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MÉS EBRE s’afegeix a
l’editorial conjunta 
‘TV3 al país valencià’

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Actualitzar els plans
d’emergència i millorar la
mobilitat, reptes a curt
termini de l’Agenda 21 de
Tortosa.

P5
Josep Felip Monclús ja és
oficialment el candidat
d’ERC a Tortosa per les
eleccions municipals.

P6

Societat

El proper 28-F, Xerta
decidirà sobre la
Independència.

P9
Esports

Sergi Albert, Defensor del
club i cap d’Informadors
Federatius de la FCF, visitarà
la Delegació ebrenca la
setmana vinent.

P18

Milers de treballadors van secundar les manifestacions organitzades pels principals sindicats a les principals capitals catalanes con-
tra els plans del govern espanyol de retardar l'edat de jubilació fins els 67 anys. A les Terres de l'Ebre, 400 persones sortien pels
carrers de Tortosa. Els secretaris generals de CCOO i d'UGT, Joan Carles Gallego i Josep Maria Àlvarez, han dit que el govern hau-
ria de prendre nota de la irritació que la proposta l'allargar la vida laboral ha provocat en el conjunt de la ciutadania. Tots dos líders
sindicals ja havien proclamat que la manifestació ja havia estat un èxit abans de que s'iniciés, ja que amb la seva postura en contra
del retard en l'edat de jubilació ja han aconseguit que el govern es faci enrere i deixi el debat per més tard. P3

400 ebrencs 
diuen NO als 67 anys

La Comissió de Medi ambient, Agricultura i Pesca ha aprovat per unanimitat una proposició
no de llei de CiU que permetria el manteniment de la pesca d'encerclament de tonyina verme-
lla a la costa catalana. La tècnica de l'encerclament representa el 20% del total de l'activitat
extractiva de Catalunya. Aquesta iniciativa neix fruit de la preocupació del sector de l'Ametlla
de Mar, que ha vist perillar la continuïtat de la seva activitat en el debat obert que s'està pro-
duint al si de la Unió Europea (UE) a l'entorn de la comercialització internacional de la tonyina
vermella.

Suport als tonyinaires de la Cala
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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 

De l’Ebre a Frankfurt. De Frankfurt al món
Opinió

Són pocs els que poden viure
aliens a la crisi en què es
troba instal·lada l'economia
actual, i les administracions
locals encara menys. Per la
seva naturalesa, els ajunta-
ments són l'últim esgraó que
vincula a la ciutadania amb
les institucions i, com a tal,
viu al peu del canó el tanca-
ment d'empreses , l'atur, els
problemes socials i totes les
dificultats que la crisi provoca
en la societat. És la seva obli-
gació, doncs, oferir serveis
que ajudin a millorar el benes-
tar social i apaivagar els efec-
tes que sobre la ciutat gene-
ren aquests problemes. 
Els ajuntaments assumeixen
aquesta responsabilitat cons-
cients que cada cop les com-
petències assumides per
delegació d'altres institucions
de caràcter superior són
majors i, en canvi, els ingres-
sos que es traspassen per
fer-hi front no creixen, ni de
lluny, en la mateixa proporció.
Resulta evident que el model
de finançament actual es
troba obsolet i es precís una
nova reformulació que delimi-
ti les competències que han
de prestar-se als ciutadans i
les fonts de finançament per
fer-ho.
Actualment els ajuntaments
disposen constitucionament
del dret de disposar dels
impostos propis i participar
dels impostos de l'Estat i de
la comunitat autònoma. Però
el cert és que amb la crisi
actual aquests recursos
s'han reduït i endarrerit. Tot
això posa en situació molt
delicada als ajuntaments ja
que genera una manca de
liquiditat que fa que no puguin
fer front a les seves obliga-
cions de pagament. Tortosa
no és una excepció i les
coses no estan fàcils, però
tenim clar que s'han de pren-
dre decisions valentes i assu-
mir responsabilitats que aju-
din a tirar endavant la nostra
ciutat i actuar de motor del
territori. Aquest consistori no
ha volgut traslladar la pressió
fiscal a la ciutadania.
Incrementar els impostos als
ciutadans i ciutadanes no és,
des del nostre punt de vista,
la solució. Tampoc ho es
paralitzar les obres. Tortosa
es trobava en un situació crí-
tica, paralitzada, no avança-
va, amb el Pla Integral del
Nucli Antic (PINCAT) pràctica-
ment sense executar, unes

infraestructures i equipa-
ments obsolets, i un estat aní-
mic amb tendència a l'auto-
compasió, alentada, en bona
mesura, per un govern ante-
rior completament mancat
d'operativitat.  
Què proposem i què estem
fent? Estem aplicant el princi-
pi d'austeritat a totes les des-
peses de l'Ajuntament. Totes
aquelles que són prescindi-
bles es deixen per èpoques
millors, i això s'està aplicant
en totes les partides del pres-
supost, que s'ha reduït en un
17% en relació a l'any ante-
rior. Les mesures principals
són reducció d'un 15% de la
despesa corrent, la congela-
ció de salaris de regidors i
grups polítics, reducció d'ho-
res extres, estalvi energètic,
reducció de les aportacions a
les associacions que no tin-
guin caràcter social, entre
altres mesures. Al mateix
temps, estem promovent ini-
ciatives destinades a reduir
els costos i tinguin major
impacte. A tall d'exemple la
cavalcada de Reis. Qui l'hagi
vist, pot pensar que ha reduït
el pressupost un 15 per cent
respecte els anys anteriors?
O la Festa del Renaixement,
que sense renunciar a l'es-
pectacularitat creixent de
cada any, redueix el cost fins
a un 20 per cent. D'això se'n
diu bona gestió. 
També s'està treballant en la
gestió dels ingressos. No tot
passa per reduir la despesa
sinó que s'han de millorar els
procediments i ser més efi-
cients administrant les fonts
d'ingressos. Una administra-
ció ha de lluitar perquè tots
els ciutadans i ciutadanes tin-
guin els mateixos drets, però
també les mateixes obliga-
cions. Estem treballant per
fer més eficient el sistema de
recaptació per tal que pagui
tothom els seus impostos i
taxes, i no només uns quants. 
Finalment l'Ajuntament ha
d'actuar com agent dinamit-
zador del territori i en aquest
sentit estem treballant amb
altres agents econòmics com
empresaris, sindicats i altres
institucions per tal de
col·laborar en polítiques acti-
ves d'ocupació i facilitar la
implantació de noves empre-
ses que creïn valor i llocs de
treball. 
A la vista de l'exposat s'apre-
cia que no ens hem quedat
amb les solucions fàcils de
pujar impostos i paralitzar
inversions. La situació no es
fàcil però, malgrat les adver-
sitats i la crisi, Tortosa cami-
na amb pas ferm cap enda-
vant.

Matilde Villarroya 
Regidora d'Hisenda 
Aj. de Tortosa

Solucions en temps de crisi

Opinió

El passat 2 de febrer, el Parlament de Catalunya va
aprovar una declaració d'adhesió a la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) “Televisió sense Fronteres”
amb els vots favorables de CiU, PSC, ERC, ICV i PP.
En la declaració, s'afirmava que “es tracta d'una ini-
ciativa legislativa que respon a la necessitat d'adap-
tar el marc legislatiu vigent als canvis tecnològics i
d'emissió i distribució de continguts comunicatius
que s'estan produint al conjunt de l'estat espanyol”
i que l'acord es prenia “valorant la conveniència que
l'estat intervingui legislativament per garantir amb
caràcter general i estable, i amb condicions tècni-
ques i d'intercanvi equiparables, el compliment dels
objectius de protecció de les llengües oficials,
regionals o minoritàries en la implementació final de
la televisió digital”.L'argumentació no pot ser més
clara, i amb la seva declaració el Parlament s'afe-
geix al cada vegada més unànim consens entorn
d'aquesta iniciativa impulsada per Acció Cultural del
País Valencià (ACPV). Pocs dies abans van ser els
rectors de les 20 universitats membres del Consell
General de la Xarxa Vives els que aprovaven l'adhe-
sió a la mateixa ILP, com també ho han fet tots els
sindicats de tots els territoris dels Països Catalans,
els partits polítics i les principals entitats i associa-

cions, des de la Federació Llull (que reuneix
Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear i la mateixa
Acció Cultural) al FC Barcelona. Tots units per un
mateix objectiu: fer possible la legalització de les
emissions de TV3 al País Valencià i el reconeixe-
ment del marc nacional de comunicació.
Però una ILP implica molt més que una sèrie d'ad-
hesions i declaracions favorables més o menys
entusiastes: implica, concretament, en aquest cas,
la necessitat d'aplegar 500.000 signatures vàlides
de ciutadans i ciutadanes majors d'edat. I és en
aquest punt que s'ha de concretar tot aquell con-
sens: perquè el futur del català (que ens ateny al
conjunt de la comunitat lingüística) passa, en el
segle XXI, molt particularment perquè sigui possible
crear el que s'ha anomenat “un marc nacional de
comunicació”. 
Per això, i afegint-nos al consens articulat al voltant
de la declaració del Parlament de Catalunya, diver-
sos mitjans (FER LA LLISTA?) hem acordat de publi-
car aquest editorial conjunt com una crida a la ciu-
tadania perquè estigui a l'alçada del repte i col·labo-
ri activament en la recollida de signatures -que ja és
en el seu tram final- per fer possible un pas enda-
vant. Per TV3 i per la llengua catalana.

Editorial

Fem-ho possible: per TV3 i la llengua catalana

Fe d’errata
"La Cala podrà pescar 2500 tones de tonyina roja". Aquest era el titular que ocupava la porta-
da del MésEbre el passat divendres 19 de febrer. Feia referencia a la noticia que es generava
a inicis de la setmana quan unes 200 persones es manifestaven davant la llotja de pescadors
de l’Ametlla de Mar per exigir al govern espanyol el manteniment de la quota de pesca d’encer-
clament de tonyina roja davant les pretensions de les almadraves andaluses d’assumir-la. Les
administracions reaccionaven ràpid i l'encerclament de la tonyina roja, per tant, podrà continuar
pescant el 2010. Però no 2500 tones, com s’apuntava, ja que aquesta quota és la que supo-
sa per tot l'Estat Espanyol, sent unes 700 les que pertoquen a la Cala.

El cap de setmana del 12 al 14 de febrer es
va fer a la ciutat de Frankfurt una de les
més importants fires mundials de parament
de la llar. Fira Ambiente de Messe, amb
5.000 expositors, de tot i bonic.
L'Artesania ebrenca de la pauma de barga-
lló va ser-hi present a l'estand d'Artesania
Catalunya i com a “ofici singular”. 
El projecte “Oficis singulars” ha pretès dina-
mitzar a Catalunya l'activitat artesana de
llocs on havia minvat a les últimes dècades.
Va començar com a prova pilot a les Terres
de l'Ebre, l'octubre de 2007, quan posem al
dissenyador Gerard Moliné en contacte
amb artesans de la pauma.
La primera fase, anomenada “Objecte”,
consistia en introduir la innovació de dis-
seny a l'ofici artesà. Resultat, nous concep-
tes d'antics oficis. D'aquesta manera, els
artesans crearen una primera col·lecció de
productes. 
La segona fase del projecte l'anomenem
“Subjecte”, amb la qual s'han creat entre els
artesans i joiers de prestigi (Enric Mayoral,

l'ebrenca Sara Domènech) complements,
accessoris i peces de joieria. Es tracta d'un
pas més per a què l'ofici de llatadora perdu-
ri i que gent de Terres de l'Ebre hi puguin
viure.
Però, per aconseguir-ho, al projecte li feia
falta una tercera fase, calia afavorir la
comercialització, la internacionalització. Per
aquest motiu, aquets productes han viatjat
a la Fira Ambiente de Messe a Frankfurt i les
primeres valoracions són molt positives.
S'han atès unes 130 consultes, de clients
de variada tipologia, des del comerç inte-
rior i internacional de la llar i la decoració
fins a botigues de museus (museu de New
Jersey, el MOMA de Sant Francisco) pas-
sant per galeries d'art (La Saint Bensimon
de Paris), restaurants, hotels i dissenya-
dors. I, també la nacionalitat d'aquests
clients, com es pot comprovar, molt dife-
rent: Alemanya, EEUU, Suïssa, Indonèsia,
Holanda, Suècia, Honk Kong, etc.
Els productes dels nostres artesans s'han
obert al món, ara comencen a conèixer-
nos. Però, a més a més, s'han fet efectives
també comandes, concretament han adqui-
rit peces de Sara Domènech de la “Joieria
Pauma de l'Ebre”. Crec que, segurament,
els propers dies en tindrem més. 
Alhora aprofito per felicitar tots els artesans
ebrencs per la feina feta i els encoratjo a
què no defalleixen perquè el camí escollit és
el millor!

Josep F Monclús i Benet
Director territorial d'Innovació, Universitats
i Empresa
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PROMOCIONES ESPECIALES
TODO EL AÑO

La data clau era el 23F, i
altre cop, les Terres de
l’Ebre van sortir al carrer
per mostrar la seva discon-
formitat. Una disconformi-
tat, en aquest cas, compar-
tida per la resta de l’Estat
Espanyol. «La unió fa la
força». Prop de 400 perso-
nes es manifestaven
dimarts a la nit pels carrers
de Tortosa en contra la
reforma de les pensions,
mesura que preveu enda-
rrerir l'edat de jubilació als
67 anys. «Som Terres de
l'Ebre, tenim presència prò-
pia i som capaços de donar
resposta davant una agres-
sió als drets socials», mani-
festava el secretari general
de CCOO a les Terres de
l'Ebre, Josep Casadó,
durant els parlaments del

final de l'acte de protesta
que tenia lloc a la plaça de
l'Ajuntament. Totes les capi-
tals de la demarcació deci-
dien convocar importants
manifestacions, i els sindi-

cats ebrencs també s’unien
a la causa i Tortosa cridava
a la mobilització ciutadana
amb èxit. Es van poder sen-
tir moltes veus contràries
respecte a la nova reforma

que vol aplicar el Govern.
La principal inquietud passa
perquè no han de ser els
treballadors els qui paguen
«els plats bruts» de la crisi
econòmica. Moltes seran
les manifestacions que es
duran a terme per evitar
una retallada de les pen-
sions ni de cap dels drets
socials, si fa falta. Per la
seua banda, Casadó també
va recordar el volum de tre-
balladors que durant els
últims mesos han estat aco-

miadats i que tenen 50
anys. «Si ja tenen dificultats
per accedir a la jubilació en
condicions, només cal que
s'allargue l'edat de jubila-
ció», va lamentar. Els sindi-
cats sostenen que el siste-
ma de pensions és «sòlid» i
que el que s'ha de millorar
són els ingressos. A la
resta de Catalunya, milers
de persones sortien per les
quatre capitals catalanes
per exigir a l'executiu de
José Luis Rodríguez

Zapatero que retiri la pro-
posta de retardar dels 65
als 67 anys l'edat de la jubi-
lació. Tots els líders sindi-
cals asseguren que no
donaran el seu braç a tòr-
cer davant cap retallada
dels drets laborals i socials
perquè no és, afegeixen, la
solució a la crisi. El fet que
l'executiu opti per revisar
l'edat legal de jubilació es
contradiu amb la proposta
que va llençar temps enrere
de reduir les cotitzacions
socials perquè la Seguretat
Social tenia superàvit. La
principal reinvidicació
passa perquè el Govern
Central no faci pagar la crisi
als més febles i de no atre-
vir-se a fer les reformes
estructurals necessàries
per superar la crisi i crear
ocupació. El grup polític d’
ICV es manifestava aquesta
setmana, i el portaveu a
Terres de l’Ebre, Jaume
Forcadell, afirmava que el
Govern de l'Estat, davant la
crisi, «pot tirar cap a la
dreta o cap a l'esquerra, i la
proposta d'allargar l'edat
de jubilació és més pròpia
de la dreta que no pas de
l'esquerra». En opinió de
Forcadell, «la viabilitat del
sistema públic de pensions
està garantit si es perse-
gueix el frau fiscal, s'aplica
una pressió fiscal semblant
a la dels països de l'Europa
dels 15 i s'emprèn la refor-
ma del model productiu per
generar ocupació». 

