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FFIINNAALLIISSTTEESS

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Educació preveu obrir el
CEIP Sant Llàtzer de Tortosa
i el Centre de Tecnificació
Esportiva d’Amposta, el curs
2.011/12.

P4
El Pont que unirà Deltebre
i Sant Jaume serà
transitable el pròxim
setembre.

P5

Societat

Montilla i Benach,
convidats d’honor a la
manifestació del 7-M.

P9
Esports

La UE Rapitenca, amb
necessitat, rebrà diumenge
el Reus, segon classificat,
mentre que el CF Amposta
visitarà el líder, l’Hospitalet.

P10

La col·locació de la primera pedra de la futura seu de les delegacions del Govern a les Terres de l'Ebre inicia el compte enrere a
30 mesos d'obres per aixecar el que serà un dels edificis contemporanis més singulars del territori, al cor del nucli històric de
Tortosa. Després d'un procés llarg i complex, amb expropiacions i excavacions arqueològiques pel mig, el passat divendres el
vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, presidia un acte carregat de simbolisme on es posava de manifest la
reivindicació de les Terres de l'Ebre de situar-se en el mapa del país. Carod també destacava que l'obra és un exemple del tre-
ball conjunt i la suma d'esforços de diferents administracions. P3

La Generalitat aposta 
per les Terres de l’Ebre

El secretari de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(PTOP), Oriol Nel·lo, va detallar dimecres durant la reunió del consell rector de l'Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (Idece) el volum d'al·legacions que ha rebut el pla
territorial. «Estem estudiant el contingut de les al·legacions per incorporar-les al document final»,
va dir Nel·lo, que va destacar la voluntat de consens del govern per tirar endavant el pla territo-
rial. Un Pla «molt millor i més ambiciós que l’aprovat l’any 2001 ampliant el creixement del sòl
urbanitzable en 700 hectàrees noves».

«Un Pla Territorial més ambiciós que el del 2001»
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-Jubilar-se als 67. Jaume Forcadell, 
Portaveu Grup Municipal d’ICV a Tortosa

-Endavant però sense triomfalismes. Jordi Jordan, 
president Amics del Castells i Nucli Antic de Tortosa

-Conductes responsables i passos de vianants. 
Jesús Fernandez, Cap de la Policia Local a Tortosa.
-Per què és necessari el Partit Popular a Amposta?

Rafael Gonzalez Martí. Responsable Premsa PP Amposta.

Del Cabril a Ascó, passant per Hornachuelos
Opinió

L'aprovació de la llei que permetrà la instauració de set vegueries al Principat, entre les quals la
Vegueria de l'Ebre, és de justícia històrica. Ha de ser un dia importantíssim per als ebrencs i les ebren-
ques en particular, i per a la resta de catalans i de catalanes. Com ja escrivia en un apunt anterior,
només des del catalanisme es podia intentar acabar amb l'estructura espanyolista provincial, que
havia estructurat el territori en quatre províncies arbitràries, que beneficiaven els interessos d'algunes
ciutats en concret, i al seu redós havien creat una estructura burocràtica immobilista amb alts interes-
sos econòmics, que han fet dificilíssim tirar endavant una nova estructuració més racional amb els
interessos de la ciutadania de principis del segle XXI. A més, i ho torno a repetir, calia un Conseller
intel·ligent i ben motivat, que cregués en la nació catalana en la seua totalitat, i que fos originari del
Pirineu o de vora l'Ebre, territoris que necessitaven com l'aigua que beuen la vegueria. El conseller
Ausàs ha fet història i ha aconseguit imposar-se en un projecte que tenia poders fàctics totalment en
contra. També, partits fàctics... l'actitud dels quals ha fet veritablement fàstic... Calia perseverància i
no decaure davant les incomprensions i els obstacles d'aquells que volen que res no canviï: conver-
gents i psoecialistes. Mereix tot el nostre aplaudiment. Personalment, com crec en els Països Catalans
i he fet de la catalanitat l'essència de la meua vida, considero que la Vegueria de l'Ebre hauria d'inclou-
re l'antic territori ilercabò, al qual manquen les comarques del Sènia-Maestrat i del Matarranya, que
pertanyen a dos comunitats autònomes diferents. Ja sé que avui per avui és somniar truites, però
forma part implícita del meu ideari irrenunciable.Cal reivindicar amb la boca plena aquest èxit de la con-

Conseller Ausàs, gràcies per la Vegueria de l’Ebre

Opinió

El govern de la Generalitat ha fet un pas
endavant més, per tal de reconèixer el nos-
tre territori com una part de Catalunya amb
caràcter propi. No sense motiu, la vegueria
que ha acollit més consens de Catalunya
ha estat, ja des d'un inici, la de les Terres
de l'Ebre. Aquest nou pas ha de veure amb
la posada de la primera pedra de la nova
seu institucional del Govern de la
Generalitat que es començarà a construir
properament al barri antic de Tortosa, un
lloc més que encertat, no només per la
seva bellesa arquitectònica sinó perquè a
més pot ajudar a retornar l'esplendor a un
barri un tant degradat. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, no va amagar la seva
satisfacció per aquesta obra que a part de

20 milions d'euros de cost inicial de cons-
trucció i 400 futurs funcionaris, li aportaran
a la ciutat dues plantes d'aparcament
públic en un indret on tothom sap el que
costa trobar un forat per deixar el cotxe.
Tant el vicepresident del govern Josep-Lluís
Carod-Rovira, com el delegat del govern a
les TE, Lluís Salvadó, van destacar la gran
importància institucional que representava
el fet que les Terres de l'Ebre siguin el
segon territori, per darrera de Girona, en
acollir una seu institucional d'aquestes
característiques. Mereix també una menció
especial el disseny de l'arquitecta Carme
Pinós, que deixarà, per sempre més al cen-
tre de Tortosa, una obra d'art digna de ser
visitada.

Editorial

Edifici emblemàtic per acollir la nova seu de la Generalitat

Agenda 21 a Tortosa

Darrerament, el món està
sent sacsejat per diferents
catàstrofes relatives al clima
com huracans en llocs no
habituals, tempestes tropi-
cals fora d'aquestes lati-
tuds… Els experts encara
no son capaços d'esbrinar
quins d'aquests fenòmens
son produïts pel canvi climà-
tic i quins no, però el cert és
que temporals com el que
han viscut la setmana passa-
da a França, per posar un
exemple, i que han provocat
molts morts en un país
desenvolupat, fins fa poc no
es produïen (els mateixos
experts diuen que els
terratrèmols no tenen a
veure amb el canvi climàtic).
És per això que, els que
tenim alguna responsabilitat
política, encara que sigui
des de l'àmbit local, hem de
posar en marxa mesures
per intentar pal·liar el canvi
climàtic, per poder tenir un
desenvolupament més sos-
tenible, i deixar als nostres

fills i néts un món millor, tant
en el terreny ambiental, com
en l' econòmic, com en el
social, que són les tres ves-
sants en les quals incideix
més la l'Agenda
21.L'Agenda 21, una planifi-
cació de la nostra ciutat
ambiental, social i econòmi-
ca, i que es va aprovar al ple
ordinari de l'1 de març, ha
estat elaborada per la con-
sultoria “Lavola” per encà-
rrec de l'Ajuntament de
Tortosa durant els darrers
dos anys, amb l'assessora-
ment d'un Consell de medi
ambient, format per repre-
sentants de diferents
col·lectius representatius de
Tortosa, a partir de diferents
informes tècnics que van
donar lloc a una memòria,
que va portar a una diagno-
si, que va donar com a resul-
tat un Pla d'Acció Local per
la Sostenibilitat (PALS) que
consta de 103 accions con-
cretes, planificades a curt
(fins a 2 anys), mig (de 3 a 5

anys) i llarg termini (de 5 a
10 anys). També hi van par-
ticipar els ciutadans i ciuta-
danes de la nostra ciutat a
través d'una enquesta públi-
ca, i de dos fòrums de parti-
cipació fets al Teatre
Auditori Felip Pedrell. Des de
la regidoria de Medi Ambient
de l'Ajuntament de Tortosa,
amb la implicació de tot el
govern municipal, hem
necessitat uns mesos per
poder ajustar el treball final
a un cronograma que
pogués ser real, per fer-nos
nostre el document i aconse-
guir que sigui una eina útil,
tant per aquest com pels
posteriors governs, per
millorar la nostra ciutat i el
seu entorn, així com la quali-
tat de vida dels ciutadans.
Ara és el moment de posar-
se a treballar, però ja amb
un document potent, que
fixa uns objectius i el qual,
amb l'ajut del Consell de
Medi Ambient amb qui volem
seguir contant, es pugui

anar adaptant a la realitat
que ens pot deparar el futur,
però ara hem d'estar orgu-
llosos com a tortosins i tor-
tosines de tenir una eina
que, de ben segur, esperem
que ajudi, i molt, a la millora
de Tortosa i el seu entorn.
Només em queda donar les
gràcies, en primer lloc a les
ciutadanes i els ciutadans de
Tortosa que han col·laborat
en tot el procés, tant respo-
nent l'enquesta, com partici-
pant als fòrums, com des
del Consell de Medi
Ambient, com des de l'equip
tècnic de l'Ajuntament i a tot
l'equip de govern de la ciutat
per la seva implicació i a
tots els grups de l'oposició
per la seva col·laboració que
ha fet possible que la nostra
ciutat ja disposi, a dia d'avui,
d'una Agenda 21 local de
Tortosa.

Valentí Marín i Rifà
Regidor de Medi Ambient i
Mobilitat Aj. Tortosa.

Buscava el
Cabril a la
pàgina web
de l'INE
( I n s t i t u t o
Nacional de
Estadística)
amb l'interès
de conèixer
l ' e vo l u c i ó
demogràfica d'un municipi de
Còrdova que des de 1961 acull
l'únic cementiri nuclear de
l'Estat espanyol. Seran dèries
pròpies de la gent de ciències,
però sempre he pensat que els
números són molt aclaridors i
objectiven molt bé els debats.
El cementiri del Cabril és molt
més menut que el que l'alcalde
de CiU d'Ascó pretén acollir, i
només acull residus radioactius
de mitjana i baixa intensitat
(amb una vida màxima de 300
anys). Allà també tenen labora-
toris, centres de tractament,
grans oficines i grans magat-

zems, com aquí ens prometen
que tindrem. 

