més conjectures de les que
ja he efectuat darrerament.
Penso que hi ha un cúmul
d’errades i que sempre per-
judiquen al nostre equip. El
problema d’aquest penal no
xiulat fou que es va produir
quan millor estàvem i, en el
cas de xiular-se, hagués es-
tat una bona ooportinitat per
avançar-nos en el marcador,
en un moment que ho merei-

xiem. I és un fet que ens
manca quan juguem a casa.
Hem de creure que és ca-
sual i no hi res més a dir». 

Diumenge (12 h) la Rapi-
tenca visita el Castelldefels
amb sis baixes: «disposem
de pocs defenses i està clar
que anem condicionats per
això. Sortirà un equip ofen-
siu per les característiques
dels jugadors disponibles.
Com és lògic, volem guan-
yar i poder sortir de la situa-
ció en la que estem». La Ra-
pitenca és quinzena, a cinc
punts de la zona de descens
directe. Però amb l’amenaça
de possibles compensa-
cions, ha de tirar per amunt.

«Cúmul d’errades que sempre ens perjudiquen»
La Rapitenca, que és quinzena amb 23 punts, visita el Castelldefels

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

Franc Artiga, tècnic de l’Amposta.
EMD

Edu Aguilar és una de les baixes.
CANAL TE

Manel, Edu Aguilar,
Cristian, Pere, Fatsini i
Mario són baixa per al
partit de diumenge (12
h). Galindo torna.

Baixes

El Tortosa va perdre, diu-
menge passat, al camp de la
Gramenet B, tercer classificat
(1-0). Com en la jornada ante-
rior, al camp del líder, l’equip
de Sergi Domènech va estar
ben posat defensivament, però

no va disposar de profunditat
suficient per crear ocasions. 

La derrota, com la de Vila-
franca, podia entrar dins del
previsible. No obstant, diumen-
ge vinent, els roig-i-blancs
afronten un partit com si fos
una final. Estan en la dissetena

plaça, a nou punts de la zona
de descens. Marianao, Vilas-
sar i Mataró no reaccionen
però les compensacions po-
den fer que els cinc darrers de
la taula poden perillar. A més,
en la jornada següent, el Torto-
sa visita la Iberiana. 

Un Tortosa necessitat rebrà el Santfeliuenc
Les dues derrotes seguides obliguen a aconseguir una victòria, diumenge (17 h)

REDACCIÓ

CD TORTOSA

El Tortosa juvenil va perdre
al El Prat en l’inici de la sego-
na volta (2-0). Segons el seu
tècnic, Jordi Videllet, «el resul-
tat va ser just. No vam estar
massa bé, en general, i les
errades que vam cometre en

defensa vam pagar-les. A
més, no és excusa però les
baixes que tenim es noten
ofensivament. La veritat és
que no vam arribar amb clare-
dat». Cristian, sancionat, i Ser-
gi, lesionat, eren baixa en un
Tortosa que és tretzè. 

Derrota a El Prat (2-0)
Demà, visita del Manlleu (17.15 h), que és quart

REDACCIÓ

JUVENIL LLIGA NACIONAL

Al MÉS ESPORT, a CANAL

TE, n’hem parlat en diver-
ses ocasions de la situa-
ció que viuen els clubs
actualment i també del
seu futur, amb la crisi ga-
lopant a sobre. I s’ha ex-
posat, en més d’un pro-
grama, que els clubs de
les Terres de l’Ebre, en
general, han de fer un
plantejament d’on poden
estar en base als pressu-
postos que puguin efec-
tuar. I actuar sobre això.

Es una bona teòria.
Després fa falta que hi ha-
gi la paciència necessària
per dur a terme aquest
plantejament realista que
s’hagi de fer. 

L’altre dia em comenta-
va un soci del CD Tortosa
que potser aquesta és la
idea que té el club del
Baix Ebre de cara el futur,
amb un projecte, que ja
es veu ara, basat en els
planters i amb gent del
futbol base a la direcció.
«Es tocar de peus a te-
rra», em deia. Jo no sóc
soci i no puc opinar com
a tal, però penso que pot-
ser un camí. El mateix so-
ci m’explicava que «ara
no sé sap qui decideix i
qui ha decidit. Quina junta
queda i com estem. Per
tant, la línia que es pot
començar a marcar pot-
ser la bona». Es una opi-
nió. Hi haurà socis que
poden estar-hi d’acord i
altres que no. Evident. No
obstant, els recursos que
tindrà cada club seran els
qui manaran i s’haurà
d’acceptar.

D’altra banda, el ma-
teix soci m’acabava dient
que «saps alguna cosa
del centenari i dels actes
commemoratius?». Li
vaig respondre que no.
Però també que l’època
és complicada per poder
fer el que es voldria. 

Plantejaments

L’opinió de Michel

El davanter Alberto Diez
tornarà a la convocatòria
del CD Tortosa després
d’estar de baixa per
l’operació.

Torna
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L’Ulldecona segueix minvat per les nombroses baixes: Geira, Al-
bert, Brusca, entre altres. Per això, el tècnic Rogelio va haver de
recòrrer al juvenil, un altre cop, per fer la convocatòria. L’equip,
malgrat això i quedar-se amb deu arran del penal que va significar
l’1-0 (minut 9), va fer una bona impressió a Bítem, on va perdre per
4-2. Jugadors joves van demostrar que tenen molta projecció, cas
de Moha o Yassine, que va fer un gol espectacular, tot i la ferida
que va necessitar dos punts al cap. L’Ulldecona, amb tres derro-
tes seguides, necessita guanyar el Reddis per allunyar-se de la zo-
na complicada en què es troba (i que ho és més per possibles
compensacions). Una zona de la que va sortint la Sénia que va as-
solir el tercer triomf seguit contra l’Ascó (2-0), un dels líders.  

L’Ulldecona, minvat per les baixes,
rebrà el Reddis

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia va guanyar 2-1 l’Alcanar i, amb dues victòries sde-
guides, recupera posicions a la taula. En la jornada vinent, diu-
menge, afronta un partit clau per poder reenganxar-se a la part
alta: visita l’Ascó. Un gol en pròpia porteria de Castillo va signi-
ficar el 0-1, després d’haver gaudit de bones opcions per haver
marcat. El partit, intens i igualat, no es va decidir fins la seua
recta final quan, amb superioritat numèrica, Albert Castells i Eu-
geni van signar la remuntada. D’altra banda, després de les in-
cidències puntuals del dia de l’Ulldecona, el president Subi va fer
de delegat «amb un intent de que es vegi la bona voluntat del
club perquè no hi hagi cap problema. Entre Gustavo i jo farem
aquesta funció amb el primer equip als partits de casa». 

Francesc Subirats, president del
Catalònia, va fer de delegat de camp

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla va perdre diumenge contra el Gandesa (2-3) i no pot en-
lairar-se: «la veritat és que ells van ser molt efectius. Van crear tres
ocasions i les van transformar. A més, també cal dir que tècnica-
ment van ser superiors. Nosaltres, amb lluita i entrega, no en vam
tenir prou, tot i gaudir d’una bona ocasió per empatar amb el 0-1.
Al final, per la insistència vam reduir distàncies amb el 2-3 i si el
partit dura uns minuts més, haguéssim pogut empatar». German
(2) i Amadeu van marcar pel Gandesa mentre que Perelló i Paco
van fer-ho per l’Ampolla. L’equip d’Angel Garcia, que encara té la
baixa d’Albacar, visita el Cambrils Unió, diumenge «amb ganes de
traure un bon resultat per deixar enrera un rival directe, mantenir
el golaverage i tirar per amunt a la taula», deia Angel Garcia. 

L’Ampolla afronta un partit amb
doble valor al camp del Cambrils U.