«No ens volem jubilar als 67 anys»

«La responsabilitat dels
governs és, ara, gene-
rar ocupació en base a
un nou model produc-
tiu, no començar a re-
tallar drets socials. No
és just que la crisi la
pagui la classe obrera i
pensionistes, que no
són responsables de la
situació actual que està
vivint el conjunt del pa-
ís».

Més de 400 persones es van manifestar el 23F pels carrers de Tortosa

La principal reivindicació és que la classe treballadora no pagui la crisi econòmica 

TG

400 persones es van manifestar pels carrers de Tortosa, dimarts passat.
Cedida

«Som Terres de l’Ebre, tenim
presència pròpia i volem donar
resposta a una agressió dels drets»

Josep Casadó, secretari CCOO TE
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En aquests moments hi ha
un 46,15 % d'obra finalitza-
da (8,7 milions d'euros), un
45,53 % d'obres en marxa
(8,6 milions) i queda pen-
dent d'iniciar un 8,31 % (1,5
milions). La inversió total del
PINCAT és de 18.897.092
euros, que es finança al 50
% entre la Generalitat i
l'Ajuntament de Tortosa.
Aquest dimecres s'ha reunit

la Comissió de Seguiment
del PINCAT per donar comp-
te de l'evolució de les
obres. Cal recordar que el
PINCAT va iniciar-se el 2005
amb una vigència de 4
anys; el 2010 i el 2011 for-
men part ja del període de
prórroga que es va sol·lici-
tar al Departament de
Política Territorial i Obres
Públiques (PTOP). L'alcalde,
Ferran Bel, el delegat del
Govern, Lluís Salvador, la
regidora d'Urbanisme,
Meritxell Roigé, i el respon-
sable de PTOP al territori,
Antoni Sabaté, han explicat
en quin punt es troba la
rehabilitació del nucli antic
de Tortosa. Entre les obres
actualment en marxa hi ha
la rehabilitació de l'edifici
municipal situat al carrer
Montcada, 27, que entre
altres equipaments acollirà
les noves instal·lacions de
Ràdio Tortosa. També la
plaça nova del barri de

Santa Clara, on s'han ende-
rrocat 6 cases i que ha de
permetre també construir el
Casal del barri, futura seu
de l'associació de veïns. La
urbanització dels carrers
Ciutat i Croera ja està adju-
dicada i la setmana vinent

és previst iniciar les obres.
El carrer del Vall està en
fase de licitació, igual que la
plaça del barri del Castell
situada en front de la plaça
de l'Absis de la Catedral. Pel
que fa l'actuació sobre l'an-
tiga església de Sant Antoni

per ubicar-hi el Centre
d'Interpretació de la
Setmana Santa, l'alcalde ha
avançat que s'està licitant i
que en una o dues setma-
nes s'adjudicaran les obres.
Entre les obres encara pen-
dents d'iniciar hi ha la urba-
nització del carrer Canvis, i
la il·luminació dels carrers
Sant Tomàs i Santa Clara.
En la reunió de la Comissió
de seguiment del PINCAT
també s'han abordat altres
qüestions com l'evolució
dels projectes associats al
Pla Treball als Barris i actua-
cions depenents dels depar-
taments de Governació,
Habitatge i Salut. En relació
a aquesta última àrea, el
delegat del Govern, Lluís
Salvadó, ha explicat que la
Generalitat ha fet un estu-
di sobre les necessitats en
l'àmbit de la salut al nucli
antic i que una de les ini-
ciatives a posar en marxa
és un dispensari. 

Tortosa té acabades o en execució 
més del 90% del PINCAT

Les obres de rehabili-
tació del centre histò-
ric de la ciutat, inclo-
ses en el Pla Integral
del Nucli Antic (PIN-
CAT), encaren la recta
final amb més d’un
90% d’actuacions fi-
nalitzades o en execu-
ció.

Dades extretes de la reunió duta a terme aquest dimecres per la Comissió de Seguiment

REDACCIÓ

La Comissió de Seguiment es va reunir dimecres.
Cedida

La regidora i portaveu del
Grup Municipal d'Esquerra
a l'Ajuntament d'Amposta,
Marta Cid ha fet públic que

no tornarà a encapçalar la
candidatura d'Esquerra a
les properes eleccions
municipals de 2011. Marta
Cid, ha afirmat que «no
deixo la política, no estic
cansada, tanco una porta,
la municipal, tot i que hi
seguiré lligada. Està molt

bé prendre decisions
també quan treus bons
resultats i estàs en creixe-
ment». D ' a l t r a
banda, la regidora ha
recordat que Adam Tomàs
és el secretari
d'Organització de la Secció
Local i, per tant, té un gran

coneixement de la Secció
Local, la més nombrosa de
les Terres de l'Ebre. Adam
Tomàs, ha afirmat que
«Marta Cid ha estat, és i
serà un referent per a
Esquerra i per a Amposta».

Tomàs, com a precandidat,
ha manifestat la voluntat de
fer una nova manera de fer
política i el seu convenci-
ment que «Esquerra serà
decisiva per tombar la
majoria absoluta de CiU».

Marta Cid passa el relleu a
Adam Tomàs com a cap de llista
El 12 de març l’Assemblea votarà la seva decisió

REDACCIÓ

S’han presentat les línies
bàsiques de la campanya
que CiU Tortosa posa en
marxa en els propers dies.
Es tracta d'una iniciativa des-
tinada a comunicar l'acció
de govern als barris de la
ciutat i, alhora, donar la
paraula als ciutadans perquè
proposin quines són les
coses que encara fan falta al
seu barri. CiU Tortosa visi-
tarà durant dues setmanes
tots els barris de la ciutat,
amb l'alcalde al capdavant.
L'opuscle que es repartirà a
tots els domicilis porta com
a lema «Estem canviant el
teu barri, però encara ho
volem Fer + Bé».

Campanya
informativa als

barris de Tortosa

L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar, amb la col·labora-
ció de l'Associació Una
sola terra i de la
Coordinadora Anti-cemen-
tiri Nuclear de Catalunya
ha organitzat per aquest
dissabte dia 27 de febrer
a les 18 hores, un acte
informatiu sota el títol,
«Perquè diem no al magat-
zem temporal centralitzat
a Ascó». A l'acte, que
tindrà lloc al Centre
d'Interpretació de la
Pesca a la zona portuària,
hi intervindran, entre d’al-
tres, Josep Puig, enginyer
industrial, president i fun-
dador del grup de cientí-
fics i tècnics Futur no
nuclear; i Sergi Saladié,
portaveu de la CANC.

No al magatzem
temporal
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Estratègiques basades
en criteris d'integració,
sostenibilitat, en políti-
ques ambientals i socials
i que sorgeix després
d'un any i mig de treball,
debat i participació entre
els representants polí-
tics, personal tècnic,
agents implicats i ciuta-
dania. 
L'Agenda 21 determina
les accions a realitzar a
curt, mig i llarg termini a
Tortosa després d'ava-

luar els punts forts i
febles de la ciutat amb
l'objectiu de créixer sos-
teniblement i millorar la
qualitat de vida dels ciu-
tadans. 
El regidor de Medi
Ambient de l'Ajuntament

de Tortosa, Valentí Marín,
ha destacat les accions a
curt termini, algunes de
les quals ja s'han ende-
gat, i que confia puguin
estar enllestides abans
d'acabar aquest mandat
municipal: «Moltes d'a-

questes accions -ha dit-
competen a d'altres
administracions, però
serà des de l'Ajuntament
de Tortosa des d'on mar-
carem la pauta i en farem
el seguiment". Així
mateix, Marín ha expres-
sat la seva confiança en
que aquest document
serà aprovat durant el
Ple Ordinari de
l'Ajuntament de Tortosa
del proper 1 de març. A
partir d'aquest moment,
serà la futura Oficina de
l'Agenda 21 la que vet-
llarà perquè les accions
establertes es duguin a
terme. Properament,
tota la documentació
serà penjada a l'apartat
de Medi Ambient del web
de l'Ajuntament de
Tortosa.  Entre aquestes
accions hi ha l'actualitza-
cio i elaboració dels
plans d'emergència de
barrancs, incendis fores-
tals i riscos quimics i

nuclears. 
Pel que fa a la mobilitat ,
es proposa la creació
dels parquins soterrats i
un nou parquing dissuas-
sori a Ferreries amb 100
places d'aparcament,
així com l'augment del
transport públic als
pobles i carrils bici. 

En residus,
l'Ajuntament farà cam-
panyes de sensibilització
i apostarà per l'augment
de contenidors i pels
contenidors soterrats.
En espais verds, es pro-
posa la recuperació i
millora de l'entorn fluvial
amb l'objectiu d'integrar
mes el riu a la ciutat.
Finalment, la regidoria de
Medi Ambient té previst
elaborar una ordenança
general del Medi
Ambient, on es tractaran
i regularan temes com la
contaminació acústica i
la contaminació odorífi-
ca.

Tortosa enllesteix la seva Agenda 21
local per a la millora mediambiental

La regidoria de Medi
Ambient ha finalitzat
l’Agenda 21 local de
Tortosa, un document
que determina 103 ac-
cions estratègiques
municipals.

Les propostes es portaran a aprovació al Ple Ordinari de l’Ajuntament el proper mes de març

REDACCIÓ

Moment de la presentació del document el passat dimarts.

Cedida

La ciutadania ha de saber
que a les Terres de l'Ebre hi
ha dues piscines nuclears
que tot i ser segures ho són
menys que un centre d'em-
magatzematge de residus
nuclears, segons Josep
Maria Àlvarez. El líder de la
UGT creu que un magat-
zem nuclear té «atractius»
des del punt de vista tec-
nològic que són la «justa
compensació» de la presèn-
cia de les centrals nuclears.
Segurament és la inversió
«de més interès» que ha
rebut els últims anys aquest
territori i la «de menys
impacte ambiental», ha dit
Àlvarez.

Àlvarez es
posiciona a favor

del cementiri

La Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE)
demana a totes les
organitzacions, entitats i
a la societat civil el
màxim recolzament en
la primera gran manifes-
tació de l'any que s'ha
convocat a Barcelona,
el 30 de maig, amb l'ob-
jectiu de fer sentir a tot
Catalunya les problemà-
tiques del territori. La
PDE demana que la con-
centració sigui una
«gran festa» per fer sen-
tir la veu més enllà del
territori i perquè també
es desperti l'atenció de
la Unió Europea.

Una crida a la
ciutadania per
al 30 de maig

El conseller de Governació i
Administracions Públiques,
Jordi Ausàs, acompanyat
de l'alcalde de Rasquera,

Bernat Pellisa, va inaugurar
el Centre Cívic destinat a
entitats associatives de
Rasquera. Aquest equipa-
ment municipal és un centre
cultural polivalent amb una
sala d'actes, unes sales de
reunions, despatxos, i una
sala de control de projec-

cions. Està destinat a
donar cabuda a tot tipus de
manifestacions culturals,
organitzades pel propi ajun-
tament o per les diverses
associacions del municipi.
L'obra ha tingut un pressu-
post de 954.940 euros, i la
Generalitat hi ha aportat

803.414 euros, el 84% del
cost global. 
El Departament de
Governació i
Administracions Públiques

ha finançat l'equipament
amb 635.414,27 euros a
través del Pla únic d'Obres i
serveis de Catalunya
(PUOSC). 

Inaugurat el Centre Cívic 
de Rasquera

Destinat a entitats associatives del municipi

TG
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Així es va oficialitzar
aquest dimecres a la nit en
una assemblea local on hi
van participar el 72% dels
militants amb dret a vot.
D'aquests, un 91% van
avalar la candidatura de
Monclús, la única que es
va presentar i que ja
comptava amb el suport
de l'executiva local i del
70% de la militància.
Monclús substitueix així a
l'actual cap de llista i regi-
dor de Promoció

Econòmica, Ricard Forés,
que fa poques setmanes
va anunciar que abandona
la política municipal per
motius personals.
Monclús, metge de profes-
sió, afronta aquest nou
repte amb ganes de 'dei-

xar-se la pell' per aconse-
guir que ERC sigui un refe-

rent, també a Tortosa,
malgrat que els resultats a

les municipals encara
estan allunyats dels per-
centatges que Esquerra
aconsegueix a les elec-
cions nacionals o estatals.
«Portar a Tortosa a recu-
perar l'orgull de ciutat amb
un model de ciutat com-
pacta i complexa», aques-
tes han estat paraules de
Monclús en la seva pre-
sentació com a cap de llis-
ta als mitjans de comuni-
cació. També, com a
mesures concretes, ha
afirmat que creu que s'ha
de reduir el creixement
radial innecessari de la
ciutat, apostar per incenti-
var la vida al nucli antic, i
que deixar de viure d'es-
quenes al riu. Tot i que
encara és aviat per fer la
llista de gent que l'acom-
panyarà en aquest nou
repte, Monclús ja ha
avançat que necessita
gent que sigui capaç de
transmetre el missatge a
la societat 

Monclús, cap de llista d’ERC a les
properes eleccions a Tortosa

L’actual director dels
serveis territorials d’In-
novació, Universitats i
Empresa a les Terres de
l’Ebre, Josep Felip Mon-
clús, serà el nou cap de
llista d’ERC a Tortosa.