La primera sorpresa que
m'emporto és que el poble del
Cabril no existeix. Penso: “deu
ser una pedania”, i tampoc, no
m'apareix. Acabo localitzant el
cementiri del Cabril en el terme
municipal d'un poble anomenat
Hornachuelos. Veigues com
preserven el nom del poble
sense contaminar-lo amb el
nom del cementiri! Prenem-ne
nota.Com era d'esperar, l'INE
demostra el gran progrés que
ha portat el cementeri nuclear
al municipi d'Hornachuelos,
que el 1986 tenia 5.258 habi-
tants i el 2008 passa a tenir ne
4.652. I la zona ha passat de
17.000 a 14.000 habitants. En
caiguda lliure, com tots els
pobles del negoci nuclear. Tot i
això, recullo altres dades inte-
ressants i arribo a la conclusió
que Franco, l'any 1961, ho va
fer molt millor que Zapatero. I ja

entendreu que un republicà
independentista poques simpa-
ties pot tenir pel menut i carnis-
ser General. Resulta que el
Cabril es troba ubicat en una
antiga mina d'urani abandona-
da al mig de Sierra Morena, on
el nucli de població més proper
es troba a més de 40 quilòme-
tres. La veritat, sense entrar en
més detalls, em perdonaran els
hornachuelencs, sembla una
ubicació aparentment molt
encertada. Tot i així, al Cabril,
des del 1961, cada dia entren
camions i furgons carregats de
residus nuclears de tot l'Estat i
està envoltant de 36 punts de
control ambiental per detectar
possibles fuites radioactives.
Sembla que els actuals diri-
gents del negoci nuclear prefe-
reixen el joc de risc i cerquen
una ubicació entre Ascó,
Vinebre i Flix, a 2 o 3 quilòme-
tres dels nuclis urbans. Al cos-
tat del riu més important i caba-

lós de la península Ibèrica, amb
tres embassaments riu amunt:
el de Flix, el de Riba-roja i el
Mequinensa -conegut com el
mar d'Aragón- i molt prop del
complex químic d'Ercros. Tot
plegat contradiu els criteris ele-
mentals de seguretat de l'em-
plaçament del cementiri que va
publicar la mateixa Comissió
Interministerial el novembre de
2006 en el document Criterios
básicos de emplazamientos
para la instalación ATC y Centro
Tecnológico Asociado. Com
hem dit en moltes ocasions,
una subhasta no és el procedi-
ment més adequat per determi-
nar l'emplaçament d'un magat-
zem que ha d'acollir tots els
residus nuclears d'alta radioac-
tivitat de l'Estat. Potser el Cabril
és un bon model d'ubicació tèc-
nicament raonable, però Ascó
segur que no!

Lluís Salvadó.

selleria dirigida per un independentista i d'ERC. Malgrat els durís-
sims atacs habituals i les ridiculitzacions de la feina feta per
les conselleries de signe republicà per part dels dos principals
rotatius barcelonins, rotatius de partit, el segell d'ERC porta el
nom de cinema... de vegueria... d'internacionalització del català,
la qual cosa, com a ebrenc i afeccionat a les lletres, em dóna una
grandíssima satisfacció. En canvi, durant aquests darrers mesos
hem pogut comprovar un seguit d'actituds força negatives.
Primerament, nefasta ha estat l'actitud dels alcaldes de Lleida i de
Tarragona, també d'alguns poderosos de l'àrea metropolitana de
la capital que han aixecat la bandera provincial. L'Àngel Ros ha llui-
tat ferotgement contra la llei de vegueries i s'ha convertit en l'ho-
me-província, que vetlla perquè el seu domini feudal arribi vora les
muntanyes pirinenques. Realment, un polític que no passarà a la
història pel seu mandat brillant, sinó per les seues idees feudals!!!
Quant a Josep Fèlix Ballesteros, pitjor missatge no ha pogut
donar. Tot i que, òbviament, considero lògica la seu reivindicació
de la capitalitat per a la seua ciutat, no es pot construir mai un
territori amb la dialèctica nefasta que ha usat. Tot per a mi i res
pels del costat. Fins i tot el nom de l'aeroport els hem de furtar, i
reusencs i reusenques pel tub han de passar!!! Després hem de
llegir als diaris abans esmentats que la seriositat i la centralitat
està a les files del PSOE de per aquí!!! Quant a CiU, lamento de
tot cor la seua actitud, perquè d'un partit d'obediència catalana
s'hauria d'esperar alguna cosa diferent. Només la puc entendre
en clau econòmica d'uns lobbies determinats. I el més lamentable
és que les Diputacions han impossibilitat l'articulació real del
Principat. Durant els darrers 30 anys Catalunya ha tingut un min-
vat poder polític autònom, mentre li instauraven un contrapoder
econòmic de gran pes, en nom de diputacions espanyoles. Als
dos partits majoritaris no els ha importat gaire que la Generalitat
estigués coixa de diners i tingués l'ombra allargada de les diputa-
cions sempre present. Ells controlaven les estructures espanyoles
que tenien la bossa plena, que deixaven massa sovint amb min-
vats recursos el govern català. La preservació del poder econò-
mic provinent de les Diputacions ha estat el que ha impedit l'es-
tructuració definitiva de les Terres de l'Ebre en un marc polític
propi. La Vegueria és un organisme històric a les comarques cen-
trals dels Països Catalans. Lamento que no s'hagi donat solució a
altres territoris catalans com el Penedès (on treballo actualment i
hi estic força integrat, que també hauria estat molt just), o la polè-
mica amb l'Aran, la cultura i articulació política del qual sempre he
defensat (tot i que tot no és culpa del govern nostrat...). És de
justícia celebrar la seua recuperació, que ens ha omplert a moltes
i a molts de joia. I també és de justícia reconèixer aquelles per-
sones que han aconseguit fer el somni de tanta gent realitat.
Normalment sóc molt crític amb la classe política en general, i no
m'agrada llençar gaires floretes als poderosos. Deia Johan Cruyff
que quan Romario marcava gols no calia felicitar-lo, ja que era la
seua obligació que per això se li pagava. El mateix es pot aplicar
a qualsevol polític, evidentment... Però aquest cop em deixo anar
pels sentiments, per la trascendència de la llei en qüestió per al
país: Conseller Jordi Ausàs, gràcies per la seua tasca política i per
creure en cadascun dels territoris del país.

Emigdi Subirats.

MÉS ARTICLES D’OPINIO, A LA WEB

www.mesebre.cat
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EN LLOGUER

TOT MOBLAT

El vicepresident del Govern,
Josep-Lluís Carod-Rovira,
va presidir la set mana pas-
sada a Tortosa l'acte de
col·locació de la primera
pedra de la nova seu de la
Generalitat a les Terres de
l'Ebre. En l'acte, el vicepre-
sident destacavaque «no
assistim a la primera  pedra
d'un edifici qualsevol sinó a
l'inici d'un canvi de model
de gestió del govern bolcat
al servei del ciutadà».  La
construcció de la nova seu
comptava amb la presència
del delegat del Govern,
Lluís Salvadó, el president
de Gisa, Xavier Casas, i l'al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel. L'edifici dels serveis
territorials de la Generalitat
a les Terres de l'Ebre «coin-
cideix, simbòlicament, amb
la fi del desplegament com-
petencial de tots els depar-
taments» del Govern en

aquest territori, com es va
constatar amb la finalitza-
ció del desplegament dels
mossos d'esquadra el
novembre del 2008. Un
territori que, segons ha

expressat Josep-Lluís
Carod-Rovira, «existeix i és
reconegut com una autènti-
ca realitat institucional per-
què la gent i les institucions
d'aquest territori ho han vol-

gut així». Amb la concentra-
ció de tots els serveis de la
Generalitat en un mateix
espai, «obeïm la voluntat
del govern de fer-nos més
proper a la gent, a tots els
punts del país i des de tots
els territoris» i, alhora, «apli-
quem una política d'estalvi,
tant de temps com de
diners als ciutadans i  a l'ad-
ministració consolidant una
finestreta única» d'atenció i
servei públic. El delegat del
Govern a les Terres de

l'Ebre, Lluís Salvadó, també
assegurava que «aquest
govern ha contribuït com
mai» al desenvolupament
de les comarques de l'Ebre
i del casc urbà de Tortosa,
«un espai degradat però
alhora una joia patrimonial
que haurà rebut una inver-
sió de 80 milions d'euros
en el període 2003-2013».
Salvadó afegia que la cons-
trucció de la seu de la
Generalitat és una obra
«amb ànima perquè simbo-

litza la voluntat del govern
de Catalunya de ser a les
Terres de l'Ebre i ser-hi amb
el màxim reconeixement
institucional». 
L’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, va voler fer menció
també a la importància que
està adquirint el nucli antic
de la ciutat «tornant a
haver-hi vida com no l’havia
tinguda en molt temps
abans». El nou edifici de la
delegació del Govern a
Tortosa es construirà en un
solar del carrer Montcada,
al casc antic de la ciutat, i
compta amb un pressupost
de total de 20 milions d'eu-
ros. La previsió d'execució
de les obres és de 18
mesos per al pàrquing i de
30 mesos per a l'edifici. El
projecte, «una de les obres
més emblemàtiques que
aquest govern haurà posat
en marxa a les Terres de
l'Ebre» en paraules del vice-
president, que és obra de
l'arquitecte Carme Pinós,
comptarà amb tres plantes
subterrànies, dues d'apar-
cament públic i una dedica-
da a arxius, i quatre plantes
superiors que albergaran
quatre-cents funcionaris.
Així mateix, la planta baixa
acollirà una sala d'actes
amb capacitat per a cent
cinquanta persones.
L'entorn s'urbanitzarà amb
un conjunt de places públi-
ques amb la voluntat de
«dignificar el barri i oferir el
complex a la ciutadania».

Primera pedra de la seu de la Generalitat

L’acte de la primera
pedra de col.locació de
la nova seu de la Gene-
ralitat a Tortosa va
comptar amb la
presència del delegat
del Govern, Lluís Salva-
dó, del president de GI-
SA, Xavier Casas, i l’al-
calde de Tortosa,
Ferran Bel.

El vicepresident Josep Lluís Carod Rovira va presidir l’acte de col.locació

L’inici de la construcció coincideix «simbòlicament» amb la fi del «desplegament competencial» dels departaments

TG

Moment simbòlic de l’acte.
Cedida

«Una de les obres més
emblemàtiques que aquest Govern
haurà posat en marxa a l’Ebre»

Josep Lluís Carod Rovira
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El secretari de Planificació
Territorial del Departament
de Política Territorial i
Obres Públiques (PTOP),
Oriol Nel·lo, va detallar
dimecres durant la reunió
del consell rector de
l'Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
(Idece) el volum d'al·lega-
cions que ha rebut el pla
territorial. «Estem estu-
diant el contingut de les
al·legacions per incorporar-

les al document final», va
dir Nel·lo, que va destacar
la voluntat de consens del
govern per tirar endavant
el pla territorial. Pel que fa
a les al·legacions presenta-
des, en el segon període
d'exposició pública del
document, corresponen
majoritàriament al proble-
ma de les construccions en
sòl no urbanitzable. Durant
les pròximes setmanes es
tancarà el document, que
se sotmetrà a l'avaluació
ambiental i després serà
aprovat pel conseller
Nadal. La previsió del
govern és aprovar definiti-
vament el pla territorial
abans de l'estiu, un pla que
potenciarà el port comer-
cial dels Alfacs i el sòl
industrial, amb 975 hectà-
rees. «El pla no nomès no
és restrictiu, sinó que pre-
veu ampliacions importants
de nou sòl potencialment
urbanitzable en cadascun
dels subsistemes del pla.

Un pla que es presenta
molt millor i més ambiciós

que l’aprovat l’any 2001,
incorporant un salt qualita-

tiu en l’àmbit de les infra-
estructures i desenvolpa-
ment econòmic; poten-
ciant aixíí el desenvolupa-
ment del Polígon
Catalunya Sud, i el de la
Ribera d’Ebre, l’estació de
l’Aldea i l’eix ferroviari de
l’Ebre. També es poden
parlar de millores incorpo-
rades durant el període de
participació, com la retira-
da dels criteris d’inundabi-
litat, la zona d’ampliació
del Port de Deltebre o la
contemplació com a sòl
d’interès agrari o preven-
tiu de les zones afectades
pels regadius Xerta Sènia i
l’Aldea Camarles». D'altra
banda, el consell rector de
l'Idece va aprovar el pres-
supost d'enguany d'a-
quest organisme, que és
d'1,7 milions d'euros. 

La partida més
potent és pel manteniment
de la via navegable del riu
Ebre, amb un cost de
685.000 euros.

«Un Pla Territorial més ambiciós estarà
aprovat abans de l’estiu»

CiU insisteix en retirar
el pla, que considera
que restringirà el crei-
xement urbanístic de
l’Ebre. El Consell rec-
tor afirma tot el con-
trari.