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Antonio (Torredembarra), va debutar diumenge com a porter de l’Al-
canar, sent un dels destacats. Ha fitxat només per les jornades que
Rodri està sancionat (queden dues). L’Alcanar va perdre a Jesús (2-
1) en un partit que «teníem controlat amb el 0-1» però que l’expul-
sió d’Oscar, «per una segona targeta quan ell no era qui havia fet la
falta, va condicionar i ells van remuntar ja al final», deia Txiki Este-
llé, el tècnic. «No tenim sort darrerament amb el tema arbitral», co-
mentava un Txiki que, a la vegada, no estava d’acord amb la san-
ció de Rodri. Diumenge, l’Alcanar rebrà el líder, R. Bítem: «un bon
equip, en ratxa i que fa molts gols. No obstant, també li’n fan i per
això haurem de buscar crear les nostres opcions i aprofitar-les».
L’Alcanar (1 punt de 9) buscarà reincorporar-se al tren capdavanter. 

El porter Antonio, fitxatge de
l’Alcanar per la baixa de Rodri

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va empatar en la
seua visita a Cambrils (0-0), un
punt meritori tenint en compte
que va quedar-se amb deu al
primer temps (24’), amb nou
al segon (70’) i amb vuit en
temps afegit. Segons el tèc-
nic, Guillermo Camarero, «va

ser un partit de molt de treball
i disputat amb molta discipli-
na. En un camp gran, els juga-
dors van haver de fer un gran
esforç i més amb la inferiori-
tat. M’hagués agradat veure el
partit onze contra onze. Tal
com va anar, fou un altre. De
totes formes, la sensació va

ser bona per ser  optimista de
cara el futur». El tècnic va in-
troduir canvis en l’alineació:
«va ser una aposta per buscar
més agressivitat i va sortir bé.
La gent va complir amb el que
havíem plantejat i va sacrificar-
se, i més quan vam quedar-
nos amb inferioritat», deia el

tècnic. Javi Asín, expulsat,
serà baixa demà contra l’Al-
carràs, així com els lesionats
Trullen i David. Marc i Vilanova
ja van tornar a jugar en un Ro-
quetenc que, més animat,
rebrà l’Alcarràs, «és una final
per mantenir opcions i per dis-
posar de confiança i autoesti-
ma per a les següents». 

Roquetenc-Alcarràs, una final per
tenir opcions de permanència

Els de Camarero van empatar, amb vuit, a Cambrils (0-0)

REDACCIÓ

PREFERENT 

El Remolins-Bítem és líder en
solitari a l’inici de la segona
volta, amb tres punts respec-
te el segon, la Cava. Joaquim
Roda, el veterà president del
club, comentava aquesta set-
mana que «a les alçades de

campionat que ens trobem, el
Remolins-Bítem, a Primera re-
gional, mai havia estat líder i
menys tres jornades segui-
des». Roda reconeix que «la
situació és històrica i il.lusio-
nant per a tots. A més, l’equip
juga bé, amb actitud i ganes.
Però, tal com vaig dir al seu

dia, el complicat no és arribar
a ser líder si no que ho és
més saber anar-hi. Tothom et
pot sorpendre i el que cal és
ser humil i seguir treballant de
la mateixa forma, amb molta
modestia. Queda molt». El
president admet també que
«la classificació està molt

ajustada i hi ha un grup perse-
guidor, format per un bon
nombre d’equips, que està a
pocs punts i que si baixes la
guàrdia, et pot passar da-
vant».

Es aviat però sobre un as-
cens històric a la Preferent,
Roda diu que «per la trajectò-

ria del club i el sacrifici i el tre-
ball, seria un premi bonic i
que potser mereixem. Però,
com he comentat, queda
molt i és anecdòtic parlar
d’això en aquests moments».

El Remolins-Bítem va haver
de tornar a remuntar un partit
que se li va posar de cara
aviat, contra l’Ulldecona, amb
l’1-0 i amb superioritat numè-
rica. Tot i tenir opcions, va ha-
ver de patir i fins la represa,
amb qualitat i amb un joc in-
tens i precís, va aconseguir-
ho amb els gols de Sergio
Ruiz (2), Marc Baiges i Nacho. 

«El Remolins-Bítem mai ha estat
líder a la Primera regional»

I ara fa tres jornades que ho és, una fita històrica pel club de Bítem

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La junta directiva de l’Aldea-
na va haver d’ajornar el Trofeu
Sebastià Martí, al seu mo-
ment, un cop es va conèixer
la notícia de la mort de Josep
Estorach. Juntament amb la
UE Deltebre, es va decidir fer-
li a Josep un homenatge pòs-
tum en acabar la temporada,
amb un partit entre els dos

equips. Però el Sebastià Martí
del 2009 va quedar que es
celebraria igualment durant la
segona volta, en un partit a
casa. I serà diumenge vinent,
contra la Cava.

L’Aldeana, que ha sumat un
punt dels darrers nou que ha
disputat i que, per aquest mo-
tiu, ha vist frenada la progres-
sió que havia aconseguit, ne-

cessita el triomf per fugir de
la zona compromesa de la
taula. Diumenge passat, va
perdre al camp del Valls en un
duel en què el pichichi del
grup, Manel, va sentenciar
amb dues faltes. Al final, 3-1.
Sergio torna després de la
sanció. 

La Cava, segon classificat
(empatat a punts amb l’Ascó)

va golejar diumenge l’Hospita-
let (4-0) obtenint el primer
triomf de l’any. Es manté a la
pomada, a tres punts del líder.
Robert Cantó, el tècnic, deia
que «va ser una victòria cò-
moda. El partit va posar-se de
cara i vam saber aprofitar-ho,

tenint altres opcions a més
dels gols. La victòria  fou im-
portant per recuperar con-
fiança, conscients de que so-
bre tot a casa hem de
millorar». Eros (ha marcat tres
gols en les tres últimes jorna-
des, a la sortida d’un córner)

va obrir el marcador. Agustí
va ampliar-lo, encara al primer
temps, i Toni Ondazabal, amb
qualitat, va sentenciar amb
dos gols més (4-0). 

La Cava visita l’Aldeana, diu-
menge, «un partit complicat,
com tots els de la segona vol-
ta, i més sent un derbi. Inten-
tarem mantenir la línia de fora
de casa, on sembla que ens
adaptem millor», comentava
Cantó. Nico ja va tornar (recu-
peració meteòrica) mentre
que Berkamp, amb una lesió
al genoll, encara és dubte.
Cristian i J. Diego són baixa.

Trofeu Sebastià Martí, a l’Aldea
Aldeana i la Cava s’enfronten diumenge vinent (16.30 h)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Nacho va fer el 4-2, diumenge.
CANAL TE

Diumenge (16 h) el líder
visita l’Alcanar després
d’assolir la tercera
victòria seguida, contra
l’Ulldecona (4-2).

A Alcanar

En no poder fer-se al seu
moment, s’efectuarà
diumenge. Es el trofeu
que recorda a jugadors
aldeans absents.

Trofeu 

La Cava, amb qui ja ha
tornat el pichichi Nico,
és segona mentre que
l’Aldeana vol allunyar-se
de la zona compromesa.

Partit interessant

Javi Asin, sancionat, serà
baixa en el partit de
demà dissabte (16.30 h.)

Demà dissabte
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L’Ametlla, tercer amb igualtat de punts que el Pinell, amb qui
té un partit per recuperar, va vèncer a l’Aldea (2-5) amb gols de
Jordi Rovira (2), Manel (2) i Galdiri. I ara afronta tres partits se-
guits a casa. 

Demà dissabte rebrà el filial del Remolins-Bítem, equip que es
troba a la part baixa de la taula. Però ho fa amb l’inconvenient
de les nombroses baixes que té. Es el cas de José Mari, Alex
Borràs, Genís Callau i G. Cañagueral. Morillo, en el moment del
nostre tancament, és dubte per qüestions laborals mentre que
Cornel cal dir que és baixa definitiva. La situació és complicada
per aquest motiu. Posteriorment, l’Ametlla rebrà el Vilalba, ju-
garà el partit pendent contra el Pinell i rebrà el Perelló, en el der-
bi. Són quatre partits importants en la lluita en la que es troba.
I el proper dia 2, partit de festes contra la Rapitenca. 