Substitueix a Ricard Forés, que va anunciar la seva renuncia fa unes setmanes

REDACCIÓ

Un 91% de l’assemblea va avalar la seva candidatura.
Cedida

Un dels ferits en l'accident
d'aquest dimecres a la
tarda a Amposta moria
poc després. La víctima
era Amin B., veí de Santa
Bàrbara de nacionalitat
marroquina i 25 anys.
Viatjava en el cotxe acom-
panyat d'una altra persona
que també seria marroqui-
na, de 44 anys i que ha
patit ferides lleus. D'altra
banda, el conductor de la
furgoneta, Josep M. P., de
52 anys, ha resultat ferit
lleu. Fins al lloc del sinistre
s'han desplaçat tres dota-
cions dels Bombers, set
dels Mossos i quatre de
serveis sanitaris.

Accident
mortal a
Amposta

El proper dia 7 de març, al
teatre auditori Felip Pedrell
de Tortosa, tindrà lloc la
gala benèfica a favor dels
damnificats pel terratrèmol
d’Haití. Amb l’objectiu de
recollir fons i enviar-los al
país, desinteressadament
molts artistes i músics de
lles Terres de l’Ebre es tro-
baran aquest dia. La inicia-
tiva prové de l’entitat Vent
Fort i voluntaris de Tortosa
a través de la col·laboració
de l’ajuntament de la ciutat.
El preu d’entrada és de 15
euros a platea i 10 a l’amfi-
teatre. També s’ha obert
un compte per fer dona-
tius: 2100-0594-80-
0200196678.

Tortosa es
solidaritza amb

Haití

Més de 5.000 pagesos i
pageses es van manifes-
tar a Barcelona contra la
indiferència del Govern
davant una de les majors
crisis del sector i per
reclamar mesures urgents 
Asaja i UP reclamaven

mesures urgents al
Govern català i central per
fer front a una de les
majors crisis del sector
agrari. La manifestació-
sortia a les 11.30 h de
Portal de l'Àngel de
Barcelona i transcorria
per Via Laietana, fins a la
Plaça de Sant Jaume. Un
cop davant el Palau de la
Generalitat, durant els par-

laments, es denunciava
que el departament
d'Agricultura, en mans
de Joaquim Llena, practi-
ca una política d'abando-
nisme -fins i tot en aquest
moment difícil de greu
crisi del sector- i no posa
les eines per complir el
mandat constitucional i
estatutari de modernitza-
ció del sector agrari. 

Més de 5000 pagesos
Manifestació per protestar contra la situació del sector

REDACCIÓ

«Afronto aquest nou repte amb ganes de
treballar i deixar-me la pell», Josep Felip
Monclús.

Nou repte
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El text pretén comunicar
públicament que «eleva una
enèrgica protesta al Govern
de Catalunya per l'aprova-
ció del projecte de llei de
vegueries en el que hi cons-
ta la designació de la ciutat
de Tortosa com a seu insti-
tucional del Consell de la
Vegueria de les Terres de
l'Ebre», alhora es dema que
s'esmeni aquesta designa-
ció i que s'incorpori el con-
cepte de cocapitalitat entre
les ciutats de Tortosa i
Amposta. 
El text aprovat per la junta
de govern també demana
que en el tràmit parlamenta-
ri es designi la ciutat
d'Amposta com a seu insti-

tucional del consell de la
vegueria donat que la major
part dels serveis territorials
desplegats al territori estan
actualment ubicats a
Tortosa.
Tot i que el ple ha acabat
per ratificar aquest acord,

els dos grups de l'oposició
hi ha votat en contra, de
manera que només el grup
de CiU hi ha votat a favor. 
El portaveu del PSC, Toni
Espanya, ha afirmat que
«només fa un mes que el
tema es va tractar abasta-

ment en aquest ple» i ha afe-
git que en aquella ocasió es
va tractar «en clau positiva»
ja que la «cocapitalitat signi-
fica descentralització dels
serveis». 
Per la seva banda, Marta
Cid ha argumentat el vot en

contra del grup d'ERC afir-
mant que el projecte de llei
parla de seus institucionals i
no de capitals, i ha afirmat
que l'acord que s'ha portat
a ratificació vol compensar
«uns desequilibris que
vostès van provocar», Cid
ha posat com a exemples el
desplegament dels serveis
territorials i la descentralit-
zació de la Diputació de
Tarragona que s'han ubicat
a Tortosa.  «Els ciu-
tadans ens han donat recol-
zament 23 anys. «És obvi
que estan satisfets amb el
funcionament del nostre
Govern i el que s’està fent
per la millora de la ciutat
d’Amposta», això contesta-
va l’alcalde Manel Ferré en
preguntar-li sobre les decla-
racions d’Adam Tomàs, que
substitueix Marta Cid com a
cap de llista en les properes
eleccions municipals, quan
afirmava que la ciutat està
cansada d’ un govern con-
vergent. «El senyor Tomàs
pot dir el que vulgui, però jo
també. Tenim la confiança
de la gent i seguirem treba-
llant per generar noves
oportunitats i llocs de tre-
ball».

El grup de CiU es queda sol demanant
la cocapitalitat de la vegueria

El ple de l’Ajuntament
d’Amposta ha ratificat
un acord de la junta de
govern local en què es
fan constatar les reivin-
dicacions de la ciutat
respecte al projecte de
llei de vegueries.

PSC i ERC voten en contra de la proposta

«Sí a la vegueria però no amb urgència», Pere Vidal, portaveu CiU

REDACCIÓ

Manel Ferré parla per als informatius de Canal TE.
CANAL TE

El cap dels GRAF de
Tarragona i Terres de
l'Ebre, Ricard Expòsito, ha
carregat aquest dilluns
contra els partits polítics
durant la comissió d'investi-
gació d'Horta de Sant
Joan. Segons Expòsito,
alguns han creat un foc
«polític i mediàtic» que ell
mateix ha anomenat «elec-
cions 2010». El GRAF ha
deixat clar que els bom-

bers no treballaran en
aquest incendi i ha dema-
nat respecte per als seus
companys morts, respecte
que «no s'ha tingut en algu-
nes de les actuacions d'al-
gun membre d'aquesta
comissió». «S'han saltat
totes les fronteres del res-
pecte i de la dignitat», ha
denunciat. Indignat,
Expòsito ha criticat les fil-
tracions a la premsa d'ar-
xius de veu i ha demanat
que l'autor marxi de la
comissió. També el cap i
creador del cos del GRAF,
Marc Castellnou, ha fet un
cop de puny sobre la taula

del Parlament davant la
comissió de l'incendi
d'Horta. «Si vostès m'auto-
ritzen a deixar el país
sense capacitat d'extinció
quan hi hagi risc pels bom-
bers els prometo que ho
faré sovint». Amb la matei-
xa contundència ha lamen-
tat que al mateix temps
se'ls acusi «de relaxació i
se'ls critiqui per no marxar
d'allà dalt». Castellnou ha
exculpat Delta 0 de la mort
dels cinc bombers i ha
demanat una reflexió de
fons: «vivim en un país que
crema, i, a vegades, l'haurí-
em de deixar cremar. Els

arbres ja creixen al Massís
dels Ports, però els nos-
tres companys no ens els
tornarà ningú». Aquestes
han estat algunes de les
crítiques dels membres del
GRAF a la classe política en
la seva compareixença
davant la Comissió
d'Investigació de l'incendi
d'Horta de Sant Joan. 
D’ altra banda, el cap dels
bombers voluntaris d'Horta
de Sant Joan, Vicent
Creus, ha indicat aquest
dimarts que ell no havia
vist mai tanta descoordina-
ció en un foc com en el
d'Horta. Durant la seva

compareixença davant la
comissió d'investigació,
Creus ha indicat que en
qualsevol foc hi ha sempre
un punt de descoordinació.
«Però aquell dia no sé què
va passar, però de desco-
ordinació n'hi havia moltís-
sima», ha denunciat Creus,
voluntari des del 1994.
S'ha queixat, a més, que va
intentar contactar amb
Delta 0 i amb el Centre de
Control Avançat i no va
obtenir resposta. 
«A mi no em van dir res del
que va passar», ha lamen-
tat Creus, que estava al
parc.

«Els arbres ja creixen al Massís dels Ports, els nostres
companys morts no ens els tornarà ningú»

Quarta sessió de compareixences, aquesta setmana, a la Comissió d’Investigació

REDACCIÓ

El vicepresident de la
Generalitat, Josep-Lluís
Carod-Rovira, ha estat
l’encarregat de posar,
aquest divendres, la pri-
mera pedra de la nova
seu dels serveis territo-
rials de la Generalitat a
les Terres de l'Ebre. 
El nou edifici, que es
construirà al carrer
Montcada, té un pressu-
post de 12,6 milions
d'euros, als quals
caldrà afegir uns 5
milions més per fer les
obres del pàrquing sub-
terrani. 
Aquesta setmana s'ha
acabat de netejar el
solar que ocupava l'an-
tic institut i s'han ins-
tal·lat uns cartells en
què s'informa de l'inici
de les obres, que té un
termini d'execució de
18 mesos per al pàr-
quing i de 30 mesos
per a l'edifici.

Primera pedra
del nou edifici de

la Delegació

Sindicats i empresa
segellen l'acord pel nou
ERO temporal a
Naturantaix que afecta
212 treballadors del
Montsià. 
Així, com ja es va ratifi-
car en un preacord
aquest dilluns, l'ERO
tindrà una durada de 90
dies fins al 31 d'agost,
que afectarà 212 treba-
lladors dels 221 que hi
ha. 
L'empresa també es
compromet a una com-
pensació del 7% dels
dies consumits d'atur a
partir dels 180 dies, que
ja han consumit els treba-
lladors en l'expedient
anterior. 
El restant 3% per comple-
tar el 10% de la pèrdua
salarial quedarà ajustat al
final de l'expedient, en
funció de les millores de
la qualitat i el resultats de
l'empresa. 

Sindicats i
empresa d’Antaix
arriben a un acord
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VITALDENT deixa sense ser-
vei a 500 clients que ja
havien pagat part del ser-
vei (els serveis dels que
es parla en aquests article
poden arribar a imports
de 6.000 i 8.000 euros i
molts dels clients afectats
han hagut de demanar
crèdits bancaris). Segons
declaracions dels afectats
podia existir algun tipus
de problemàtica entre

l'empresa amb seu a
Tortosa i la franquícia den-
tal VITALDENT, però de ser
cert aquestes discrepàn-
ces haurien tingut lloc
aquest passat més d'octu-
bre i l'empresa no hauria
informat als seus clients,
fet pel que també és quei-
xen els afectats, la majo-
ria dels quals es van assa-
bentar de la situació per la
lectura de la notícia a tra-
vés d'un conegut diari la
passada setmana. A
hores d'ara, els afectats
s'estan començant ha
organitzar com ha pogut

saber aquest mitjà a tra-
vés de declaracions direc-
tes, i ja s'han posat les pri-
meres denúncies, alhora
que els que ja han contac-
tat amb atenció al client
de VITALDENT, ja han rebut
les primeres «solucions» a
la seva situació, tot i que
de moment els clients no
estan tranquils perquè
«només són paraules, han
quedat en que ens truca-
rien, però no estic segu-
ra», explicava Teresa
Cornelles, dona d'un dels
afectats. Com ella matei-
xa comenta, el seu cas és
dels «menys greus» per-
què sembla ser que el seu
home ja estava a final del
tractament. Però, n’hi ha
de molt més greus, com
el de Mercè Aixendri, que
ens deia «encara porto els
punts a la boca». Sembla
ser que VITALDENT està tru-
cant als pacients que
tenien serveis concertats,

i els assistirà a la seva clí-
nica més propera, que
està a Cambrils, on assu-
miran els expedients de
Tortosa. 
No obstant, els clients tin-
dran el servei de taxi d'a-
nada i tornada, durant les
visites que facin, que anirà

a càrrec de l'empresa, tot
tenint en compte que hi
havien usuaris de Baix
Ebre, Montsià, Terra Alta,
Ribera d'Ebre, i fins i tot la
zona d'Alcanyís. 
De moment els damnifi-
cats continuen desconcer-
tats i a l’espera de solu-
cions. 

Unes 500 persones afectades
pel tancament de VITALDENT a
Tortosa sense previ avís
Hi ha afectats amb tractaments a mitges,
de 6000 i 8000 euros.

REDACCIÓ

La Comissió Europea ha
comunicat a la Plataforma
en Defensa de les Terres del
Sénia que investigarà la
fragmentació del projecte
Castor d'emmagatzematge
de gas natural submarí,
arran la denúncia presenta-
da el passat desembre per
part de l'entitat.
L'entitat ha celebrat la notí-
cia, especialment, després
de l'anunci d'una imminent
aprovació de l'autorització
ambiental integrada per
part de la Generalitat
Valenciana. En un comuni-
cat, la Plataforma explica
que aquesta mateixa setma-
na la Direcció General de
Medi Ambient de la
Comissió Europea ha comu-

nicat que la denúncia pre-
sentada tira endavant i serà
examinada pels serveis de
la comissió, d'acord amb la
normativa comunitària apli-
cable.  
«Aquesta és, sens dubte,
una excel·lent notícia, per-
què vol dir que novament
des d'Europa s'han trobat
raons suficients per obrir
una investigació sobre el
projecte Castor d'emmagat-
zematge de gas natural»,
han argumentat des de la
Plataforma, al mateix temps
que han lamentat, «una
vegada més, que hagi de
ser la Comissió Europea la
que posi fil a l'agulla i inves-
tigui aquest projecte», per
manca de «rigor» per part
de les administracions. 

Novetats en el 
projecte Castor

REDACCIÓ

El proper dissabte, 27 de
febrer, Alcanar acolleix la
presentació del primer tre-
ball discogràfic del grup
ebrenc Contracop. La
maqueta ha estat enregis-
trada al seu local de Godall
per ells mateixos, amb l'as-
sessorament de «Xabi».
Com ells mateixos han expli-
cat, posteriorment es va
realitzar la mescla als estu-
dis MBG de Tarragona, de la
ma de Miquel Barberà. Per
últim, el màster va viatjar a
Ripoll on Quimera Records
van acabar de materialitzar
la idea del grup. «Amb ells
vam trobar la fórmula per a
que la nostra música conti-
nuï sent tant lliure com quan

la toquem», comenta
Contracop. A través del sis-
tema del copyleft de les
llicències Creative
Commons, aquest grup,
ofereix la possibilitat que
aquesta música viatgi sense
cap restricció, que els mem-
bres de Contracop titllen d'
«oportunista i explotadora
imposada per l'SGAE». En
definitiva, ens trobem
davant el primer grup de les
Terres de l'Ebre en editar
amb aquesta discogràfica
lliure que promet donar
molta guerra. Contracop ho
té clar, «després de tot
aquest llarg viatge on hem
aprés, rigut, cridat i fet
grans amics tot està prepa-
rat per a que la nostra músi-
ca surti als carrers...».      