Reunió del Consell rector de l’IDECE aquest dimecres a Tortosa

REDACCIÓ

Les Terres de l’Ebre tindran un  Pla Territorial «més ambiciós».

Cedida

El Govern ha aprovat una
inversió de 12'8 milions
d'euros per a construir 2
centres escolars a les

Terres de l'Ebre. 
Aquestes actuacions són
les noves construccions
de l'Institut de Tecnificació
Esportiva a Amposta i
l'Escola St. Llàtzer a
Tortosa. 
Les obres de nova cons-
trucció permetran crear

places per a 830 alumnes,
tant d'educació infantil i
primària com d'ESO i bat-
xillerat. La directora dels
Serveis Territorials
d'Educació, Marian Rojas,
valorava molt positivament
l'aprovació d'aquestes
dues actuacions perquè

«el centre de Tecnificació
és d'una singularitat espe-
cial i centre de referència
a tota la demarcació i,

d'altra banda, l'escola St.
Llàtzer compleix amb una
reivindicació veïnal de
molts anys». 

13 milions d’euros per a
construir 2 centres escolars

Les obres permetran crear places per a 830 alumnes

REDACCIÓ

El director general de
Pesca del Departament
d ' A g r i c u l t u r a ,
Alimentació i Acció Rural,
Martí Sans, ha carregat
en contra dels grups eco-
logistes que reclamen
una moratòria per la
pesca d'encerclament de
la tonyina roja al
Mediterrani tot qualificant
d’’injust' el seu posiciona-
ment, que ha atribuït a
'actituds predetermina-
des'. 
Sans ha exigit als repre-
sentants d'aquests grups
que no es neguin a dialo-
gar amb el sector i les
administracions.

Sans carrega
contra els grups

ecologistes

ERCROS tancarà una planta
de Tarragona, afectant la
quinzena de persones que
hi treballen, de forma
directa i indirecta. La notí-
cia no ha agafat per sor-
presa el comitè d'empresa
perquè la crisi havia fet
caure la demanda de pro-
ductes en aquesta planta
on es fabricava acetal-
dehid, tot i que no espera-
va que el tancament fos
tan prompte. «És una molt
mala notícia tant per la
pèrdua de llocs de treball
com per la pèrdua d'una
activitat a la fàbrica de
Tarragona», ha declarat el
delegat estatal d'ERCROS

(UGT), Mateo del Blanco.

ERCROS tancarà
una planta de

Tarragona
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El conseller de Política
Territorial i Obres
Públiques, Joaquim
Nadal, ha visitat aquest
dimecres, acompanyat
dels alcaldes de Sant
Jaume d'Enveja, Joan
Castor, i de Deltebre,
Gervasi Aspa, les obres
del nou pont sobre l'Ebre
entre aquests dos munici-
pis. 
Aquesta actuació, que
comporta una inversió de

17,1 MEUR, permetrà
tant millorar la mobilitat,
com afavorir el desenvo-
lupament econòmic i
potenciar els valors pai-
satgístics, turístics i cul-
turals a l'entorn del Delta.
El nou pont acostarà

Deltebre (Baix Ebre) i
Sant Jaume d'Enveja

(Montsià), dues pobla-
cions properes entre si

però separades pel riu;
evitarà el recorregut
actual per carretera pas-
sant per Amposta de més
de 20 quilòmetres i esde-
vindrà una alternativa a
l'actual pas de barca.
Les obres van començar
el juny de 2008 i es pre-
veu que concloguin a
finals de l'estiu vinent. El
pont que s'està construint
és de tipus penjant; tindrà
una longitud de 250
metres, una amplada de
19,3 metres i un gàlib nàu-
tic lliure de 12 metres en
un tram central. 
Fins al moment, pel que fa
a l'estructura del pont,
s'han executat els dos
estreps, així com la pila i
gran part de l'estructura
metàl·lica del costat
Deltebre. Així mateix,
s'està avançant en les tas-
ques que permetran la
construcció de la pila i del
tauler del costat de Sant
Jaume d'Enveja. 

Recta final del nou pont que unirà
Deltebre i Sant Jaume

El conseller de Política
Territorial i Obres Públi-
ques, Joaquim Nadal, ha
visitat aquest dimecres
les obres de construcció
del pont sobre l’Ebre que
unirà Sant Jaume d’En-
veja i Deltebre.

El conseller del DPTOP Joaquim Nadal visita les obres 

REDACCIÓ

Moment de la visita del transcurs de les obres.
Cedida

La crisi econòmica conti-
nua afectant les comar-
ques del Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre, on el nombre d'ocu-
pats va baixar un 10%
durant el 2009 respecte al
2008. Aquesta és una de
les principals dades que
recull l'informe de conjun-
tura econòmica presentat
aquest dimarts a Valls per
les cambres de comerç de
la demarcació. El catedrà-
tic d'Economia de la URV i
autor de l'informe, Agustí
Segarra, ha destacat per
sortir de la crisi, «cal
reclamar als governs una
major coordinació».

Més
conseqüències

de la crisi

Prop de 900 persones en
llistes d'espera quirúrgi-
ques a les Terres de l'Ebre.
Aquest és el balanç de
l'any 2009 a la Regió
Sanitària de les Terres de
l'Ebre, una xifra que ha
davallat en un 11,3%.
Concretament, de 971
persones comptabilitza-
des al desembre del
2008, s'ha arribat als 861
el desembre del 2009, una
xifra que representa una
baixada de l'11,3%. D'altra
banda, el temps d'espera
per ser operat s'ha reduït a
dos mesos i mig, passat
dels 2,82 mesos als 2,45,
el que suposa una reduc-
ció del 13,12%.

Reduïdes les
llistes d’espera

a l’Ebre

Les Terres de l'Ebre es
convertiran en el primer
lloc de Catalunya on es
podrà aconseguir el títol
per pilotar embarcacions
de transport de persones i
mercaderies en aigües flu-

vials i continentals. Un cop
el Govern aprovi, durant
les pròximes setmanes, el
decret que regula aques-
tes titulacions està previst
que comencin a impartir-se
el curs de 150 hores teò-
ric i pràctic per obtenir el
títol de patró. La normati-
va, a més, preveu un exa-
men lliure i proves pràcti-
ques per a les persones

que vulguin obtenir el títol
de patró de navegació
bàsica d'aigües continen-
tals i fluvials, així com for-
mació on line i in situ per
poder navegar amb una
embarcació de lloguer, per
afavorir el desenvolupa-
ment del sector. La pre-
sentació del curs va fer-se
a la Delegació de Govern
aquesta setmana.

Títol de patró
Curs de 150 hores teòric i pràctic per obtenir-lo

REDACCIÓ

El pont permetrà millorar la mobilitat i
potenciar el paisatge turístic i cultural del
Delta de l’Ebre.

Connexions
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L'ONADA, que va obrir el
seu primer centre gerià-
tric a les Terres de
l'Ebre, l'any 1995, ha
iniciat la celebració del
seu 15è aniversari, tot
coincidint amb la finalit-
zació de les obres del
seu darrer centre gerià-
tric a les Terres de
l'Ebre. El dimarts pas-
sat, més de 300 profes-
sionals de l'organitza-
ció, es van reunir per
participar en una gran
festa amb el doble
objectiu de celebrar
aquesta data tan signifi-
cativa per a l’empresa i
també la imminent posa-
da en marxa del centre
d'Alcanar. La celebració
que va durar fins
avançada la matinada,

va comptar amb l'anima-
ció de coneguts profes-
sionals del món de l'es-
pectacle. Aquest ha
estat tan sols nomès un
dels molts actes que
L'ONADA té previst portar
a terme arreu del territo-
ri per tal de celebrar l’a-
niversari. 
Un cop finalitzades les
obres de la residència
d'Alcanar, el proper
dilluns es reprendran les
obres de construcció
del nou complex gerià-
tric L'ONADA Tortosa.
L'empresa encarregada
de dur a terme les obres
de la primera fase de
construcció del centre
és GÜECHE

CONSTRUCCIONS, la guan-
yadora del concurs
públic. El nou
centre de Tortosa, que
tindrà 140 places resi-
dencials, està previst
que es posi en funciona-
ment a l'estiu del 2011.

L’Onada
compleix anys

L’Organització de
serveis a la gent gran
L’ONADA compleix
aquest any quinze
anys de vida. 

REDACCIÓ

Dimarts es va celebrar  l’aniversari de L’ONADA, a Alcanar.
JESÚS RUIZ

L'Ajuntament de
Deltebre s'ha personat
com a part interessada
en les diligències judi-
cials prèvies que ins-
trueix el jutjat número 3
de Tortosa contra el
cap de la Policia Local,
Francesc Edo, per pre-
sumptes delictes con-
tra la llibertat sexual.
Segons ha precisat l'al-
calde, el republicà
Gervasi Aspa, la decisió
respon a la voluntat del
consistori d'aconseguir
directament la informa-
ció sobre les diligèn-
cies judicials. 

«Hem d’estar-hi
presents»

«Senyors que volen abo-
lir les curses seran uns
líders en moltes matè-
ries, però són uns igno-
rants del tema i moral i
intel·lectualment no
poden jutjar sobre un
com aquest que desco-
neixen». Així ho ha dit el
ramader de les Terres de
l'Ebre Pedro Fumadó en
la seva intervenció al
Parlament. Fumadó,
conegut per «lo
Xarnego», ha carregat
contra tots els contraris
a les curses de toros i ha
afirmat que el Parlament
no té potestat per legis-
lar al respecte. 

Continua el
debat antitaurí

Des del passat mes de
desembre, la Policia Local
i el Servei d'Urgències
Municipal utilitzen un nave-
gador GPS per donar res-
posta a la problemàtica de
les localitzacions en rústi-
ca. Segons l'Oficina de
Recaptació de
l'Ajuntament, al terme
municipal de l'Ametlla de
Mar hi ha 3400 parcel·les
rústiques. El nou sistema
de recerca no seria dife-
rents d'altres si no fos per-
què combina l'avenç tec-

nològic amb el sistema
cadastral. Aquest sistema
suposa la metodologia
amb més potencial per tal
de situar parcel·les rústi-
ques i el seu ús va en aug-
ment perquè no genera
cap dubte ni mala interpre-
tació. 
De fet, és la distribució del
territori que s'està impo-
sant, popularment i de
manera oficial. La idea d'u-
tilitzar el cadastre va sor-
gir de Rodrigo Teba, capo-
ral de la Policia Local de
l'Ametlla de Mar, preocu-
pat per les demores en
rústica sobretot en
emergències, on el
temps és or.

Navegador GPS
En ús a l’Ametlla de Mar

REDACCIÓ

El proper diumenge, 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 troba-
ran aquest dia. 