L’Ametlla disputarà quatre partits
seguits a casa, a més del de Festes

SEGONA REGIONAL

El Camarles ja porta quatre victòries seguides. La darrera, diumen-
ge, va ser de prestigi, a El Perelló (3-4). Segons Ramon Barbosa,
tècnic del Camarles, «va ser el millor partit fora de casa, davant
d’un Perelló que va remuntar un 0-2 i que també va buscar la victò-
ria amb insistència, tot i la inferioritat numèrica». Harri Arraut, tèc-
nic del Perelló, explicava que «no vam jugar bé. Malgrat això, vam
remuntar un 0-2 i vam tenir una opció de Franc per fer el 3-2. A la
represa, tot i l’expulsió de Fouat i la lesió d’Anderson, vam anar
obertament a guanyar però fou el Camarles, al contraatac, qui va
marcar (85’)». Harri afegia que «no és escusa, però l’àrbitre no va
estar encertat en els dos primers gols visitants. El primer fou fan-
tasma i en la jugada del 0-2 va deixar entrar un jugador del Camar-
les al camp, afavorint l’acció». Cal destacar que els juvenils del Ca-
marles van decidir. Pau i Jordi van fer un gol i Isma, dos. 

Il.lusió a Camarles per la seua reacció,
en guanyar al camp d’El Perelló (3-4)

SEGONA REGIONAL

El R.-Bítem B segueix a la part baixa. Dissabte va perdre contra l’O-
límpic (1-2) en un partit en què va avançar-se amb el gol de Morey
però que l’Olímpic, que segueix ferm (és cinquè), va remuntar poc
després per mitjà d’Alberto i Jacob. Jesús Ferrando, el tècnic, la-
mentava «l’actuació de l’àrbitre, que va concedir el primer gol en
clar fora de joc. I a la represa, quan Gallego fou atès de la seua le-
sió, que esperem que no sigui tan greu com sembla, el joc va es-
tar aturat durant més de deu minuts. Arribem al final i nosaltres
estàvem pressionant contra un rival amb deu, buscant l’empat. I va
descomptar poc més de cinc minuts. O sigui, ens va privar de
quinze de partit. Vergonyós. Es un cúmul de partits i, a més, d’al-
tres circumstàncies com la mala sort i també les lesions». 

El tècnic del filial del R. Bítem, molt
molest amb l’arbitratge (1-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Batea va golejar el Benifallet (4-0) en un duel que va decidir-se
a la represa quan els de Gaspar van encarrilar-lo amb els gols de
Roger, Bernabé i Yalti. Miguel havia fet l’1-0 al primer temps. El
Batea, amb un partit menys, és setè amb 26 punts i està en una
zona tranquil.la però que tampoc permet confiar-se per si al final
hi ha compensacions. Es el cas de la Rapitenca B que no acaba
d’arrencar i que diumenge va perdre a Horta, equip que amb dos
partits menys, es troba també a la zona mitjana de la classifica-
ció. El Masdenverge, per últim, referma la seua progressió per
sortir de la part baixa. Va ser un triomf amb doble valor, a Vilal-
ba (1-4), com els darrers tres fora de casa, on ha guanyat amb
solvència. Pau, Ivan i Dani (2) van fer els gols. 

Batea i Masdenverge golegen i
recuperen posicions a la classificació

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Angel Alvarez, que la lliga passada va acabar entrenant el Beni-
fallet, és el nou tècnic de l’Atlas Tortosa, equip que va empatar
a Campredo (1-1). Els del Campredó, malgrat l’empat, conti-
nuen a la part alta, prop de la d’ascens. El líder, el Roquetenc
B, va empatar al camp d’un Tivenys emergent, en un partit in-
tens i incert fins el final (0-0). El Flix i el Ginestar no van poder
guanyar i és que Rasquera (3-3) i Ulldecona (1-1) els van sor-
pendre. El Móra la Nova es recupera amb el seu triomf i es
manté enganxat al grup capdavanter. És quart. És el cas tam-
bé del l’Alcanar que va fer un pas molt ferm endavant en guan-
yar a Godall (0-2). Finalment, dir que el partit Móra la Nova-Ro-
quetenc, es jugarà a Móra d’Ebre, per tancament de camp. 

Angel Alvarez, nou tècnic de l’Atlas
Tortosa

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

Iku (Jesús i Maria) puja fins la tercera plaça de
la taula del grup ebrenc

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL 

Carlos Garcia, president
de la UE Deltebre, dilluns
passat, aclaria que «d’en-
trada, he de lamentar
aquests desperfectes i
informar que m’hagués
agradat que no s’hagues-
sin produït. Però una vega-

da vaig preguntar que
havia passat, em van expli-
car que de la tensió d’un
partit en el que havíem tre-
ballat molt i en el que
penso que mereixiem l’em-
pat, gaudint d’una opció
clara amb una rematada al
travesser que va poder ser

gol, en arribar al vestidor,
producte d’aquesta tensió,
un jugador va llançar la
bota a la paret i va provo-
car la trencadissa dels
vidres. Uns fets que insis-
teixo en què els lamento
però que també crec que
es van traure de contexte». 

Carlos Garcia considera
que «jo vaig anar a felicitar
al tècnic i al president del
Jesús i Maria per la victòria
i per la temporada extraor-
dinària que estan fent. I no
crec que fos correcta la
forma de difondre aquesta
incidència diumenge quan
ho haguéssim pogut parlar
i solucionar-ho
tranquil.lament sense més
història».
D’altra banda, pel que res-
pecta la classificació, el
Deltebre, amb quatre

derrotes seguides (dues
d’elles contra els dos pri-
mers i al seu camp), s’ha
allunyat de la segona plaça
de la taula. 
Es onzè amb 24 punts. A
dotze del Pinell. 
També cal dir que està a
tres de la sisena. 
Els de Rogelio Masià tenen
un partit pendent per recu-
perar, corresponent a la
catorzena jornada. 
Jugaran el dia 14 de
febrer, contra l’Horta de
Sant Joan.

Carlos Garcia: «Lamentem el succeït
amb els desperfectes al vestidor»

El president de la UE Deltebre fa els seus aclariments
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Una nova jornada i la UE
Jesús i Maria, el líder, que
va sumar una altra victòria.
Va ser molt sofrida en un
derbi que fou intens i de
molta lluita entre els dos
equips. També, en algunes
fases, fou travat per les fal-
tes continuades que van

existir producte del ritme
intens del joc. Iku va
avançar el Jesús i Maria
molt aviat. L’equip de
Torres va començar, com
és habitual, molt fort, gau-
dint d’altres opcions. El par-
tit, però, no va poder enca-
rrilar-lo i el Deltebre, ben
posat i amb bona actitud,

va estar dins del mateix,
empatant poc abans del
descans amb el gol del seu
pichichi, Robert. 
A la represa, el Jesús i
Maria va pressionar més
amunt i va gaudir de noves
possibilitats. Però el rival,
amb molt de sacrifici, va
mantenir el partit igualat

fins els darrers minuts,
quan Dani va aprofitar un
servei de Jefrey i va establir
el 2-1. Restava poc temps
però el Deltebre encara va
tenir una ocasió amb una
rematada d’Oriol que va
anar al travesser. Van
haver-hi jugadors que van
reclamar un «gol fantas-
ma». El partit, incert fins el
final, va acabar amb el 2-1 i
amb la satisfacció de la
nombrosa afició partidalen-
ca que veu com el seu
equip segueix fent història
al capdavant de la taula. En

acabar la confrontació, van
produir-se unes incidències.
David Torres, tècnic del
Jesús i Maria, informava
que van haver-hi desperfec-
tes a la banqueta visitant
(ocasionades durant el
derbi) i també al vestidor,
on es van trencar vidres de
les finestres: «no pot
correspondre a un acte
involuntari. El partit va ser
intens i disputat, destacant
el bon comportament i el
civisme. Però aquests des-
perfectes sobraven i més
quan tot havia acabat».

La UE Jesús i Maria s’emporta el derbi
i continua fent història

El líder va vèncer el Deltebre (2-1)
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Dani va fer el 2-1.
CANAL TE

El nigerià Bolaji es va
estrenar com a golejador
del Santa Bàrbara, diu-
menge passat, contra
l’Amposta B (1-1). Oriol,
acte seguit (minut 86) va
fer l’empat. L’Amposta és
vuitè (amb un partit
menys) i el Santa és
desè. Una zona estable
però que no és del tot se-
gura amb la possibilitat
de compensacions. 