Contracop aposta per la cultura lliure musical

Amb l'intenció de fer-ho amb
el màxim coneixement de
causa des de la comissió
Xertadecideix, s'han vingut
celebrant diferents activitats
encaminades a informar als
veïns del municipi. La darre-
ra, el passat diumenge, 22
de febrer, amb una taula
rodona, on a través de tres
eixos: la importància del vot,
l'anàlisi de les relacions
Catalunya-Espanya i els pros i
contres del Federalisme i la
independència, els tres
ponents convidats, Vicent
Partal, periodista i director
de Vilaweb, Jordi Cabré,
escriptor i advocat, i per
últim, Diego Arcos, president
del Casal Argentí de
Barcelona, moderats per la
comunicadora, Diana Mar,
van poder aportar els seus
punts de vista i coneixe-
ments. Aquesta, però,  fou
una més de les activitats pro-
gramades per la Comissió
Xertadecideix, ja que amb

anterioritat també s'havia
coordinat altres xerrades
amb la participació del pro-
fessor de la UB, Enric

Canela, la del Diputat al
Parlament de Catalunya, Uriel
Bertran, i  el representant de
la Comissió de Montbrió del
Camp, Antoni Madico. Però
el que succeirà el proper diu-
menge, cal recordar, que té
el seu origen quan el passat
13 de setembre Arenys de
Munt, al Maresme, cridava a

més de 6000 electors a
votar sobre la independència
catalana. L'ajuntament en
aquells moments, en concret

el passat 4 de juny, havia
aprovat en ple la petició pro-
posada pel CUP (candidatura
d'unitat popular), una iniciati-
va que van recolzar tots els
grups a excepció del PSC.
L'objectiu, més enllà del
resultat, va ser generar
debat i fer pedagogia per
perdre la por a fer referèn-

dums sobre la independèn-
cia. A hores d'ara i revisant
els resultats, a Arenys el 96%
dels que van votar, 2671 per-
sones, van dir «sí» a la inde-
pendència. I des de llavors, a
més d'Arenys, ja són 166 els
municipis que s'han manifes-
tat a favor, a través de
referèndums iguals que el
d'Arenys. Avui, tindrà lloc la
darrera taula rodona a  l'ajun-
tament de Xerta abans de
decidir, amb representants
de diferents partits: Xavier
Vendrell (ERC), Víctor
Terradelles (CiU) i Santi Giró
(PSC) i el dia de la consulta
també es duran a terme més
activitats però aquest cop de
caire festiu.

Xerta decideix

Aquest proper diumen-
ge, 28 de febrer, Xerta
decidirà  a través d’un
referèndum si vol o no la
independència de
Catalunya. Així mateix,
es convertirà en el pri-
mer municipi ebrenc en
realitzar la consulta.

El municipi esdevindrà el primer del territori en realitzar la consulta per la Independència

REDACCIO

«Generar debat i fer pedagogia per perdre la
por a fer consultes independentistes»,
Ajuntament d’Arenys

Objectiu dels referèndums

Està començant a
informar a través del
telèfon d’atenció al
client, sense acabar de
precisar.

Vitaldent

Taula rodona, del passat 22 de febrer, a Xerta sobre la Independència.

REDACCIÓ

El jurat popular ha
declarat per unanimitat cul-
pable l'acusat d'assassinar
un home en un camp d'oli-
veres d'una urbanització
d'Alcanar, el juliol del 2007.
En el seu veredicte, emès
aquest dimecres al vespre
a l'Audiència de Tarragona,
el jurat considera provat,
per nou vots a favor i cap
en contra, que el principal
acusat, Antonio José
Láinez, conegut amb el
sobrenom 'el Xino', va dis-
parar Ignacio Gaete amb la
intenció de matar-lo, a
menys de 30 centímetres
de distància. Amb tot, la
sorpresa del veredicte ha
estat per l'absolució d'un
dels dos acusats per l'enco-
briment de l'assassinat,

Daniel A.H. 
Fiscalia ha mantingut la
pena de 25 anys de presó
pel 'Xino'. El veredicte
sosté que l'acusat va dispa-
rar un tret al cap a Ignacio
C. H. que li va causar la
mort instantània. A part, el
considera culpable, també
per unanimitat, de tenir una
arma sense llicència ni per-
mís i amb el número de
sèrie esborrat, i d'incendiar
el vehicle de la víctima. 
El veredicte coincideix punt
per punt amb l'escrit d'acu-
sació de fiscalia, que ha
ratificat la petició de pena,
d'un total de 25 anys de
presó -que es corresponen
a 20 anys per un delicte
d'assassinat amb traïdoria-,
3 anys per tinença il·lícita
d'armes i 2 per danys. 

El jurat el declara culpable d’assassinat 
REDACCIÓ
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Els roig-i-blancs han sumat
set punts dels darrers nou i ja
miren el futur amb més opti-
misme. Henares, Subi i
Oscar Benet (un dels juga-
dors emergents) van marcar
el 0-3 durant la represa.
L’Igualada va fer l’1-3 en
temps afegit i quan el
Tortosa jugava amb deu per
l’expulsió de Recio.
Albert Viñas, tècnic del CD
Tortosa, comentava que
«vam fer un bon partit, simi-
lar al del dia del Banyoles, tot
i que sense crear tantes oca-
sions. La diferència és que
jugàvem a casa d’un equip
que aspira a l’ascens i que,
per la seua condició de local,

a la represa va haver d’obrir-
se per buscar el gol. El
Banyoles, en canvi, va jugar
totalment tancat al seu
camp. I així és més compli-
cat, malgrat que vam tenir
oportunitats per marcar».
Viñas afegia que «a Igualada
vam jugar amb molta serietat
defensiva i, amb més espais,
vam saber fabricar les oca-
sions i, a més, vam materia-
litzar-les». El Tortosa, amb
baixes, rebrà diumenge el
Poble Sec (17 h). Recio ha
estat sancionat amb un partit
mentre que Borrull, amb una
rotura fibrilar, i David
Subirats, li va sortir el colze
dimecres, no podran jugar.
Joseph ha estat cedit al R.
Bítem. Per la seua part,
Ruibal i Alberto són dubte tot
i que es confia en què tornin.
Pradas ja estarà en disposi-
ció i la novetat potser la
incorporació del centrecam-
pista dretà de 20 anys,
Víctor Ortiz, cedit pel Reus.

El tècnic, del proper partit,
opina que «és important
guanyar i més a casa. Hem

de seguir sumant, allunyant-
nos de la part de la taula en
la que encara ens trobem. A
més, seria més positiu tenint
en compte que ens posariem
a dos punts del rival, en el
cas de guanyar-lo».
Finalment, el tècnic del pri-
mer equip, sobre comentaris
dels darrers dies de si pot o
no agafar juvenils, aclareix
que «quan vaig arribar ja em
van explicar que la plantilla
era justa i que podia incorpo-
rar juvenils si era necessari.
Vinc de futbol base i el pro-
jecte em va agradar. El que
passa és que el juvenil també
viu una situació complicada i
també ho necessita tot. No

obstant, el primer equip va
viatjar amb quinze jugadors
diumenge a Igualada i penso,
sense ser egoista, que ha de
ser prioritat al club perquè és
la seua referència. Jo no
busco agafar juvenils per
capritx, tot al contari, no vull
perjudicar a ningú. Tant de
bo estéssim els dos salvats i
tots dos ens puguem ajudar.
Aviat hi haurà una reunió amb
el coordinador del futbol
base i trobarem el punt d’e-
quilibri necessari que pugui
anar bé a tots plegats».
Carlos Blanch, coordinador
del futbol base, per la seua
part, deia que «des del futbol
base no s’ha posat cap
inconvenient perquè puguin
anar juvenils al primer equip.
De fet, es pot comprovar que
potser és la temporada que
més juvenils hi han debutat».
D’altra banda, i per altres
qüestions, ahir hi havia pre-
vista una trobada d’entrena-
dors del futbol base.

«Punt d’equilibri»

El Tortosa va guanyar
diumenge a Igualada
(1-3) fent un pas ferm
endavant per fugir de la
zona compromesa.

EL CD TORTOSA VA GUANYAR A IGUALADA (1-3)

El tècnic Albert Viñas creu que ha d’haver-hi una entesa entre el primer equip i el juvenil

M.V.

Recio, sancionat, i Borrull i
David Subirats, lesionats,

ho són per diumenge a
l’estadi contra el 
Poble Sec (17 h).

Baixes

La Rapitenca va fer el millor
partit de la temporada i va
guanyar el Llagostera (3-0).
Era una victòria necessària
per tenir opcions de per-
manència i sortir de la zona
de descens. I l’equip, com-
promès i responsable, va as-
solir-la. La bona predisposició
i el bon joc rapitencs es van
reflectir aviat en el marcador
amb els gols d’Efren i de Ca-
llarisa. Villa, que ha fet una
progressió brillant durant la
campanya, va aconseguir el
3-0 (34’). Un gran gol, com
els anteriors, i la Devesa que

tornava a vibrar després de
nombroses ensopegades. L’e-
quip no guanyava a casa des
del 11 d’octubre. A la represa
va mantenir la serietat en el
joc i va conservar l’avantatge.

Tres punts d’or que perme-
ten mirar endavant amb opti-
misme, tot i el calendari com-
plicat que s’aveïna.

Jordi Fabregat, tècnic de la
Rapitenca, comentava que «la
victòria té molt de valor i més
per la forma en què va acon-
seguir-se. Ens queda molt de
camí per recòrrer: 12 finals
que hem d’afrontar amb molta
humilitat sent conscients que
no hem fet res i que el calen-
dari és complicat i que ens
obliga a jugar amb la mateixa
intensitat, competint al mà-
xim».

Fabregat afegia que «el
més important fou que vam
ser capaços de ser més cons-
tants durant tot un partit. Fins
ara havíem tingut ratxes. Vam

ser efectius i vam guanyar da-
vant de l’afició, un altre aspec-
te que ens mancava. Va ser el
partit de la credibilitat. Hem
de seguir treballant per man-
tenir-la».  

La Rapitenca es desplaça a
Cornellà, diumenge, rebrà el
Reus i visitarà l’Europa.

Manel i Edu milloren però
encara són dubte mentre que
Cristian i Pere seran baixa.
Sergi Grau i Chavero, sancio-
nats per acumulació de targe-
tes, també ho seran.

Fabregat confia a curt ter-
mini en «recuperar jugadors i
poder tenir alternatives i se-

leccionar en funció del rival,
un fet que és important i més
tenint en compte les alçades
de la temporada en les que
ens trobem».

D’altra banda, dir que Dani
Tacon ha causat baixa i que
s’ha plantejat que el derbi con-
tra l’Amposta s’avanci al di-
jous sant per la tarda-nit. 

«El partit de la credibilitat»
La victòria davant el Llagostera reivindica les opcions rapitenques (3-0)

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

Albert Viñas, tècnic del Tortosa.
CANAL TE

J. Fabregat, tècnic de la Rapitenca.
CANAL TE

La Rapitenca, que ha
sortit de la zona de
descens, visitarà
diumenge el Cornellà 

A Cornellà

L’Amposta va guanyar diu-
menge a la Pobla de Mafumet
(2-3) en una segona part ge-
nial. Miguel, pichichi, Edgar i
Yelamos, de penal ja en la rec-
ta final del duel, van marcar
els gols. Es el segon triomf
seguit i l’equip, tot i les adver-
sitats, segueix enlairant-se

(és novè a set punts del
quart). El descens queda més
lluny i hi ha euforia contingu-
da. Aquest equip és orgullós i
demostra que té gana per
progressar i crèixer.

Fran Artiga, tècnic de l’Am-
posta, deia que «els sis punts
seguits ens han reforçat i ens
han donat molta moral. Ja no-

més es parla de qüestions es-
portives i això és molt positiu.
El cert és que al futbol les
victòries ajuden moltíssim i
donen molta vitalitat. I més de
la forma que hem guanyat els
dos darrers partits, amb se-
gones parts espectaculars
com la de diumenge a la Po-
bla. L’equip té ganes de tirar

la situació endavant i es nota
sobre el camp. Estic molt sa-
tisfet».

Diego i Gustavo, lesionats,
són baixa a l’Amposta que
diumenge rebrà el Santboià
(17 h). Després visitarà el lí-
der l’Hospitalet i s’enfrontarà
a El Prat. Tres dels quatre pri-
mers classifcats. 

L’Amposta triomfa a la Pobla (2-3)
Diumenge rebrà el Santboià (17 hores) amb l’intent de buscar el tercer triomf seguit

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

El Tortosa juvenil va per-
dreal camp del líder, el
Barça (6-1). Els roig-i-blancs
van aguantar al primer
temps, tot i el major domini
dels locals i el seu primer
gol. No obstant, el partit va

trencar-se a la represa quan
el Barça va fer el 2-0, minut
2. Llavors, el duel va ser un
monòleg dels blau-i-granes
que van ser totalment supe-
riors.

El Tortosa torna a la seua
lliga demà, a l’estadi (17.15
h), contra l’Europa. 

Podia passar
El Tortosa perd al camp del líder, el Barça (6-1)

REDACCIÓ

JUVENIL LLIGA NACIONAL

El tècnic del primer
equip del CD Tortosa m’ex-
plicava ahir que hi havia
prevista una reunió entre
ell, el coordinador del fut-
bol base i el president del
club. El motiu no ha de ser
un altre que coordinar el te-
ma dels juvenils que poden
anar amb el primer equip
quan aquest estigui, com
diumenge, necessitat per
les baixes.

Ha hagut un canvi a la
banqueta del primer equip i
pot passar que hagi existit
alguna confusió. Penso
que és només qüestió de fi-
xar posicions tenint en
compte, tots plegats, que
es treballa en el benefici
del mateix club.