Tortosa es
solidaritza amb

Haití
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Aquestes són les grans
xifres de Festast, la nova
fira que ha posat en
marxa l'Ajuntament de
Tortosa dedicada a pro-
moure els productes agro-
alimentaris i la cuina de
casa nostra. Festast es
farà al Pavelló Firal entre
els dies 11 i 14 de març.
El divendres dia 12 es
farà la inauguració oficial
a càrrec de l'Associació
de restauradors PLAT-I-GOT,
a qui l'Ajuntament ha vol-
gut reconèixer la seva
contribució en la celebra-
ció d'aquesta iniciativa i
d'altres de caràcter gas-
tronòmic que es fan a la
ciutat al llarg de l'any. 
El regidor de Promoció
Econòmica i Turisme,
Ricard Forés, ha presen-

tat aquest dimecres el
programa de FESTAST,
acompanyat dels repre-
sentants de les entitats i
associacions que partici-
pen en l'organització de la
fira. 
FESTAST obre portes el

dijous 11 de març, en
horari de tarda, només
per a professionals.
Aquella tarda hi haurà
demostracions de cuina a
càrrec dels cuiners Pep
Nogué i Jeroni Castell, el
president de l'Associació

Catalana de Sommeliers,
Jordi Bort, i la periodista i
directora del programa de
gastronomia de TV3  «Al
vostre gust», Tana
Collados. L'endemà diven-
dres, a les 11.30h
començaran les demos-

tracions de cuina, que tin-
dran continuïtat durant tot
el dia i tot dissabte i diu-
menge. Aquell mateix
divendres, a les 18.30, es
farà la inauguració oficial
de FESTAST. Els visitants
de FESTAST podran accedir
al recinte comprant un
tiquet de 3 euros, que
serà de 5 euros incloent
copa i tres tastos. Un cop
a dins, podrem continuar
les degustacions adquirint
un tiquet suplementari de
5 euros que donarà dret a
6 tastos més. Les escoles
de cuina Via Magna i de
l'IES Joaquim Bau, així
com els diferents restau-
rants, empreses i associa-
cions presents oferiran
degustacions de tot tipus
al llarg dels tres dies d'o-
bertura al públic de
Festast. 
L'horari de la fira serà de
11.30 a 22.30 hores. En
paral·lel a les degusta-
cions, que queden defini-
des en els espais Celler i
Cuina, hi haurà també un
Espai Infantil, per a què
els més menuts puguin
experimentar els seus pri-
mers plats de cuina. 

FESTAST, la nova Fira de Tortosa per
promoure la cuina ebrenca

Més de 80 empreses,
130 marques, 62 expo-
sitors, 37 demostra-
cions gastronòmiques i
3000m2 d’exposició.

Es farà al Pavelló Firal entre els dies 11 i 14 de març

La inauguració oficial serà a càrrec de l’Associació de restauradors Plat-i Got

REDACCIÓ

L’acte de presentació va tenir lloc dimecres a l’Ajuntament de Tortosa
CEDIDA

Sant Carles de la Ràpita
presenta apostes turísti-
ques d'alta qualitat. El pas-
sat dimecres 3 de març, a
les 11.30 hores, es va
celebrar al Palau Robert
(Sala Cotxeres) el primer
aniversari de l'estació nàu-
tica del municipi: la major
oferta turística al Delta de
l'Ebre: activitats, rutes,
allotjament, gastrono-
mia… amb interessants

descomptes per Setmana
Santa. A més, es va pre-
sentar el primer col·lectiu
de cuina on estan repre-
sentats els sectors pro-
ductor i gastronòmic de
les Terres de l'Ebre.
Aquest municipi, conegut
pel seus arrossos i els pro-
ductes del mar, els llagos-
tins, el peix i el marisc, ha
guanyat pes al mercat
turístic per la seva gastro-
nomia així com per la seva
oferta de turisme actiu
(vela, caiac, kitesurf, ciclo-
turisme, ecoturisme, entre
altres). 

Aquest any es posaran en
marxa també propostes
de promoció turística que
seran clau pel municipi i
que es presentaran a la
roda de premsa: la singu-
lar Ruta del Musclo i la
Ostra, les més de 150
activitats que aglutina
l'Estació Nàutica i el nou
Col·lectiu de Cuina La
Ràpita-Delta de l'Ebre. Al
finalitzar la presentació,
es va convidar a tots els
assistents a una degusta-
ció dels productes gas-
tronòmics de Sant Carles
de la Ràpita.

L’Estació Nàutica de Sant Carles de la Ràpita 
celebra el seu primer aniversari

La major oferta turístic-cultural al Delta de l’Ebre

REDACCIÓ

La titular del Jutjat d'ins-
trucció únic de Gandesa
ha emès un manament
judicial a l'empresa de
telefonia mòbil Movistar
perquè faciliti als Mossos
d'Esquadra la localització
del telèfon mòbil de Delta
0. Concretament, la inter-
locutòria, datada el dia
17 de febrer, reclama
l'adscripció del terminal
del cap de guàrdia (Delta
0) a la totalitat dels repe-
tidors en el període
comprès entre les sis del
matí del 21 de juliol de
2009 a les sis del matí
del 22 de juliol. 
La jutgessa acorda eme-
tre aquest manament
tenint en compte la
importància del delicte
objecte de la investigació
criminal i pel bon curs de
la causa. 
A més, considera que
aquesta informació pot
aportar «fets i cir-
cumstàncies rellevants
per a la mateixa».

Localització del
mòbil del 

Delta 0

El cap de les Brigades de
Reforç contra Incendis
Forestals (BRIF) del
Ministeri de Medi
Ambient ha assegurat
que la zona del flanc
esquerre de l'incendi
d'Horta de Sant Joan
(Terra Alta) on estaven
treballant mai va ser
segura. 
A les tres de la tarda del
tràgic dia 21 de juliol,
en assabentar-se que
els mitjans aeris no
volaven i davant la
calor, la baixa humitat i
el vent va decidir aban-
donar la zona amb tot el
seu grup format per
divuit persones. El cap
de les BRIF també hau-
ria alertat als GRAF
Barcelona i Lleida que
les zones segures que
havien establert no eren
suficients per un foc de
la magnitud com el que
s'estava produint als
ports d'Horta.

«La zona de
l’incendi d’Horta
mai va ser segura»
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Aquest passat 28 de febrer,
Xerta es convertia en el pri-
mer municipi ebrenc en
celebrar la consulta popular
sobre la independència de
Catalunya. El seu propi
alcalde, Lino Bertran, defi-
nia aquest moment com "un
petit pas d'un petit poble
cap a la independència".
Bertran va agrair l'esforç
que les associacions, enti-
tats i diversos partits del
municipi van realitzar per tal
que la jornada resultés un
èxit d'implicació. Pel que fa
a la participació, de 1137

persones empadronades al
municipi, van votar 507, el
44,59%, de les quals
391(77,12%) van dir «sí» a
la independència, 62
(12,23%) van dir «no», 50
(9,86%) van votar en blanc i
4 van ser vots nuls (0,79%).
Però la votació a Xerta del
passat 28 de febrer s'inclou
dintre de la darrera onada
de consultes arreu de
Catalunya, on un total de
62000 persones han mani-
festat el seu interès per par-
ticipar en la política que a
de configurar la Catalunya
del demà. Davant això i
amb la intenció que en els
propers referèndums pro-
gramats per al 25 d'abril i el

20 de juny torni a haver una
important participació. CiU i
ERC han sumat esforços
per a que aquest passat 3
de març, el Parlament de
Catalunya aprovés una
resolució de suport a les
consultes populars.
L'aprovació es va fer en la
comissió d'Afers
Institucionals i no en el ple,
tot i que això no representa
treure importància al text,
segons els republicans que
haguessin preferit aprovar-
la al ple. Per la seva banda,
el portaveu del PSC al
Parlament, Joan Ferran, si li
ha tret importància, mani-
festant «és una resolució
més». El document apro-
vat, consta de dues parts,
Per una banda, ratifica dues
resolucions sobre el dret a
l'autodeterminació de la
nació catalana que el
Parlament ja havia acceptat
al 1989 i 1998. I una sego-
na part que respon a la tran-

sacció pactada entre CiU i
ERC a favor dels referèn-
dums. En definitiva sigui
com sigui, amb l'aprovació
del nou document el
Parlament reconeix les con-
sultes del 13 de desembre
de 2009 i del 28 de febrer
d'enguany com «l'expressió
de la voluntat de participa-
ció política de la ciutadania

en la configuració del futur
de Catalunya», a l'hora que
manifesta la «voluntat d'em-
prar tots els instruments
jurídics vigents i polítics
necessaris per tal que el
poble de Catalunya pugui
exercir el dret a decidir».

Xerta es manifesta a favor de la
Independència de Catalunya
amb un 44,59% de participació

REDACCIÓ

Dia internacional de la dona 
amb «El sentit de la vida» i 

un dinar, a l’Aldea
Avui i  demà dissabte,  l'Ajuntament
de l'Aldea i l'Associació de Dones del
municipi, organitzen el Dia
Internacional de la Dona i de la Sòcia.

Continuació de la tasca engegada l'any passat amb el desple-
gament del Pla Local de Dones. I que acollirà la conferència
«El Sentit de la Vida», a càrrec de d'Assumpció Salat.

L'Associació Mossèn
Ovídio Tobías de Tortosa,
obre una nova convocatò-
ria per aquesta edició
2010 del premi «Dona'm
la mà» que té com a fina-
litat reconèixer els valors
humans de persones anò-
nimes i entitats voluntà-
ries, sempre que els
motius siguin de caràcter
voluntari, ja què les bases
no contemplen els dona-
tius econòmics. 
El guardó de cada edició
és una escultura de l'artis-
ta Àngel Acosta, de caire
honorífic. 
La vicepresidenta de l'as-
sociació, Maria Cinta
Llasat, sempre ha expli-
cat que el que volen «és

premiar els valors
humans de persones que
fan coses bones, forà del
que es considera comú»
en l'àmbit territorial de la
comarca del Baix Ebre. 
Ens trobem davant d'un
premi plenament consoli-
dat ja que enguany es
celebrarà la onzena edi-
ció, i cada any que passa
les propostes augmenten,
passant de les 23 de la
primera edició a les 233
a l'actualitat. 
De forma paral·lela,
també, s'engega el 5è
Concurs Escolar de
Sensivilització envers els
Valors Humans, que en
aquesta ocasió busca
fomentar el valor de la
pau.

Dona’m la mà obre una nova convocatòria

REDACCIÓ

El jutjat d'instrucció
número 2 d'Amposta ha
decretat presó preventiva
comunicada i sense fiança
per un delicte d'homicidi
per als tres joves detin-
guts en relació amb la
mort, dissabte passat a la
matinada, d'un jove que va
ser llançat per una finestra
a Amposta. La jutgessa va
aixecar dimarts el secret
de les actuacions, i les
diligències seguiran el seu
tràmit habitual en el jutjat
número 2 d'Amposta, que
es trobava de guàrdia el
dia dels fets. Els tres
detinguts estan acusats
de llançar la víctima per la

finestra del tercer pis d'un
edifici situat al número 33
del Passeig Canal
d'Amposta que, pel que
sembla, era el domicili del
difunt, que tenia 22 anys
d'edat i era de nacionalitat
lituana. Els detinguts tenen
entre 21 i 25 anys i d'un
ells era el company de pis
de la víctima. Tots ells són
originaris de Lituània. 

Presó preventiva per als acusats per assassinat

Sol·licitud que també s'ha
extès al cap del Síndic de
Greuges, Rafael Ribó, i als
diputats catalans al
Parlament i al Congrés. En
una compareixença davant
els mitjans de comunicació,
el portaveu de la CANC,
Sergi Saladié, argumentava
fa uns dies, que la decisió
que ha de prendre la comis-
sió interministerial sobre la
ubicació definitiva del
magatzem temporal centra-
litzat de residus nuclears
«no serà tècnica, sinó social
i política». «El cementiri
nuclear es col·locarà allà on
la gent protesti menys», ha
assegurat Saladié, per la
qual cosa ha apuntat que
cal que aquest diumenge
aplegui el major nombre
possible de persones. La
CANC espera reunir,

almenys, a unes 5.000,
després que la manifestació
celebrada a Ascó el passat
24 de gener n'apleguès
més d'un miler. Des de la
coordinadora en contra del
cementiri nuclear s'ha expli-
cat que des del moment en
què Ascó aprovés la seva
candidatura, el passat 26
de gener, s'han aprovat 29
mocions en contra entre
ajuntaments i consells
comarcals. En total, avui dia
ja són 91 els consistoris i 9
els consells comarcals, la
Diputació de Lleida i el
Parlament de Catalunya que
s'han posicionat pública-
ment en contra de la ubica-

ció del magatzem nuclear a
Ascó, destacant, que d'a-
quests ajuntaments, deu
formen part de l'Associació
de Municipis en Àrees amb
Centrals Nuclears (AMAC).
La manifestació de diumen-

ge vinent a Móra d'Ebre
començarà al migdia al
Pont Vell de la localitat i fina-

litzarà a la Plaça de Dalt, on
es pronunciaran els parla-
ments. 
No obstant això, per a les
hores prèvies a la manifes-
tació, la CANC ha organitzat
dues caravanes de cotxes i

un tren antinuclear que por-
taran manifestants fins a
Móra d'Ebre. 

