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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

«Tanquem les Nuclears»

reclama a Montilla que

impugni l’acord d’Ascó per

acollir el cementiri nuclear.

P5

Puigcercós demana a CiU i

PP que deixin l’enuig

partidista i treballin per

desenvolupar la llei de

vegueries.

P6

Societat

Bo: «No em vaig portar bé

amb lo Carrilet».

P9

Esports

Albert Viñas és el nou tècnic

del CD Tortosa.

P10

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvadó, i els directors dels serveis territorials compareixien aquest dimarts a
la tarda per celebrar amb cava l'aprovació pel Consell de Govern de l'avantprojecte de la Llei de vegueries. Salvadó qualificava
el dia «d'històric» pel territori ja que permetrà acabar amb la divisió provincial de Tarragona, i les Terres de l'Ebre «serem el cin-
què pol de desenvolupament del nostre país». Amb tot, el delegat assegurava que, a partir d'avui, ja «no hi ha marxa enrere» però
que encara queda camí a recórrer, i demanava als representants polítics ebrencs que «féssim força» per aconseguir la constitu-
ció de la vegueria de l'Ebre el juny del 2011. P3

La vegueria més prop

Una bona noticia per als mitjans del territori. Segons les dades del Baròmetre de
la Comunicació i la Cultura a Catalunya del 2009, pel que fa a les televisions locals,
CANAL TE és líder amb 30.000 espectadors mensuals. 
Què vol dir això? Que tots aquests espectadors confien en la proximitat, rigorositat
i credibilitat d'informació de la televisió ebrenca. I ara, un cop instal.lats en la TDT,
s'espera que les xifres puguin seguir augmentant.

Canal TE, líder
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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 

ALTRES CARTES DELS LECTORS I PER A DEIXAR
LA TEVA OPINIÓ D’AQUESTA ENQUESTA, ENTRA A:

www.mesebre.cat

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. 

El Govern de la Generalitat
de Catalunya ha aprovat el
Projecte de Llei de
Vegueries i, com sempre
que es tracta de l'organitza-
ció d'un territori, no acaba
de satisfer tots els impli-
cats. La manera en què la
Delegació del Govern a les
Terres de l'Ebre rebia la
bona nova, no pot més que
crispar molts agents socials
i polítics i esgotar la pacièn-
cia dels que tenim ja la sen-
sació de que se'ns en riuen
a la cara. La llei de vegue-
ries havia de venir a solucio-
nar en part el fet d'una divi-
sió provincial que, al 1833,
va incloure les Terres de
l'Ebre dins la província de
Tarragona, i li va restar el
poder del que la Vegueria de
Tortosa disposava en favor
de la ciutat de Tarragona,
que va anar assumint el
poder polític i els serveis
provincials de la Diputació.
Més enllà de la capitalitat de
Tarragona, al seu voltant,
l'impuls de la gent de Reus,
ha forjat una capitalitat que
també lidera el Camp de
Tarragona, com també
passa a les TE, amb Tortosa
i Amposta. Per contra,
segons la línia del Govern,
en el cas ebrenc sembla
que el reconeixement polític
i quasi bé tota la funció
administativa només han de
recaure, escandalosament,
en una de les dos ciutats. 
I aquí ve quan es planteja la
pregunta: Volen realment
consens territorial? Ha gene-
rat un debat el Departament
de Governació i
Administracionss Públiques
del Govern a les TE sobre la
qüestió? Quina unitat territo-
rial demanen si, com han fet
a altres regions del país,
exclouen el reconeixement
polític als municipis impor-
tants en pes històric,
demogràfic i econòmic? 
Amposta, com també Reus,
Vic i altres ciutats capitals al
seu territori que actuen de
motor de desenvolupament
han estat bandejades per

aquest Govern. I és que el
Delegat del Govern i els
directors de serveis a l'Ebre
brinden per una llei que és
un frau, que s'ha fet tard,
ràpid, malament, que no té
garantit el finançament ni
les competències i que, a
més, reprodueix un model
centralista en la ubicació de
les institucions polítiques i
en la prestació de serveis.
Volem una Vegueria verte-
brada, en xarxa, amb com-
plicitat intermunicipal, o
volem una Vegueria centra-
litzada, que magnifiqui la pri-
macia d'una ciutat per sobre
de les altres?
Com han fet moltes altres
ciutats perjudicades, el pas-
sat Ple de l'Ajuntament
d'Amposta, seguint les
demandes de la societat
civil, va aprovar per unanimi-
tat una moció reclamant la
cocapitalitat, un reconeixe-
ment a l'impuls que
Amposta ha suposat, i supo-
sa, per a les TE. No pot ser
que els uns visquin de la
inversió i despesa pública i
absorbeixquen tot -o gaire-
bé- el poder polític que
suposa la Vegueria i els
altres hagin d'acceptar
sense indignar-se a ser
actor secundari. I no només
s'ha de reconéixer a la con-
dició de cocapital Amposta.
Altres ciutats importants
com Gandesa, Móra, La
Ràpita, Ulldecona, Flix,
l'Ampolla, etc. han de tenir
un paper en aquesta
Vegueria. Els ebrencs no
podem permetre que la
Vegueria de les TE només
serveixi per a augmentar el
desequilibri territorial i des-
pertar tensions entre ciu-
tats. Perquè és la desigual-
tat -injusta- que genera ten-
sions. Estem a un pas de la
Vegueria, però potser cal-
dria fer-ne partícip al territo-
ri, no? Esperem que el trà-
mit parlamentari esmeni
totes les mancances d'a-
quest projecte.
Hadar Ayxandri
Amposta-TE

Vegueria de l'Ebre amb consens territorial?

Opinió

Definitivament el
Govern de
Catalunya ha
aprovat l'avant-
projecte de llei
de les vegue-
ries. No ha estat
gens senzill, en
absolut. Tenim
un país complex
i estem donant
un pas que fa història i que la recupera, alho-
ra que construeix el nostre futur. L'ordenació
territorial en vegueries representa reconstruir
Catalunya segons les nostres necessitats,
segons la nostra realitat territorial i de país. El
desplegament de les vegueries són un gest
de sobirania nacional, un gest llargament
esperat pel catalanisme polític des de fa
segles però, també és una aspiració històrica
de les comarques de l'Ebre, que s'ha mantin-
gut viva al llarg de les dècades.
La futura implementació de les vegueries
trencarà amb aquella Catalunya que es cons-
truïa sobre quatre motors, des de quatre pro-
víncies. Una Catalunya que arraconava a les
Terres de l'Ebre i que ens condemnava a ser
perifèria política i administrativa. Amb la
vegueria de l'Ebre construïm un model de
país més equilibrat, un país multipolar. Un
país on les Terres de l'Ebre passem a ser pro-
tagonistes del nostre futur i a ser agents de
la construcció de la nostra nació.
El Govern de Catalunya ha donat un pas histò-
ric, un pas sense retorn cap a la nova ordena-
ció territorial de Catalunya. Tot i això, encara
ens queda molt de camí per constituir la
vegueria de l'Ebre. Ens cal tramitar el projec-
te de llei al Parlament de Catalunya, en règim
d'urgència, i ens cal impulsar una modificació
puntual de la llei orgànica del règim electoral
general (LOREG) al Congrés espanyol. Per a
desenvolupar aquests dos processos neces-
sitem concertació i compromís polític del
bloc central dels partits catalans. Un repte

complex per al qual requerim la implicació
dels diferents representants dels partits polí-
tics al nostre territori. De ben segur, que si
treballem plegats serem capaços de fer pros-
perar aquest projecte de construcció de les
Terres de l'Ebre. Personalment, poso per
davant el meu més absolut compromís polític
i assumeixo la responsabilitat institucional que
em correspon en el transcurs d'aquest pro-
cés. L'Estatut de Catalunya diu a l'article 91
que “els consells de vegueria substitueixen
les diputacions”, i tal i com es desprèn del
contingut de l'avantprojecte de llei aprovat, en
primera instància ens caldrà treballar des
d'una comissió mixta de traspàs per al pro-
cés de divisió de l'actual Diputació de
Tarragona. Divisió que obrirà la porta a la cre-
ació dels consells de vegueria de les Terres
de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Un pro-
cés, que caldrà desplegar amb rigor, durant
el qual des del Govern de Catalunya s'haurà
de determinar els criteris de finançament
d'ambdós ens resultants. Seran necessaris
acords entre els dos territoris en aspectes
tan transcendents com la divisió dels actius i
dels passius de l'actual Diputació, dels orga-
nismes autònoms que en depenen, del perso-
nal adscrit... Engeguem un procés llarg, que
requerirà d'un període de transició important,
i d'un llarg treball que caldrà iniciar en el marc
d'una Comissió mixta i que, espero, hauran
de continuar el conjunt dels 25 consellers de
vegueria que haurien de ser elegits de forma
indirecta a partir dels resultats de les prope-
res eleccions municipals del maig de 2011.
El Govern de Catalunya ha fet un gran pas,
ara ens toca als representants polítics del
territori estar a l'alçada del moment històric
que estem vivint, i saber treballar amb ferme-
sa des de la unitat territorial en els processos
que ara s'obren, Parlament, Congrés i
Comissió mixta.

Lluís Salvadó, delegat del Govern de
Catalunya a les Terres de l'Ebre.

Unitat territorial per construir la vegueria
Opinió

El portaveu de CiU Oriol Pujol, ha entonat la
cèlebre frase del seu pare, el president Pujol,
«Ara no toca». I tot per escenificar el desa-
cord de Convergència i Unió respecte al pro-

jecte de llei
de les
v e g u e r i e s ,
tot afegint
que hi ha
temes més
impor tan ts
al damunt de
la taula, com
per exemple
combatre la
crisi. 
Poc han tri-
gat les reac-
cions del tri-

partit mofant-se del portaveu, dient que mala-
ment anem si ell tan sols és capaç de dur a
terme una sola cosa a l'hora, com per exem-
ple conduir i pensar al mateix temps, i que si

durant 23 anys mai ha tocat, quan tocarà?
Més a nivell del nostre territori, el projecte de
llei també ha aixecat reaccions interessants.
Mentre l'alegria dels membres del tripartit
apareix als mitjans de comunicació amb foto-
grafies del brindis de celebració amb cava,
altres denuncien una manca de consens polí-
tic i manca també de debats territorials en un
fet tant transcendental. 
Tot i que si deixem la capitalitat al marge, la
realitat és que a les Terres de l'Ebre hi ha
molta més gent a favor de la vegueria que en
contra. 
Sigui com sigui, si la llei acaba passant per
tots els filtres legislatius i a l'estiu del 2.011
acaba sent una realitat, representarà un fet
històric i un canvi realment important del que
es beneficiaran les generacions futures,
amb les disputes trivials d'avui en dia oblida-
des, i amb un territori més ben repartit i més
cohesionat, i millor preparat per a competir
en un entorn molt més competitiu que l'ac-
tual.

Aquesta setmana s'ha obert la 
primera ampolla de cava per 
celebrar el primer pas ferm per la
futura vegueria de les Terres de
l'Ebre, però no oblidem que enca-
ra queden moltes ampolles per
obrir, i la darrera de totes serà
complicat posar-la a refresc, amb
garanties de que al final s'acabi
obrint.

Editorial

Les Terres de l'Ebre prenen forma
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Després d'un llarg procés
de negociacions, trobades
i conflictes entre partits i
territoris, finalment el pro-
jecte de la nova llei de
vegueries ha arribat
aquesta setmana al
Govern per la seva aprova-
ció. 
El projecte estableix una
nova ordenació territorial
per a Catalunya on les
quatre províncies donaran
pas a set vegueries; una,
la nostra, la de les Terres
de l'Ebre. El que el delegat
del Govern, Lluís Salvadó,
qualificava «d'un dia histò-
ric» perquè suposa, per al
territori que, «després de
300 anys trencar en
aquella Catalunya que es
construïa sobre quatre
motors, des de quatre
pols, en què s'arraconava
a les Terres de l'Ebre i que
ens condemnava a ser

perifèria política i adminis-
trativa», per a altres no és
més que una falta de res-
pecte cap al territori per-
què no s´ha buscat el dià-
leg ebrenc imprescindible
per aprovar una llei d’a-
questes característiques.
La nova ordenació, per
tant, ha aixecat reticèn-
cies al nostre territori, i
sembla, que el que hauria
d’haver estat motiu de
satisfacció, ha passat a
deixar més disputes i
fronts oberts a l'Ebre.
Unes discrepàncies terri-
torials que passen, bàsica-
ment, per «un debat estè-

ril i manca de consens
territorial». 
Així ho afirmava l’alcalde
d'Amposta, el convergent
Manel Ferré, al criticar la
«precipitació» amb què
s’havia aprovat el
Projecte, document que
considera «buit de contin-

gut» i «amb incerteses pel
que fa a les competències
al finançament».
Oportunitat política o
oportunitat social?. La pro-
ximitat de les eleccions
fan decantar-se a Ferré
per la primera possibilitat
més que la segona. Si bé