Bolaji s’estrena
com a golejador

CF S. Bàrbara

Jesús (J. i Maria)       21 gols
Alberto (Olímpic)             17
Iku (Jesús i Maria)            14
Jefrey (J. i Maria)             13
Méndez (Corbera) 13
Robert (Deltebre)             13
Pau (S. Bàrbara)              12
Cornejo (Camarles) 12
Toni (Pinell) 12
J. Prats (Horta)               12
Yalti (Batea)                    11
Andreu Roi (Rapitenca)     10
X. Gilabert (Deltebre)         9
Abdul (Batea)                   9

Manel (Ametlla)               9
Fran Moreno (Perelló)       9
Nico (Perelló)                  8
Josep (Rapitenca)            8
Rabah (Vilalba) 8
D. Avila (Pinell)                8
Borrell (S. Bàrbara)          8
Pau (Masdenverge)          8
Jordi Rovira 7
Adrià (Corbera)               6
Morillo (Ametlla)              6
Tudela (Perelló)               6
Gentilesa futbolme. http://www.icom-
peticion.com/ic/1/5/10/SEGONA_C
ATEGORIA_- _Grup_1.asp?modo=jor-
nada

REDACCIÓ
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CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 18 69 21 50

2. Pinell 17 36 16 36

3. Ametlla 17 34 21 33

4. L’Ametlla 17 34 21 33

5. Olímpic 18 40 28 31

6. Camarles 18 27 30 27

7. Batea 18 30 23 26

8. Amposta 17 25 18 25

9. Horta 16 28 20 24

10. S. Bàrbara 18 34 30 24

11. Deltebre 17 29 28 24

12. Rapitenca 18 39 35 22

13. Corbera 18 35 36 21

14. Masdenverge 17 24 36 20

15. Vilalba 17 23 40 17

16. Rem. Bítem 18 24 44 14

17. Benifallet 17 25 40 12

18. Aldeana 17 14 82 2

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Diumenge

Canonja-Icomar (11.45 h)
Cambrils Unió-Ampolla (12 h)

Gandesa-Valls (15.15 h)
Hospitalet-la Sénia (15.15 h)
Ulldecona-Reddis (15.15 h)

Vilaseca-Torredembarra (16 h) 
Alcanar-Rem. Bítem (16 h)
Aldeana-la Cava (16.30 h)

Ascó Escola-Catalònia (17 h)

RESULTATS

18 jornada, Primera regional 

Icomar-Cambrils U. 4-0

Reddis-Vilaseca 2-0

Torredem.-Canonja 5-2

Ampolla-Gandesa 2-3

la Sénia-Ascó Escola 2-0

Catalònia-Alcanar 2-1

Rem. Bítem-Ulldecona 4-2

Valls-Aldeana 3-1

la Cava-Hospitalet 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 18 58 31 38

2. la Cava 18 40 26 35

3. Ascó 18 31 21 35

4. Reddis 18 35 25 34

5. Valls 18 37 28 32

6. Alcanar 18 36 23 29

7. Gandesa 17 38 27 28

8. Catalònia 18 42 30 27

9. Torredembarra 17 38 30 27

10. Canonja 18 30 31 27

11. la Sénia 18 22 24 24

12. Ampolla 18 22 25 23

13. Ulldecona 18 31 40 22

14. Aldeana 18 25 36 21

15. Cambrils U. 18 25 50 16

16. Hospitalet 18 21 38 14

17. Vilaseca 18 17 38 14

18. Icomar 18 16 41 11

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA
Roquetenc-Alcarràs (dis16.30 h)

Torreforta-Camp Clar

Sitges-Mollerussa

Morell-Sant Ildefons

Viladecans-Catllar

Canyelles-Vista Alegre

Martorell-Cambrils

Pub. Cases-Horta

Cervera-Olímpic Can Fatjó

RESULTATS

18 jornada, Regional preferent

Camp Clar-Martorell 1-1

Alcarràs-Pub. Cases 1-1

Mollerussa-Morell 1-0

S. Ildefons-Cervera 4-1

O. C. Fatjó-Viiladecans 1-0

Catllar-Canyelles 1-2

Vista Alegre-Torreforta 2-0

Horta-Sitges 2-0

Cambrils-Roquetenc 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 18 40 22 41

2. Vista Alegre 18 41 23 37

3. Pub. Cases 18 38 30 35

4. Horta 18 28 13 31

5. Canyelles 18 36 39 27

6. Cambrils 18 28 24 26

7. Alcarràs 18 28 28 26

8. St. Ildefons 18 36 30 25

9. Cervera 17 26 26 25

10. Mollerussa 18 32 33 25

11. Torreforta 18 23 20 24

12. Catllar 18 27 36 24

13. Camp Clar 18 35 32 22

14. Sitges 18 27 30 21

15. Viladecans 18 20 30 21

16. Morell 17 22 24 20

17. Roquetenc 18 17 30 14

18. Martorell 18 17 51 3

Regional preferent

Una acció del partit Rem. Bítem-Ulldecona, de diumenge.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

La UE Remolins-Bítem és
líder en solitari a l’inici
de la segona volta del
campionat de lliga, a la
primera regional.

Líder
PRÒXIMA JORNADA  
Manlleu-Amposta
Palamós-Balaguer
Benavent-Olesa

Europa-Pobla Mafumet
Reus-Santboià

Cornellà-Hospitalet
Llagostera-Prat
Cassà-Blanes

Vilanova-Premià
Castelldefels-Rapitenca

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 22 16 6 0 50 5 54
2. Reus 22 13 6 3 46 14 45
3. Santboià 22 11 7 4 43 29 40
4. Manlleu 22 10 9 3 30 19 39
5. Prat 22 11 5 6 35 21 38
6. Cornellà 22 10 7 5 26 28 37
7. Llagostera 22 9 6 7 34 27 33
8. Europa 22 8 9 5 34 31 33
9. Amposta 22 7 11 4 35 30 32
10. Balaguer 22 8 6 8 34 32 30
11. Palamós 22 8 3 11 30 30 27
12. Pobla Mafumet 22 7 5 10 27 33 26
13. Castelldefels 22 7 5 10 29 39 26
14. Vilanova 22 6 7 9 25 38 25
15. Rapitenca 22 6 5 11 27 37 23
16. Premià 22 6 3 13 21 29 21
17. Benavent 22 5 6 11 21 41 21
18. Cassà 22 5 3 14 27 45 18
19. Blanes 22 4 5 13 27 46 17
20. Olesa 22 2 8 12 14 41 14

Tercera divisió RESULTATS
22a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
Tortosa-Santfeliuenc
Vilafranca-Banyoles

Rubí-Poble Sec
Mataró-Peralada

Montcada-S. Cristobal
Muntanyesa-Tàrrega

Marianao-Vilassar
Guíxols-Sants

Igualada-Masnou
Iberiana-Gramenet B

RESULTATS
20 jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Muntanyesa 0-0

Santfeliuenc-Vilafranca 2-2

Poble Sec-Mataró 2-1

Vilassar-Guíxols 0-4

Masnou-Iberiana 2-0

Tàrrega-Marianao 3-2

Banyoles-Rubí 2-4

Peralada-Montcada 2-3

Sants-Igualada 1-1

Gramanet B-Tortosa 1-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 20 30 14 41

2. S. Cristobal 20 29 19 36

3. Gramenet 20 35 21 35

4. Peralada 20 30 24 35

5. Sants 20 33 23 33

6. Muntanyesa 20 29 22 32

7. Masnou 20 33 27 32

8. Tàrrega 20 30 24 32

9. Igualada 20 25 25 32

10. Rubí 20 31 23 31

11. Santfeliuenc 20 26 23 31

12. Poble Sec 20 32 33 29

13. Guíxols 20 26 24 28

14. Banyoles 20 21 34 25

15. Montcada 20 27 27 23

16. Iberiana 20 28 35 23

17. Tortosa 20 20 28 22

18. Marianao 20 16 35 13

19. Vilassar 20 12 33 11

20. Mataró 20 18 37 9

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Ametlla- Rem. Bítem (16 h)
Benifallet-Corbera (16 h)

Diumenge
Rapitenca-Jesús i Maria (12 h)