Montilla i Benach, convidats d’honor 
a la manifestació del 7-M

La CANC (Coordinadora
Anticementiri Nuclear
de Catalunya) ha enviat
al president de la
Generalitat, José
Montilla i al president
del Parlament català,
Ernest Benach, una
carta convidant-los a la
manifestació d’aquest
proper diumenge, 7 de
març, a Mora d’Ebre.

REDACCIO

«La comissió interministerial  pendrà una
decisió social i política, col·locant-lo allà on la
gent protesti menys», Sergi Saladié.

Pendre una decisió sobre la ubicació

«El petit pas d’un
petit poble cap a la

independència» 

28-F, Xerta!

Un dels detinguts era
company de pis de la

víctima.

Company de pis

Manifestació contra el magatzem de residus nuclears a Ascó.
cedida

REDACCIÓ
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El Santboià ha estat un dels
millors equips (si no el
millor) que ha passat pel
Municipal ampostí durant
aquesta temporada.
L’Amposta, per la seua
part, va estar a l’alçada i va
jugar amb la intensitat habi-
tual, tenint opcions per
avancar-se en el marcador
al primer temps o per
empatar en el segon, un
cop Monty va fer el 0-1
(minut 61).
La lluita amb el centre del
camp, l’actitud i el joc va
fer vibrar als aficionats en
un partit que va haver-hi de
tot. Sí, de tot. I és que a

més de futbol propi de la
Tercera divisió, van existir
altres anècdotes de les que
se n’ha parlat tota la setma-
na. 
Faltava un quart pel final
quan el porter visitant, Rafa
Leva, va tenir un enfronta-
ment amb un dels seus
defenses. Aquest va con-
testar-li i li va fer una espen-
ta per traure-se’l de sobre.
Va existir enfrontament. I el
porter va donar-li un cop.
Una agressió... a un com-
pany. L’àrbitre, tot i tractar-
se de dos jugadors del
mateix equip, va aplicar el
reglament i va mostrar la
targeta groga a cada juga-
dor. En el cas del Rafa
Leva, fou la segona i, per
tant, l’expulsió. 
Un fet curiós i que ha donat
que parlar. El dilluns ja es
va poder veure a FUTCAT, el
programa del CANAL 33 i a
MÉS ESPORT, a CANAL TE,
també vam comentar-lo per

la seua pecularietat.
Segons ha pogut saber
MÉS EBRE, el porter del
Santboià no és el primer
cop que protagonitza un
enfrontament amb un com-
pany, però sense la incidèn-
cia de ser amonestat. 
El tècnic del Santboià,
Quim Ayats, sobre l’afer,
lamentava que «estem fem

un bon futbol, com diumen-
ge al camp de l’Amposta
on es va veure un gran par-
tit, contra un equip, el
local, que em va agradar
moltíssim i que també va
jugar bé. Però s’està par-
lant més d’aquesta incidèn-
cia que no pas del nostre
joc. I això va ser només
una anècdota que hem d’in-
tentar que no torni a suc-
ceir».
Moreno Delgado, president
dels àrbitres catalans, ha
explicat que «és una situa-
ció curiosa però s’ha de
destacar que l’àrbitre va
aplicar el reglament.
Poques vegades passen

aquests enfrontaments
entre dos jugadors del
mateix equip. No obstant,
l’àrbitre va estar correcte».
Si més no, va ser una acció
de Telezapping. 
D’altra banda, dir que
l’Amposta, malgrat la
derrota, es manté en una
posició comoda: és desè
amb 38 punts. Ara està
pujant el Tourmallet perquè
després de rebre el
Santboià, diumenge visita
el líder l’Hospitalet (12 h) i
després rebrà el Prat. Pel
proper partit, Luis, Miguel i
Raül Lucha són baixa per
sanció mentre que
Gustavo, ja entrena, i Diego
ho són per lesió.  
Franc Artiga, tècnic de
l’Amposta, comentava que
«ells són totalment favorits
i més amb les baixes que
tenim. A més, s’hi juguen
molt. Nosaltres anem tran-
quils, amb confiança, a fer
el nostre partit».

La curiosa expulsió de Rafa Leva

L’Amposta va perdre
diumenge contra el
Santboià (0-1) en un
gran partit i en el que
va merèixer quelcom
més.

CF AMPOSTA

El porter del Santboià fou expulsat al camp de l’Amposta per agredir... a un company 

M.V.

L’Amposta, molt minvat per
les sancions, visita el camp

del líder, l’Hospitalet,
diumege 12 hores

Baixes

La Rapitenca va perdre diu-
menge a Cornellà (3-2) en un
partit en el que va anar de
menys a més. En els primers
deu minuts, els locals van
avançar-se amb el 2-0. La Ra-
pitenca va entrar en el partit
amb el gol de Villa, en trans-
formar una falta, i va tenir al-
tres opcions com un tret de
Roberto, en un final del pri-
mer temps molt intens. A la
represa va buscar l’empat.
Dins de les seus arribades,
va haver-hi un penal claríssim
no xiulat a Callarisa (va veure
la groga per possible simula-

ció). El Cornellà, al contraa-
tac va gaudir de dues op-
cions, una d’elles fou el 3-1.
Però el partit, obert fins el fi-
nal, va quedar incert amb el
gol de Sergi José. Amb el 3-
2, un altre penal no xiulat, ara
a Sergi José, i una opció de
Callarisa van poder valdre un
empat que l’equip, amb qui va
tornar Raül Teixidó a la titula-

ritat, va merèixer.
Però ja cal pensar en el

Reus, segon classificat. Un
gran derbi, diumenge. La Ra-
pitenca, amb 26 punts i fre-
gant la zona de descens, ne-
cessita guanyar. Jordi
Fabregat, el tècnic, declarava
que «a més de ser un partit
molt important per la nostra
situació, és il.lusionant, dels
que sempre agraden jugar.
L’equip està en un bon mo-
ment. La classificació és críti-
ca però la línia de joc és bo-
na. Hem de seguir
consolidant-la i treballar per
sumar els tres punts, cons-

cients de que davant tindrem
un rival d’entitat però, a la ve-
gada, d’aquells que motiva
enfrontar-t’hi». Miki es va le-
sionar el dimecres al genoll.
Falta saber el diagnòstic però
podria tenir afectats els lliga-
ments. Fabregat deia que «la
temporada està sent atípica,
entre lesions i sancions. De
totes formes, en el darrer
tram de la competició, estic
molt satisfet de la resposta
diària de tot l’equip. I això es
reflecteix sobre el camp. Està
unit i això és molt important.
Tinc plena confiança amb
tots els jugadors i, tots ple-

gats,  tenim il.lusió de que el
que parlem i treballem es ve-
gi al camp amb bons resul-
tats». 

Marc Bertomeu debutarà a
la Devesa. Sergi Grau i Cha-
vero tornen després de la
sanció. El juvenil Didac, lesio-
nat,  com Cristian i el porter
Miki, serà baixa. 

Units per un objectiu
La Rapitenca rebrà diumenge el Reus, segon classificat, amb necessitat de guanyar

REDACCIÓ

UE RAPITENCA-REUS DEPORTIU. EL GRAN DERBI. DIA DEL CLUB A LA DEVESA. DIUMENGE A LES 12 HORES

Franc Artiga, tècnic de l’Amposta.
CANAL TE

Miki s’ha lesionat.
CANAL TE

El porter Miki s’ha
lesionat al genoll. Marc
Bertomeu debutarà

Lesió

El Tortosa va fer un altre pas
endavant en guanyar el Poble
Sec (3-2) en un partit en el que,
tot i les baixes, va saber reac-
cionar i va assegurar tres punts
d’or. Quique, de penal, va mar-
car al primer temps (10’). Els
ebrencs haguessin pogut enca-
rrilar el duel però una indecisió

va suposar un penal i l’empat vi-
sitant. A la represa, el joc va ser
igualat fins que Oscar Benet,
molt llest, va establir el 2-1. El
Poble Sec va empatar acte se-
guit però aquest Tortosa va te-
nir nova resposta amb el gran
gol de Marc Vernet que va apro-
fitar una passada d’Henares,
molt actiu durant la tarda. El jo-

ve de Falset va reivindicar-se.
Ara el Tortosa és catorzè (amb
32 punts) i mira el futur amb
més confiança, possibilitats i
optimisme. Diumenge (17 h) vi-
sita el Guíxols: «no hem d’obli-
dar que, si acabés ara la lliga,
estem en posició de descens
compensat. Per tant, hem d’a-
nar partit a partit, igual com fins

ara, amb molta humiltat». So-
bre l’efecte Viñas com a revul-
siu, el tècnic deia que «és una
suma del treball de tots. Queda
molt. Hem de seguir». Recio
tornarà a la convocatòria. 

La reunió amb el coordinador
del futbol base ja va fer-se i
qualsevol possible confusió ja
està parlada i solucionada. 

El CD Tortosa torna a il.lusionar
Va guanyar el Poble Sec (3-2) i diumenge visita el Guíxols, rival directe

REDACCIÓ

EFECTE VIÑAS: DEU PUNTS DE DOTZE POSSIBLES. L’EQUIP, CATORZÈ, JA RESPIRA

El Tortosa juvenil va guan-
yar dissabte l’Europa (2-0) en
un partit en el que al primer
temps els visitants van jugar
millor (Josué va estar molt
encertat). El gol de Sergi
Ventura (al minut de la repre-

sa) va canviar la decoració i
el 2-0, de Sergi Curto ja va
decidir. Demà dissabte, visi-
ta al camp del Badalona (17
h). Cristian Ventura va tornar
a jugar amb el juvenil.

Amb el primer equip van
anar Maikel (fou titular) i Cris-
tian Arasa. 

Recuperació
El Tortosa guanya l’Europa (2-0)

REDACCIÓ

JUVENIL LLIGA NACIONAL

El context econòmic va
obligar als clubs a fer
unes planificacions pru-
dents per aquesta tempo-
rada. I així va ser. No faig
cap gran descobriment.
Ni molt menys. Tal com ja
sé sap, els pressupostos
van ser a la baixa i, tot i
això, en bona part dels ca-
sos les dificultats igual-
ment existiran per arribar
fins el final.

No obstant, estem ja al
mes de març i s’aproxima
la recta final de la cam-
panya, quan tot s’ha de
decidir. I la veritat és que
és hi ha moviment al mer-
cat. No sobta perquè, en
part, també es podia cal-
cular que les dificultats de
clubs per poder pagar el
pactat a jugadors obriria
la possibilitat de fitxar-los
a d’altres. Sí, podia ser ai-
xí. 