ha assegurat que està «a
favor de la llei», ha afegit
que «no és el moment
apropiat per remoure
coses tant delicades.  Al
seu parer, es tracta d'una
«cortina de fum» d'un
Govern que «crea proble-
mes en lloc de solucionar-
los, que vol marcar-se un
triomf al final d'una legisla-
tura i que intenta tapar
totes les inversions públi-
ques que no s’han fet i que
ens pertocaven durant els
últims anys». 
Esquerra Republicana ha
volgut deixar clar, en
aquest punt, els 220
milions d’euros que hi ha
previstos per al 2010, i «la
deixadesa que es van tro-
bar quan van arribar
desprès de 23 anys de
Govern Convergent»,
paraules del president del
partit Joan Puigcercòs
que visitava les Terres de
l'Ebre ahir dijous.
Un altre front obert... el
tema del finançament.
Mentre que el president de
la Generalitat, José
Montilla, ha garantit que la
llei no comportara «més
administracions, ni més
funcionaris, ni més despe-
sa», sinó que significara,
ha dit, «més racionalitat,
proximitat i un millor ser-
vei al ciutadà»; altres veus
afirmen que superposarà
un nou nivell administratiu
i podria fer perdre inver-
sions. 
Ferran Bel, alcalde de
Tortosa, valorava positiva-

ment l'aprovació; però
també remarcava que «en
el tràmit parlamentari
encara s'hauran d'esme-
nar certs aspectes com el
finançament o les com-
petències». Altre tema
espinòs, la capitalitat... «si
la ciutat de Tortosa comp-
ta amb les delegacions del
Govern, Amposta ha de
ser la seu del Consell de
Vegueria de les Terres de
l'Ebre», ha dit Manel Ferré;
mentre que Bel afirma que
aquí sí que trobem un con-
sens territorial en què la
capital de Baix Ebre sigui
la capital i que, per tant,
no hi ha ni haurà cap
debat ni actual ni pròxim.
Sigui com sigui encara
queda feina per fer i que-
den dos passos fonamen-
tals per aconseguir la
vegueria: l'aprovació defi-
nitiva de la llei pel
Parlament i la modificació
estatal de la Llei Orgànica
de Règim Electoral
General (LOREG) que ha
de permetre la divisió la
Diputació de Tarragona. 
El que sí podem afirmar
que amb la vegueria de
l'Ebre construïm un model
de país més equilibrat, un
país multipolar. Un país on
les Terres de l'Ebre pas-
sem a ser protagonistes
del nostre futur i a ser
agents de la construcció
de la nostra nació.
Però sense disputes terri-
torials internes... perquè
posem en perill la nostra
coherència de territori.

Un pas ferm endavant

Dimarts passat s’apro-
vava el projecte de la
llei de vegueries. Un pas
més perquè les Terres
de l’Ebre tinguin vegue-
ria propia, un pas més
per arribar a ser una re-
alitat. Tot i la bona noti-
cia, el conflicte i la polè-
mica no s´ha fet
esperar.

La vegueria de les Terres de l’Ebre ja no està tan lluny de ser una realitat

Més prop de tornar a tenir una identitat política pròpia desprès de 3 segles

DM

Moment de la celebració a la Delegació de Govern.

Cedida

El triomf considerat per a les Terres
de l’Ebre va ser celebrat amb cava a
la Delegació de Govern.

Celebració
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El Ple de Tortosa ha apro-
vat aquesta setmana l'a-
cord per autoritzar a l'em-
presa adjudicatària de la
concessió, Obredisa, d'una
hipoteca sobre el dret de
concessió per a la gestió
del servei públic municipal
d'aparcament en aquest
espai de la ciutat. L'acord
s'ha pres amb els vots a
favor de tots els regidors
excepte els del PSC. La
regidora d'Urbanisme,
Meritxell Roigé, ha avançat

que la setmana vinent l'em-
presa concessionària ini-
ciarà els treballs de tanca-
ment de la plaça i de retira-
da de mobiliari urbà previs
a les obres de construcció
de l'aparcament. El futur
aparcament tindrà 193 pla-
ces repartides en dues
plantes, el 75 per cent de
les quals serà de rotació.
La concessió és per un
període de 50 anys. El
pressupost d'adjudicació
és de 2.478.144 euros i el
termini d'execució és de 18
mesos. També en el Ple s’
ha aprovat una moció ciuta-
dana presentada per la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE), avalada per
456 signatures, que dema-
na a la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE)
que expliqui l'estat de
redacció del Pla Hidrològic
de la Conca de l'Ebre, con-
cretament els cabals que
es contemplaran en el seu

tram final, com s'aplicaran i
si seran suficients per al
manteniment del Delta de
l'Ebre. 
La iniciativa popular també
planteja crear una assem-
blea d'alcaldes i regidors
de les Terres de l'Ebre per

determinar possibles
accions en el conjunt del
territori. La moció, que ha
llegit públicament el porta-
veu de la PDE Manolo
Tomàs, sol·licita al govern
català que «no torni a sig-
nar ni a avalar cap avant-

projecte que no contempli
els cabals mediambientals
acordats per la Comissió
per la Sostenibilitat de les
Terres de l'Ebre». 
Així mateix, es reconeix el
paper de l'Ajuntament de
Tortosa en la defensa de
l'Ebre i l'establiment de la
col·laboració necessària
perquè «de manera
paral·lela i coordinada es
desenvolupin les activitats
necessàries que facin pos-
sible que les necessitats i
interessos de les Terres de
l'Ebre siguin incorporats al
futur Pla Hidrològic de la
Conca de l'Ebre». 
Després del Ple, el porta-
veu de la PDE ha manifestat
el seu interès perquè a par-
tir d'ara «es passi de les
declaracions de principis a
l'acció» i ha alertat que «cal
lluitar contra l'entramat
legal que s'està creant per
impedir la creació d'un
cabal ambiental».

Comencen les obres del nou 
aparcament a la plaça del Carrilet

En els propers dies co-
mençaran les obres
de construcció de l’a-
parcament soterrat de
dues plantes a la
plaça del Carrilet, al
barri del Temple.

S’aprova l’acord per autoritzar a l’empresa OBREDISSA la construcció del projecte

REDACCIÓ

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel.
Cedida

Aquesta setmana ha obert
portes la nova Escola
Bressol l'Hortet de
Deltebre amb 120 alum-

nes inscrits. L'escola bres-
sol, la primera de caràcter
públic que hi ha a la pobla-
ció, és un centre educatiu
adreçat a infants de 0 a 3
anys i, més enllà d'oferir
un servei a les famílies de
la població, té com a
objectiu el desenvolupa-

ment integral dels xiquets i
xiquetes. El centre, gestio-
nat per l'Onada Bressol,
ofereix serveis com l'esti-
mulació sensorial (musico-
teràpia i aromateràpia),
estimulació precoç, edu-
cació musical, psicomotri-
citat, ludoteca, atenció

psicopedagògica i escola
de pares, entre d'altres.
L'escola estarà
oberta de les 8 del matí a
les 20 hores del vespre,
amb servei de menjador

inclòs. El centre està
situat a l'Avinguda de la
Pau de Deltebre, té 1508
metres quadrats cons-
truïts i distribuïts en dos
plantes. 

Obre portes l’Escola Bressol
l’Hortet de Deltebre

Són ja 120 els alumnes inscrits

REDACCIÓ

El Departament
d'Agricultura invertirà
enguany 37,4 milions d'eu-
ros a les Terres de l'Ebre, un
pressupost que es desti-
narà principalment a dos
projectes per a regadiu: el
de la Terra Alta, que des-
prés d'anys de treballs s'a-
cabarà, i el Xerta-Sénia, una
obra polèmica però que
avança a bon ritme. Mentre
els regants de la Terra Alta
han hagut d'esperar anys
perquè el projecte de rega-
diu es completés, els pri-
mers regants del canal
Xerta-Sénia podran disposar
de l'aigua a les seues fin-
ques la primavera del 2011. 

Projectes pel
regadiu 

Xerta-Sènia

El perfil dels turistes que
venen a les Terres de
l'Ebre continua sent de
catalans d'entre 35 i 44
anys, amb fills de 0 a 5
anys, que arriben a la des-
tinació amb el seu vehicle
propi amb la intenció de
relaxar-se. Les dades
també destaquen que la
davallada dels visitants pro-
cedents de l'Estat s'accen-
tua i se situa en un 26%;
mentre que el turisme
estranger augmenta fins el
26,1%, i el català es manté
en un 46,5%. Dades que
es desprenen del darrer
estudi de l’Observatori de
la Fundació Estudis
Turístics.

El turisme de
l’Ebre és
familiar
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La xifra inicial dels 13
municipis ha quedat final-
ment però reduïda a 11
després de la retirada
d'un dels candidats i un
altre que diu no haver
presentat mai candidatu-
ra. 
Santiuste de San Juan
Bautista (Segovia), un
poble de 684 habitants,
va presentar la candida-
tura, però l'1 de febrer
va decidir retirar-la quan
ja havia expirat el termi-

ni. L'altra baixa és la de
Campo de San Pedro
(Segovia). El seu alcalde
afirma que ni tan sols va
arribar a presentar la
seva candidatura.
D'aquesta manera, Ascó
competirà amb 10 candi-
dats més, dels què possi-
blement encara en caurà
algun quan Indústria ana-
litzi la documentació i els
terrenys, i exclogui els
que no compleixen tots
els requisits. Finalment
Ascó competirà amb deu
candidatures més per
acollir el magatzem tem-
poral centralitzat que
aplegarà els residus
nuclears de les centrals
de tot l'Estat. 
El llistat definitiu dels
candidats va ser publicat
aquest dimecres pel
ministeri d'Indústria i tot i
que en un principi hi
havia 13 municipis ins-
crits, finalment el llistat
s'ha reduït a onze.
L'oposició dels veïns ha
estat molt present en

tots els municipis candi-
dats a optar albergar
aquest projecte. 
També s’ha sapigut
aquesta setmana que sis
municipis lleidatans pro-
pers a Ascó han reclamat
poder disposar d’ una
major informació sobre
la possibilitat que Ascó

acabi acollint el magat-
zem. Veuen «manca
de planificació i improvi-
sació» en la decisió i per
això reclamen que en cas
que el municipi acabai
collint la instal.lació
puguin obtenir-ne algun
benefici per la proximitat
que hi tenen.  Caldrà

doncs esperar encara
unes setmanes per
conèixer els noms de les
candidatures finals
admeses, que estaran ja
més a prop de poder
acollir el cementiri nucle-
ar, amb els 700 milions
d'euros d'inversió que l'a-
companyaran. 

L’Episodi d’Ascó

El Ministeri d’Indústria
ha publicat aquest di-
mecres la llista defini-
tiva de municipis que
opten a acollir el ma-
gatzem temporal cen-
tralitzat que acollirà
els residus nuclears de
les centrals de tot l’Es-
tat.

11 municipis, al final, opten per acollir el magatzem de residus nuclears 

REDACCIÖ

El municipi d’Ascó, en el punt de mira les darreres setmanes.
CEDIDA

Flix rep més de 200
currículums per treballar
a la neteja del pantà.
El centre d'empreses del
municipi ha experimentat
en els darrers quinze
dies un increment de lliu-
raments de currículums
de persones que bus-
quen feina per a treballar
a les obres de desconta-
minació del pantà de
Flix, que s'han iniciat fa
uns dies. 
Es reclama també la cre-
ació d'una comissió de
seguiment, que estigui al
corrent de l'evolució de
les obres, i estableixi
protocols d'actuació.

Comença la

descontaminació

del pantà de Flix

Els diferents partits polí-
tics  esperen consensuar
la llista de compareixents
en la comissió d'investi-
gació sobre l’incendi
d’Horta de Sant Joan. 
L'ecosocialista Dolors
Camats s'ha mostrat d'a-
cord amb què compare-
guin els consellers Saura
i Baltasar, i la popular
Dolors Montserrat no ha
descartat que demanin
que el president Montilla
hi participi. El portaveu
de CiU al Parlament,
Oriol Pujol, ha celebrat la
bona predisposició del
president de la comissió,
Higini Clotas, perquè la
feina es faci amb «rigor i
seriositat». 

Comissió 
d’Investigació
sobre Horta

El Ple d’Alcanar ha donat
llum verda a l’ampliació del
port de les Cases.  Un pro-
jecte que preveu l’amplia-

ció de la infraestructura
«garantint la seguretat al
port de les barques de
pesca, deixant enrera les
condicions precàries en
que es troben ara» ha
manifestat l’alcalde del
municipi, Alfons
Montserrat.  També hi ha

previst un augment dels
amarratges, en 300,  que
permetrà potenciar els
aspectes turístics
d’Alcanar, triplicant així la
capacitat del port.  
El pla especial es va apro-
var en la darrera sessió
plenària del consistori,

amb l’ únic vot en contra
del grup d’ICV-UK. Es trac-
ta d’un projecte que fa
anys que està sobre la

taula de les administra-
cions , i compta amb un
pressupost inicial de 28
milions d’euros.