Des de sempre el juvenil
ha servit per alimentar el
primer equip. Aquesta és la
seua funció i, enguany, fins
ara, no ha estat una excep-
ció al CD Tortosa (com a
mínim que jo sàpiga). I tot
pot estar resolt si es parla,
com es vol fer. I si es fà, to-
ta aquesta incidència ha de
quedar en una anècdota.
No s’han de buscar més
històries. I més si no és ne-
cessari. I jo vull creure que
hi ha bona voluntat per evi-
tar qualsevol confusió, si l’-
ha haguda. Equivocat esta-
ria si fos al contrari. Es
normal que cadascú mire
pel seu interés però en
aquest cas aquest interés
ha de ser el mateix. És el
secret de tots els col.lec-
tius: remar en la mateixa di-
recció. I ho ha de fer la
gent que hi està al club i la
que pot tenir il.lusió d’estar-
hi. 

El diàleg és bàsic i, apro-
fitant la conjuntura, en de-
manaria per alguns àrbi-
tres que darrerament
trauen les targetes massa
ràpid per conflictes que po-
den ser solucionats d’una
altra forma. Amb diàleg,
clar. 

Diàleg

L’opinió de Michel

Víctor Ortiz, cedit pel
Reus, fitxarà mentre
que Joseph ha estat
cedit al Remolins-Bítem

Nova incorporació
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L’Aldeana va empatar diumenge contra el Catalònia (1-1) en un
partit en el que va tornar a acabar molest amb l’arbitratge. Se-
gons Francesc Rodriguez, president del club, «no tenim sort
amb decisions puntuals dels col.legiats. Amb el 0-0, va haver-hi
un penal a l’àrea del rival que no fou xiulat. Acte seguit, va venir
el 0-1». El president aldeà recordava «un altre penal que tampoc
fou xiulat i que, baix el nostre punt de vista, era clar. Afortuna-
dament, l’àrbitre sí que va xiular un lliure indirecte ja al final, per
una cessió al porter». Sergio va transformar-lo amb l’empat.
L’Aldeana, que va recuperar a Meca, fa cinc jornades que no
guanya (2 punts de 15). Diumenge visita el líder R. Bítem. Ne-
cessita punts i és que l’Ampolla i Ulldecona agafen distàncies. 

Malestar a l’Aldea per «dos penals
no xiulats a l’àrea del rival»

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem, líder empatat a punts amb la Cava, va em-
patar al camp d’un dels cuers, l’Hospitalet (2-2): «no ens vam
adaptar a les característiques del partit, a un camp que, sense
ser una excusa, estava molt malament. Ells van ser més direc-
tes i van jugar-hi amb més agressivitat, principalment al primer
temps», deia el tècnic Nacho Pérez que afegia que «a la represa
vam millorar i vam salvar un punt en un final en el que hagués po-
gut passar de tot». Sergio Ruiz va fer els dos gols en una jorna-
da en què va debutar el rapitenc Paco Matamoros. I diumenge
(16 h), els de Bítem rebran l’Aldeana. Tots dos equips, per mo-
tius diferents, necessiten els punts. Joseph, jove defensa que es-
tava al Tortosa, ha fitxat cedit fins el final de la temporada.  

R. Bítem - Aldeana, derbi amb
necessitats divergents de punts

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ascó va empatar contra el Reddis (1-1) en un duel entre dos
rivals directes en la lluita per la part alta de la taula. «Ens vam
enfrontar a un molt bon equip, en un partit en el que van haver-
hi moltes alternatives i en el que hagués pogut guanyar qualse-
vol dels dos», deia Miquel Cotaina, tècnic de l’Ascó. 

Oscar Marin va fer l’1-0 però el Reddis, encara al primer
temps, va empatar: «arran d’una jugada que no vam saber aca-
bar i que ells, al contraatac, van aprofitar amb rapidesa».

L’Ascó, tercer a tres punts dels líders, visita diumenge l’Ull-
decona, equip que el va guanyar a la primera volta. Toni Saez,
lesionat, és baixa mentre que Puig, que debutava, fou expulsat
i també podria ser-ho. Per tant, el tècnic haurà de tornar a efec-
tuar retocs a la defensa.

L’Ascó, amb baixes a l’eix de la
defensa, visita l’Ulldecona

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla va guanyar a Torredembarra (0-2) amb gols de Robert
i de Talarn. La victòria, segona seguida, l’aproxima a la zona mit-
jana de la taula i,a la vegada, el distancia de la compromesa. El
tècnic Angel Garcia recordava que «vam fer un gran partit, pel
que respecta a la intensitat de treball. Vam estar molt a sobre
d'ells coneixent el perill que tenen jugadors seus que són impor-
tants. Vam sortir prou bé per bandes quan recuperàvem la pilota
i així va arribar el primer gol. Crec que vam ser mereixedors de
la victòria». Diumenge, l’Ampolla rebrà l’Icomar (equip a qui li han
donat els punts del duel contra el Torredembarra i que ha canviat
de tècnic): «és un partit important; si tenim la mentalitat dels úl-
tims, penso que el traurem endavant». Alcabar segueix de baixa.

L’Ampolla fa un pas endavant en el
camí cap a la permanència (0-2)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia ha avançat el proper partit, diumenge a la Santa
Creu contra el Gandesa, a les 15.30 hores. Actes de la Fira de
l’Oli que aquest cap de setmana se celebrarà a Jesús, han com-
portat aquest petit canvi. Els dos equips buscaran el triomf per
mantenir opcions d’enganxar-se als cinc primers. En aquest
sentit, per al Catalònia, el duel té més valor perquè no pot dei-
xar escapar més possibilitats per poder fer-ho. 
Els jesusencs van empatar diumenge a l’Aldea (1-1): «l’empat
possiblement fou el més just. La llàstima va ser que va arribar
en temps afegit, arran d’un lliure indirecte per una cessió que
no va ser. Una decisió que fou per compensar dues jugades de
penal a la nostra àrea que no foren xiulades».

El Catalònia, en plena Fira de
l’Oli, jugarà contra el Gandesa

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc està viu. Dis-
sabte passat va refermar la
millora amb un triomf convin-
cent davant del Pubilla Ca-
ses, equip que arribava a Ro-
quetes com a tercer.

Els de Camarero, ben po-
sats i amb una eficàcia que

va recordar l’equip amb aspi-
racions de les primeres jorna-
des de lliga, van decidir al pri-
mer temps, amb els gols de
Ferran i Javi, gairebé seguits
(24’ i 26’), i el de Delatorre,
en un moment clau (45’). A la
represa, els de Roquetes van
mantenir-se ferms i, al contra-

atac, van gaudir de més op-
cions. El Pubilla, ja a darrera
hora, va marcar el seu gol.

Guillermo Camarero, tècnic
del Roquetenc, explicava que
«l’equip va jugar ben posat i
amb molta intensitat. Està mi-
llorant i té més confiança. Va
ser important avançar-nos

amb el 2-0. Ells van obrir-se i,
amb més espais, vam saber
llegir correctament el partit».
El Roquetenc rebrà demà el
Sitges, rival directe. Després
visitarà el Martorell i jugarà
contra el Torreforta. Són par-
tits claus per tenir opcions de
permanència.

El Roquetenc, amb il.lusions
renovades, torna a jugar a casa

Va guanyar el Pubilla Cases (3-1) i demà (16.30 h) rebrà el Sitges

REDACCIÓ

PREFERENT 

La Cava es manté en el co-
líderat tot i cedir un empat al
camp de la U. Cambrils, equip
que està per la part baixa de
la taula (1-1). Nico va avançar
el conjunt de Cantó però, els
locals, en temps afegit, van

empatar quan la Cava estava
jugant amb nou. L’actuació
del romanès Szeibert i un dels
seus assistents no va agradar
al conjunt ebrenc. Segons
Cantó, «no li vull traure cap
mèrit al Cambrils que va lluitar
per merèixer l’empat. Però
l’àrbitre va estar molt sensible

amb nosaltres, amb el criteri i
amb les targetes. A més, no
ens deixava dir res, ni a la
banqueta, i amb ells estava
més permissiu. Així mateix,
un dels assistents no ens va
deixar avançar i ens va assen-
yalar nombrosos fores de joc
molt dubtosos en jugades

que haguessin pogut signifi-
car ocasions per sentenciar».
La Cava va rebre dues expul-
sions i el porter Manel i el pro-
pi Cantó també foren expul-
sats de la banqueta. 

Berkamp, Cristian, Eros, J.
Diego, Pier i Joel van ser bai-
xa. David Cid i D. Pujol van le-
sionar-se en el partit. 

La Cava, amb nou i molest amb
els àrbitres, cedeix un empat 

La Unió Cambrils va empatar en temps afegit (1-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona, necessitat per
allunyar-se de la zona compro-
mesa, va guanyar diumenge
el derbi del Montsià al camp
de l’Alcanar (1-2). Els locals,
per la seua part, perden el se-
gon partit seguit i, d’aquesta
forma, es distancien de les
dues primeres places. Estan
a deu punts dels líders i a set

del tercer. «Malgrat això, se-
guirem lluitant amb il.lusió per
recuperar posicions».

Els canareus van intentar
reaccionar al gol matiner del
visitant Miquel, jugador juvenil
ulldeconenc que amb sang
freda va batre a Rodri al minut
1. Però ja van anar a remolc.
Tot i tenir opcions, com un gol
anulat injustament a Ivan Ro-

meu, no van poder entrar en
situació. I l’Ulldecona, molt
pràctic i ben posat, va ampliar
l’avantatge quan Geira va
aprofitar una errada defensiva
local. Va assistir a Carlos que
va fer el 0-2. A la represa,
amb superioritat (el visitant
Dani fou expulsat), l’Alcanar va
assetjar la porteria rival. Però
va trobar-se amb un rival ben

armat (José Ramon i Moha
van brillar així com el porter
Oscar) . Amb els minuts, l’Al-
canar (en no aprofitar les op-
cions) va caure en la precipita-
ció i seria l’Ulldecona qui
podria contraatacar amb un
penal clar no xiulat. 

En temps afegit, Paolo faria
el definitiu 1-2. 

El derbi del Montsià, per l’Ulldecona
L’Alcanar no pot enganxar-se a la part alta de la taula

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Alex Accensi va debutar
en un CD la Cava que
diumenge rebrà la
Canonja (16 h)

Debut

Els canareus, setens,
tornen a jugar a casa
diumenge, contra el
Vila-seca

Proper partit

El Roquetenc, que
segueix penúltim, està a
cinc punts del seu
proper rival.

Rival directe

Una acció del derbi de diumenge, entre l’Alcanar i l’Ulldecona.

CANAL TE
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Dimecres passat es va disputar el partit suspés al seu dia per un
temporal que impedia a l’equip de l’Horta desplaçar-se fins al
Montsià per disputar-lo. I els de Chema van véncer per 0-2 amb
gols de Manero i d’Ivan Prats. Va ser un partit igualat en el que
l’efectivitat i l’ofici dels de la Terra Alta va ser la seua millor ga-
rantia per endur-se els punts. D’altra banda, l’equip de Bertran va
guanyar diumenge el filial de l’Aldeana per 4-1, amb gols d’Oscar
Camarero (2), Jordi Meca i Oscar Masdeu. En la jornada vinent,
visitarà el filial del Remolins-Bítem, un partit especial pel jove Os-
car Camarero que s’enfrontarà contra el filial del club al qual per-
tanyia fins fa uns mesos. Demà la tarda. L’Horta, per la seua
part, visitarà, també demà, el camp del filial de l’Aldeana, cuer.

L’Horta guanya al camp del filial de
l’Amposta, en partit de recuperació (0-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El filial de la Rapitenca va golejar el del Remolins-Bítem (4-0) i,
d’aquesta forma, es distancia de la zona compromesa de la
taula, deixant a un rival més enrera. Chavo (2) i Andreu (2) van
marcar els gols de l’equip de Rocha. Així mateix, el Corbera,
també va fer un pas important per la permanència en guanyar
a El Pinell en el darrer minut (2-1). Els pinellans han baixat i és

que només han sumat un punt
dels darrers dotze. El tècnic d’El
Pinell, Albert Lizaso, ha informat
que els jugadors Toni i David con-
tinuen al club. Tots dos vénen del
futbol barceloní. 

El filial de la Rapitenca i el Corbera
comencen a marcar distàncies

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Tivenys continua progressant. Dissabte va golejar a un Ras-
quera que va presentar-se minvat per les baixes. I els d’Arnau,
en un gran moment, no van perdonar. 11-0 fou el resultats. Ro-
bert, amb cinc gols, va liderar el triomf històric. El Tivenys és
setè, a cinc punts de la tercera plaça. Per tant, està a la ‘poma-
da’. Demà visita el filial del Catalònia. D’altra banda, dir que els
líders, amb dificultats, van guanyar els seus partits fora de ca-
sa. El Ginestar va fer-ho 1-2 al camp del cuer, la Torre de l’Es-
panyol, i el Roquetenc va sofrir moltíssim davant un combatiu
Atlas (1-2). Flix i Móra la Nova mantenen posicions en una jorna-
da en la que el filial de l’Alcanar va enlairar-se amb el triomf con-
tra un rival directe: el Camp-redó (1-3). 

Robert, amb cinc gols, lidera la golejada
del Tivenys al Rasquera (11-0)

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

El Camarles està imparable. Diumenge va guanyar a Masdenver-
ge (1-2) i ja porta set victòries seguides. Una ratxa espectacular
que l’ha impulsat fins la cinquena plaça, a set punts de la sego-
na. Per tant, amb jornades per davant, amb opcions. I això que
el partit se li complicava amb l’expulsió «rigorosa» de Manelet,
jugador que debutava procedent del CD la Cava. Fou a partir d’a-
quell instant, quan els de Barbosa van multiplicar-se i van gaudir
de diverses opcions, fent Juanjo el 0-1. A l’inici de la represa, el
Masdenverge, més incisiu, establia l’empat. Amb l’1-1, el partit
va estar totalment obert, amb possibilitats a les dues àrees. Els
visitants van estavellar dues pilotes als pals però també van fer-
ho els locals. Al final, en una acció desafortunada pels masden-
vergencs, el Camarles establiria l’1-2. 

El Camarles, tot i l’expulsió de Manel al
minut 20, obté el setè triomf seguit

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Deltebre va golejar el Vilalba (3-0) en un partit en el que va
merèixer el triomf i en el que va tenir més opcions, a més dels
gols. Gilabert, Robert i Reverté van marcar pel conjunt del Baix
Ebre que es recupera després de la derrota contra l’Horta i que
ha sumat nou punts dels darrers dotze en joc. Està a deu del se-
gon classificat, el Perelló, conjunt que és el seu proper rival.  Per
tant, el pròxim és un partit clau perquè el Deltebre pugui mante-
nir il.lusions i opcions d’estar vinculat en la lluita per les primeres
posicions. Hi ha distància però un triomf l’impulsaria.
Es el mateix cas que el Batea, equip que va empatar a Móra d’E-
bre (1-1) en un partit en el que hagués pogut passar de tot, i que
diumenge rebrà l’Ametlla. Els de Gaspar, que estan fent una bo-
na temporada, no volen despegar-se del vagó capdavanter. 