Horta-S. Bàrbara (15.15 h)
Camarles-Batea (15.15 h)
Deltebre-Aldeana (16 h)
Olímpic-Vilalba (16 h)

Masdenverge-Perelló (16 h)
Amposta-Pinell (17 h)

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
17 jornada Tercera regional

Tivenys-Roquetenc 0-0

Ulldecona-Ginestar 1-1

Campredó-Atlas Tortosa 1-1

Jesús i Maria-Torre Espanyol 2-1

Móra la Nova-Tivissa 2-0

Godall-Alcanar 0-2

Arnes-Fatarella 2-3

Flix-Rasquera 3-3

Benissanet-Catalònia 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 16 40 18 36

2. Flix 17 53 22 34

3. Ginestar 16 51 26 34

4. Móra la Nova 17 26 13 33

5. Campredó 17 33 15 32

6. Alcanar 17 28 18 32

7. Tivenys 17 37 27 28

8. Godall 17 39 31 27

9. Catalònia 16 28 20 26

10. Tivissa 17 33 34 24

11. Benissanet 16 20 29 22

12. Rasquera 16 32 34 17

13. Atlas Tortosa 17 24 27 17

14. Fatarella 16 17 37 17

15. Ulldecona 16 19 33 13

16. Arnes 16 22 40 13

17. Jesús i Maria 16 24 53 8

18. Torre Espanyol 16 15 64 3

Tercera regional
RESULTATS

18a jornada Segona regional

Aldeana-Ametlla 2-5

Rem. Bítem-Olímpic 1-2

Pinell-Rapitenca 2-1

Vilalba-Masdenverge 1-4

Jesús i Maria-Deltebre 2-1

Perelló-Camarles 3-4

Batea-Benifallet 4-0

Corbera-Horta 2-2

S. Bàrbara-Amposta 1-1
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El poble de Benifallet viurà
una jornada intensa diu-
menge vinent, dia 31 de
gener. La Cursa del
Pastisset ha enganxat als
veïns de la localitat que por-
ten setmanes col.laboran i
preparant-la. Una iniciativa
que va sorgir arran de la
idea de Mònica Faneca i de
Diego Gascón i que va ser
ben vista pels amics a qui

van traslladar-la. A
partir d’aquí, es
van tocar totes les

tecles per crear la Cursa

del Pastisset. Els forns de
la localitat van ser els pri-
mers en col.laborar i, des
de llavors, ho ha fet gaire-
bé tot el poble. Les incrip-
cions, obertes per 400 per-
sones, ja van tancar-se fa
dies i més de 100 no han
pogut incriure’s per aquest
motiu. Per tot això, «ja es
pot dir que la Cursa és un
è x i t » .
La il.lusió de l’organització i
els paratges per on es farà,
també el garanteixen. Serà
la primera del circuït que
fou presentat ahir dijous.
Més informació: http://cursadel-

La Cursa del Pastisset mobilitza
el poble de Benifallet

Serà la primera Cursa
del Circuït de Curses
de Muntanya de les
Terres de l’Ebre, dins
del tercer que s’orga-
nitza al territori, Tro-
feu Pam i Toc.

ACTUALITAT

Tindrà lloc diumenge vinent i per les inscripcions «ja podem dir que és un èxit»

REDACCIÓ

L’Amposta Lagrama dispu-
tarà un partit molt important
per a la seues aspiracions,
demà dissabte (19 h), al
pavelló de la capital del
Montsià. Les jugadores
d’Ivan Dragic rebran el
Lleida, segon classificat. Un
equip que compta amb
cares conegudes com és el
cas del seu tècnic, Miroslav
Vujasinovic i d’Africa Valls.
I és que la derrota a
Castelló (32-25) obliga al
conjunt ebrenc a guanyar
per mantenir opcions. El
partit, a Castelló, va estar
marcat per la motivació
amb la que van jugar les
locals, amb un arbitratge,
per moments, bastant per-

misiu. L’Amposta no va tro-
bar-se còmode i la seua irre-
gularet ofensiva va compor-
tar-li anar a remolc del mar-
cador. A la represa, tot i
intentar-ho, no es va poder
entrar en el partit i les cas-
tellonenques van ampliar l’a-
vantatge fins el 32-25 final.
Per la seua part, el juvenil
continua líder invicte de la
Primera catalana en impo-
sar-se amb claredat al CH
Cardedeu per 46-24.

L’Amposta Lagrama
afronta un partit clau demà
Ho és per les seves aspiracions, amb el Lleida (19 h)

REDACCIÓ

HANDBOL

El sènior masculí de CE
Tortosa va perdre contra
el Vendrell (28-35), així
com el femení que també
va caure a casa contra el
Sant Vicenç (17-25). 
El juvenil masculí, per la
seua part, va imposar-se
contra el Vendrell, en un
partit igualat i que es va
decidir en els darrers
minuts (33-31) i el femení
va perdre en el desplaça-
ment a la localitat de la
Garriga (21-17).
El cadet femení va tornar
de Castelldefels amb una

derrota (22-10) i pel que
respecta als equips infan-
tils de l’entitat de la capi-
tal del Baix Ebre, el mas-
culí va vèncer a la pista
del CH Cambrils (27-31) i
el femení a la de
l’Amposta (11-18).

El sènior masculí va perdre contra el Vendrell
REDACCIÓ

HANDBOL

La localitat gallega de Tui
va organitzar el Campionat
Estatal de Rem de llarga
distància i de remergòme-
tre. 
Del Rem Tortosa va desta-
car l’actuació del 4 skull
juvenil, que fou segon en
llarga distància amb
Miquel Fabregat, Albert
Forcadell, Marc Montany i
Adrià Muntaner. 
El 8 sènior fou sisè amb

Alex i Dani Sigurbjönson,
Pau i Xavi Vela, Dani
Burjalès, Omar Aymerich,
Angel Alonso i Cinta
Benaiges de timonel. El
Nautic Amposta va ser ter-
cer en llarga distància en
4 skull amb Joan
Fernandez, Andreu
Castellà, Francesc Franch
i Xavi Sospedra. 
En la competició de remer-
gometre, Aina Cid, va
assolir la victòria.  

Els ebrencs, ok

Resultats del Centre 
Esports Tortosa

Bons resultats a l’Estatal celebrat a Tui
REDACCIÓ

REM

Trenta-dos anys després,
el Trial Indoor de
Barcelona continua
omplint les grades del
Palau Sant Jordi com el
primer any de la seva cre-
ació. Actualment la ciutat
barcelonina està concebu-
da com la prova més difí-
cil de tot el campionat del
món de Trial Indoor. 
La de diumenge potser
decisiva en el campionat,
justament quan aquest
arriba al seu equador. 

El pilot ulldeconenc Adam
Raga, recuperat de la
lesió, va fer podi a França
la setmana passada, bus-
carà tornar a situar-se al
nivell de Bou i Cabestany,
líders actuals, empatats a
35 punts, lluitant també
per obtenir una victòria a
casa. 
La cita serà diumenge en
un Palau Sant Jordi ple a
vessar, com en les bones
ocasions i amb un espec-
tacle garantit pels aficio-
nats.

Trial Indoor de Barcelona
REDACCIÓ

El juvenil va imposar-se
amb claredat contra el
Cardedeu i segueix líder
invicte de la 1a. catalana.

Líder

Més de 400 persones
inscrites i més de cent
no han pogut fer-ho
perquè les incripcions
ja van tancar-se.

Més de 400

La Federació Esportiva
Catalanade Twirling inaugu-
ra demà dissabte una nova
seu. Serà a Amposta, con-
cretament al carrer Felip II,
número 7, a les 18 hores.
La nova seu, d’entrada,
permetrà agilitzar les ges-
tions dels clubs ebrencs i
tenir més proximitat amb
la Federació per poder
tractar els afers relacio-

nats amb la competició i
d’altres propis de la tempo-
rada.
Una temporada que
començarà el proper dia
20 de febrer  amb les
semifinals individuals
Tarragona-Lleida, que tin-
dran lloc a  Deltebre. 
La segona convocatòria
serà els dies 27-28 amb
les semifinals individuals
Barcelona-Girona, que es
celebraran a Maçanet.