Tret de sortida a l’ampliació del
port de les Cases

Aprovat al ple d’Alcanar amb l’únic vot en contra d’ICV-UK

REDACCIÓ
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«No estem a favor de les
lleis improvitzades que
només serveixen per exi-
tar el territori». 
D'aquesta manera el
secretari general adjunt
de Convergència, Felip
Puig i el diputat de CiU
per les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, resumien
la posició de la federació
nacionalista davant del
projecte de llei de vegue-
ries que aquesta setmana
ha aprovat el Govern tri-
partit.
En una roda de premsa
que els dos polítics han
fet a Tortosa poc abans
de l'inici del Consell de
Federació de
Convergència a les

Terres de l'Ebre, Puig i
Pallarès han explicat que,
aquesta llei està feta sota
«interessos partidistes i
no de país». 
Felip Puig ha explicat que
CiU no pot donar suport a
una llei que s'ha fet
«sense consens amb el
territori, ni amb el
Parlament de Catalunya
ni amb el Govern de
Madrid». No sols això, «el
primer objectiu que hau-
ria de tenir una reestruc-
turació territorial és
reduir la despesa
burocràtica», i tal i com
es planteja la proposta
«incrementa el funciona-
ris i incrementa la despe-
sa pública en un moment
en que el país no s'ho pot
permetre». 
«Convergència i Unió està
a favor d'una llei de
vegueries sempre que
s'eliminin altres adminis-
tracions com per exem-
ple les diputacions, cosa
que no garantitza el pro-
jecte del Govern Montilla.

El tripartit, està tramant
unes estructures adminis-
tratives que responen úni-
camente al repartiment
de poder dels tres partits
del Govern», ha afirmat
Puig. I és que, «en un
moment en què tots els
esforços de l'Executiu
català haurien d'estar

destinats a recuperar l'e-
conomia, crear llocs de
treball, fer polítiques d'o-
cupació, i reduir la despe-
sa pública, el govern
aprova la llei de vegue-
ries per interessos
d'Esquerra, la llei metro-
politana per satisfer els
interessos del PSC i es

posiciona en contra del
magatzem d'Ascó per
cobrir els interessos
d'ICV». 
«L'agenda política que
marca el Govern està
absolutament divorciada
dels interessos de la
gent», ha sentenciat
Puig.

Segueix la polèmica...

Segueix la polèmica
entorn la llei de ve-
gueries a les Terres
de l’Ebre.

CiU avisa que el desplegament de la Llei de Vegueries repercutirà negativament

REDACCIÖ

Moment de la roda de premsa a Tortosa ahir dijous.
CEDIDA

Les tractorades d'Unió
de Pagesos previstes
per aquest divendres i
dissabte afectaran un
total de vuit trams de la
xarxa viària catalana,
segons informa el Servei
Català de Trànsit (SCT).
Entre les nou del matí i la
una del migdia de diven-
dres, hi haurà cinc carre-
teres a la demarcació de
Lleida i dues a la demar-
cació de Tarragona afec-
tades per les concentra-
cions de la pagesia, que
s'aplega sota el lema
«Preus justos al camp i a
la ciutat. Prou indiferèn-
cia del Govern».

Tractorada a Terres

de l’Ebre per lluitar

contra la crisi

Governació ha canviat el
redactat de l'avantprojecte
inicial de la Llei de vegue-
ries, on es recollia que
serien els futurs consells
de vegueria qui decidirien
les capitals. El conseller de
Governació, Jordi Ausàs,
ha reconegut que hi ha
hagut canvis i que, final-
ment, serà el Govern qui
decidirà la capitalitat dels
nous òrgans. El conseller
s'ha justificat dient que la
llei es troba en tràmits i,
per tant, «hi van havent
passos i s'incorporen
modificacions». Ausàs
també ha admès que la
incògnita de quines seran
les capitals provoca «ulls
de poll» a certs territoris,
com és el cas de les
comarques tarragonines.

Canvis de redacció
en l’avantprojecte

El president d'ERC, Joan
Puigcercós, en una entre-
vista a CANAL TE, ha dema-
nat a CiU i al PP que deixin

de banda les crítiques par-
tidistes i sectàries entorn a
l'avantprojecte de la llei de
vegueries. El líder
d'Esquerra ha assegurat
que ara toca treballar per
desenvolupar la llei.
«Després de l'enuig i pata-
leta inicial ara s'han de

posar a treballar amb els
partits del Govern per tirar-
la endavant», ha afegit.
Puigcercós, que aquest
dijous té diferents reunions
de treball a les Terres de
l'Ebre, també ha dit des
d'Amposta que ERC és la
garantia que les vegueries

es facin. 
«Estic convençut que si fos

per alguns això es frena-
ria», ha explicat.

«Ara toca treballar per
desenvolupar la llei»

Afirmació del President d’Esquerra Republicana, Joan Puigcercós

REDACCIÓ
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L'IDC té com a objectius
afavorir la vertebració del
territori, compensar les
desigualtats, i potenciar
el desenvolupament de
les zones amb menys
dinamisme econòmic o
especialment despobla-
des del territori, d'acord
amb el que estableix el
Pla de Govern 2007-
2010. El Pla vol estimular
l'activitat econòmica i

empresarial d'aquestes
comarques mitjançant el
suport al teixit productiu i
la producció local,
avançar el calendari per a
la millora d'algunes de les
infraestructures progra-
mades, i desenvolupar un
entorn socioeconòmic

que afavoreixi la per-
manència de la població
al territori. El Pla promou
el foment de l'activitat
econòmica mitjançant
ajuts adreçats a ens
locals que es destinen al
desenvolupament de pro-
jectes que proporcionin al
teixit econòmic i empre-
sarial del territori un
suport per al desenvolu-
pament de la seva activi-
tat o dels seus projectes
de futur. També a empre-
ses privades per impulsar
aquelles iniciatives
empresarials que generin
ocupació i que actuïn
com a força motriu del
desenvolupament empre-
sarial a la comarca. 
El Govern hi destinarà 8
milions d'euros a les
Terres de l'Ebre, a raó de
2 milions d'euros per
comarca: 500.000 euros
en ajuts directes i 1'5
milions en préstecs reem-
borsables sense interes-
sos, amb una durada de
10 anys, 8 d'amortització
més 2 de carència. Els
préstecs se subscriuran
amb l'Institut Català de
Finances.

El Govern presenta el pla d’Iniciatives
de Dinamització Comarcal

El Govern ha organitzat
dues sessions informa-
tives per donar a conèi-
xer als ens locals i el
teixit empresarial de
les Terres de l’Ebre la
nova convocatòria d’
ajuts del pla d’Iniciati-
ves de Dinamització
Comarcal que enguany
s’ha ampliat a les co-
marques del Baix Ebre,
Montsià i Ribera d’E-
bre.

Dijous es va presentar a Móra d’Ebre per a les empreses de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta

Dimarts 9 de febrer tindrà lloc a Tortosa per a empresaris del Baix Ebre i Montsià

REDACCIÓ

El Pla de Dinamització ja arriba a les 4 comarques de les Terres de l’Ebre.
CEDIDA

La Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa ha
acollit una reunió de tre-
ball amb responsables de
l’Institut Ignasi Villalonga,
per reivindicar la incorpo-
ració del corredor del
mediterrani a la xarxa
d'eixos de comunicació
prioritaris europeus.
L'Institut Ignasi Villalonga
és una entitat que englo-
ba economistes i empre-

saris de les regions de
l'arc mediterrani i que té
com a un dels seus objec-
tius l'impuls econòmic
d'aquesta regió. 
Segons ha explicat José
Luis Mora, president de la
Cambra, «les oportunitats
de desenvolupament i de
creixement econòmic i
empresarial de les Terres
de l'Ebre necessiten que
el corredor del mediterra-
ni sigui una infraestructu-
ra prioritària». 
Mora ha recordat que «la
Cambra de Comerç de
Tortosa reivindica, en tots
els àmbits on participa, el
corredor del mediterrani,

des d'Algecires, passant
per València, les Terres
de l'Ebre, Barcelona i fins
al nord d'Europa, com un
eix prioritari pel futur de
l'economia ebrenca». 
El secretari del Institut
Ignasi Villalonga ha reite-
rat que «les Terres de
l'Ebre juguen un paper
molt important com a
cruïlla de l'arc mediterra-
ni». 
En aquest sentit, el pro-
per mes de maig, al Palau
de Congressos de
València, tindrà lloc un
acte pel reconeixement
europeu de l'arc medite-
rrani. L'Institut Ignasi

Villalonga «té especial
interès en que les Terres
de l'Ebre siguin presents
en aquest acte».
Per aquest motiu, la

Cambra de Comerç de
Tortosa ha iniciat la pre-
paració d'una jornada
informativa que tindrà lloc
el poper mes d'abril.

Terres de l’Ebre, cruïlla de
l’Arc Mediterrani

Reunió aquesta setmana amb responsables de l’Institut Villalonga

REDACCIÓ

La reivindicació del cabal
ambiental per al tram final
del riu marca enguany els
actes de celebració del
Dia Mundial de les Zones
Humides al Delta de
l'Ebre. Segons addueixen
des de la Plataforma en
Defensa de l'Ebre, que
s'ha sumat als actes, i les
entitats conservacionis-
tes, l'aportació d'aigua i
sediments, en els termes
aprovats pel Parlament,
són les garanties del
Delta per resistir davant
l'amenaça del canvi climà-
tic. En motiu de l'efemèri-
de, la reserva natural de
Riet Vell ha acollit aquest
dimarts al matí un grup de
40 escolars dels nuclis
veïns de Muntells (Sant
Jaume d'Envejà, Montsià)
i Poblenou del Delta
(Amposta) que han partici-
pat en diverses activitats
de sensibilització ambien-
tal.

Dia Mundial de
les Zones
Humides 
al Delta

L'Arxiu Històric Comarcal
de les Terres de l'Ebre ha
culminat un projecte que
permet consultar en línia
a través de la xarxa fins a
17 capçaleres de diaris
tortosins de finals de
segle XIX i del primer terç
del XX. Aquesta hemero-
teca digital conté
116.000 pàgines i un cer-
cador (http://xacprem-
sa.cultura.gencat.cat)
que permet fer consultes
per arxiu, per paraules,
per dates i per mitjans.
L'eina de consulta inclou
tretze arxius comarcals
de Catalunya, però és
l'Arxiu Històric Comarcal
de les Terres de l'Ebre el
que aporta un major
volum de documentació,
fins al 30 per cent del
material consultable.
Tortosa té la singularitat
d'haver estat una ciutat
on s'ha editat un gran
volum de capçaleres. 

Diaris tortosins
del segle XIX i

segle XX

Estimular l’activitat econòmica i
empresarial d’aquestes comarques
mitjançant el teixit productiu.

Objectius Principals
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Aquest passat dimarts, 2
de febrer, Tortosa acollia
l'acte d'adhesió de la ciu-
tat al Programa Thao-
Salut Infantil.
Actualment, aquest pro-
grama actua a nivell
municipal a gairebé 40
ciutats de l'Estat espan-
yol i es basa en una
inciativa pionera a
Europa que té com a
punt de partida el pro-

grama Epode, desenvo-
lupat a França des del
2004. A Tortosa seran
més de 1.800 nens i
nenes d'entre 6 i 12 anys
els que, durant aquest
curs, participaran a les
activitats del Programa
Thao, que ja s'està duent
a terme, arribant a una
població infantil de més
de 170.000 nens i
nenes. En una segona
fase, al llarg de la tempo-
rada 2010-2011, es pre-
veu que també es puguin
beneficiar del Programa
els nens i nenes de la

franja d'edat que va dels 3 als 6 anys.
El Programa Thao és un
programa integral orien-
tat a posar fre a un dels
problemes de salut més
greus que amenacen la
població infantil espan-
yola i catalana: l'obesi-
tat i el sobrepès. 

El programa pioner 
Thao-Salut s’aplicarà a
Tortosa durant aquest curs
Més de 1.800 nens i nenes de la ciutat 
participaran a les activitats del programa Thao

REDACCIÓ

Bo ha estat un home, que a
través de les seves lletres i
melodies ha capturat
moments històrics del nos-
tre Delta, des de les anti-
gues festes, records del
seu iaio que havia convertit
en lletra de cançó a «Dies
de festa», fins a la gelor
d'uns peus enfonsats a un
camp d'arròs durant la sega
a «Terra d'arròs, terra de
fang». Són molts els que ja
porten temps recordant el
valuós llegat d'aquest
home, encara viu. Des de la
historiadora Elena Fabra
fins als Quicos, que han por-
tat la cançó de «Lo
Carrilet», la més famosa
d'aquest comptable, fora de
les nostres pròpies fronte-
res, abanderant moviments
socials com la negativa del
territori a acceptar un Pla
Hidrològic Nacional que no
entenia la fisonomia tan prò-

pia com la que té el nostre
Delta. Fou a través d'aques-
ta nota que vaig conèixer
l'existència d'aquesta impor-
tant figura. Quan el veus,
t'adones que és una perso-
na que ha viscut molt, que
no deixa de viure i que tot i
ser fotògraf a través de les
seves lletres, d'un passat
que per a molts comença a
diluir-se en la memòria té
tocs de modernitat molt
accentuats, ja en la pròpia
indumentària. Sembla un
home interessat en tot allò
que l'envolta, me n'adono
després de sentir-lo queixar-
se en diverses ocasions de
l'entrevista de la seva sorde-
sa, es rebel·la davant d’a-
questa circumstància, que
suposo el porta a perdre
informació, una informació
que durant molts anys, en
un passat no tan llunya, li va
servir per crear les cançons
que avui en dia tanta gent
reconeix com una gran part
de la banda sonora del nos-
tre territori. Quan li pregun-
tes si es pensava mai rebre
algun tipus de reconeixe-
ment pel que ha fet, et con-
testa: «No, la veritat és que
no trobo que hi hagi per a
tan». I a continuació argu-
menta, «això ha estat idea
de ma filla (Gemma Bo)» i
sense conèixer-lo puc veure
com s'emociona.
L'oportunitat d’estar davant
de Josep Bo m'ha permès