Es pot comprovar que
hi ha clubs que estan fent
esforços afegits per po-
der efectuar incorpora-
cions. O sigui, hi ha mer-
cat, tot i la crisi. Es ben
cert també que la majoria
de clubs que estan fitxant,
a la vegada, han tingut
baixes per lesió o n’han
donat. I així poden dispo-
sar d’uns euros per fer al-
tres inversions.

«No hi ha un euro a cap
lloc i ningú vol pujar, però
aquí tothom està fitxant»,
va dir fa dues setmanes
un convidat al CANAL TE, al
programa MÉS ESPORT. Bé,
això és sinònim d’il.lusió i
que en època de vaques
flaques hi ha un incentiu
perquè puguin arribar ale-
gries per un lloc quan en
manquen per uns altres. I
el que cal valorar és el tre-
ball i les ganes que hi està
posant la gent vinculada a
l’esport modest per tirar
endavant les seues enti-
tats, amb imaginació i llui-
ta. 

Mercat

L’opinió de Michel
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L’Alcanar va guanyar el Vila-seca, equip que viu en zona de des-
cens (1-0). La victòria és important després dels darrers resul-
tats (dues derrotes seguides) i perquè, d’aquesta manera, els
canareus es mantenen prop de la part alta de la taula. Són se-
tens, a set punts de la plaça de promoció. El partit va ser poc
vistós. El Vila-seca, necessitat i amb pocs recursos, va tancar-
se al darrera i va intentar travar-lo. L’Alcanar va dur la iniciativa
però va contagiar-se per moments del joc del seu rival i no va
disposar de la fluidesa necessària. Una de les millors jugades
del duel va significar el gran gol d’Alberto, amb una rematada
amb el cap. A la represa, amb l’1-0 i amb superioritat numèrica,
l’Alcanar no va passar angúnies tot i la incertesa del marcador.  

L’Alcanar no es desvincula del vagó
capdavanter de la classificació

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El CD la Cava va perdre diumenge passat contra la Canonja
(1-2). Una ensopegada en una jornada en la que l’equip de Can-
tó tenia les baixes de David Cid, Eros, J. Diego, Berkamp, Viz-
carro (2 partits de sanció), Cristian i David Pujol. «És cert que te-
níem moltes baixes però això tampoc ha de ser una justificació.
La veritat és que l’actitud no va ser l’adequada i no vam estar a
l’alçada», deia Robert Cantó que afegia que «n’haurem de parlar
perquè penso que és important que hi hagi confiança entre tots
i que es pugui gaudir dels entrenaments i de jugar els partits.
Però crec que també és clau que hi hagi més compromís». La
Cava és tercer (empatat a punts amb el segon). Demà (16.30
h) s’ha de refer a Torredembarra, equip que s’ha complicat.

La Cava, minvat per les baixes,
necessita refer-se a Torredembarra

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona va refermar la seua progressió. Porta tres victò-
ries seguides (deu punts de dotze) i s’ha allunyat de la zona com-
promesa. L’Ascó, un punt de nou, és cinquè a sis punts del líder.
Segons Rogelio, tècnic local, «la primera meitat va ser anivella-
da, amb poques opcions. L’Ascó va aprofitar la seua ja al final
fent el 0-1». A l’inici de la represa, Pete, de penal, feia el 0-2, que
«ja complicava molt la confrontació però a partir d’aquell mo-
ment vam reaccionar, entrant en situació amb l’1-2. I, acte se-
guit, vam remuntar en poc més de dos minuts. Amb el 3-2, vam
saber llegir el partit i, tot i els intents de l’Ascó, vam mantenir l’a-
vantatge». L’afició local va vibrar amb la respota del seu equip
que, en deu minuts i quan tot semblava decidit, va obtenir un
triomf de mérit que situa a l’Ulldecona amb 32 punts (dotzè). 

Remuntada èpica de l’Ulldecona
contra  l’Ascó (3-2)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Kuki Palanca (Torreforta) ja ha arribat a una entesa amb l’Ampo-
lla, segons ens informav fonts del club ahir dijous. Un bon reforç,
sense dubte. D’altra banda, dir que l’Ampolla va guanyar l’Icomar
i, d’aquesta forma, va sumar la tercera victòria seguida (2-1).
Com l’Ulldecona, s’allunya de la part compromesa (són onzens
amb 32 punts). El triomf té un valor afegit tot considerant que
l’Ampolla es desplaça ara a Vila-seca i a Valls. Angel Garciadesta-
cava que «vam fer un partit molt seriós, conscients de la im-
portància dels tres punts. Vam treballar molt davant d’un rival in-
comode i en ocasions magarruf». Barceló i Bargalló, al primer
temps, van marcar. Ramón Zaragoza va necessitar 7 punts al
front després de que el porter rival li donés una colzada.

Kuki Palanca (Torreforta),
nou fitxatge de l’Ampolla

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Sénia va guanyar el Cambrils U. (1-0) en un duel amb doble
valor de punts. Els seniencs van deixar un rival més enrera i, a
més, continuen escalant posicions a la taula. Són set jornades
seguides sense perdre (amb sis victòries). La progressió ha
comportat que el conjunt del Montsià hagi passat d’estar en
una posició incerta a ser el novè, amb 34 punts.

Els bons resultats són fruit de la confiança d’un equip que,
principalment, ha millorat en l’aspecte defensiu. I això li manca-
va. Ara administra els gols que aconsegueix i té més segure-
tat de cara la recta final del campionat. En la propera jonada
visitarà la Canonja, equip que està un punt per darrera a la tau-
la. Pol, determinant en aquesta temporada, va marcar.

La Sénia fa un punt i seguit en la
seua ratxa, amb un gol de Pol

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va empatar, dis-
sabte passat, amb el Sitges (1-
1). Un partit que es va compli-
car al minut 10 amb el gol dels
visitants que van aprofitar un
contraatac ben conduït i ben
culminat, amb la defensa local
descol.locada. El Sitges, a par-

tir d’aquell moment, va travar el
partit i el Roquetenc, malgrat
intentar-ho amb insistència, no
va poder trobar el premi fins
les acaballes del duel amb el
gol de Lluís (minut 80). L’estat
del camp tampoc va afavorir el
seu joc com tampoc la rigoro-
sa decisió del col.legiat de

mostrar-li la segona groga a Vi-
lanova a l’inici de la represa. El
Roquetenc va pressionar fins el
final però l’empat no es va
moure. Una victòria hagués sig-
nificat la tercera seguida a ca-
sa i, a més, reduir distàncies
amb un rival directe. Ja cal pen-
sar en una nova final, la de diu-

menge (12 h) al camp del cuer,
el Martorell. No es pot fallar
per tenir opcions de permanèn-
cia i més tenint en compte que,
en la jornada posterior, els de
Roquetes rebran el Torreforta.
Dos partits claus per tenir es-
perances. David Vilanova (fitxa
amb el S. Bàrbara) és baixa. 

La permanència del Roquetenc té
un peatge obligat a Martorell

Les opcions passen per guanyar al camp del cuer del grup

REDACCIÓ

PREFERENT 

El Remolins-Bítem va guan-
yar contra l’Aldeana (5-3) i es
manté ferm a casa. Es el líder
i qui ha fet més gols (70). L’ú-
nic déficit és que en rep molts
(40). Del derbi de diumenge
passat, Nacho Pérez, tècnic
del R.-Bítem, manifestava que

«en general, no vam fer un bon
partit. Per motius de planifica-
ció, estem en unes setmanes
de molta càrrega de treball i
això, sense ser excusa, es no-
ta. Tot i començar bé, amb
una opció de Marc, va ser l’Al-
deana qui va avançar-se en el
marcador i qui, després de
l’empat nostre, va gaudir d’un

penal que no va transformar i
que hagués pogut ser l’1-2».
Des de l’Aldea, recordaven
que «al primer temps vam es-
tar millor i podíem haver arri-
bat al descans amb un 1-3.
Però no va ser així i a l’inici de
la represa vam sortir del partit
amb dos gols gairebé se-
guits». Per la seua part, Nacho

deia que «durant els primers
20 minuts de la represa vam
jugar amb un ritme alt, tenint
opcions i fent els gols que van
sentenciar». Emili, Marc (2),
Jota i S. Ruiz van marcar pels
de Bítem amb qui va debutar
Joseph (cedit del Tortosa). El
visitant Sergio, que va fer un
hat-trick, va reduir distàncies ja
al final. L’Aldeana, que va des-
tacar l’arbitratge de Bítem, fa
sis jornades que no guanya i
està compromés. Diumenge
té un partit complicat: amb el
Reddis. Per al líder també ho
serà a Gandesa.  

El Remolins-Bítem torna a ser
líder en solitari de la taula

L’Aldeana, que va fallar un penal al primer temps, va cedir a la represa

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia ha recuperat la
seguretat al seu camp on,
després de ser molt irregular
durant el primer terç del cam-
pionat, ha guanyat els darrers
cinc partits. Diumenge va fer-
ho contra el Gandesa, un der-
bi en el que tots dos equips
es jugaven opcions de seguir
enganxats a les cinc primeres

places. 
El Gandesa, d’entrada, va

dur la iniciativa. El Catalònia,
ben armat, sortia al contraa-
tac i amb la velocitat d’Eugeni
i de Solla va tenir les primeres
arribades. Amb una d’elles, en
un córner, Eugeni va poder
controlar la pilota a plaer i va
engaltar un tret creuat que va
valdre l’1-0. El Gandesa no va

defallir i, amb un German mo-
tivat entre línies, va empatar
arran d’un penal que va trans-
formar Ramon. Però la clau
fou que, acte seguit, una ac-
ció de Solla per la dreta va
culminar-la Eugeni amb el 2-1.
A la represa, el Gandesa va
pressionar i va tenir opcions
clares. Però no va marcar i al
75 va acusar la irregularitat

defensiva que va oferir en el
duel. Fatsini penja una pilota i
Solla, amb una bona arribada
i entrant sol, va sentenciar
amb el 3-1. El partit va fractu-
rar-se i el Catalònia, amb es-
pais, va fer el 4-1. El resultat
va ser inflat però va decidir
l’encert dels locals davant un
Gandesa feble en l’aspecte
defensiu.  

El Catalònia es fa fort a casa
Cinquena victòria seguida a la Santa Creu, contra el Gandesa (4-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Eugeni (3) i Solla van
marcar pels jesusencs que
són vuitens (34 punts)

Gols

Els de Guillermo
Camarero van empatar
en la jornada passada
contra el Sitges (1-1)

Empat

Una acció del partit de diumenge, entre el Catalònia i el Gandesa.

CANAL TE
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L’Horta, amb tres gols de Jordi Prats i un de Salva, va guanyar
al camp del cuer, el filial de l’Aldeana (1-4). Amb el triomf, tercer
seguit fora de casa, els de Chema s’han situat en la sisena plaça
dins d’un grup d’equips entre els que està l’Olímpic (38 punts),
Batea i Camarles, que també en tenen 36, i l’Amposta B (34),
que lluitaran per enganxar-se a les primeres cinc places. 
El filial de l’Amposta, per la seua part, va remuntar al camp del
del Remolins-Bítem (1-4). Els de Bítem van avançar-se en el mar-
cador amb un gol de Montserrat, a la sortida d’un córner, però
Oscar Camarero i Pastor, en cinc minuts, van capgirar-lo (24 i
29). A la represa, el partit va estar obert, amb incertesa, fins que
Meca va fer l’1-3. Masdeu va aconseguir el quart gol. 