Demà s’inaugura la nova
seu de la Federació

Serà a Amposta, a les 18 hores

REDACCIÓ

TWIRLING

El masculí, que també
s’enfrontava al
Vendrell, va guanyar
per 33 a 31 en un partit
igualat.

Juvenils

Adam Raga.
Cedida

Plànol per on es farà la Cursa del Pastisset, diumenge 31 de gener.

Cedida

El cap de setmana passat es va disputar l’Estatal de Rem.
Cedida
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L’ENTREVISTA

Pregunta: 60 anys, i una
celebració amb més de
100 persones, entre fami-
liars, amics, jugadors i
tècnics. Molt emotiu, no?
Resposta: Sí, molt. Totes les
persones que he tingut rela-
ció en la meua vida, des de la
infància fins ara, van estar-hi.
Començant per la família, ex-
cepte els meus pares que ja
no viuen, i amb amics que ho
són des del col.legi. Els vaig
poder reunir i això és molt sa-
tisfactori. Va ser molt bonic
compartir-ho amb tots. Amb
Joan Roig, per exemple, vaig
coincidir al juvenil i vaig ser
regidor mentre ell era Alcal-
de. A més, penso que ha
marcat molt el progrès de la
ciutat i, juntament amb l’Alcal-
de actual, Manel Ferré, va es-
tar al meu costat, a la taula,
durant el sopar. I la plantilla
del primer equip de l’Ampos-
ta, el club del meu cor, tam-
bé va ser-hi present. La veri-
tat és que, per tot, estic molt
content per celebrar 60 anys
i arribar com ho he fet.
P: El CF Amposta, la seua
passió. Jugador, entrena-
dor i president. Gairebé
tota una vida...
R: Sí, és la meua passió, ho
ha estat i ho seguirà sent
sempre.
P: 60 anys donen per
molt. Millors records?
R: Com a jugador, recordo el
primer ascens a la Preferent,
amb l’Amposta, l’any que va
crear-se la categoria. Des-
prés, fitxar amb el Lleida,
equip amb el que vaig ser
preseleccionat pel combinat
que havia de jugar a les Olim-
piades de Munic. Com a en-

trenador, tinc un bon record
de l’estada a Tortosa, amb
qui vaig pujar a la Tercera di-
visió. I com a president, no
puc oblidar els ascensos de
l’Amposta de Primera regio-
nal fins l’anhelada Tercera di-
visió. A nivell personal, he de
destacar el naixement de les
meues filles i el suport que
sempre m’ha donat la família.
P: Equips amb els que ha
jugat?
R: Vaig començar a l’Ampos-
ta, després quatre anys al
Lleida, dos al Vinaròs i quatre
a Tercera amb la Cava. I vaig
acabar a l’Amposta, el meu
club.
P: Amb quins companys
va entendre’s millor?
R: Recordo molt a José Luis
Guerra i a David Vidal, al Llei-
da, amb els que sortia les es-
tones que teníem lliures. A Ja-
vier Borja, al Vinaròs, i que
també va venir amb mi a la
Cava. I a l’Amposta vaig fer
bones relacions amb els
companys que vaig tenir però
hi havia un grup format, entre
altres, per Rebull, Martín, Fi-
bla, Fermin...amb el que
m’entenia molt bé.
P: Un tècnic que va poder
influir més?
R: Ruiz Sosa, al Lleida. Havia
estat jugador del Sevilla, At.
de Madrid... vaig apendre
molt en aquell temps.
R: En quina faceta s’ha
trobat millor, al camp, a la
banqueta o a la llotja?
R: Quan era jove, era el mo-
ment de poder jugar. En ple-
gar, vaig ser entrenador i,
posteriorment, president. En
totes les facetes he estat
molt agust de treballar pel

meu club, l’Amposta.
P: Com és José Luis Tarra-
zona com a persona, per
la gent que no el conegui?
P: Una persona sincera que
sempre va amb la veritat per
davant i humil. Així mateix,
molt seria i entregada amb el
que fa. Amiga dels amics i
oberta. Així em considero.
P: Queden coses per fer?
Encara té somnis?
R: A nivell del futbol, la meua
il.lusió seria arribar al cente-
nari, l’any 2015, amb l’equip
a la Segona B. Sé que és
molt complicat i més en l’èpo-
ca actual. I que haurien de ca-
viar les coses. L’economia
hauria d’estar sanejada, amb
patrocinadors i amb més so-
cis. Dels 500 actuals hau-
riem de passar als 800. Però
m’agradaria.

P: Del que ha fet o de la
forma que és, canviaria
alguna cosa? 
R: Està clar que sí. M’he equi-
vocat com tothom però l’im-
portant és reconèixer-ho i no
tornar a fer-ho. Així ho he in-
tentat sempre.
P: Hi ha president per
anys o si ho deixa aviat
potser per altres cir-
cumstàncies?
R: El futbol el porto a la sang.
Si tinc suport, més gent que
s’impliqui, estaré més anys.
Com he dit, m’agradaria que
fos amb més socis i amb pa-
trocinadors que ajudin.
P: Vol afegir alguna cosa? 
R: Agrair la tasca que feu tots
els mitjans de les Terres de
l’Ebre per fomentar l’esport.
S’ha de valorar i, com he dit,
també agrair.

Avui: JOSÉ LUIS TARRAZONA, PRESIDENT DEL CF AMPOSTA

EL CRACK de la setmana

José Luis Tarrazona, amb la seua esposa, jugadors, tècnics, delegat i fisio del CF Amposta al Complex-Restaurant l’Alberg la Ràpita, divendres.
L’ALBERG LA RAPITA

www.guiate.cat
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n

L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Bar Societat Av. Catalunya, 131

DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu

SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28

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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SANT VALENTÍ 2010: DISSABTE, 13 DE FEBRER
SOPAR - BALL

Popiettes de Llenguado Farcits d'Espàrrecs

al Puré d'Olives Negres

Xai al Forn amb Verdures de l'Horta

i Chutney de Gran Smith

Cor Romàntic de Maduixa i Formatge

amb Fruits del Bosc

O

Aigües Minerals i Pans

Cava Aria Segura Viudas

Cafes o Infusions

* * * * *

* * * * *

CELLER

APERITIU DE BENVINGUDA

M E N U

Didalet Amoròs amb Pètals de Rosa

Duet de Triangles d'Espinacs i Bacallà

Enrotllat Sorpresa de Tubercle

Torradetes d'Emparellats de Pebrot

i Albergínia amb Formatge de Cabra

Cor farcit de Mozarella, Tomàquet

i Balsàmic a la Crema de Tòfona

* * * * *

MÚSICA EN VIU I BALL
SORTEIG QUADRE -OLI I
REGALS SORPRESA ...

40€
(Iva Inclòs)

(Per persona)

I PER ARRODONIR
LA NIT...

HABITACIÓ
DOBLE

AMB OBSEQUI
ESMORZAR

BUFFET
I DINAR

AL DELTA DE
L'EBRE

105€
(Iva Inclòs)

(Amb Sopar Inclòs.
Per persona)

FELIÇ DIA

DELS

ENAMORATS!!!

DIVENDRES 29
DE GENER
DE 2010

Foie saltat amb melmelades de pebrots de tres colors, pataca violeta i iogurt liofilitzat, 
un joc de colors, sabors i textures

En una safata posarem
a escalibar tres pebrots;
un roig, un verd i un groc,
mentre es van escalibant
farem unes pataques xips
amb una varietat de pata-
ca que s'anomena pataca
violeta, aquesta pataca
té la particularitat de tin-
dre un color blau violat
que resulta molt atractiu
a la vista, per fer els xips
la pelarem i tallarem ben
fina. Després de fer els
xips, obrirem el foie i fa-
rem dos tal ls, els sala-
rem i, en una planxa sen-
se ol i perque el foie
conté greix, procedirem
a coure el foie. Abans de
posar-hi el foie a la plan-

xa apagarem el foc i,
amb la planxa calenta fa-
rem les dues bandes del
foie. La planxa l ’apaga-
rem per tal que no es cre-
me el foie. El procés més
llarg d'aquest plat és la
melmelada de pebrot,
per fer-la, un cop escali-
bats, els netejarem i els
triturarem i hi agegirem
sucre, un cop fet aquest
puré ho courem a foc lent
amb aigua fins que ens
quede la textura de la
melmelada. Per muntar el
plat decorarem la base
amb les melmelades de
diferents colors, hi posa-
rem els xips i finalment hi
posarem el foie, una mi-
ca de sal i el iogurt liofi-
litzat. Aquest varietat de
iogurt la podreu trobar en
botigues especialitzades.