aprofundir una mica més en
les nostres tradicions i
arrels i al posar-me en con-
tacte amb els autors del lli-
bre homenatge «Lo Carrilet
de la Cava», estic parlant
de: Gemma Bo, Elena Fabra
i Arturo Gaya comprenc que
aquest home ha de ser

especial. L'obra, pel que he
pogut percebre, ha estat

creada a partir d'una il·lusió
molt gran de la Gemma de
fer-li saber al seu pare el
molt que l'admira i també
demostrar-li que aquesta
admiració la senten moltes
persones del terriori, com
per exemple Elena Fabra i
Arturo Gaya, també autors

de l’obra. No puc acabar
aquest article sense fer

menció de la seva cançó
més coneguda i que dona
títol al llibre «Lo Carrilet»,
quan li pregunto si per a ell
és la més important m'expli-
ca que això és com pregun-
tar a un pare a quina filla
estima més, per a Bo totes
les seves cançons tenen el
mateix valor. En el cas de
«Lo Carrilet» Bo em confes-
sa, «aquesta màquina em
va donar tantes oportuni-
tats, amb ell vaig poder
estudiar fora, conèixer
molta gent... El dia del seu
darrer viatge el vaig acomia-
dar molt alegrement, per
comoditat m'havien dit que

a partir d'aquell moment
posarien autobusos, així
que de manera pràctica
vaig pensar, millor perquè
tindre la parada davant de
casa... Una setmana des-
prés alguna cosa dins meu
va canviar i vaig adonar-me
que no m'havia portat bé
amb aquell tros de ferro que
tantes oportunitats m'havia
facilitat, així que vaig escriu-
re-li la cançó», i aquesta
cançó ha esdevingut un
himne? «jo la vaig escriure
per als meus fills i amics, no
em pensava que passes d'a-
quí». Bo no es pensava que
les seves lletres (ell també
composava la música mol-
tes vegades) arribarien a
tenir tan ressò, un ressò
que s'ha enregistrat com a
tribut a través de les veus i
grups més coneguts de les
Terres de l'Ebre, així al CD,
que acompanya al llibre,
podem trobar a Pepet i
Marieta posant la seva veu
a «M'agradaria saber», a
Terrer Roig interpretant
«Terra d'arròs, terra de
fang» o a Juno cantant «A
vegades», un total de nou
cançons que recreen la nos-
tra història a través de les
nostres veus, ja que a
banda dels exemples que
posat, dintre del disc troba-
reu, també, a Pep Gimeno
Botifarra, La Carrau, Andreu
Rifé, Josep M. Bonet, els
Quicos i Montse Castellà.

Bo: «No em vaig portar bé amb lo Carrilet»

El passat 22 de gener
d’aquest 2010 arribava
a la redacció del MÉS
EBRE una nota que
comunicava la presenta-
ció del llibre-CD «Lo
Carrilet de la Cava i les
cançons de Josep Bo»,
un homenatge a la figu-
ra de Josep Bo.

La cançó de «Lo Carrilet», l’autor la va escriure després d’adonar-se’n que aquella màquina li havia donat moltes satisfaccions

DM

Josep Bo  no considera que la seva tasca valgui
tant de reconeixement, a ell li sortia de dins.

«No m’ho pensava», Bo

Josep Bo, al «Dixa’m Vore», de Canal TE.

cedida

Llastimosament hi ha suc-
cessos que és igual que
s’estigui molt preparat, que
si et toca et toca. Això és el
que hauran pensat molts al
rebre la notícia que
Sebastià Colomé, de 53
anys i veí d’Amposta, va
perdre la vida mentre esca-
lava amb una companya
anglesa, que també va
morir, aquest dimecres pas-
sat mentre escalaven una
paret de gel a la zona de la
presa de Cavallers, a la Vall
de Boí. Cal recordar que
aquest no ha estat l’únic
accident en els darrers
anys, si fem una mica de
memòria, el 2008, un esca-
lador, també pertanyent a la
mateixa Associació
Excursionista d’Amposta,
perdia la vida a la serralada
del Montsià, estem parlant
d’Albert Conesa, de 36

anys. I potser un dels acci-
dents més mediàtics pel fet
que es va donar a l’Himàlaia
va ser el de l’alpinista Rafa
Guillén de Masdenverge que
va morir mentre feia el des-
cens del Dhaulagiri. Però
tornant a la mort de
Colomé, aquesta notícia ha
afectat molt als seus com-
panys i membres de
l’Associació a banda de tota
Amposta en sí. Per dur a
terme el rescat del cos es
van desplaçar a la zona qua-
tre dotacions terrestres i
dos helicòpters dels bom-
bers amb equips mèdics.

Quan l’experència no és un grau

REDACCIÓ

Colomé pertanyia a
l’escola clàssica i li
apassionava aquesta
pràctica.

L’Associació
Aquest programa va
orientat a posar fre a
l’obesitat infantil.

Orientacions
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El 0-2 contra el Santfeliuenc
i la dinàmica de l’equip,
situat en una zona compro-
mesa i més en una tempo-
rada en la que poden haver-
hi compensacions, han
estat els motius. Una deci-
sió que ja es va intentar
pendre en la jornada 10 i
que s’ha pres en la 21. No
s’ha esperat més, com sí
que s’havia fet en els dos
anys anteriors. 
Javi Cid, fins ara segon, ha
dirigit l’equip en la sessió
preparatòria de dimecres.
Cid aclaria que «jo, quan

vaig fitxar, vaig deixar clar
que era de segon de l’entre-
nador que arribés i que pos-
teriorment va ser Sergi
Domènech. I, ara, fins que
vingui el nou tècnic, se m’ha
demanat que estigui al cap-
davant de l’equip. Si  quan
arribi el nou entrenador vol
que continuï amb ell, ho

faré. Sino, no seguiré».
Una de les opcions de futur
que ha interessat a la direc-
tiva, tal com ja va poder
passar al seu moment i MÉS

EBRE va avançar, és Antoni
Teixidó. Seria com a nou
secretari tècnic del club.
Però aquesta possibilitat no
podrà ser i és que Teixidó,

vinculat ara amb el futbol
base de l’Amposta i havent
entrenat a la Rapitenca, ha
considerat que no podia fit-
xar. La junta ja no tenia molt
de marge. I el relleu serà
Albert Viñas, aquesta tem-
porada al futbol marroquí,  i
que ahir ja va estar a l’entre-
nament. 
D’altra banda, el Tortosa
visita diumenge la Iberiana,
després de 25 anys. Les
característiques del conjunt
barceloní i les amenaces
després dels incidents de
l’anada fan que, a més de
ser un partit important per
la classificació, sigui conflic-
tiu per altres factors. Així
mateix, a la Iberiana ja li han
tancat el camp en una oca-

sió (va jugar a al Florida on
van haver-hi incidències
greus amb el tècnic del
Vilassar) i el diumenge pas-
sat va enfrontar-se al seu
camp a la Gramenet, a
porta tancada. No obstant
això, també van haver-hi
incidències i el partit va
estar aturat a la segona
meitat. Malgrat tot el que
s’ha dit, ha estat donat per
acabat amb l’1-1, segons
fonts de la Federació.
Diumenge hi haurà un dele-
gat federatiu i presència
nombrosa de Mossos
d’Esquadra. Tot farà falta. 
Albert Viñas, que fou entre-
nador de la Rapitenca,
debutarà en aquesta jorna-
da.

Albert Viñas, nou tècnic

La derrota de diumen-
ge passat va ser el de-
tonant de la decisió de
la junta directiva que di-
mecres va fer oficial
que destituïa al tècnic
Sergi Domènech.

CD TORTOSA. SERGI DOMÈNECH FOU DESTITUÏT DIMECRES

Teixidó era una opció que agradava, com a nou secretari tècnic, però va dir que no podia ser

M.V.

La junta directiva de l’Am-
posta va plantejar dimecres
a la plantilla que, a partir d’a-
quest mes, ha d’haver-hi una
reducció de la meitat del
sou pel que respecta els ju-
gadors i cos tècnic del pri-
mer equip. Cal recordar que
l’any passat, per aquesta
època, fou d’un 30 %. Els ju-
gadors s’havien de reunir
ahir per parlar-ne i veure
com afronten aquesta situa-
ció i si, a partir d’ara, reduei-
xen els dies d’entrenament
com una possible solució
per compensar-ho. El tema

preocupa i és que queda
molta lliga i la permanència
encara s’ha de confirmar,
tot i la bona posició actual.
No obstant, la fallida d’in-
gressos previstos comporta
novament aquesta mesura. 

L’Amposta va perdre diu-
menge a Manlleu (3-1) en un

duel en què decisions arbi-
trals van perjudicar com l’ex-
pulsió i el penal de Miguel
(12’). 
No és un aspecte nou en
aquesta segona volta i per
això hi ha malestar. L’Am-
posta, que recupera els san-
cionats (Yélamos, Ruibal i
Gerard), i que tindrà la baixa
de Gustavo, Cesc i Miguel,
sancionat, visita diumenge
el Balaguer (17 h), un partit
que obre un cicle de tres
que «són molt importants
davant d’equips de la nostra
lliga», deia el tècnic  de l’Am-
posta Franc Artiga. 

«Un 50 % de reducció de les nòmines»
La junta fa aquest plantejament als jugadors, d’aquí fins el final de temporada

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

Albert Viñas, entre altres, va entrenar a la Rapitenca.
CANAL TE

Franc Artiga, tècnic de l’Amposta.
CANAL TE

L’Amposta, que va perdre
a Manlleu on no va
agradar l’actitud arbitral,
visita diumenge  el
Balaguer (17 h)

Balaguer

La Rapitenca va perdre diu-
menge passat a Castellde-
fels, tot i avançar-se amb el
gol de Gilabert (4-1). No va
ser un bon partit del conjunt
rapitenc que cal recordar que
té nombroses baixes com és
el cas de Cristian, Edu Agui-
lar, Manel i Fatsini, lesionats, i

Mario, sancionat. La situació,
amb les dues derrotes segui-
des (1 punt de 9), s’ha com-
promès i l’equip està prop de
la zona de descens. El partit
de diumenge vinent és «clau
per diversos motius. Primera
per guanyar a casa una altra
vegada i després perquè ens
fan falta els punts per sortir

de la zona en la que estem i
més davant d’un rival a hores
d’ara directe», deia el tècnic
Fabregat. La preocupació
està en l’aspecte defensiu, un
altre cop. A més de les bai-
xes conegudes, Mario és
dubte després del partit de
festes de dimarts a l’Ametlla,
per una lesió al turmell. «Es

un dels pocs defenses dispo-
nibles i està clar que en
aquest sentit estem sota mí-
nims. Ja veurem com ho solu-
cionem però farem el que po-
drem per tirar endavant un
partit que sabem que és molt
important». Tancat el mercat
d’hivern, la plantilla no té no-
vetats. 

Partit clau i de necessitat davant el Vilanova
A més de les baixes existents, Mario és dubte per diumenge a la Devesa (12 h)

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

El Tortosa va perdre dissab-
te contra el Manlleu (1-3). Tot i
el bon joc del primer temps,
«vam estar ben situats, vam
fer bones circulacions de pilota
i vam gaudir d’opcions. Però el
rival, un dels equips capdavan-

ters, va ser molt efectiu i va de-
cidir amb el 0-3», deia el tècnic
Jordi Videllet. A la represa, en
els darrers minuts, els roig-i-
blancs van escurçar l’avantat-
ge. La nota negativa foren les
lesions que van haver-hi durant
el partit. Demà visita al cuer, el
JABAC Terrassa (18.15 h).

El Manlleu, més efectiu
El Tortosa visita el JABAC Terrassa, cuer   

REDACCIÓ

JUVENIL LLIGA NACIONAL

Diumenge, en acabar el
partit amb el Santfeliuenc,
a la roda de premsa, vaig
preguntar-li a Sergi Domè-
nech si estava preparat da-
vant d’una possible decisió
de la junta aquesta setma-
na. El cert és que la dinàmi-
ca, i sobre tot la imatge
que va oferir l’equip a la se-
gona meitat, amb impotèn-
cia, necessitava algun ti-
pus d’estudi. I no sabia si
aquest havia de comportar
la destitució del tècnic,
però el que és evident és
que alguna cosa podia pas-
sar.

En qualsevol cas, jo no
acabava de tenir clar que
fos aquesta setmana. Ni
tampoc ho tenia que fos en
les properes. La junta ja va
intentar pendre una decisió
al seu moment i va haver
de fer-se enrera, una cir-
cumstància que va com-
portar, segons tinc entès,
alguna dimissió.

Bé, ara s’ha pres la deci-
sió. Com he dit, alguna co-
sa podia succeir i no entra-
ré a efectuar més
valoracions. És la gent que
està prop de l’equip qui
sap millor el que passa i si
els jugadors estan o no
amb el tècnic i si aquest
està anímicament reforçat
per tirar la situació enda-
vant (ell deia que sí). Caldrà
veure si la destitució té
conseqüències al club en
el futur amb els planteja-
ments existents o els que
podien existir. Però el que
sí que veig és que en els
darrers anys s’havia tingut
paciència extrema amb els
inquil.lins de la banqueta.
En aquest projecte no n’ha
hagut tanta. Per què?
Deuen ser els resultats. Fa
uns mesos la meua opinió
a la columna no va agradar
quan deia que un altre pro-
jecte s’ensorrava. Amb
temps, s’ha vist. Veurem si
es pot arreglar.