L’Horta i el filial de l’Amposta
progressen amb els seus triomfs

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Benifallet va fer un pas importantíssim per mantenir opcions
de permanència. El partit, a Masdenverge, era clau en aquest
sentit i els jugadors que ara entrena José Luis Margalef n’eren
conscients. Van jugar ben posats i van aprofitar la seua ocasió
per avançar-se en el marcador, amb el 0-1, gol de Povill. El Mas-
denverge va intentar reaccionar i va gaudir d’opcions però, amb

els minuts, va jugar més precipi-
tat. La derrota compromet al
conjunt de Moncho. El Vilalba,
per la seua part, va empatar a
casa contra la Rapitenca B (1-1)
i segueix compromès.

Oxigen per al Benifallet que es recupera
al camp del Masdenverge (0-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Tivenys, que va guanyar al camp del Catalònia B (0-1), es
manté en una situació òptima, en la lluita per l’ascens. La moti-
vació del conjunt d’Arnau li va portar a una victòria que es va for-
jar amb el gol de Khalid, als deu minuts de la confrontació. El Ti-
venys té, demà dissabte, un altre partit clau en les seues
aspiracions: rebrà un dels líders, el Ginestar, equip del que ac-
tualment el separen vuit punts. 

La situació a la part alta de la taula segueix ajustada i és que
els primers classificats no cedeixen i guanyen els seus partits.
Flix, Campredó, Alcanar i el propi Tivenys estan a l’expectativa
de que els de dalt punxin per poder fer el salt. La propera jor-
nades és important en aquest sentit pel conjunt del Tivenys.  

El Tivenys, amb deu jornades sense
perdre, també està a la pomada (0-1)

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

Gaspar Estupinyà, tècnic del Batea, comentava que «vam fer un
gran partit i, excepte una fase inicial del segon temps, vam do-
minar i vam tenir opcions, a més dels gols. Vam merèixer el
triomf». El Batea, amb 36 punts, és setè.
Juanjo Balfegó, tècnic de la Cala, comentava que «és cert que
vam anar amb nombroses baixes però, malgrat això, he de des-
tacar l’equip perquè es va buidar i va estar ben posat. Va ser a
la represa, arran de l’1-0, quan vam baixar. I el segon gol ja va
decidir. No és cap justificació però, per mi, dos dels gols, van
ser en fora de joc». Balfegó afegia que «hem de seguir treballant,
intentant recuperar jugadors i mantenint la bona línia que portà-
vem». L’Ametlla, amb dues derrotes seguides, és tercera, a qua-
tre punts del segon. 

L’Ametlla, amb nombroses baixes,
perd al camp del Batea (3-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Camarles va veure trencada la ratxa de set victòries con-
tra l’Olímpic (3-5), en un duel entre dos rivals directes en la
lluita per les primeres places. A la primera meitat, dins de la
igualtat, el Camarles va dur més la iniciativa, tot i que
l’Olímpic fou més efectiu i va aconseguir dos gols en dues
accions d’Alberto, que un defensa local va desviar. A la repre-
sa, segons Ramon Barbosa, tècnic del Camarles, «vam estar
desconeguts amb unes errades defensives imperdonables
que van fer que al minut 65 de partit anéssim perdent per 1-
5. Posteriorment, vam intentar rectificar aquesta apatia però
ja va ser tard». Alberto, que tornava a Camarles, diumenge
com a rival, va fer tres gols. Santi i Agustí, els altres. Ruben,
Jordi Mauri i Jesús van marcar els locals. 

L’Olímpic de Móra trenca la ratxa de
victòries del Camarles (3-5)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Santa Bàrbara, per compensar les baixes que té per lesió
i que el limiten, ha fitxat a David Vilanova, jugador que estava
al Roquetenc i que ja va pertànyer al Santa fa dos anys, i a.
Quique Forcadell, defensa que jugava al R.-Bítem i que, com
el seu germà, el porter Albert , s’incorpora al Santa Bàrbara.

D’altra banda, el conjunt planer va perdre diumenge a El Pi-
nell (2-0). El tècnic local, Albert Lizaso, reconeixia que «el S.
Bàrbara va dominar més el joc però nosaltres vam ser efec-
tius i a la segona meitat vam decidir amb els gols de Sergio
Rodriguez i de Ramos. Un triomf important per trencar la rat-
xa negativa». Des de Santa Bàrbara es deia que «és cert que
vam dominar més, però fou un domini infructuós perquè no
vam poder reflectir-lo al marcador».

David Vilanova (Roquetenc) i Quique
(R. Bítem) fitxen amb el S. Bàrbara

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Perelló, amb dos gols de
Franc Moreno, va sumar un
nou triomf, tercer seguit, que
li permet ampliar distàncies.
El tècnic d’El Perelló, Harry
Arraut, no va poder estar al
partit perquè el mateix diu-
menge va ser pare. Robert

Avinyó, segon entrenador,
opinava que «a la primera
meitat ens vam avançar arran
d’un penal que va transformar
Franc Moreno. Però, en gene-
ral, el joc va ser molt travat,
amb un parell d’opcions per
cada equip. La nostra, la més
clara, fou una rematada de

Fouat al pal i un altre penal
que no fou xiulat». A la repre-
sa, segons Robert, «nosal-
tres vam estar més ben
posats, controlant el joc i fent
el 2-0 que ja va sentenciar. En
els darrers minuts, quan ells
van aprofitar una indecisió
nostra, va venir el 2-1 que, no

obstant, no va fer perillar la
victòria». El davanter Alex va
debutar. Paco Vidal, segon
entrenador del Deltebre,
també va fer funcions de pri-
mer tècnic perquè Rogelio,
per motius personals, no va
poder estar. Paco deia que
«va ser un partit igualat en el
que nosaltres vam disposar
d’ocasions. Però no vam ser
efectius i el Perelló, més
encertat, va decidir-lo al seu
favor». El Deltebre queda
lluny ara de la lluita per les pri-
meres places. 

El Perelló referma el segon lloc després
de guanyar el Deltebre (2-1)

Els de Harry estan a quatre punts del tercer classificat
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Jesús i Maria, líder invicte
del grup ebrenc de Segona,
va fer un altre pas endavant
en el seu camí cap a un
ascens que serà anticipat.
Amb antelació. 
Diumenge va saber sofrir
davant d’un rival, el
Corbera, que, com tots els
que juguen contra el líder,

ho va fer hipermotivat. El
Corbera va treballar molt en
defensa buscant frenar la
fortalesa del Jesús i Maria.
Va aconseguir-ho per
moments i principalment en
els primers minuts, tot i que
cal dir que el líder va gaudir
d’opcions per obrir el mar-
cador aviat. 
El partit, a mesura que

avançava, estava igualat.
No obstant, una de les
poques badades defensives
dels visitants, va valdre l’1-0
en una acció ben estudiada
del líder. Jefrey va traure un
córner, Dani va pentinar al
primer pal i Iku va marcar al
segon. 
Amb l’1-0, el partit va seguir
sent intens. El Corbera ho

intentava, però les seues
ocasions, amb trets de falta
de Gumiel, les va avortar
Joan amb encert.
A la represa, la tònica va ser
la mateixa. Els locals
haguessin pogut decidir
amb un penal que el porter
rival va aturar al pichichi
Ferreres. El segon gol no va
arribar i la incertesa va exis-
tir fins el final per l’ajustat
del marcador. No obstant,
la seguretat defensiva del
líder (és el màxim golejador
i també el menys golejat) li
va permetre sumar una
nova victòria (12 de 12 a
casa). Diumenge vinent

(16.15 h) la imbatibilitat del
líder, que manté 14 punts
d’avantatge respecte el
segon, tindrà una nova
prova fora de casa. En
aquest cas a Santa
Bàrbara. Serà un partit
especial per diversos juga-
dors del Jesús i Maria que
són de la localitat planera. 

Santa Bàrbara, proper desplaçament
del líder de líders ebrenc

El Jesús i Maria, amb gol d’Iku, va vèncer el Corbera (1-0)
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Jesús i Maria està a
catorze punts del segon
classificat, el Perelló,
quan resten dotze
jornades.

Avantatge

Sergi Albert i Gimenez,
Defensor del Club i Cap
d’Observadors Federatius
de FCF estarà avui diven-
dres (19.30 hores) a la
Delegació de les Terres
de l’Ebre, a Tortosa.

Tal com va informar
Sergi Albert la setmana
passada en una entrevista
a MÉS EBRE, la trobada ha
de servir, entre altres co-
ses, per anomenar un De-
fensor del club a l’Ebre. 

Visita de Sergi
Albert, avui

A la delegació de la FCF

El davanter de la UE Deltebre, Xavi Gilabert, va lesio-
nar-se de forma fortuïta el diumenge passat, al camp
d’El Perelló. Les molesties i el simptomes que tenia ja
van fer pensar en una lesió important al seu genoll. Di-
mecres el jugador de Roquetes va anar a Barcelona, per
ser visitat. El diagnòstic: lligaments creuats trencats i
una distensió a l’intern. I falta, pendents dels resultat de
la resonància magnètica, saber com està el menisc. Una
greu lesió que l’obligarà a passar pel quiròfan. Des d’a-
quí, com a Didac del Jesús i Maria B, (i a tots els espor-
tistes que pateixen lesions) el màxim suport. A la plana
17, la plantilla del Jesús i Maria va donar ànims al porter
del filial i delegat del primer equip. 

El davanter Xavi Gilabert diu adéu a
la temporada per una lesió al genoll

Jugador de la UE  Deltebre

El Vilalba, que va empatar
amb la Rapitenca B (1-1),
no reacciona

Empat
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PRÒXIMA JORNADA

Diumenge
Benifallet-Pinell (16 h)

S. Bàrbara-J. i Maria (16.15 h)
Corbera-Aldeana (17 h)

Horta-Rem. Bítem (16.30 h)
Amposta-Vilalba (17 h)

Rapitenca-Perelló (17.45 h)
Deltebre-Batea (16 h)

l’Ametlla-Camarles (16 h)
Olímpic-Masdenverge (16 h)

RESULTATS
22a jornada Segona regional

Rem. Bítem-Amposta              1-4

Aldeana-Horta 1-4

Pinell-S. Bàrbara 2-0

Jesús i Maria-Corbera       1-0

Vilalba-Rapitenca 1-1

Perelló-Deltebre 2-1

Camarles-Olímpic 3-5

Masdenverge-Benifallet 0-1

Batea-Ametlla 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 22 76 22 60

2. Perelló  22 47 30 46

3. Ametlla  22 41 27 42

4. Pinell  22 44 27 40

5. Olímpic   22 49 34 38

6. Horta     22 42 27 36

7. Batea 22 40 27 36

8. Camarles 22 38 36 36

9. Amposta  22 36 27 34

10. Deltebre 22 41 36 33

11. Rapitenca 22 51 40 29

12. S. Bàrbara 22 45 36 29

13. Corbera   22 40 41 26

14. Masdenverge 22 28 44 22

15. Vilalba   22 25 52 18

16. Benifallet         22 28 54 16

17. Rem. Bítem          22 27 56 14

18. Aldeana    22 20 102 3

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Tivenys-Ginestar (16.15 h)
Móra Nova-Catalònia (16.30 h)
Roquetenc-Fatarella (16.30 h)
Campredó-Rasquera (17 h)

Diumenge
Tivissa-Alcanar (17 h)

Atlas Tortosa-J. i Maria (15.30 h)
Godall-Arnes  (16.15 h)

Torre Esp.-Ulldecona (16.15 h)
Flix-Benissanet (16 h)