«Primentons i Tomates». Avui: Foie

Del Restaurant Les
Moles d'Ulldecona,
en Jeroni Castell ens
presenta un plat a
base de foie amb
cinc colors, contras-
tos i diferents textu-
res.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME

Jeroni Castell i Amado treballant a la cuina de Canal TE.
ME

«Primentons i Tomates», amb Amado

Cebolla, s’emet cada dia per la tele de les

Terres de l’Ebre, a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus sentiments amb algú proper poden
ser contradictoris. Intenta aclarir-te. Respecte
a la teva salut, en aquest moment disposes
d'una bona dosi d'energia.

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d'amor no hi ha res en l'actua-
litat que pugui trencar la teva harmnia perso-
nal. Avui és un dia de gran activitat física i
mental.

Bessons
20/5 al 21/6

Vius un bonmoment per a les teves realcions
afectives. Avui estaràs especialment comuni-
catiu i alegre. Enla teva vida actual predomi-
nen els aspectes psicològics sobre els físics.

Cranc
22/6 al 21/7

Si vols reactivar la teva vida sentimental, ara
pots tenir tracte amb la gent diversa que et
proporcionaran els contactes que estàs bus-
cant.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor atura't un moment i
observa el que t'envolta. Omple't del que t'ofe-
reiz el dia. El descans t'ajuda a posar en ordre
el teu cos i la teva ment.

Verge
23/8 al 21/9

La força del teu amor de vegades ho demostres
amb la teva ambició sentimental i el teu caràc-
ter intens. Vius un moment idea per a començar
un règim d'aprimament.

Balança
22/9 al 22/10

Has de plantejar-te noves coses en la teva
vida sentimental i social. Hi ha assumptes
que has de modificar. Si tens ocasió, procu-
ra allunyar-te de la ciutat i sortir al camp.

Escorpí
22/10 al 21/11

En relació amb l'amor el teu èxit rau a dins de
les paraules apropiades amb el to adequat.
Avui és un dia perfecte per a relaxar-te i per a
estar més en contacte amb tu mateix.

Sagitari
21/11 al 21/12

Potser sigui el moment de prendre una deci-
sió definitiva en assumptes d'amor, potser
hagis de mentalitzar-te per a comprometre't
de forma real.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d'amor t'interessa fer les
coses de manera més tranquil·la per a evitar
certs revessos. Respecte a la salut, la teva
constitució és forta i resistent.  

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor no et perdis en mis
detalls, les coses són més senzilles del que tu
et creus. Encara que et trobes bé, estaràs
intranquil mentalment.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor seràs bstant afortunat
per tenir el suport del teu entorn més íntim de
forma incondicional. Has d'anar en compte amb
els teus genolls.

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

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

Mª Rosa Cedó - Rosa Vendrell Prim, 9 (El Perelló)  977490206

Ferreres Puchol, Mª del Carme Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977510348  

Ulldemolins Reverter, Xavier       Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Salom Beltran, Artur          Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

12º 4°NUVOLS
ALTS

SOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
cobert o molt ennuvolat al vessant nord del Pirineu al llarg del dia.
A la resta del país estarà poc ennuvolat per núvols alts i prims; llevat del nord del
litoral central i sud de la Costa Brava on hi haurà algun interval de núvol baix, i a
l'oest de la Depressió Central on podran persistir alguns estrats baixos fins a mig-
dia. Tot i així, al llarg de la tarda tendirà a quedar molt ennuvolat al Pirineu i entre
mig i molt ennuvolat a la resta del territori. 
Precipitacions: 
a partir de migdia se n'esperen de febles al vessant nord del Pirineu, malgrat que
a partir del vespre seran localment moderades i es faran més continuades; acu-
mularan quantitats poc abundants de precipitació. A partir de mitja tarda també
se n'esperen a la resta del Pirineu, d'intensitat febles i localment moderada i acu-
mularan quantitats minses o localment poc abundants. A banda, a partir del ves-
pre no se'n descarten de febles i aïllades a la meitat oest del país. La cota de neu
pujarà dels 800 als 1000 metres a la tarda, si bé al final del dia tornarà a baixar
fins els 800 metres. 
Temperatures: 
les mínimes pujaran lleugerament i es mouran entre -6 i -1 graus al Pirineu, entre
- 4 i 1 graus al Prepirineu, a la Depressió Central i al Prelitoral nord, entre -1 i 4
graus a la resta del Prelitoral, i entre 2 i 7 graus al litoral. Les màximes experi-
mentaran un lleu ascens, per bé que al litoral sud serà localment moderat. Els
valors oscil·laran entre 3 i 8 graus al Pirineu i a l'oest de la depressió Central, entre
6 i 11 graus al Prepirineu i a la resta de la depressió Central, i entre 9 i 14 graus
al litoral i el Prelitoral; malgrat tot, a la Costa Daurada podran quedar lleugera-
ment per sobre d'aquest rang. 
Visibilitat: 
regular o dolenta al vessant nord del Pirineu. A la resta del país serà entre bona i
excel·lent, excepte a l'oest de la depressió Central on hi haurà bancs de boira que
localment persistiran fins a migdia. Independentment, al Pirineu empitjorarà a
partir de mitja tarda. 
Vent: 
bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat en general, amb mestral al
terç sud al llarg del dia i tramuntana a l'Empordà; moderat amb cops forts.
Independentment, a l'interior de la meitat est, al nord del litoral i Prelitoral central
i sud de la Costa Brava serà fluix i de direcció variable. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
fins a migdia hi haurà tramuntana entre fluixa i moderada al nord del cap de
Begur, tot i que serà moderada amb cops forts al nord del cap de Creus; a la resta
serà fluix i de direcció variable, amb predomini del component sud al matí. A par-
tir d'aleshores girarà a component sud fluix amb cops moderats, entre llebeig i
migjorn. Al final del dia s'imposarà el component oest fluix amb cops moderats. 
Maror amb àrees de forta maror al nord del cap de Creus. A la resta passarà de
maror a marejol al centre del dia. Mar de fons del nord en general. 
Costa Central:
vent de component nord i oest entre fluix i moderat fins a mig matí, tret de l'ex-
trem nord del sector on serà fluix i de direcció variable. A partir de llavors s'impo-
sarà el component sud fluix amb cops moderats arreu, sobretot de llebeig. Al final
del dia s'establirà el component oest entre fluix i moderat amb alguns cops forts
en general. 
Marejol. 
Costa Daurada:
mestral moderat amb cops forts al sud del cap de Salou, però puntualment molt
forts fins a migdia i al final de la jornada. A la resta bufarà vent de component oest
entre fluix i moderat, tot i que al final del dia augmentarà a moderat amb cops
forts i puntualment molt forts. 
Marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�

      

Carrer Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic.  Tel: 610203144

L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naú-
tic. Ampli aparador, sòl de
parquet. Sala gran i des-
patx i bany. 

Tel: 670516520

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En
lloguer al millor carrer
de la població.

Tel.: 610203144

Reus. Passeig Prim nº
36. Local en la zona
més comercial de
Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
tes, condicionat per a
qualsevol tipus de
negoci. Ubicacion
i m m i l l o r a b l e .
Possibilitat de venda
o lloguer. Tel:
977249700

Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal
parelles, consta de
menjador amb sorti-
da balconada, cuina
independent equipa-
da, lavabo amb dutxa
reformat, hab. doble
i hab ind. En el centre
La Senia. Preu: 320Û.
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

La Senia. Ocasió! Es
ven edifici que consta
de 3 pisos i terrat.
Pisos de 1-2 habita-
cions i amb cuina
equipada. Preparats
per a vendre o llogar.
98.000Û Û .  