Destitució
L’opinió de Michel

El rapitenc Angel Ran-
gel,  jugador del Swansea,
ja tenia un acord amb el
Fulham, de la Premier. Fins
i tot havia passat les pro-
ves mèdiques. Aquest
club, a la vegada, havia
arribat a una entesa inicial
amb el Swansea. Però, fi-
nalment, en el moment de-
cisiu, el president del club
gal.lès no va contestar al
telèfon fins que va acabar
el termini, el dilluns. Per
aquest motiu, no va poder
tancar-se l’operació, un fet
que ha molestat moltíssim
al jugador rapitenc, se-
gons ens comentava el
seu representant.

Rangel no anirà
al Fulham

Swansea City

Albert Viñas, que ja va estar a l’entrenament d’ahir
dijous, debutarà diumenge amb un partit conflictiu al

camp de la Gimnàstica Iberiana

I diumenge partit de «risc» a la Iberiana
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L’Aldeana va perdre en el derbi contra la Cava (0-2). Un partit en el
que mereixia millor sort: «cal felicitar a l’equip pel partit. L’única di-
ferència fou que, tot i dur la iniciativa en moltes fases i tenir més oca-
sions, no vam transformar-les. I la Cava sí que va fer-ho», deia Ximo
Cugat, directiu de l’Aldeana. L’equip d’Anton Flores, que només ha su-
mat un punt dels darrers nou i que, d’aquesta forma, ha vist frenada
la seua dinàmica de bons resultats, és catorzè i, com l’Ampolla i l’Ull-
decona, lluita per allunyar-se de les posicions que poden ser dubto-
ses per les compensacions. Diumenge visita un equip en ratxa: la Sé-
nia (ha guanyat els darrers quatre partits). L’Ulldecona, que va
empatar amb el Reddis (0-0) i que només ha sumat un punt de dot-
ze, en la propera jornada torna a jugar a casa: contra el Vila-seca.

L’Aldeana es desplaça al camp d’un
equip en ratxa de resultats: la Sénia

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Cava, amb el triomf a l’Aldea, ha tornat al cim de la classi-
ficació, empatat amb el Remolins-Bítem i l’Ascó. Demà dissabte
rebrà el Gandesa (17.15 h), un equip que, amb tres victòries se-
guides i amb un partit menys, està a set punts dels líders. Amb
opcions. Robert Cantó, tècnic de la Cava, recordava que «la
victòria a l’Aldea fou molt important per mantenir-nos a la part al-
ta i més perquè vam aconseguir-la al camp d’un equip que juga
amb molta intensitat i que és incòmode. De totes formes i, mal-
grat que a la segona part vam estar més posats, hem de millo-
rar». Del rival de demà, Cantó deia que «és un bon equip, en rat-
xa, que ha despertat tard però que segur que també estarà en
la lluita. Serà un partit complicat». Eros i J. Diego són les baixes. 

La Cava és un dels líders i demà
dissabte rebrà el Gandesa (17.15 h)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Toni Ondazábal va co-
mençar amb el Catalònia, però
va demanar la baixa i, després
de tenir diverses ofertes, va fit-
xar amb la Cava on s’ha con-
vertit en protagonista. Ja ha fet
tres gols amb llançaments de
falta espectaculars. Així ma-
teix, Genís, de l’Alcanar, també
de falta i amb l’esquerra, n’ha
marcat dos en el que portem
d’any. Tots dos jugadors són
un perill a pilota aturada. 

Toni Ondazabal i Genís,
una esquerra efectiva

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla va disputar un partit important diumenge passat, al
camp de la Unió Cambrils. I va perdre (2-1). Ho era perquè, en el
cas d’haver guanyat, deixava un rival directe més enrera i s’acos-
tava a una zona més estable. Angel Garcia, tècnic de l’Ampolla,
recordava que «al primer temps no va haver-hi l’actitud adequada
en el treball col.lectiu. A la represa, amb el 2-0, vam entrar en el
partit i vam millorar, dominant i gaudint d’opcions». Aleix va reduir
distàncies i la millor oportunitat fou un penal no transformat en
temps afegit. La derrota, segona seguida, obliga a l’Ampolla diu-
menge vinent contra la Canonja. L’equip és dotzè i està immers
en la lluita per fugir de la zona que potser compromesa per la pos-
sibilitat de compensacions. Carlos Albacar continua sent baixa.  

L’Ampolla ha de refer-se contra la
Canonja, diumenge

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia va perdre a Ascó (1-0) amb un gol en temps afegit.
«Va ser un partit igualat en el que vam estar força bé en l’aspecte
defensiu. Llàstima perquè un empat hagués fet justícia». En la rec-
ta final del partit, el porter Marcos fou expulsat, per l’assistent «per
un enfrontament amb un davanter local qui, en canvi, no va ser
castigat de la mateixa forma». I ja al final, van haver-hi moments
de tensió entre jugadors dels dos equips, «un jugador local va es-
copir a Xavi i això va comportar-los». Des d’Ascó s’aclaria que «un
jugador visitant va llançar una botella de plàstic, però després
d’uns minuts tot va calmar-se». El Catalònia rebrà diumenge (16 h)
l’Hospitalet amb l’objectiu de fer-se fort a casa per allunyar-se de
la zona que potser delicada per possibles compensacions. 

El Catalònia s’ha de fer fort a casa
per evitar dubtes

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc s’hi jugava molt
contra l’Alcarràs. Una nova en-
sopegada l’hagués deixat més
minvat d’opcions de permanèn-
cia. Per això el partit era com
una final. I d’aquesta forma s’ho
van empendre els jugadors. La
intensitat defensiva va recordar

l’equip de les primeres jorna-
des i per aquest motiu el de-
senllaç del partit podia ser po-
sitiu. Un gol en propia porteria
dels visitants en temps afegit al
primer temps va obrir el partit.
A la represa, els ebrencs, ani-
mats per les Kabres Boges,
van mantenir l’agressivitat i, tot

i que l’ansietat els va compor-
tar defensar més enrera i que
l’Alcarràs va gaudir d’opcions
(Franklin va traure una pilota so-
ta els pals de forma inverosiíil),
van saber sofrir i en un contra-
atac, Nando, combatiu com la
resta, va assistir a De la Torre
que va establir el 2-0. Després,

el partit va trencar-se i el Ro-
quetenc va gaudir de més op-
cions. La victòria ha de canviar
la dinàmica. El treball va gene-
rar que canviés i en els mo-
ments decisius, el Roquetenc
va notar que aquesta va can-
viar. Moisés i Trullen, lesionats,
i Javi, sancionat, van ser baixa.  

El Roquetenc trenca la ratxa
negativa i demostra que està viu

Va guanyar l’Alcarràs (2-0) després de dotze jornades sense fer-ho

REDACCIÓ

PREFERENT 

L’Alcanar va vèncer el líder,
el Remolins-Bítem (3-1). Se-
gons Txiki Estellé, el seu tèc-
nic, «el resultat va ser just,
fins i tot podríem dir que curt,
pel domini i les ocasions que
vam crear». Txiki afegia que

«va haver-hi un moment d’in-
certesa, amb el 2-1 però a la
represa vam seguir ben po-
sats i vam decidir amb el
gran gol de Paulo». Alberto i
Genís (molt inspirat, és l’espe-
cialista en transformar faltes
directes), van fer els altres
gols en un partit en el que l’a-

fició va estar abocada amb el
seu equip, un altre cop: «pot-
ser és el camp que va més
gent de la categoria i és d’a-
grair. És un factor que hem
d’aprofitar en la segona vol-
ta», deia Txiki. Ja a les acaba-
lles del duel, Genís va fallar
un penal que hagués pogut

estar el 4-1. 
L’Alcanar, que feia tres jor-

nades que no guanyava, és
cinquè (a sis punts dels lí-
ders). Demà visita el Reddis,
rival directe (17 h). Després
jugarà dos partits seguits a
casa (Ulldecona i Vila-seca).
Rodri -acaba la sanció- i Toni,
lesionat, són baixa. 

L’Alcanar, encoratjat per l’afició,
es reenganxa al grup capdavanter
Va vèncer el líder, el Remolins-Bítem, i és cinquè a la taula (3-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va per-
dre diumenge passat al camp
de l’Alcanar (3-1) en un partit
intens, tensionat i amb am-
bient, amb molts aficionats a
la Fanecada. Els canareus,
molt motivats davant la visita
del líder, van superar-lo. Així
ho reconeixia el tècnic del R.
Bítem, Nacho Pérez: «ens van

superar en tot, en actitud, en
plantejament, en estratè-
gia...Nosaltres l’afrontàvem
conscients de que seria com-
plicat perquè l’Alcanar és un
bon equip però també il.lusio-
nats per poderfer un cop
d’autoritat i distanciar-nos
d’un rival directe. Malgrat
això, no va poder ser. A la pri-
mera meitat, sobre tot, ells

van estar més posats». Na-
cho afegia que «a la represa,
amb el 2-1, vam sortir amb
una altra actitud i es va inten-
tar. No obstant, en un córner,
no vam tapar la zona de re-
buig i Paolo va fer un gran
gol». Els de Bítem, que tin-
dran per temps les baixes en
defensa d’Oscar Gilabert (lli-
gaments trencats) i d’Oriol, a

més d’Albert Gallego que es
va lesionar amb el filial, re-
bran diumenge a l’Ascó, un al-
tre dels líders actuals: «hem
d’intentar seguir la línia de ca-
sa i buscar un triomf en un al-
tre partit molt difícil i que és
amb doble valor», comentava

Nacho. El Remolins-Bítem,
pel golaverage, és líder (em-
patat a punts amb la Cava i
l’Ascó). Es el conjunt més go-
lejador, però també, dels dot-
ze primers, el més golejat:
«és un tema que preocupa i
del que n’estem parlant per
millorar». Miquel Cotaina, tèc-
nic de l’Ascó, per la seua
part, comentava que «el Re-
molins Bítem té més pressió
pel fet de jugar a casa. En
qualsevol cas, és un partit
que està clar que pot marcar
una mica les jornades poste-
riors. Per nosaltres, si traiem

un bon resultat, seria un pas
endavant important». Poste-
riorment, els asconencs s’en-
frontaran a Reddis, Ulldecona
i Alcanar. El central Toni Saez,
un referent a la defensa, és
baixa per a l’Ascó. 

L’equip de Cotaina va guan-
yar diumenge passat el Ca-
talònia en un duel que es va
decidir al minut 95, amb un
gol de J. Antonio, el pichichi
(1-0): «va ser igualat, amb
més iniciativa nostra. Dins de
les poques opcions que van
existir, nosaltres en vam tenir
més», deia Cotaina.

Duel de líders
Dos dels líders, Remolins-Bítem i Ascó, s’enfronten diumenge

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Toni celebrant el gol, a l’Aldea.

CANAL TE

Demà dissabte, els
canareus visiten el
Reddis, equip que és
quart a la classificació

Rival directe

El Remolins-Bítem rebrà
a l’Ascó, diumenge la
tarde en un dels partits
destacats de la jornada
del cap de setmana.

Diumenge (16 h)

Diumenge, els de
Camarero, que encara
són penúltims, visiten
l’Horta (12 h)

A Horta
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L’Ametlla, en festes, va vèncer el R. Bítem (1-0). Un gran gol d’Av-
raham va decidir a la primera meitat. Segons Juanjo Balfegó, tèc-
nic local, «tot i que, en general, no vam jugar bé, al primer temps
vam gaudir d’ocasions suficients per haver marcat més gols. A la
represa, el partit va igualar-se. Ells van tenir una opció amb un tret
al pal però, malgrat això, vam tenir-lo controlat». Jesús Ferrando,
tècnic del R. Bítem, considerava que «al primer temps teníem el
vent en contra i amb els minuts, ells, van imposar-se i, a més del
gran gol d’Avraham, van tenir altres ocasions clares. A la represa,
quan el vent havia de ser a favor nostre, va deixar de bufar. Vam
reaccionar i vam tenir les nostres ocasions, com una falta que Sis-
co va llançar al travesser. Ja al final, i he d’aclarir que no hi ha res
a dir de l’àrbitre (dels millors que hem tingut), una falta de Sisco va
desviar-la un defensa amb la mà de la tanca». 

Avraham decideix amb un gran gol el
primer dels quatre partits seguits a casa 

SEGONA REGIONAL. SCER L’AMETLLA

El Camarles, efectiu, va vèncer el Batea i, d’aquesta forma, va
aconseguir la cinquena victòria seguida (2-0). Jordi Mauri i Oscar
Gómez van marcar els gols de l’equip que entrena Ramon Barbo-
sa. D’aquesta forma, s’aproxima a la segona plaça que ara té a
sis punts, tot i que també cal dir que amb un partit més que la
majoria d’equips que lluiten per ella. Els camarlencs, en la jorna-
da vinent, tornen a jugar a casa. D’altra banda, l’Olímpic Móra
d’Ebre va tornar a guanyar, en aquest cas al Vilalba (3-1) i és
quart, a dos punts del segon. Per tant, està totalment a la poma-
da, malgrat que també amb un partit més. El Vilalba, per la seua
part, acumula una serie de derrotes que l’han compromès a la
taula i més amb la possibilitat de que hi hagin compensacions. El
president vilalbí informava que «si no milloren els resultats hau-
rem de pensar en buscar un revulsiu». 