El Deltebre buscarà a El Perelló tenir
opcions en la lluita per la segona plaça 

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

José Luis Margalef va debutar diumenge en el retorn a la ban-
queta de l’equip de la seua localitat. L’equip, minvat, es va
anar trencant davant de l’eficàcia d’un Santa Bàrbara que fou
letal i que va fer el 0-1 al primer minut. Tot i això, el primer
temps fou anivellat fins el seu final quan amb el 0-2, els beni-
falletencs van quedar-se amb deu. Això i el 0-3 (en propia por-
teria), als primers minuts de la represa, va trencar el duel. La
situació del Benifallet continua sent compromesa, com la del
R.-Bítem B i el Vilalba, equips que tampoc milloren. 
El Santa Bàrbara, per la seua part, porta set jornades sense
perdre i s’ha estabilitzat. Els gols planers van fer-los Bolaji,
Pau, Ivan Curto, Barceló i Borrell (2). L’altre fou en pròpia por-
teria. En la jornada vinent, visitarà el camp d’El Pinell. 

El Santa Bàrbara goleja el Benifallet en
un partit que es trenca a la represa

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

La segona plaça estava en
joc, dissabte, al camp de
l’Ametlla on l’equip local
rebia a El Perelló, en un
derbi que va crear molta
expectació.
I els visitants, molt ferms,
van emportar-se’l i, d’aques-

ta forma, ocupen ara la
segona plaça, havent supe-
rat també el golaverage.
El Perelló, ben posat sobre
el camp, amb les línies ben
juntes, va saber obstaculit-
zar el joc més creatiu dels
de la Cala que no van poder
alliberar-se, tot i intentar-ho

amb bona actitud. El 0-1,
obra de Raül Tudela de
falta, va refermar més enca-
ra als visitants que van jugar
molt motivats i van antici-
par-se a moltes de les juga-
des, sabent, a més, travar
el partit amb ofici. 
El jove conjunt de l’Ametlla

no es va trobar comode i
això cal dir que fou mèrit
també del treball del rival. A
la represa, l’Ametlla, amb
molta voluntat, va pressio-
nar més amunt però el
Perelló, amb molta presèn-
cia física i força, no va ofe-
rir fisures i, a més, va sen-
tenciar amb el gol de
Jonatan que va culminar una
acció d’Anderson per banda
dreta.
La victòria del Perelló fou
justa. La segona plaça de la
taula segueix oberta. 

El Perelló puja fins la segona plaça en
guanyar al camp de l’Ametlla (0-2)

Raül Tudela i Jonathan van marcar els gols
REDACCIÓ

EL DERBI

El Jesús i Maria, líder de
líders, va empatar el tercer
partit de la lliga (la resta els
ha guanyat). Curiosament,
tots tres s’han produït fora
de casa, en camps de terra
i en partits en què els
equips locals han empatat a
darrera hora.
Diumenge, a Horta, els de

Torres van haver de defen-
sar-se molt enrera, en els
primers minuts, per l’em-
penta de l’Horta que amb
un joc directe va pressionar
molt amunt. Però aquest
líder històric és versàtil i va
adaptar-se. Amb els minuts,
va tenir sortida i va crear
les primeres arribades. Així
va avançar-se en el marca-

dor amb un gol de Jefrey
que va culminar una passa-
da d’Iku. Durant el primer
temps, els de l’Aube ja van
reclamar un penal per unes
mans d’Ivan Prats no xiula-
des. 
A la represa, amb molta llui-
ta al centre del camp i amb
els visitants ben posats,
contrarrestant els intents

directes de l’Horta, el líder
va poder decidir quan va
tenir diverses ocasions.
Però no va fer-ho i en els
darrers minuts, l’Horta,
motivat, va incrementar la
seua pressió. El Jesús i
Maria, ferm en defensa i
amb Joan concentrat sota
els pals, va conservar l’a-
vantatge. Abdelassis i el
local Misut van ser expul-
sats. I, posteriorment,
també el visitant Albert. 
L’Horta va empatar (minut
86) amb un gol de Salva. I
amb el partit trencat, va
venir la segona jugada pro-
testada pel Jesús i Maria

amb un altre penal no xiulat.
L’àrbitre va xiular la infrac-
ció fora de l’àrea davant de
la sorpresa dels visitants. 
El líder manté l’avantatge
de 14 punts respecte el
segon classificat quan falta
una jornada menys per
davant. Diumenge, a l’Aube,
rebrà la visita del Corbera.

El líder cedeix el tercer empat de la
lliga, tots tres en camps de terra

El Jesús i Maria va acabar molest amb l’arbitratge (1-1)
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Jesús i Maria té
catorze punts
d’avantatge respecte el
segon classificat, el
Perelló.

Avantatge

El Centre d’Esports El
Perelló ha confirmat la in-
corporació d’Alex, un da-
vanter uruguià de 27
anys que va jugar a l’S.
Mahonès i també a la Po-
bla Mafumet, entre altres.
Diumenge, davant el Del-
tebre, ja podria debutar
sota les ordres de Harri
Arraut i Robert Avinyó. Es
buscava un fitxatge prin-
cipalment per apuntalar
d’efectius la plantilla. 

Alex, nou davanter
per al Perelló

SEGONA REGIONAL

Una acció del partit de dissabte, entre l’Ametlla i el Perelló.
CANAL TE

Toni i David
continuaran jugant a 
El Pinell.

Seguiran
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DIVENDRES 26
DE FEBRER

DE 2010

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte

Aldeana-Horta (18 h)
Rem. Bítem-Amposta (17.30 h)

Diumenge
Pinell- S. Bàrbara (16 h)

Jesús i Maria-Corbera (16 h)
Vilalba-Rapitenca (16 h)
Perelló-Deltebre (16 h)
Batea-Ametlla (16.30 h)
Camarles-Olímpic (16 h)

Masdenverge-Benifallet (16 h)

RESULTATS
21a jornada Segona regional
L’Ametlla-Perelló 0-2
Benifallet-S. Bàrbara 0-7
Corbera-Pinell 2-1
Deltebre-Vilalba 3-0
Olímpic-Batea 1-1
Masdenverge-Camarles 1-2
Horta-Jesús i Maria 1-1
Amposta-Aldeana 4-1
Rapitenca-Rem.Bitem 4-0
Part recu: Amposta-Horta 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 21 75 22 57

2. Perelló 21 45 29 43

3. l’Ametlla 21 41 24 42

4. Pinell 21 42 27 37

5. Camarles        21 35 31 36

6. Olímpic 21 44 31 35

7. Horta 21 38 26 33

8. Batea 21 37 27 33

9. Deltebre                21 40 34 33

10. Amposta               21 32 26 31

11. S. Bàrbara 21 45 34 29

12. Rapitenca     21 50 39 28

13. Corbera  21 40 40 26

14. Masdenverge        21          28 43 22

15. Vilalba   21 24 51 17

16. Rem. Bítem          21 26 52 14

17. Benifallet       21 27 54 13

18. Aldeana         21 19 98 3

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Alcanar-Atlas Tortosa (16 h)
Jesús i Maria-Campredó (15.30 h)

Catalònia-Tivenys (17 h)
Ulldecona-Flix (16 h)

Diumenge
Fatarella-Benissanet (16 h)

Arnes-Torre Espanyol (16.30 h)
Godall-Ginestar  (16.15 h)

Rasquera-Móra Nova (16 h)
Roquetenc-Tivissa (16 h)

RESULTATS
20 jornada Tercera regional

Tivenys-Rasquera 11-0

Mora Nova-Jesús i Maria 1-0

Campredó-Alcanar 1-3

Benissanet-Ulldecona 3-1

Flix-Arnes 4-0

Torre Espanyol-Ginestar 1-2

Godall-Catalònia 0-0

Atlas Tortosa-Roquetenc        1-2

Tivissa-Fatarella 3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Ginestar                 20 63 32 43

2. Roquetenc 20 48 22 43

3. Flix          20 60 25 40

4. Móra Nova             20 29 14 40

5. Campredó              20 39 20 38

6. Alcanar                  20 32 21 36

7. Tivenys                  20         53 28 35

8. Godall                    20 44 32 34

9. Benissanet     20 29 33 32

10. Catalònia      20 33 24 30

11. Tivissa     20 39 43 25

12. Atlas Tortosa      20 31 30 23

13. Fatarella       20 26 50 21

14. Rasquera  20 34 52 20

15. Ulldecona     20 26 41 17

16. Arnes 20 26 49 17

17. Jesús i Maria      20 26 62 9

18. Torre Espanyol     20 17 77 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA )
Dissabte

Reddis-Hospitalet (17 h)
Diumenge

Ampolla-Icomar (16 h)
la Cava-Canonja (16 h)

Valls-Torredembarra (16.30 h)
la Sénia-Cambrils U. (16 h)

Catalònia-Gandesa (15.30 h)
Rem. Bítem-Aldeana (16 h)

Ulldecona-Ascó (16 h)
Alcanar-Vilaseca (16 h)

RESULTATS

21 jornada, Primera regional

Torredem.-Ampolla 0-2

Canonja-Valls 0-2

Cambrils U.-la Cava 1-1

Vilaseca-Icomar 1-1

Gandesa-la Sénia 1-1

Hospitalet-Rem.Bítem 2-2

Ascó-Reddis 1-1

Alcanar-Ulldecona 1-2

Aldeana-Catalònia 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 21 65 37 42

2. la Cava           21 47 30 42

3. Reddis 21 41 27 39

4. Ascó 21 34 26 39

5.Valls 21 44 31 38

6. Gandesa 21 46 32 35

7. Alcanar 21 41 31 32

8. Catalònia 21 49 32 31

9. la Sénia      21 29 26 31

10. Torredembarra  21 41 39 30

11. Canonja 21 32 37 30

12. Ampolla 21 28 27 29

13. Ulldecona 21 35 41 29

14. Aldeana 21 27 44 22

15. Cambrils U. 21 29 57 20

16. Icomar       21 21 44 15

17. Hospitalet            21 23 47 15

18. Vilaseca           21 20 44 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Alcarràs-Canyelles

Roquetenc-Sitges (dis 16.30 h)

Camp Clar-Cervera

Ol. Can Fatjó-Sant Ildefons

Catllar-Mollerussa

Vista Alegre-Morell

Horta-Torreforta

Pub. Cases-Martorell

Cambrils-Viladecans

RESULTATS

21 jornada, Regional preferent

Roquetenc-Pub. Cases       3-1

Torreforta-Alcarràs 0-2

Mollerussa-O. Can Fatjó       1-3

Viladecans-Camp Clar         0-1

Canyelles-Cambrils             3-1

Martorell-Horta 0-3

Sitges-St. Ildefons 1-1

Cervera-Vista Alegre           3-1

Morell-Catllar 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 21 50 24 50

2. Vista Alegre 21 48 28 43

3. Horta       21 36 14 40

4. Pub. Cases            21 42 37 38

5. Cervera   21 36 32 34

6. Alcarràs      21 33 31 32

7. S. Ildefons           21 39 32 30

8. Cambrils        21 33 30 30

9. Canyelles      21 42 47 30

10. Camp Clar           21 42 36 29

11. Catllar 21 29 40 28

12. Torreforta 21 26 26 25

13. Sitges 21 31 35 25

14. Mollerussa 21 34 39 25

15. Morell 21 24 31 22

16. Viladecans  21 21 35 21

17. Roquetenc        21 23 33 20

18. Martorell             21 20 59 4

Regional preferent

Una acció del derbi entre l’Ametlla i el Perelló.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Perelló s’ha situat
segon després de guanyar
dissabte al camp de
l’Ametlla (0-2). La
segona plaça està oberta.

Segona plaça
PRÒXIMA JORNADA  

Manlleu-Olesa
Balaguer-Pobla Mafumet

Amposta-Santboià
Palamós-l’Hospitalet

Benavent-Prat
Europa-Blanes
Reus-Premià

Cornellà-Rapitenca
Llagostera-Castelldefels

Cassà-Vilanova

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 26 17 7 2 55 9 58
2. Reus 26 16 6 4 55 20 54
3. Prat 26 13 6 7 38 23 45
4. Santboià 26 12 9 5 48 35 45
5. Manlleu  26 11 11 4 36 24 44
6. Cornellà     26 11 9 6 28 30 42
7. Europa 26 10 10 6 39 33 40
8. Balaguer 26 10 8 8 41 35 38
9. Amposta 26 9 11 6 43 40 38
10. Llagostera 26 10 6 10 37 33 36
11. Palamós 26 9 5 12 32 34 32
12. Vilanova 26 8 8 10 32 42 32
13. Castelldefels 26 8 6 12 34 45 30
14. Pobla Mafumet 26 7 6 13 32 43 27
15. Premià 26 7 5 14 24 33 26
16. Cassà 26 7 5 14 33 47 26
17. Rapitenca                26 7 5 14 32 46 26
18. Benavent 26 6 8 12 27 48 26
19. Blanes 26 6 6 14 32 50 24
20. Olesa 26 3 9 14 20 48 18

Tercera divisió RESULTATS
26a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
Tortosa-Poble Sec
Banyoles-Peralada

Santfeliuenc-S. Cristobal
Vilafranca-Tàrrega

Rubí-Vilassar
Mataró-Sants

Montcada-Masnou
Muntanyesa-Gramenet

Marianao-Iberiana
Guíxols-Igualada

RESULTATS
24 jornada, Primera catalana

S.Cristobal-Vilafranca 2-3

Poble Sec-Banyoles 3-1

Vilassar-Mataró 0-6

Sants-Montcada 1-2

Masnou-Muntanyesa 1-2

Iberiana-Guíxols 0-0

Igualada-Tortosa 1-3

Peralada-Santfeliuenc 1-2

Tàrrega-Rubí 1-0

Gramenet-Marianao 4-3

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 24 41 18 51

2. Gramenet 24 46 26 43

3. Muntanyesa      24 38 25 42

4. Santfeliuenc   24 33 26 41

5. S. Cristobal    24 33 24 39

6. Peralada         24 34 35 38

7. Igualada     24 30 35 38

8. Tàrrega 24 31 27 37

9. Masnou 24 40 33 36

10. Sants    24 36 29 36

11. Rubí   24 35 28 35

12. Poble Sec  24 38 38 34

13. Montcada  24 32 29 31

14. Guíxols      24 29 28 31

15. Tortosa      24 24 31 29

16. Banyoles     24 23 41 26

17. Iberiana 24 30 39 25

18. Mataró 24 31 38 19

19. Marianao 24 22 45 16

20. Vilassar              24 17 48 14
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L’Alcalde, Ferran Bel, i el
màxim responsable de la
Federació Catalana de
Bàsquet i de la Fundació
Catalana de Bàsquet,
Enric Piquet, van presidir
l’acte al que també van
assistir membres de la
junta directiva de la FCB i
membres de la Fundació,
així com el president i el
vicepresident de la dele-
gació territorial.
Si bé ja durant el passat
mes de desembre es van
realitzar activitats emmar-
cades dins del programa

establert, cal dir que el
tret oficial fou ahir amb la
presentació. 
Durant l’acte, es va pre-
sentar un video i fotogra-
fies que van servir per
efectuar una cronologia
de la progressió del món
de la cistella a la capital
del Baix Ebre, recordant
els anys daurats quan l’e-
quip femení del Bàsquet
Cantaires va arribar al cim
estatal i europeu.
Es van oficialitzar els juga-
dors de l’elit com Riki
Rubio, Navarro, Rudy...
que donaran suport i en
els parlaments es va des-

tacar la importància que
tindrà aquest esport a la
ciutat durant el present
any, amb tot el que com-
portarà.
Finalment, després de

l’acte institucional, es van
disputar les finals 3x3
d’Streetball a la pista que
ahir fou estrenada i que
està situada al Parc
Teodor Gonzalez.