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

Local en lloguer de
35m_, reformat, amb
aparador al carrer,
sòl de parquet i bany,
totalment equipat,
Ideal per oficina o

botiga. Situat en el
carrer Major
d'Ulldecona. Preu
390Û. Tel:
977252727

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox. molt bé situat
en Grau de Castelló.
Dividit en àmplia sala
d'atenció al públic,
despatx i lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727   

MOTOR�

      

TREBALL�

  

DIVERSOS�

  

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

No hay problema sin
solución, especialista,
poder sorprendente
por su experiencia y
seriedad. Poder
rápido demostrado en
todos los ámbitos
para ayudarles en
todos sus problemas
de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

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.

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

Carrer Major. Sant Jaume
d'Enveja. En venda o llo-
guer. Casa a reformar en
el centre de la població
davant de la plaça de

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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).

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

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

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.

 

                      

Miami Platja. Urb. Casalot.
Oportunitat! Adossat cantoner de 3
habitacions i 2 banys. Piscina
comunitària per a 4 veïns.
Pàrquing. Barbacoa. Jardí de
180m_. A5 min. de la platja. Preu
immillorable. 215.000Û

 

  

Casa de 2 plantes reforma-
da, 3 habitacions, menjador
d'estil rústic amb xemeneia,
cuina office, bany, àmplia
terrassa i magatzem.
Deltebre. Zona La Cava.
145.000Û. 

 

 

  

977 74 33 99

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local comer-
cial de 70 m_ aprox.
molt bé situat en Grau
de Castelló. Dividit en
àmplia sala d'atenció al
públic, despatx i lava-
bo, parquet. Aparador
a 2 carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727
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És molta l'expectació gene-
rada al voltant d'aquest
guardons que no em cansa-
ré de repetir neixen amb la
intenció, que des de l'inte-
rior del propi territori
ebrenc  es premiï o es cas-
tigui, tot allò que s'ha fet bé
i malament per a l'Ebre. I el
que és més important, des
del propi terreny.  Així,
vosaltres, a través dels
vostres vots, esteu perfi-
lant una opinió que donarà
el seu fruit en forma de
premi el proper mes de
maig a la ciutat de Tortosa,
en una cerimònia que pre-
tén ser tota una festa ja no
tan sols per als guanyadors
sinó per a tots els partici-

pants. Perquè a hores
d'ara, el fet més rellevant
de tot plegat és que cap
dels participants o finalis-

tes ha deixat de comentar
la importància que ha tingut
i té, que el seu propi territo-
ri els hagi escollit, cir-
cumstància que els honra i
els obliga a fer-ho cada cop
millor. I pel que fa als finalis-
tes del PREMI PATACA, no
s'han pronunciat, posant de
manifest un cop més, que
reconèixer els errors costa
molt, però això sembla
intrínsec a la condició
humana. Nosaltres des del
MÉS EBRE, també estem
molt satisfets, i no veïem el
moment de fer l'entrega
dels guardons, un moment
que entre altres coses con-
sidero que serà molt emo-
cionant en general, perquè
la situació així ho requereix.
Tant és així, que cada cop
que tinc l'oportunitat de
parlar amb algun portaveu
finalista, m'enorgulleix pro-
fundament, que vosaltres
els votants sabeu el que
esteu fent, ja que encara a
hores d'ara no puc portar-
vos la contrària. Ja ho diu
el refrany: «és de bon nat
ser agraït» i vosaltres, par-
ticipants i finalistes, ho
esteu demostrant cada dia.
La importància que doneu a
que la gent hagi pensat en
vosaltres, el recolzament
que esteu rebent, tot plegat
us omple de joia i així m'ho

feu saber. Jo no puc per
menys que transmetre-ho a
les persones que han con-
fiat en vosaltres a través

d'aquesta modesta pàgina,
i així ho faig. En aquest
cas, o més concretament
avui he tingut el plaer de
parlar amb els finalistes en
la categoria de gastrono-
mia i turisme, i n'he extret
algunes frases que consi-
dero que donen sentit al
que estem fent tant nosal-
tres, l'organització, com
vosaltres, els  votants.
L'anècdota, curiosament,
l'he protagonitzat jo, ara
entendreu perquè. Resulta
que he trucat a La Taronja
de Xerta convençuda que
mantenien la segona posi-
ció (culpa meva marcar el
telèfon abans d'obrir la
pàgina d'EBRELÍDERS a
Internet, ho reconec) la sor-
presa ha estat quan el propi
alcalde del municipi, Lino

Bertran, em confirmava
que havien aconseguit el
primer lloc, «tenim una
gran alegria, ens pensàvem
que no passaríem i ara tor-
nem a estar els primers»
això ens demostra que tot-
hom s'està involucrant i
que realment s'ho prenen
en serio, que valoren els
Premis. Després, i d'aquí
ve que no us pugui portar la
contrària, ha estat que l'al-
calde, el primer que ha
valorat positivament ha
estat el fet que ells van pri-
mers no només gràcies a
Xerta sinó al recolzament
que vénen rebent fins i tot
des de fora del territori,
defensat la seva candidatu-
ra. Bertran ha destacat que
La Taronja de Xerta és una
aposta per ajudar als pro-

ductors de taronja, amb un
venda directa productor-
cliet, evitant així els qües-
tionats intermediaris, inicia-
tiva que fa possible que el
pagès obtingui un preu just
i que el preu de venda tam-
poc no s'incrementi tant. Si
així defensava la seva can-
didatura La Taronja de
Xerta.
Plat i Got, l'associació de
restauradors de Tortosa, a
través de la seva portaveu,
Margaret Nofre ha volgut
destacar que per a tots ells
és importantíssim  ser fina-
listes, ja que això demostra
que «després de treballar
durament des de fa molts
anys promocionant la cuina
de Tortosa i del nostre
Territori, la gent ens coneix
i valora la nostra tasca», o

que «amb aquest Premi les
persones ens diuen que ho
hem fet bé», -alguna cosa
hi haurà perquè just dintre
aquesta candidatura hi ha
un continu moviment entre
el primer i segon finalista.
Per últim, i no menys impor-
tant, ens trobem amb el
nostre company, el comuni-
cador, Amado Cebolla, una
persona que a través del
programa que presenta a
CANAL TE, PRIMENTONS I

TOMATES, ens ofereix diària-
ment plats cuinats per cui-
ners i cuineres del nostre
territori, donant a conèixer
la gran qualitat i saber fer
dels nostres restauradors, i
per suposat promocionant
els productes de la nostra
terra. Així, Cebolla, sabe-
dor de la importància que
tenen els mitjans de comu-
nicació per promocionar
qualsevol tipus de cosa,
subratlla l'alegria que li
dóna veure que «la gent
reconeix el valor d'un tre-
ball que no busca una altra
cosa que beneficiar el nos-
tre territori, i en conseqüèn-
cia a la seva gent». I com a
persona de mitjans, no pot
evitar comentar també, que
al reconèixer la tasca de
PRIMENTONS I TOMATES, s'està
reconeixent, alhora, la
tasca audiovisual, molts
cops maltractada o obvia-
da. Amb aquestes declara-
cions penso que jo ja poc
puc aportar, només el meu
goig de poder tractar
aquest tema des de prop i
comprovar amb EBRELÍDERS

que la competència ben
entesa, només té un resul-
tat, l'excel·lència, en
aquest cas d'un territori.

Finalistes per promocionar les TE

Avui divendres, 29 de
gener de 2010, a quatre
mesos de la celebració
dels premis EBRELÍDERS,
des de l’Última de Més
Ebre continuem repas-
sant els moviments des-
tacats que, dia a dia, so-
freixen les diferents
candidatures, sense ex-
cepció.

«És importantíssim ser finalistes, demostra que la gent coneix i valora la nostra tasca». Plat i Got

DIANA MAR

Finalistes en la categoria Gastronomia i Turisme als Premis EBRELÍDERS.
JESÚS RUIZ

«La gent reconeix el valor d’un treball que no busca una altra
cosa que beneficiar el nostre territori». Amado Cebolla.

Valoració de PRIMENTONS I TOMATES

PREMIS AMB GUST EBRENC

www.ebreliders.cat

FINALISTES PREMI 
GASTRONOMIA I TURISME

                         