Camarles i Olímpic se sumen a la
lluita per la segona plaça

SEGONA REGIONAL

El filial de l’Amposta s’ha situat en la lluita per la segona plaça. Es
setè a vuit punts, també amb un partit menys com és el cas d’El
Pinell, l’Ametlla i el Perelló. Els de Bertran van superar el Pinell, diu-
menge, amb un gol de Jordi Meca, en  temps afegit. I així van fer
bons els empats anteriors. Oscar va establir l’1-0. Els de la Terra
Alta van empatar amb un penal «rigorós». Guardiola, de falta, va
fer el 2-1 però el Pinell reestabliria l’empat abans del descans. Da-
vid i Toni van marcar pels pinellans. A la represa, després d’una fa-
se amb alternatives, els ampostins van pressionar més  i van gau-
dir d’opcions. El duel va obrir-se i el Pinell també va crear dues
contres amb possibilitats. I quan semblava que amb l’empat s’arri-
bava al final, Jordi va donar un triomf treballat i amb doble valor.  

El filial de l’Amposta referma la
millora i també està a la pomada

El Deltebre va vèncer el filial de l’Aldeana, cuer del grup (4-1) i, d’a-
questa forma, estableix un punt d’inflexió en la seua trajectòria i
és que, coincidint amb els desplaçaments al camp dels dos pri-
mers classificats, portava quatre derrotes seguides. Un fet que l’-
havia allunyat de la segona posició de la taula. No obstant això,
aquesta victòria contra l’Aldeana li fa recuperar opcions. Per
aquest motiu, els propers partits són claus per les seues aspira-
cions perquè poden marcar les seues possibilitats per a la recta
final del campionat. Els gols, contra l’Aldeana, els van fer Mateo,
Robert i Xavi Gilabert (2). Demà dissabte, el Deltebre visita el
camp del filial del Remolins-Bítem, equip necessitat de punts per
sortir de les places de descens en les que actualment es troba.
Per tant, els dos equips voldran guanyar per millorar les seues
respectives situacions. 

El Deltebre torna a guanyar després de
quatre jornades sense puntuar (4-1)

SEGONA REGIONAL

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Lleixà, porter del S. Bàrbara, es va lesionar fa unes setmanes
i finalment s’ha confirmat que té una lesió al menisc que l’o-
bligarà a passar pel quiròfan. Per tant, és baixa.
D’altra banda, dir que el S. Bàrbara va sumar un empat meri-
tori en la seua visita a Horta de Sant Joan (2-2), diumenge.
L’equip de Roca va tenir capacitat de reacció i, tot i anar a re-
molc, va empatar en dues ocasions per mitjà de Pau i de Cris-
tian. L’Horta va disposar de les seues oportunitats però el
Santa, per mitjà de Pau, també. L’empat es pot considerar un
resultat just. És la quarta jornada seguida sense perdre de l’e-
quip planer que diumenge rebrà el Corbera. Els de Roca són
onzens amb 25 punts. 

Lleixà, porter del S. Bàrbara, ha de
passar pel quiròfan

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

La Tercera regional està apassionant. I oberta pel fet que pugen
tres equips. La propera jornada, a més, és extraordinària. Ca-
sualment s’enfronten els sis primers classificats entre ells. Una
circumstància que poden aprofitar els rivals perseguidors per a
reduir distàncies i aproximar-se a la part capdavantera de la tau-
la, segons els resultats. El Flix, nou líder empatat a punts amb
el Roquetenc, visita el Ginestar en un derbi clàssic a Segona re-
gional i que ara es juga a Tercera, amb dos clubs amb ganes
de recuperar el terreny perdut. El Roquetenc, que va empatar
contra el Móra la Nova en un altre duel entre dos rivals directes,
rebrà el Campredó i el filial de l’Alcanar, emergent, jugarà a la
Fanecada contra el Móra la Nova. 

Jornada especial: s’enfronten els sis
primers classificats entre ells

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

Jesús (J. i Maria)       21 gols
Alberto (Olímpic)             18
Iku (Jesús i Maria)            15
Jefrey (J. i Maria)             14
Robert (Deltebre)             14
Méndez (Corbera) 13
Pau (S. Bàrbara)              13
Toni (Pinell) 13
J. Prats (Horta)               13
Cornejo (Camarles) 12
Yalti (Batea)                    11
X. Gilabert (Deltebre)         11
Andreu Roi (Rapitenca)     10

Abdul (Batea)                   9
Manel (Ametlla)               9
D. Avila (Pinell)                9
Fran Moreno (Perelló)       9
Nico (Perelló)                  8
Josep (Rapitenca)            8
Rabah (Vilalba) 8
Borrell (S. Bàrbara)          8
Pau (Masdenverge)          8
Jordi Rovira 7
Cristian (S. Bàrbara)         7
Jonatan (Perelló)               7
Gentilesa futbolme. http://www.icom-
peticion.com/ic/1/5/10/SEGONA_CAT
EGORIA_- _Grup_1.asp?modo=jornada

Alberto (Olímpic de Móra d’Ebre) s’acosta al
pichichi de la taula

REDACCIÓ

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL 

El Trofeu Sebastià Martí, a
l’Aldea, serveix per retre un
record a jugadors aldeans
absents. En l’edició del
2009 no va poder celebrar-
se per la mort de Josep
Estorach. Per això es va
ajornar. Es va acordar cele-

brar-lo durant la segona
volta del campionat. I, tal
com vam anunciar la set-
mana passada, es va esco-
llir el derbi amb el CD la
Cava. Abans del partit,
Francesc Rodriguez, presi-
dent de l’Aldeana, amb la
presència de Dani Andreu,

l’Alcalde de la localitat, va
lliurar un ram de flors als
membres de la família
Carracedo-Gombau.
La de Josep Estorach i
Bismarch rebrà l’homenat-
ge en acabar la temporada,
amb un partit amb la Unió
Esportiva Deltebre. 

La família Carracedo-Gombau 
va rebre l’homenatge a l’Aldea

Fou diumenge passat en el Trofeu Sebastià Martí
REDACCIÓ

ACTUALITAT

Un divendres més hem d’in-
formar d’un nou pas enda-
vant de la UE Jesús i Maria
que, tot i enfrontar-se a rivals
que lògicament estan moti-
vats amb el repte de poder-
lo guanyar, no atura la seua
ratxa extraordinària, camí
d’un ascens històric que

aconseguirà amb molta ante-
lació. I en aquesta jornada, a
més, va fer un altre cop de
timó amb la derrota d’El
Pinell. Per tant, més distàn-
cies respecte la segona
plaça, tot i que cal conside-
rar que els pinellans tenen un
partit menys, però és a
l’Ametlla, un altre equip impli-

cat per la segona plaça.
A la Ràpita, cal dir que l’equip
local va estar ben posat,
amb bona actitud. I per això
el partit fou igualat, amb mig-
campisme i respecte tàctic.
La Rapitenca, al primer
temps va gaudir de les
seues ocasions, però el
Jesús i Maria ferm com sem-

pre al darrera, amb Albert
molt segur, va evitar els
intents dels locals que van
tenir la millor opció per mitjà
de Zaki. A la represa, no obs-
tant, en un còrner, el líder va
avançar-se amb una remata-
da de l’omnipresent Iku. El
partit va obrir-se i els locals
van poder empatar, però
Joan, encertat, va evitar-ho.
Amb els canvis (aquí tothom
participa), el Jesús i Maria va
tenir més aire fresc i una
acció de Jefrey, sensacional
un cop més, amb un gran
gol, va sentenciar. Sumar i
seguir.

La Lliga particular del líder 
acumula una nova victòria

Els de Torres van vèncer a la Ràpita i diumenge rebràn l’Amposta 
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Masdenverge i Perelló
van oferir un partit que
fou intens, amb opcions i
en el que els locals, quan
jugaven amb un menys,
van empatar per mitjà de
Carlos Santos (1-1).

El Perelló buscarà re-
trobar-se amb el triomf
diumenge contra l’Olímpic
en un partit clau en la llui-
ta per la segona plaça,
amb doble valor.  

Masdenverge i
Perelló empaten

SEGONA REGIONAL

L’Alcalde, Dani Andreu, amb els familiars i el president del club, Rodri.
CANAL TE

                                         



DIVENDRES 5
DE FEBRER
DE 2010 15

diarimés
ebrepublicitat

www.mesebre.cat

    



16
esportsdiarimés

ebre
www.mesebre.cat

esports
www.mesebre.cat

DIVENDRES 5
DE FEBRER

DE 2010

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Aldeana-Rapitenca (19 h)
Rem. Bítem-Deltebre (17.30 h)

Ametlla-Vilalba (16 h)
Diumenge

S. Bàrbara-Corbera (16 h)
Pinell-Horta (15.30 h)

Jesús i Maria-Amposta (15.30 h)
Perelló-Olímpic (16 h)

Batea-Masdenverge (16 h)
Camarles-Benifallet (16 h)

RESULTATS
19a jornada Segona regional

Benifallet-Corbera 1-1

l’Ametlla-Rem. Bítem 1-0

Rapitenca-Jesús i Maria 0-2

Masdenverge-Perelló 1-1

Horta-S. Bàrbara 2-2

Camarles-Batea 2-0

Deltebre-Aldeana 4-1

Olímpic-Vilalba 3-1

Amposta-Pinell 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 19 71 21 53

2. Pinell 18 38 19 36

3. l’Ametlla 18 35 21 36

4. Olímpic 19 43 29 34

5. Perelló 18 40 28 34

6. Camarles 19 29 30 30

7. Amposta 18 28 20 28

8. Deltebre 18 33 29 27

9. Batea 18 30 25 26

10. Horta 17 30 22 25

11. S. Bàrbara 19 36 32 25

12. Rapitenca 19 39 37 22

13. Corbera 19 36 37 22

14. Masdenverge 18 25 37 21

15. Vilalba 18 24 43 17

16. Rem. Bítem 19 24 45 14

17. Benifallet 18 26 41 13

18. Aldeana 18 15 86 2

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Torre Espanyol (17 h)
Jesús i Maria-Tivenys (15.30 h)

Alcanar-Móra la Nova (18 h)
Roquetenc-Campredó (16.30 h)

Diumenge
Fatarella-Ulldecona (16 h)

Arnes-Benissanet (15.30 h)
Ginestar-Flix (17 h)

Godall-Rasquera (16.30 h)
Tivissa-Atlas Tortosa (17 h)

RESULTATS
18 jornada Tercera regional

Tivenys-Alcanar 1-1

Ulldecona-Arnes 1-1

Atlas Tortosa-Fatarella 3-0

Campredó-Tivissa 3-2

Móra la Nova-Roquetenc 1-1

Godall-Jesús i Maria 3-1

Benissanet-Ginestar 2-1

Flix-Catalònia 2-0

Torre Espanyol-Rasquera 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Flix 18 55 22 37

2. Roquetenc 17 41 19 37

3. Campredó 18 36 17 35

4. Ginestar 17 52 28 34

5. Móra la Nova 18 27 14 34

6. Alcanar 18 29 19 33

7. Godall 18 42 32 30

8. Tivenys 18 38 28 29

9. Catalònia 17 28 22 26

10. Benissanet 17 22 30 25

11. Tivissa 18 35 37 24

12. Atlas Tortosa 18 27 27 20

13. Rasquera 17 34 35 20

14. Fatarella 17 17 40 17

15. Ulldecona 17 20 34 14

16. Arnes 17 23 41 14

17. Jesús i Maria 17 25 56 8

18. Torre Espanyol 17 16 66 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Icomar-Torredem. (17 h)
la Cava-Gandesa (17.15 h)

Reddis-Alcanar (17 h)
Diumenge

Ampolla-Canonja (16 h)
Valls-Cambrils U. (16.30 h)

la Sénia-Aldeana (16 h)
Catalònia-Hospitalet (16 h)
Rem. Bítem-Ascó J. (16 h)
Ulldecona-Vilaseca (16 h)

RESULTATS

19 jornada, Primera regional

Canonja-Icomar 2-1

Cambrils U-Ampolla 2-1

Hospitalet-la Sénia 0-1

Vilaseca-Torredembarra 2-3

Gandesa-Valls 2-0

Ascó J.-Catalònia 1-0

Alcanar-Rem. Bítem 3-1

Ulldecona-Reddis 0-0

Aldeana-la Cava 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 19 59 34 38

2. la Cava 19 42 26 38

3. Ascó J. 19 32 21 38

4. Reddis 19 35 25 35

5. Alcanar 19 39 24 32

6. Valls 19 37 30 32

7. Gandesa 18 40 27 31

8. Torredembarra 18 41 32 30

9. Canonja 19 32 32 30

10. Catalònia 19 42 31 27

11. la Sénia 19 23 24 27

12. Ampolla 19 23 27 23

13. Ulldecona 19 31 40 23

14. Aldeana 19 25 38 19

15. Cambrils U 19 27 51 19

16. Hospitalet 19 21 39 14

17. Vilaseca 19 19 41 14

18. Icomar 19 17 43 11

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA Camp

Camp Clar- Canyelles

Alcarràs-Martorell

S. Ildefons-Mollerussa

O. Can Fatjó-Morell

Catllar-Cervera

Vista Alegre-Viladecans

Horta-Roquetenc (diu 12 h)

Pub. Cases-Sitges

Cambrils-Torreforta

RESULTATS

19 jornada, Regional preferent

Roquetenc-Alcarràs 2-0

Torreforta-Camp Clar 2-2

Viladecans-Catllar 0-1

Canyelles-Vista Alegre 1-3

Martorell-Cambrils 2-2

Pub. Cases-Horta 0-3

Cervera-Olímpic 1-3

Sitges-Mollerussa 2-1

Morell-S. Ildefons 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 19 43 23 44

2. Vista Alegre 19 44 24 40

3. Pub. Cases 19 38 33 35

4. Horta 19 31 13 34

5. Cambrils 19 30 26 27

6. Canyelles 19 37 42 27

7. Catllar 19 28 36 27

8. S. Ildefons 19 37 31 26

9. Alcarràs 19 28 30 26

10. Torreforta 19 25 22 25

11. Mollerussa 19 33 35 25

12. Cervera 18 27 29 25

13. Sitges 19 29 31 24

14. Camp Clar 19 37 34 23

15. Morell 18 23 25 21

16. Viladecans 19 20 31 21

17. Roquetenc 19 19 30 17

18. Martorell 19 19 53 4

Regional preferent

Una acció del partit Roquetenc-Alcarràs, de dissabte.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

Després de dotze
jornades, el Roquetenc
va tornar a guanyar i
manté opcions de
permanència.