Tortosa Ciutat 
del Bàsquet Català 2.010

Tortosa és durant
aquest any la Ciutat del
Bàsquet Català. Ahir
dijous, a l’Auditori Felip
Pedrell de la capital del
Baix Ebre, va tenir lloc
l’acte inaugural.

ACTUALITAT

Ahir dijous va tenir lloc l’acte inaugural

REDACCIÓ

L’Amposta LAGRAMA va per-
dre a la pista del líder, el
Monovar Urbacasas (37-
25). Un partit marcat pel
gran ambient que hi havia
al pavelló i que va poder
condicionar l’actuació arbi-
tral. I és que durant els pri-
mers  quinze minuts fou
anivellat, amb igualtat en el
marcador. Però, amb els
minuts, va anar decantant-
se a favor de l’equip local.
A la represa, les ebrenques
van jugar en molts
moments amb inferioritat
numèrica, fins i tot de dues
jugadores. 
El criteri no va ser el
mateix pels dos conjunts i
va acabar decidint. 

El Monovar va poder agafar
distàncies i l’Amposta, per
la seua part, ja ben entrada
la segona meitat, no podia
reaccionar tot i intentar-ho.
Al final, 37-25. Resultat
massa inflat, tal com va
anar el duel.
L’Amposta LAGRAMA és cin-
què i en la jornada vinent
visita el Granollers, actual
cuer del grup. Serà la divui-
tena jornada del campio-
nat.

L’Amposta LAGRAMA no
pot sorpendre el líder

El Monovar va véncer per 37-25

REDACCIÓ

HANDBOL

L’equip tortosí va jugar la
millor primera part del
campionat davant d’un
rival que, com havia
demostrat la setmana
anterior, està reforçat i
és molt més competitiu.
El conjunt ebrenc va
haver de jugar amb molta
intensitat per poder supe-
rar la defensa i el contra-
atac del rival. També cal
destacar l’actuació de la
portera Paula Estorach. 

La bona actuació va per-
metre agafar avantatges
a mesura que avançava
el duel i, d’aquesta mane-
ra, jugar amb més como-
ditat a la represa, quan
les de Sant Vicenç ja van
baixar el ritme inicial. Al
final 35-19.

Contra el CH Sant Vicenç (35-19)
REDACCIÓ

HANDBOL

Cal destacar la participació de
140 atletes i que el CT Alfacs i el
CT Tortosa van fer 11 podis.
L’Ametlla en va fer 15 però amb
els dos equips que disposa.
Els classificats van ser els
següents:
Benjamí femení
Ainoa Casanova (Alfacs)
Alba Gasparin (Alfacs)
Ilènia Sanchez (Alfacs)
Iris Garcia (Alfacs)
Denisa Stanciu (Ametlla)
Enia Sorribes (Amposta)
Ainhoa Cabrera (Deltebre)
Sandra Vallés (Valls)
Júlia Roca (Ulldecona).
Infantil Femení
Cinta Escoda (Tortosa)
Elena Popa (Ulldecona)
Esther Subirats (Tortosa)
Carla Corella (Amposta)
Júlia Hierro (Deltebre)
Joana Pérez (Tortosa)
Patricia Moras (Alfacs)
Meilin Casanova (Amposta)
Lulia Platon (Ametlla)
Junior femení
Ariadna Gasparín (Alfacs)
Andrea Anguera (Alfacs)
Sofia Luis (Ametlla)
Paola Ruiz (Magraners)
Laia Bertomeu (Tortosa)
Andra Estefania (Valls)
Sénior femení
Mari Velasco (Tortosa)
Cristina Rosales (Alfacs)
Júlia Alegre (S. Bàrbara)
Miriam Pastor (S. Bàrbara)
Judit Ninot (Cervera)

Andrea Fonollosa (Ametlla)
Marta Cebolla (Deltebre)
Gemmma Muñoz (Ametlla)
Imma Pérez (Valls)
Benjamí masculí
Cristian Paun (Ametlla)
Pol Fernandez (Ametlla)

Infantil masculí
Raül Jurca (Ametlla)
Raül Foghis (Ametlla)

Juvenil masculí
Marc Hierro (Deltebre)
Sergio Cañelles (Tortosa)

Sènior masculí
Pau Soria (Tortosa)
Infantil femení
Núria Tibari (Ametlla)
Cadet femení
Natàlia Ropero (Ametlla)
Juvenil femení
Karen Guerri (Ametlla)
Laia Diaz (Ulldecona)
Anna Margalef (Tortosa)
Junior femení
Lorena Cases (Tortosa)
Gemma Rodriguez (Alfacs)
Kiara Agramunt (Ametlla)
Widet Tibari (Ametlla)
Elisabeth Reverte (Ametlla)
Ariadna Gonzalez (Alfacs)
Blinera Sahitolli (Amposta)
Senior femení
Ma. C.Rodriguez (Alfacs)
Anais Cañagueral (Ametlla)
Mireia Ruiz (Ulldecona)
Andrea Morales (Amposta)
Eva Marco (Amposta)
Monica Barbero (Tortosa)

Meritxell Gonzalez (Alfacs)
Eva Sanchez (Ametlla)
Juvenil masculí
Joan Callau (Deltebre)
Junior masculí
David Accensi (Ametlla)
Sénior masculí
Joan Didac Roman (Ametlla)
Alex Jimenez (Cervera)
Alberto Pérez (Ametlla)
Paco Rodriguez (Tortosa)
2 bastons infantil
Elena Popa (Ulldecona)
2 bastons cadet
Anna Zafra (Alfacs)
2 bastons juvenil
Laia Diaz (Ulldecona)
Erika Mayor (Ulldecona)
Andrea Barajola (Valls)
2 bastons junior
Lorena Cases (Tortosa)
2 bastons senior
J. Didac Roman (Ametlla)

Paco Rodriguez (Tortosa)

Cadet femení
Besarta Sahitolli (Amposta)
Meritxell Rodriguez (Alfacs)
Elena Budan (Ametlla)
Anna Zafra (Alfacs)
Laura Pastean (Ametlla)
Desire Brull (Deltebre)
Andrea Navarro (Alfacs)
Alba Ceprià (S. Bàrbara).
Juvenil Femení
Ainhoa Noguero (Magraners)
Diana Popa (Ulldecona)
Erika Mayor (Ulldecona)
Andrea Pasca (Ametlla)
Nerea Fabra (Tortosa)
Ines Ferré (Tortosa)
Anna Paun (Ametlla)
Cristina Martínez (Alfacs)
Denisa Budan (Ametlla)
Diana Herrera (Tortosa)
Diana Danciu (Ametlla).

Semifinal Tarragona-Lleida

Nova victòria de l’Handbol
Tortosa HIDROCANAL

A Deltebre, el cap de setmana passat
REDACCIÓ

TWIRLING

Les jugadores d’Ivan
Dragic es desplacen a la
pista del Granollers,
actual cuer del grup.

Proper partit

Així mateix, ahir va
estrenar-se la pista
ubicada al Parc Teodor
Gonzalez.

Estrena

Albert Montañés, 29è en el
rànquing de l’ATP, va per-
dre als vuitens de final de
l’Open d’Acapulco (Méxic)
contra Pablo Cuevas per 7-
5 i 6-3. 
Va ser la revenja del tenista
uruguià que havia caigut
contra el rapitenc a Buenos
Aires. La perdua en el pri-
mer set va ser determinant
i el tenista ebrenc no va
poder recuperar-se davant
de l’efectivitat del seu rival.
Montañés, en la primera

ronda, amb més dificultats
de les esperades, havia eli-
minat  a Daniel Gimeno
Traver per 7-5, 4-6 i 6-2.
Cuevas s’havia d’enfrontar
a David Torres, en la
següent ronda del torneig
d’Acapulco. 
Un torneig que és de cate-
goria Open 500 i que es
disputa a les pistes de l’ho-
tel The Fairmont Acapulco
Pincess i que repartirà
1.200.000 dolars en pre-
mis i representarà 500
punts per al rànquing de
l’ATP al seu guanyador.

Montañés cau als vuitens
de final, a Acapulco

Va perdre contra Pablo Cuevas

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Diumenge (12 h), derbi
amb el CE Tortosa

Derbi

Ahir també es va estrenar la pista ubicada al Parc Teodor Gonzalez.

Cedida

Panoràmica dels clubs participants a Deltebre.
Cedida
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

AVUI: SERGI ALBERT I GIMÉNEZ, DEFENSOR DEL CLUB I CAP D’OBSERVADORS FEDERATIUS DE LA FCF

Sergi Albert fou àrbitre in-
ternacional. Posteriorment,
fou molt popular entre els
aficionats per les seues
anàlisis tècniques a TV3,
als partits i els programes
dels caps de setmana. Ara
és el defensor del club i
també cap d’observadors
federatius de la FCF. Diven-
dres de la setmana vinent
estarà a Tortosa, a la Dele-
gació de la Federació, per
atendre als clubs i als mit-
jants (19.30 h).

Pregunta: Quina funció té
el Defensor del club i Cap
d’observadors federatius?
Resposta: El Defensor del
Club neix com a òrgan ex-
tern i independent de la
Federació Catalana de
Futbol amb l’objectiu de
garantir els drets de tots
els clubs de futbol a un
tracte just, i alhora ajudar-
los en els seus dubtes o

d iscrepànces .

Respecte a la funció de-
senvolupada pels Obser-
vadors Federatius, és la
d’aconseguir que els seus
informes puguin ser utilit-
zats pels diferents Co-
mitès de la Federació Ca-
talana de Futbol,
revaloritzant les seves
funcions.

P: Ens pot citar una petició
d’un club que s’hagi dirigit
a vosté perquè el defensi?
R: Degut a una distracció,
un partit que havia de ju-
gar-se 35 minuts per part,
només se’n van disputar
30. En principi s’havien de
jugar els 10 minuts res-
tants. La ràpida demanda
d’intervenció per part d’un
dels clubs implicats, va
fer factible, amb uns nous
arguments, que tan sols
es juguessin 5 minuts, tal
i com està establert en el
Reglament (no es pot re-
cuperar el temps de la pri-
mera part).

P: Aquesta temporada, a
l’Ebre, es veuen informa-
dors cada cap de setmana.
Això ha de ser positiu pel
bon funcionament de tot
plegat, no?
R: Tant els Observadors
Federatius com els Dele-
gats de partit, transmeten

tranquil·litat als clubs, es
senten més protegits i,
per tant, el nivell de tensió
és molt més baix.

P: Vosté ha estat àrbitre,
pot passar que un club faci
una reclamació vinculada
amb una possible indefen-
sió per una qüestió arbi-
tral?

R: De fet, precisament
aquesta és una reclama-
ció habitual, encara que
també he de dir que nor-
malment també és la que
troba més ràpida solució.

P: Ha hagut cap club de les
Terres de l’Ebre que li hagi
fet cap consulta?
R: Directament l’Alcanar i,
indirectament, també el
Tortosa.

P: La Iberiana ha necessi-
tat acudir al Defensor del
club... o potser ho han fet
rivals seus? S’ha hagut
d’actuar amb aquest club?
R: La Directiva i el cos
tècnic de la Gimnàstica
Iberiana van acudir al De-
fensor del Club per bus-
car solucions als diversos
problemes que estaven te-
nint durant el decurs de la
temporada. Senzillament,
el que volen és solucionar-
los. Després de plantejar-
nos la situació, sembla
ser que, ara per ara, es-
tem aconseguint una mi-
llora. Tot i així, també és
cert que el camí és molt
llarg.

P: Divendres vinent visita
Tortosa per fer una trobada
amb els clubs del nostre te-
rritori.
R: Dit amb tot l’afecte i
respecte del món; Tortosa
queda molt lluny de Barce-
lona. Això fa que, de vega-
des, quan es necessita
parlar cara a cara i amb
molta rapidesa, els clubs
de les Terres de l’Ebre ha-

gin tingut una sensació
d’impotència. Així doncs,
es tracta d’anomenar una
persona de confiança
com a Defensor del Club
en aquesta part del Terri-
tori, la qual podrà donar
aquesta immediatesa
quan sigui necessària.
També vull parlar amb els
clubs per a què tinguin la
total seguretat que treba-
llem per ells, amb ganes,
convicció, honestedat i in-
dependència.

P: Dues qüestions finals.
Com veu ara des de la
distància les anàlisis que
fan exàrbitres com Ramos
Marcos en programes tele-

visius. Creen més confusió
o s’ha d’entendre que en-
tren dins de la ‘salsa’ del
futbol? I, per últim, què n’o-
pina del ‘Villarato’?
R: Els anàlisis dels exàrbi-
tres em semblen bé, sem-
pre i quan siguin didàctics
i ajustats al Reglament, al

que massa sovint ‘apunya-
len’. Alguns, quan parlen,
sembla que ho facin ‘ex-
catedra’, com el Papa. Pel

què fa al ‘Villarato’, entenc
que és la forma que adop-
ten alguns mitjans de co-
municació per tal de ‘dis-
treure al personal’, davant
la falta de noticies, sense
descartar altres alternati-
ves. Crec que les perso-
nes que treballen a la rà-

dio, televisió, etc., no
haurien de tenir ‘colors’, o
haurien de ser el més
asèptics possible.