Torna a guanyar
PRÒXIMA JORNADA  
Balaguer-Amposta

Olesa-Palamós
Pobla Mafumet-Benavent

Santboià-Europa
Hospitalet-Reus
Prat-Cornellà

Blanes-Llagostera
Premià-Cassà

Rapitenca-Vilanova
Castelldefels-Manlleu

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 23 16 7 0 51 6 55
2. Reus 23 14 6 3 50 16 48
3. Manlleu 23 11 9 3 33 20 42
4. Prat 23 12 5 6 36 21 41
5. Santboià 23 11 7 5 45 33 40
6. Cornellà 23 10 8 5 27 29 38
7. Europa 23 9 9 5 37 31 36
8. Llagostera 23 9 6 8 34 28 33
9. Amposta 23 7 11 5 36 33 32
10. Balaguer 23 8 7 8 34 32 31
11. Castelldefels 23 8 5 10 33 40 29
12. Palamós 23 8 4 11 30 30 28
13. Pobla Mafumet 23 7 5 11 27 36 26
14.  Viilanova 23 6 7 10 26 40 25
15. Premià 23 7 3 13 23 30 24
16. Benavent 23 6 6 11 23 41 24
17. Rapitenca 23 6 5 12 28 41 23
18. Cassà 23 5 4 14 27 45 19
19. Blanes 23 4 6 13 27 46 18
20. Olesa 23 2 8 13 14 43 14

Tercera divisió RESULTATS
23a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
Banyoles-Santfeliuenc
Poble Sec-Vilafranca

Peralada-Rubí
S. Cristobal-Mataró
Tàrrega-Montcada

Vilassar-Muntanyesa
Sants-Marianao
Masnou-Guíxols

Gramenet-Igualada
Iberiana-Tortosa

RESULTATS
21 jornada, Primera catalana

Montcada-S. Cristobal 0-0

Rubí-Poble Sec 1-0

Muntanyesa-Tàrrega 0-0

Marianao-Vilassar 2-3

Igualada-Masnou 2-1

Iberiana-Gramenet 1-1

Vilafranca-Banyoles 2-0

Guíxols-Sants 0-1

Tortosa-Santfeliuenc 0-2

Mataró-Peralada 4-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 21 32 14 44

2. S. Cristobal 21 29 19 37

3. Gramenet 21 36 22 36

4. Sants 21 34 23 36

5. Peralada 21 31 28 35

6. Igualada 21 27 26 35

7. Rubí 21 32 23 34

8. Santfeliuenc 21 28 23 34

9. Tàrrega 21 30 24 33

10. Muntanyesa 21 29 22 33

11. Masnou 21 34 29 32

12. Poble Sec 21 32 34 29

13. Guíxols 21 26 25 28

14. Banyoles 21 21 36 25

15. Montcada 21 27 27 24

16. Iberiana 21 29 36 24

17. Tortosa 21 20 30 22

18. Vilassar 21 15 35 14

19. Marianao 21 18 38 13

20. Mataró 21 22 38 12  
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Paral·lelament a la prova,
va organitzar-se una marxa
no puntuable per cap cam-
pionat amb esmorzar
inclòs. La cursa (25.3 km
de longitud i 1.418 m de
desnivell) fou tot un èxit,
tant a nivell de participació
(més de 400 persones)
com de col·laboració, ja
que va mobilitzar tot el
poble, que es va abocar
en ajudar desinteressada-
ment l'organització. La sor-
tida i l'arribada fou a la
pista d'estiu del municipi

benifalletenc, però la gran
part de la cursa es va
desenvolupar a la Serra de
Cardó, amb el pas desta-
cat pel Balneari de Cardó
i el pic de la Creu de
Santos (942 m), on va arri-
bar a nevar.
Adolf Aguiló (AE Alcanar)

va guanyar en sènior mas-
culí i Ragna Catheligne (CE
Xerta) va fer-ho en sènior
femení. La propera cursa,
la segona del circuït, serà
el 28 de febrer a Miravet.
Serà la cursa LA CAMETA

COIXA que ja s’està organit-
zant a la localitat riberenca.

«La Cursa del Pastisset» obre el
circuit de Curses de Muntanya

Diumenge va celebrar-
se la primera Cursa
del Circuït de Curses
de Muntanya de les Te-
rres de l’Ebre, dins del
tercer que s’organitza
al territori.

ACTUALITAT

Adolf Aguiló (AE Alcanar) i Ragna Catheligne (CE Xerta), guanyadors en sènior

REDACCIÓ

El Lleida va demostrar les
seues aspiracions de lluitar
per l’ascens en imposar-se
a la pista de l’Amposta
Lagrama per 23-36.
D’aquesta manera, l’equip
ebrenc s’allunya d’aquesta
lluita, perdent opcions. 
I això que van començar bé
el partit, conscients del que
hi havia en joc. Va existir
igualtat i aquesta es reflec-
tia en el marcador. Però,
amb els pas dels minuts,
una fase d’errades locals en
atac i d’encert al contraatac
de les lleidatanes va com-
portar un 0-5 que va obrir
distàncies entre els dos
equips.
A l’inici de la represa, el par-

tit va tornar a equilibrar-se,
fruit de l’empenta i orgull del
conjunt ampostí. Però el
rival, molt fort físicament,
va saber aguantar i, a més,
va tornar a ampliar l’avantat-
ge amb un parcial de 2-8
que ja va ser definitiu. Això
va refermar les del Segrià i
va minvar a l’Amposta que
ja va baixar els braços. El
resultat final fou inflat però
el triomf visitant va ser indis-
cutible. 

El Lleida no dóna opcions
a l’Amposta Lagrama 

Les del Segrià es van imposar per 23-36

REDACCIÓ

HANDBOL

Les jugadores del conjunt
tortosí van imposar-se
amb claredat en un partit
en què van poder reflectir
la seua superioritat a
mesura que passaven els
minuts, arribant al des-
cans amb un 10-17 que
ja va fracturar la confron-
tació. A la represa no va
haver-hi resposta de les
locals i és que les ebren-
ques van incrementar la
intensitat de les seues
accions, tan defensives

com ofensives guanyant
al final per un clar 17-35.
Bona actuació de tot l’e-
quip destacant la portera
Paula Estorach, molt
encertada. 

A la pista de l’Handbol Tarragona (17-35)
REDACCIÓ

HANDBOL

L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i el president del Club de
Tennis Tortosa, Joan Josep
Malràs, han subscrit l'acord
que ha de permetre que la
ciutat disposi d'una escola
de tennis amb tres noves pis-
tes. El conveni inclou la ces-
sió a l'entitat esportiva d'uns
terrenys de propietat munici-
pal, situats al parc Nivera,
com a dret de superfície per
un període de 30 anys, men-

tre que el Club de Tennis
assumirà la construcció de
les noves instal·lacions. El
nou equipament es cons-
truirà en una parcel·la munici-
pal qualificada com a equipa-
ment en el Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal
(POUM). Les noves
instal·lacions ocuparan una
supefície de 2.487 m2 on es
construiran tres noves pistes
i un edifici per a vestidors,
control, magatzem i serveis.

Nova escola i tres pistes de Tennis

Victòria de l’Handbol
Tortosa HIDROCANAL

Conveni entre l’Ajuntament i el CT Tortosa
REDACCIÓ

TENNIS

Adam Raga havia guanyat
en cinc ocasiOns la prova
de Barcelona en el cam-
pionat del món que, a la
vegada, s’ha emportat
quatre vegades. Però diu-
menge, el Sant Jordi no
va ser propici, tot i que hi
havien expectatives de
que el pilot d’Ulldecona
pugués reduir distàncies
als líders, i més després
dels bons resultats ante-
riors.
No va poder ser i Raga va

veure com trencava la
cadena de la seua moto i
es va quedar sense
opcions, quedant fora de
la semifinal.
Toni Bou va acabar impo-
sant-se i està més prop
de revalidar el títol de
campió del Món el qual ha
aconseguit de forma con-
secutiva en els darrers
tres anys.
La lluita entre Bou i
Cabestany fou el més
espectacular de la final
de diumenge.

Trial Indoor de Barcelona
REDACCIÓ

Les aspiracions de lluitar
per l’ascens queden més
lluny per al conjunt de la
capital del Montsià.

S’allunya

La segona serà el proper
diumenge dia 28 de
febrer a Miravet, on ja
s’està organitzant «La
Cameta Coixa»,

La propera

S’ha obert el periode de
presentació de candidatu-
res per als diferents premis
que s’han de concedir en la
VI Festa de l’Esport Aldeà
que tindrà lloc el proper 19
de Març. La data límit per
la presentació de candida-
tures finalitza el proper
dijous 18 de Febrer a les
14.00 h. L’índex cronològic
de la VI Festa de l’Esport és
el següent: dilluns 15, fins
les 14 h: Lliurament de les
fitxes emplenades als

Serveis Administratius de
l’Ajuntament que aniran din-
tre d’un sobre tancat, amb
el nom a la part exterior de
la Entitat, Associació o
Esportista Dijous 18, a les
21:30 h. al saló de plens
de l’Ajuntament Reunió pre-
paratòria, lliurament de
dossiers, etc.. Dilluns 22, a
les 21:30 h al saló de plens
de l’Ajuntament Reunió del
jurat per decidir els pre-
miats. 
Divendres, 19 de març, a
les 22 h Lliurament dels
Premis.

Presentació candidatures
Festa de l’Esport Aldeà

El lliurament de Premis es farà el 19 de març

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Per tercera jornada
consecutiva, l’equip
dela capital del Baix
Ebre lidera la taula del
seu grup.

Líder

Adam Raga.
Cedida

amposta 23
lleida 36

Amposta-Lagrama. Cruz Robles, Domingo,
Ungureanu (7), Simón, Topic (8), Egaña (2),
Frnova (2), Uliaque (3), De la Iglesia, Gibert,
Marquès (1), Margalef y Pàlmer
Fermafix Lleida. Valls, Cadens (5), Manaus (5),
Esterri (2), Pop (11), Morell (8), Giamderrandino
(2), Nana (1), Soto (2), Noguera y Cututus.
Árbitros. Calafell Vert y Oviedo Martínez. Tuvieron
una aceptable actuación, aunque fueron demasia-
do permisivos. Excluyeron por parte local a
Uliaque, Frnova y tarjeta roja a Simón (57’), y por
las visitantes a Morell.
Parciales. 2-2, 4-3, 6-5, 6-10, 7-12, 9-14, descan-
so, 9-18, 11-22, 14-26, 15-29, 20-32, 23-36.

Apenas hubo partido, y el Lleida demostró sus
aspiraciones de luchar esta campaña por el
ascenso, mientras el Amposta está cerca de asu-

Jordi Gaseni lliurant el trofeu a la guanyadora sènior.

PAU FOLQUÉ

Signatura del conveni entre l’Ajuntament de Tortosa i el C. Tennis.
Cedida
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ACTUALITAT

En honor a la Patrona de
L'Ametlla de Mar, la
Verge de la Candelera,
els veïns de la localitat
porten tota una setmana
de Festes que finalitzaran
el proper 7 de febrer. El
moment en que els cale-
ros i les caleres partici-
pen en la processó en
honor a la seva verge és
el dia principal.
D’aquesta manera,
durant el passat dimarts
van destacar els actes
religiosos, com la pro-
cessó de candeles i l'o-
frena floral. 
Però durant tota la set-
mana són moltes les acti-
vitats que es realitzen
per a que des dels més
petits als més grans
puguen gaudir de les fes-
tes, hi ha un dia dedicat a
la vellesa, un a la dona i

un altre on l'esport és el
protagonista. Pel que
fa a les activitats, les
més característiques
són: la trobada gegante-
ra, el ball de la darrera
coca, les revetlles, les
cercaviles, els correfocs
i els focs d'artifici. 
També, dins les festes de
la Candelera, el passat 3
de febrer es va organit-
zar el concurs del suquet
de peix calero, no podia
ser d’una altra forma, ja
que ens trobem davant
un municipi molt mariner
i per tant tot allò que esti-
gui relacionat amb la mar
ha de tindre cabuda
durant aquesta festivitat.
Enguany el concurs ha
comptat amb 23 partici-
pants que han intentat,
que el seu, sigui el millor
suquet!