«El Defensor del Club neix com a organ
extern i independent de la FCF amb l’objectiu
de garantir els drets de tots els clubs»

Objectiu

La setmana vinent, Sergi Albert estarà a la
Delegació de la Federació Catalana de Futbol
a les Terres de l’Ebre (19.30 h).

Divendres, dia 5 de Març, a Tortosa
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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
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Av. Esportiva
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
ELS MUNTELLS
Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA
AjuntamentAvda. Catalunya, 22-30

MASDENVERGE

Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS

Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS

Ajuntament C/ Major, 11-13
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
Bar Llúcio

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

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8
Petit café  C/ Ronda, 1
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
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

TORTOSA
Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
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
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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El Programa de Canal TE ens presenta un Abadejo amb salsa de galeres, un plat senzill d'elaborar, 
baix en greixos i amb un alt valor nutricional. 

Avui, al “Primentons i Toma-
tes”, la Rosa Mª Samper del
restaurant Can Bunyoles d'Al-
canar, ens presenta un abadejo
amb crema de galeres molt
senzill de preparar. Darrera-
ment les galeres formen part
de moltes de les receptes del
programa de Canal TE, la cau-
sa és que estem vivint la millor
època de l'any de la galera, és
durant aquestes dates de l'any
quan trobarem aquests crusta-
cis ben ovats i saborosos per
consumir-los. Els ingredients
necessaris per fer la salsa són;
un fumet de peix (un caldo curt)
porro poxat i galeres. Per fer el
fumet, picarem el màxim que
puguem les galeres amb el po-
rro, li afegirem aigua i el dei-
xem bullir un ratet fins que re-
dueixi. Un cop reduït, el colem i

saltejem unes galeres amb oli i
sal, les deixem refredar i les pe-
lem i treiem tota la polpa de ga-
lera per a que a la salsa ens
surtin els trossets de galera.
Un cop ja tenim feta la salsa,
necessitarem un llom de d'aba-

dejo dessalat al punt, passar-lo
per la paella, escalfar la crema
i com a toc final afegim un pa-
rell de galeres. L'Abadejo ens
ha de quedar dorat per fora i
meloset per dins, per a aconse-
guir-ho l'enfarinem una mica i el

posem a la paella a foc lent
amb una mica d'oli fins que ens
quedi doradet. L'abadejo és un
peix blanc molt baix en greixos,
ric en vitamines i minerals. L'alt
contingut de sodi de l'abadejo
el fa incompatible amb dietes
per a persones hipertenses.
Aquest marisc per alguna gent
catalogat de segona categoria
no té res que envejar a la resta,
és molt utilitzat i recomanat a
l'hora de fer fumets, a part
aquest marisc comparat amb
d'altres el seu preu és més ra-
onable. La millor eina per men-
jar les galeres són els dits, i
anar xuclant a poc a poc fins
arribar al cap, vigilant de no
punxar-se, així galera darrera
galera, sempre en voldrem una
altra.   Finalment, com diu el
nostre estimat Amado, ara to-
ca arremangar-vos i començar
a cuinar. Bon profit amics!

“Primentons i Tomates”, avui: Abadejo

Les Galeres són el pro-
ducte estrella de les nos-
tres llotges, durant aquest
període de l'any degusta-
rem les millors galeres de
la temporada, aquest és
el moment per afegir-les
als nostres plats.

REDACCIO

La recepta de la setmana: abadejo amb crema de galeres
M.E

Rosa Mª Samper i Amado Cebolla, en un moment del programa
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Ara hauràs de posar tota la teva obstinació en el teu
treball de rutina i treure tots els assumptes pen-
dents que se't han acumulat . Allunya't de xafarde-
ries que puguin afectar-te. Cuida la teva salut.  salut.  

Taure
20/4 al 19/5

Si ets lliure , ara tindràs moltes oportunitats d'iniciar
una relació. Però si estàs sostenint  diverses relacions
alhora , ara podries tenir problemes. No t'omplis de
molts projectes i millor tria el qual més et convingui.  

Bessons
20/5 al 21/6

Tindràs molta sort si et dediques a coses  relacionades
amb  l'ensenyament, la pedagogia o la ciència,
Augmentarà el teu gust per realitzar investigacions o per
a descobrir  coses amagades. Obtindràs un petit guany.

Cranc
22/6 al 21/7

Contaràs amb molta capacitat per realitzar treballs
que requereixin de precisió i a més, tindràs sort en
tot el que tingui a veure amb  el comerç. Procura
no aïllar-te, tots necessitem de l'afecte de la gent.

Lleó
22/7 al 22/8

Des d'avui augmentaran més els ingressos , i encara
que serà una petita quantitat , et servirà de molt. Tindràs
molta sort. Hauràs d'actuar amb calma , sense nervio-
sisme i sobretot , sense tractar de pressionar  els altres.

Verge
23/8 al 21/9

Ningú nega que ets puntual , ple de zel en el treball i
aquestes són molt bones qualitats , el problema és
que de vegades , et tornes maníac del detall  i costi el
que costi, vols una perfecció que no existeix, evita-ho

Balança
22/9 al 22/10

Hauràs de fer un esforç per a dur les teves idees a un
terreny pràctic , en cas contrari  no serviran de res.
Procura  investigar a fons les coses  i no les vegis
només per damunt . Vigila els problemes nerviosos.

Escorpí
22/10 al 21/11

Ara com ara et convé tenir amics i serà molt
millor si es dediquen al mateix que tu, perquè et
donaran consells o informació  que seran  molt
valuoses , per al que estàs fent ara , aprofita'l

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que pensis que no estàs creixent en l'aspec-
te laboral , a pesar dels teus grans esforços .L'única
cosa que has de fer és tenir paciència , molt aviat
tindràs la recompensa per tot el que t'has esforçat.

Capricorn
21/12 al 19/01

Ara estaràs més pràctic i realitzador tant en els teus
negocis com en la teva forma de pensar. Aquest serà
el moment de treure a relluir tots el teus coneixe-
ments, pots estar segur que impressionaràs a la gent.

Aquari
20/1 al 18/2

Ara més que mai, hauràs de prestar-li una major aten-
ció a la teva salut, perquè  poden sorgir molts petits
mals deguts a l'estrès. Podràs arreglar molts assump-
tes de diners i contaràs amb suports importants.

Peixos
19/2 al 20/3

Tindràs dos disjuntives en els teves relacions de pare-
lla, o tractes de comunicar-te obertament i procures fer
tot per a millorar la teva relació , o simplement permets
que la situació negativa creixi i es torni intolerable.

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      Bruch, 21  (Deltebre) 977489750

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

Mª Rosa Cedó - Rosa Vendrell Prim, 9 (El Perelló) 977490206/977490047

Torrent Costilla, Francesc X. Felip Pedrell, 94 (Tortosa) 977441830  

Ulldemolins Reverter, Xavier       Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Moran Sitja, Juan Carlos        Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

19º 5°NUVOLS ALTSNUVOLS ALTS

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: 
serè o poc ennuvolat per algunes bandes de núvols alts, que tendiran a aug-
mentar i a fer-se més compactes al final del dia per l'extrem sud del país.
Tot i així, al vessant sud del Pirineu Occidental estarà molt ennuvolat a l'ini-
ci del dia, però la nuvolositat minvarà ràpidament i quedarà poc ennuvolat
al matí. 

Precipitacions: 
no se n'esperen. 

Temperatures: 
mínimes moderadament més baixes, o en descens acusat al Pirineu. Al
Pirineu es mouran entre -4 i 1ºC, al Prepirineu i a la Depressió Central entre
els -2 i 3ºC, al Prelitoral estaran entre 2 i 7ºC, mentre que al litoral oscil·laran
entre els 6 i 11ºC.
Les màximes baixaran de forma lleugera o localment moderada. Al Pirineu
oscil·laran entre els 7 i 12ºC, al Prepirineu es mouran entre els 9 i 14ºC, a
la Depressió Central entre 12 i 17ºC, i a la resta del país estaran entre els
14 i 19ºC. 

Visibilitat: 
entre bona i excel·lent, tot i que de matinada serà regular al vessant sud del
Pirineu Occidental. 

Vent: 
bufarà de component sud i oest entre fluix i moderat en conjunt. Tot i així,
fins a migdia hi haurà cops forts i molt forts sobretot a cotes altes. A l'extrem
nord-est el vent serà fluix i variable durant les hores centrals del dia, amb
predomini del component est. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
a l'inici del dia el vent serà de component oest entre fluix i moderat amb cops
forts. Al llarg del matí el vent quedarà fluix i variable, amb predomini del
component est. A la nit bufarà de component sud i oest entre fluix i mode-
rat.
Entre marejol i maror. Mar de fons del sud al nord del cap de Begur i del sud-
oest al sud de la zona. 

Costa Central:
vent de component oest, amb predomini del ponent al principi i al final del
dia i del llebeig la resta de la jornada. Serà entre fluix i moderat amb cops
forts fins a migdia.
Marejol amb àrees de maror durant les hores centrals del dia. Mar de fons
del sud-oest fins a la tarda. 
Costa Daurada:

bufarà de component oest, amb predomini del llebeig, entre fluix i moderat
amb cops forts fins a migdia
Marejol. Mar de fons del sud-oest al matí.

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 .

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

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Amposta. Pisos en
lloguer a estrenar
de 2 habitacions
dobles, menjador
amb balconada,
gran cuina-office,
bany complet.
Moblats. Al costat
de col·legis, super-
mercats i zona
comercial. Preu:
425Û/mes Tel:
977249700
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Però bé, el que us comenta-
va, el que ha motivat des
d'un bon principi tirar enda-
vant els guardons és el que
volen posar de manifest: les
bones accions encaminades
a millorar el nostre entorn
(Territori) i el que també és
molt important, iniciatives
engegades per gent d'aquí,
que a través del seu esforç
lluiten perquè la realitat de
les Terres de l'Ebre sigui dia
darrera dia millor. Així, ens
trobem que des de la prime-
ra Última, -curiosa contrarie-
tat, per cert- ja hem repassat
diferents categories, des del
premi «pataca», passant pel
món associatiu, la gastrono-
mia i la projeccció cultural.

Ara, després de l'impàs de la
setmana passada en què
vaig tractar el tema de la

jubilació als 67 anys (m'ho
demanava el cor), torno a
agafar el fil als EbreLíders
pensant en totes aquelles
persones que cada setmana
que passa continuen apos-
tant pels seus candidats i
que d'una manera sana,
però competitiva, s'organit-
zen per a que el seu finalista
no pergui posicions. Quan
començava a parlar dels
candidats recordo, que els
vots oscil·laven entre els
200 i 500, a hores d'ara i
després de la posada a zero
de Nadal, per exigències de
les bases del concurs i que
feia que ningú dones per
suposat que ja tenia el premi
guanyat, les coses han can-
viat i ara parlem de 500 a
1000 per cada candidat. És
normal, si ho penses freda-
ment, que existeixi certa
exigència a l'hora de mantin-
dre les posicions, ja que no
em cansaré de recordar, que
a qui finalment el proper 7 de
maig sigui EbreLíder, i se li
atorgui el guardó, se li estarà
reconeixent la gran tasca en
favor del nostre Territori, a
excepció del premi «pataca»,
que no cal dir res més...
Com sempre, quan parlo
dels candidats, m'agrada
copsar les seves impres-
sions, i avui no podia ser
menys. També, com sem-

pre, no puc estar-me de dir
la meva, respecte a les sen-
sacions que m'han trasmés.

I en concret aquesta catego-
ria, fins al moment, és la que
més m'ha sorprés. En
Comerç local, els finalistes
són: amb 861 vots, la
Ferreteria Margalef; amb
816, Motos Cantó i amb
538 vots, la Ferreteria
Garcia. Al posar-me en con-
tacte amb Ramon Margalef,
aquest m'ha sorprés per,
trobo, la sinceritat de les
seves paraules. Margalef
explicava, «a hores d'ara
encara no sé qui m'ha apun-
tat al concurs» i pel que fa a
les votacions, «suposo que
els que més m'han votat han
estat la família, els amics,
però el fet que algun client
també m’hagi votat em dóna

molta satisfacció, és gratifi-
cant». Si aquestes eren les
declaracions del candidat
que ara va en primer lloc, al
contactar amb Ferreteria
Garcia, tercer en la catego-
ria, les seves declaracions
m’han deixat realment sobta-
da, Joan Antoni Garcia, deia
així, «no tenia ni idea que era
finalista als EbreLíders i per
altra banda cap client m'ha
comentat res». A veure no es
pot tindre explicació per a tot
en aquest món, i jo com
molts, tampoc li trobo, per-
què suposo que Garcia s'ha
degut quedar al·lucinat i des-
concertat que més de 500
persones desconegudes
creguin que mereix guanyar

EbreLíders, seguiré infor-
mant. Per últim, m'he posat
en contacte amb el número
dos en la categoria de
Comerç Local. He parlat
amb Robert Cantó, de Motos

Cantó, amb ell puc dir que
he tingut unes declaracions,
que no iguals, però si que ja
havia sentit abans, Cantó ha
estat «molt content i satisfet
de ser finalista» i que «les

persones valoren les tas-
ques que realitzen les
empreses és molt impor-
tant». Original ha estat quan
m'ha confessat, «no m'he
votat mai a mi mateix», felici-

tats Robert, deus ser l'únic.
Amb aquesta crònica sobre
EbreLíders m’acomiado fins
la propera setmana en què
no sé de que parlaré, potser
del temps...

Un comerç, un tresor!

Sembla que sigui ahir,
quan començàvem a
parlar dels EbreLíders a
l’Última. Uns premis que
han nascut perquè un
bon dia algú va pensar
que estaria bé celebrar
alguna cosa bona. I sin-
cerament amb els temps
que corren és una bona
pensada!

Els comerços de les nostres Terres que, de pares a fills es mantenen en l’actualitat, demostren un clar l’esforç

DIANA MAR

Finalistes en la categoria de Comerç Local.
Jesús Ruiz

Anys de servei al centre de Tortosa. Aquesta

ferreteria és un dels comerços més arrelats.

La Ferreteria Margalef, en primer lloc.

Aquest comerç tortosí compta amb cent anys a

les espatlles. La moto i la bicicleta han estat el

seu negoci durant generacions.

Les motos de Cantó 

ELS COMERCIANTS SÓN UN DELS PUNTALS DE LA NOSTRA ECONOMIA.

www.ebreliders.cat

FINALISTES PREMI 

COMERÇ LOCAL

               