Els caleros i les caleres gaudeixen dels darrers dies de festa amb activitats per a tots els gustos

L’Ametlla de Mar i la seva Candelera

La Processó de la Candelera 2010.
Cedida

Autoritats a la Candelera i a la foto de la dreta l’economista, Germà Bel, durant el pregó.
Cedida
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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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La “llanda” d'Ulldecona, la meua mare la feia amb popets. Aquest és l’original nom amb el que en Jeroni Castell va
batejar aquest plat de la família

De l  Res t au r an t  Les
Mo les  d 'U l l decona ,  en
Jeron i  Caste l l  ens  pre -
s en t a  aques t  p l a t  t a n
espec ia l  com fam i l i a r.
Pe r  comença r  e l  p l a t ,
posarem unes tomates
a l  forn  per  a  esca l i var,
men t re ,  en  una  pae l l a
amb un  ra ig  d 'o l i ,  po -
s a rem  uns  a l l s  l am i -
na ts ,  ment re  es  sof re -
ge i x en  e l s  a l l s ,
l am i na rem una  pa t aca
que també h i  a feg i rem
i  ho  de i x a rem  cou re .
Ment re  es  van  fen t  les
pataques,  ta l l a rem una
a l be rg í n i a  pe r  l a  me i -
ta t  i  ta l l a rem,  també a
làmines ,  l es  passarem
pe r  f a r i n a ,  s a l a rem  i
l e s  f reg i rem .  Men t re
es f rege ixen  les  a lber -
g ín ies ,  h i  a feg i rem una

m ica  de  peb re  ro i g  a
l es  pa taques ,  remena -
rem,  re t i r a rem per  t a l
que no es  creme e l  pe -
b re  i  h i  a f eg i rem  un
got  d 'a igua que de ixa -
rem redu ï r  una  es tona,
quan les  pataques est i -
guen cu i tes  ho t r i tu ra -
rem  pe r  t a l  de  f e r  u n
pu ré  i  re se r va rem .
Con f i t a rem  una  m i ca
de  ceba  i ,  f i n a lmen t
f reg i rem  e l s  pope t s
amb  un  o l i  d ' a l l  i  j u l i -
ver t  que haurem prepa -
ra t  abans .  Per  mun ta r
e l  p la t ,  fa rem una base
amb  pu ré ,  u na  l í n i a
amb la  ceba,  la  cobr i -
rem de tomata  i  posa -
rem una capa de a lber -
g í n i a .  Un  cop  f reg i t s
e l s  pope t s ,  e l s  posa -
rem  a l  damun t .  Bon
prof i t !

“ Primentons i Tomates”. Avui: “Llanda”

La feia l'àvia d'en
Jeroni, després la
seua mare la va con-
tinuar fent però hi va
afegir els popets

REDACCIO

El plat de la setmana

ME

Imatge del programa
ME

Primentons i Tomates, amb Amado Cebolla,

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

l’Ebre, a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Dintre del la teva vida amorosa avui desitges
molta pau .Vols  deixar enrere els teus proble-
mes .Respecte a la teva salut ,és aconsellable
que no forcis el teus cos.

Taure
20/4 al 19/5

Certs assumptes de parella tindran una
incidència molt profunda en tu . Si fas exerci-
ci alliberes tensions i li dones al teu cos una
major capacitat de resposta.

Bessons
20/5 al 21/6

Sentimentalment estaràs generós traient de
tu el millor que tens . En el treball  et trobaràs
amb actituds  que et resultaran especialment
molestes i afectaran  el teu estat d'ànim.

Cranc
22/6 al 21/7

No exigeixis que la teva parella  segueixi el
teu camí, No siguis  intransigent . Moment
de gran confiança en tu mateix que es pot
tomar en contra teva si no vas amb compte. 

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Mercuri, Urà i el Sol  per la teva casa vuit et dóna
més seguretat en tu mateix a l'hora d'abordar  les teves rela-
cions. Cura en el àmbit laboral ja que pots sofrir una traïció
d'algú del teu entorn, però tu podras amb això i amb més. En
un esdeveniment del futur coneixeràs a un gran aliat. 

Verge
23/8 al 21/9

Estàs en ple període de canvi; d'una banda ,
et sents segur , i de l'altra , necessites
reconstruir i donar-li un altre sentit als teus
sentiments.

Balança
22/9 al 22/10

Te les hauràs de veure amb situacions amo-
roses una mica complexes per a tu . Mart
transitant per la teva casa quatre t'aconsella
ser molt, molt , molt prudent.

Escorpí
22/10 al 21/11

No és el moment d'arriscar-te en l'amor. Vés
amb compte , o et poden sorprendre . El tràn-
sit de Venus per la teva casa deu sis t'ajuda a
renovar-te, tant físicament com psíquicament.

Sagitari
21/11 al 21/12

Avui et plantejaràs les teves relacions sentimen-
tals amb un gran esperit de risc. Respecte a la
teva salut , et convé tenir un horari de somni
més rígid , amb més ordre diari.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes amorosos t'encanta córrer ris-
cos , però ara no és el moment. Calma't . La
teva activitat mental està travessant una
etapa bastant activa.

Aquari
20/1 al 18/2

En els teus assumptes sentimentals no siguis
impacient, dóna-li temps al temps. Respecte a
la teva salut ,no és el moment de desgastar-
te. Relaxa't i descansa el màxim que puguis.

Peixos
19/2 al 20/3

En l'amor hauràs de decidir entre escoltar-te a
tu mateix i escoltar a la teva parella. Urà i el Sol
pel teu signe et beneficia i fa que et trobis ale-
gre i optimista. 

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977489750

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

Borges Ayats, Joan Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar)  977493252/608935576

Forés Ventura, Mª Cinta Barcelona, 46 (St. Llatzer) (Tortosa) 977510084  

Pilar Delgado , Jordi Delgado       Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli          Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 4°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
de matinada el cel estarà entre molt ennuvolat i cobert al terç nord i al
quadrant nord-est i entre poc i mig a la resta. Al llarg del matí la nuvo-
lositat minvarà arreu, fins a deixar el cel poc ennuvolat en general. Per
altre banda al quadrant nord-oest es mantindrà entre molt ennuvolat i
cobert tot el dia. 

Precipitacions: 
se n'esperen al quadrant nord-occidental de febles, disperses i minses.
Les més importants s'enregistraran durant el matí. La cota de neu bai-
xarà dels 1600 als 1200 metres. 

Temperatures: 
mínimes lleugerament més altes tret del Pirineu i al quadrant nord-est
on la pujada serà moderada. Oscil·laran entre els 0 i els 5 graus al
Pirineu, entre els 5 i els 10 graus al Prepirineu i a la Depressió Central,
i entre 7 i 12 graus a la resta.
Les màximes experimentaran un ascens entre lleuger i moderat sobre-
tot al terç sud. Les temperatures quedaran entre els 3 i els 8 graus al
Pirineu,i els 11 i els 16 graus a la resta. 

Visibilitat: 
regular i localment dolenta de matinada a entre bona i excel·lent en
general al llarg del matí, tot i que al quadrant nord-occidental es man-
tindrà regular i localment dolenta. 

Vent: 
serà entre fluix i moderat de component oest en general. Al centre del
dia bufarà amb cops forts i molt forts a zones elevades del Pirineu i
Prepirineu. 

Estat del mar: 
Costa Brava:
vent de component oest, entre fluix i moderat amb estones de vent
variable al sud del cap de Begur. Al nord del cap de Begur bufarà entre
fluix i moderat entre tramuntana i mestral.
Marejol. 

Costa Central:
vent entre fluix i moderat de component oest, amb cops forts durant
les hores centrals del dia; sobretot de ponent. 
Marejol. 

Costa Daurada:
vent entre fluix i moderat de component oest, amb cops forts durant
les hores centrals de la jornada; sobretot de mestral al sud del cap de
Salou i entre mestral i ponent a la resta. 
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: 320 .
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.
98.000 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’Ebr
ImtInteresades enviar

curriculum a:
cpradera@empleoper

www

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. 215.000

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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A banda de bromes més o
menys aconseguides,
sabeu que fins al dia de
l’entrega dels EBRELÍDERS

heu de continuar votant per
tal que el vostre candidat
esdevingui finalment el
guanyador. Si de la setma-
na passada, quan parlava
de la categoria de
Gastronomia i Turisme en
destacava el molt agraïts
que eren els candidats fent
referència a la vostra valuo-
sa participació de cara a
ells per tal de guanyar.
Avui, no em vull repetir,
perquè us ben aseguro,
que en cada categoria em
trobo el mateix grau d'a-
graïment, per tant en
aquesta ocasió parlaré de

la possibilitat que ha existit
de que un mateix candidat
hagi optat a més d'una can-

didatura. Per exemple, dins
de la candidatura d'aques-
ta setmana: «Projecció cul-
tural, ecològica i popular»
tenim un cas, i no és altre
que el finalista Aula, Camp i
Taula, aquest candidat
repeteix nominació (al final
si que em creuré que
estem als Oscars) en
aquest cas el trobem fina-
lista al món associatiu i res-
ponsabilitat social i també
a projecció cultural, ecolò-
gica i popular. Com no
deixa de ser un fet curiós
he contactat de nou amb
ells i en aquesta ocasió
m'ha atès, Joan Castellà,
president de l'Àrea de
Defensa Vegetal de produc-
ció ecològica del Baix Ebre
i Montsià, pel que fa a les
dos nominacions Castellà
ho té clar, «entrem en totes
dues, d'una banda aquest
projecte està conformat
per diverses associacions i
institucions que el fan pos-
sible i per una altra banda,
dintre d'aquesta darrera
candidatura de projecció
cultural, pensem que es
tracta, com ja vam expli-
car, d'un projecte molt
engrescador i innovador on
té cabuda tot aquell públic
que comparteixi la mateixa
línia». Per cert, aprofito per
recordar-vos breument l'ob-

jectiu d'aquesta iniciativa,
promoure l'agroecologia en
els tres àmbits on aporta

beneficis i valors: la page-
sia (producció i manteni-
ment del medi), la comuni-
tat escolar (formació i crei-
xement) i les famílies (con-
sum i relacions socials).
Aula Camp i Taula a hores
d'ara compta amb 1606
vots, els altres dos finalis-
tes en aquesta categoria
són Terrer Roig i
Quinquennals d'Alcanar,
aquestes darreres en
aquests moments lideren la
categoria en 1654 vots. En
contactar amb l'alcalde del
municipi, Alfons
Montserrat, m'ha agradat
quan em deia que aquest
matí s'ha donat la notícia
per l'emissora del municipi,

«tots estem molt abocats
amb el premi i avui a l'emis-
sora s'ha informat que ja
érem primers...Aquests
guardons són una gran
idea, perquè molts cops
ens falta reconèixer el que
fem a les nostres terres».
Montserrat ha destacat la
importància que tenen les
Quinquennals per a tot el
poble inclòs per a gent de
fora «nosaltres setmanes
abans ja estem barallant-
nos per a que siguin
potents, són unes festes
molt sentides i els veïns
estic convençut que han
estat els artífexs del nostre
resultat, en aquests
moments, a EbreLíders».

Per últim, no puc deixar-me
a Terrer Roig, qui a través
de la seva música tradicio-
nal ha reivindicat la nostra
cultura, el seu portaveu,
Albert Melero (des de
Londres) ens comentava
que per a ells ha estat una
autèntica sorpresa ja que
consideren que avui en dia
«la música tradicional enca-
ra no es reconeix ni es
valora i el fet de ser finalis-
tes diu molt». Un detall,
amb el que m'he quedat,
de la conversa és de que
farien cara a una propera
convocatòria «potser no
ens presentaríem, perquè
aquí al territori hi ha més
grups que lluiten igual que

nosaltres i EbreLíders és
un molt bon aparador per
donar-se a conèixer i tots
ens mereixem una oportu-
nitat». Pel que fa a Terrer
Roig, aquest grup en
aquests moments compta
amb 1429 vots. Com
podeu veure la diferència
en aquesta categoria no és
molta i tenint en compte
que encara ens queden
tres mesos per al veredic-
te, les candidatures, totes
ens poden donar moltes
sorpreses. 
No vull marxar sense
abans recordar-vos que
com diuen gairebé tots els
candidats: Els guanyadors
som tots!

EbreLíders: Projecció del Territori i del Poble

Cada cop que llegiu
l’Última, no és que es
pari el món, però sí que
vol dir que falta una set-
mana menys per arribar
al cerimònia d’entrega
dels premis EbreLíders.
No seran els Oscars,
però pel que fa a glamur
poc li faltarà.

«Escoltant l’emissora municipal he sabut que ja anem primers, aquests Premis són una bona idea», Montserrat.

DIANA MAR

Finalistes en la candidatura de Projecció cultural, ecològica i popular.
Jesús Ruiz

«Ser finalistes ha estat una autèntica sorpresa
perquè la música tradicional està poc
valorada»

Terrer Roig

PREMIS AMB GUST EBRENC

www.ebreliders.cat

FINALISTES PREMI 
PROJECCIÓ CULTURAL, ECOLÒGICA I POPULAR

             