RESULTATS
21 jornada Tercera regional

Jesús i Maria-Campredó 0-3

Ulldecona-Flix 3-4

Alcanar-Atlas Tortosa 2-1

Catalònia-Tivenys 0-1

Fatarella-Benissanet 2-1

Rasquera-Móra la Nova                        1-5

Roquetenc-Tivissa 8-0

Godall-Ginestar 0-4

Arnes-Torre Espanyol                           3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Ginestar                 21 67 32 46

2. Roquetenc   21 56 22 46

3. Flix           21 64 28 43

4. Móra Nova    21 34 15 43

5. Campredó  21 42 20 41

6. Alcanar              21 34 22 39

7. Tivenys            21 54 28 38

8. Godall 21 44 36 34

9. Benissanet   21 30 35 32

10. Catalònia  21 33 25 30

11. Tivissa 21 39 51 25

12. Fatarella              21 28 51 24

13. Atlas    21 32 32 23

14. Arnes 21 29 49 20

15. Rasquera 21 35 57 20

16. Ulldecona          21 29 45 17

17. J. i Maria 21 26 65 9

18. Torre Espanyol   21 17 80 3   

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA )
Dissabte

Icomar-Valls (17 h)
Torredembarra-la Cava (16.30 h)

Diumenge
Vilaseca-Ampolla (16 h)

Canonja-la Senia (11.45 h)
Cambrils U.-Catalònia (17 h)

Gandesa-Rem. Bítem (16.30 h)
Aldeana-Reddis (16.30 h)

Hospitalet-Ulldecona (16.15 h)
Ascó-Alcanar (17 h)

RESULTATS

22 jornada, Primera regional

Reddis-Hospitalet 4-0

Catalònia-Gandesa 4-1

Ampolla-Icomar 2-1

la Cava-Canonja           1-2

la Sénia-Cambrils U      1-0

Rem. Bítem-Aldeana 5-3

Ulldecona-Ascó 3-2

Alcanar-Vilaseca 1-0

Valls-Torredembarra 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 22 70 40 45

2. Reddis        22 45 27 42

3. la Cava     22 48 32 42

4. Valls 22 46 31 41

5. Ascó   22 36 29 39

6. Gandesa             22 47 36 35

7. Alcanar     22 42 31 35

8. Catalònia            22   53 33 34

9. la Sénia 22 30 26 34

10. Canonja 22 34 38 33

11. Ampolla            22 30 28 32

12. Ulldecona 22 38 43 32

13. Torredemb. 22 41 41 30

14. Aldeana 22 30 49 22

15. Cambrils U.  22 29 58 20

16. Icomar    22 22 46 15

17. Vilaseca            22 20 45 15

18. Hospitalet            22 23 51 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Torreforta-Pub. Cases

Sitges-Ol. Can Fatjó

S. Ildefons-Catllar

Mollerussa-Vista Alegre

Morell-Camp Clar

Viladecans-Alcarràs

Canyelles-Horta

Martorell-Roquetenc (diu 12 h)

Cervera-Cambrils

RESULTATS

22 jornada, Regional preferent

Alcarràs-Canyelles 5-2

Roquetenc-Sitges 1-1

Camp Clar-Cervera             2-0

Ol. Can Fatjó-St. Ildefons     2-1

Catllar-Mollerussa 2-1

Vista Alegre-Morell             1-3

Horta-Torreforta 1-0

Pub. Cases-Martorell           1-1

Cambrils-Viladecans 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 22 52 25 53

2. Horta     22 37 14 43

3. Vista Alegre       22 49 31 43

4. Pub. Cases 22 43 38 39

5. Alcarràs   22 38 33 35

6. Cervera        22 36 34 34

7. Cambrils   22 35 31 33

8. Camp Clar      22 44 36 31

9. Catllar 22 31 41 31

10. S. Ildefons           22 40 34 30

11. Canyelles        22 44 52 30

12. Sitges                 22 32 36 26

13. Torreforta            22 26 27 25

14. Morell 22 27 32 25

15. Mollerussa           22 35   41 25

16. Roquetenc 22 24 34 21

17. Viladecans           22 22 37 21

18. Martorell             22 21 60 5

Regional preferent

Eugeni, que va fer tres gols, en el moment de marcar el primer.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Catalònia va guanyar
el Gandesa amb tres gols
d’Eugeni del Cerro. Solla
va marcar l’altre dels de
Camarero (4-1).

Hat-trick d’Eugeni
PRÒXIMA JORNADA  

Pobla Mafumet-Olesa
Santboià-Balaguer

Hospitalet-Amposta
Prat-Palamós

Blanes-Benavent
Premià-Europa

Rapitenca-Reus
Castelldefels-Cornellà
Vilanova-Llagostera

Cassà-Manlleu

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 27 18 7 2 57 10 61
2. Reus 27 17 6 4 57 20 57
3. Santboià             27 13 9 5 49 35 48
4. Manlleu 27 12 11 4 37 24 47
5. Prat      27 13 6 8 39 26 45
6. Cornellà            27 12 9 6 31 32 45
7. Europa         27 11 10 6 42 33 43
8. Balaguer      27 11 8 8 42 35 41
9. Llagostera      27 11 6 10 40 35 39
10. Amposta              27 9 11 7 43 41 38
11. Palamós             27 9 5 13 33 36 32
12. Vilanova                      27 8 8 11 34 45 32
13. Castelldefels 27 8 6 13 36 48 30
14. Cassà 27 8 5 14 36 49 29
15. Benavent 27 7 8 12 30 49 29
16. Pobla Mafumet             27 7 6 14 32 44 27
17. Rapitenca                    27 7 5 15 34 49 26
18. Premià                        27 7 5 15 24 35 26
19. Blanes   27 6 6 15 32 53 24
20. Olesa      27 3 9 15 20 49 18

Tercera divisió RESULTATS
27a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
Peralada-Poble Sec

S. Cristobal-Banyoles
Tàrrega-Santfeliuenc
Vilassar-Vilafranca

Sants-Rubí
Masnou-Mataró

Gramenet-Montcada
Iberiana-Muntanyesa
Igualada-Marianao
Guíxols-Tortosa

RESULTATS
25 jornada, Primera catalana

Santfeliuenc-S. Cristobal 1-1

Rubí-Vilassar 2-2

Montcada-Masnou 0-5

Muntanyesa-Gramenet 1-0

Marianao-Iberiana 2-1

Vilafranca-Tàrrega 2-1

Banyoles-Peralada 1-0

Guíxols-Igualada 2-2

Tortosa-Poble Sec 3-2

Mataró-Sants 1-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 25 43 19 54

2. Muntanyesa             25 39 25 45

3. Gramenet      25 46 27 43

4. Santfeliuenc 25 34 27 42

5. S. Cristobal 25 34 25 40

6. Masnou    25 45 33 39

7. Sants 25 38 30 39

8. Igualada     25 32 37 39

9. Peralada 25 34 36 38

10. Tàrrega 25 32 29 37

11. Rubí         25 37 30 36

12. Poble Sec            25 40 41 34

13. Guíxols                25 31 30 32

14. Tortosa   25 27 33 32

15. Montcada          25 32 34 31

16. Banyoles 25 24 41 29

17. Iberiana        25 31 41 25

18. Mataró 25 32 40 19

19. Marianao              25 24 46 19

20. Vilassar 25 19 50 15
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La Secretaria General de
l’Esport, conjuntament
amb l’Institut Català de les
Dones (ICD) i el
Departament d’Educació,
han programat per segon
any consecutiu la jornada
formativa «Esport i
Dones».
L’interès de la Secretaria
per aquesta temàtica ha
comportat l’organització
d’aquesta segona jorna-
da: «crèiem que serà molt
important la presència,
tant de clubs i esportistes

com de coordinadors i
coordinadores del Pla
Català d’Esport a l’Escola
de les nostres comar-
ques, ja que de ben segur
serà molt positiva per
seguir amb la creixent
dinàmica de l’esport al
nostre territori», ha expli-
cat Jordi Gaseni, respon-
sable territorial de l’es-
port. 
Enguany, la jornada for-
mativa es celebrarà el dis-
sabte 13 de març a la
sala d’actes del Viver
d’Empreses Baix Ebre-
Innova, situat al polígon

Industrial Venta Nova, par-
cel.la nº 0, de Camarles.
L’escola catalana de
l’Esport certificarà l’as-
sistència als participants
a la Jornada.
Per inscriure's, cal

adreçar-se a la
Coordinació territorial de
l'Esport a les Terres de
l'Ebre, mitjançant el
correu electrònic: 
gconsarnau@gencat.cat o
al telèfon 977 448 230.

Esports i ICD organitzen la II Jornada
de Formació «Esport i Dones»

Serà la segona edició
de la jornada formati-
va «Esport i Dones».
Tindrà lloc el proper
dissabte dia 13 de
març, a la localitat de
Camarles.

ACTUALITAT

Serà el dissabte dia 13 de març a la sala d’actes del Viver d’Empreses de Camarles

REDACCIÓ

L’Amposta LAGRAMA va per-
dre en la seua visita a la
pista del Granollers, cuer
del grup (27-25). L’equip va
afrontar el partit un  xic aco-
modat i li va costar situar-se
davant d’un rival voluntariós
i que va tenir com aliat el cri-
teri arbitral que, segons el
club ampostí, fou molt desi-
gual. Amb tot, al descans va
arribar-se amb victòria local
per 13-11. El conflicte, sem-
pre segons el club ebrenc,
s’origina a la segona meitat
quan l’Amposta va avançar-
se amb el 22-24. L’acta, en
aquell moment, reflectia  un
24-24. Davant de les pro-
testes visitants, es va revi-
sar però «només» se li va

restar un gol a l’equip del
Vallès. El partit, amb l’am-
bient enrarit per aquest
motiu, va seguir i el
Granollers va acabar remun-
tant imposant suposada-
ment per 27-25. Aquesta
incidència cal dir que va
pesar anímicament en
aquell instant. L’Amposta,
amb el video, ha fet les
seues reclamacions per
demanar «actuacions i san-
cions» per tot plegat.

L’Amposta presenta
reclamacions 

Va perdre a la pista del cuer, el Granollers (27-25)

REDACCIÓ

HANDBOL

L’Handbol Tortosa
HIDROCANAL ha rebut aques-
ta setmana la notificació
de la FCH conforme li ator-
ga l’organització de la Fase
Final del Campionat de
Catalunya  en categoria pri-
mera Sènior Femenina, els
dies 27 i 28 de març.
D’altra banda, cal dir que
l’equip tortosí ja ha assolit
la classificació per disputar
aquesta Fase Final, ocu-
pant actualment la primera
plaça. Diumenge passat,

en el derbi i amb ambient
al pavelló, va guanyar con-
tra el CE Tortosa (18-37).
Demà dissabte (16.30) al
pavelló de Ferreries rebrà
el segon classificat, el
Valldoreix. 

Els dies 27 i 28 de març
REDACCIÓ

HANDBOL

La Fase Final sènior femenina
es disputarà a Tortosa

El cap de setmana va tenir
lloc la Confrontació Catalana a
Banyoles. I els representants
ebrens van brillar, obtenint
dos primers llocs en les dues
jornades. El dissabte, el
Nàutic Amposta va vèncer en
2 skull masculí i femení; en 2
skull cadet femení; en 2 skull
cadet masculí; en 2 sense
juvenil masculí; en 2 sense
skull veterà; en skiff cadet
femení i en 4 sense juvenil
masculí. El Rem Tortosa va
guanyar en 2 skull masculí i

femení; en skif sènior mascu-
lí; en 2 skull sènior masculí; en
4 skull infantil femení; en 2
skull infantil masculí i en 4
skull sènior masculí. I diumen-
ge, el Rem Tortosa va guan-
yar en skiff femení; skiff mas-
culí; en 2 skull infa. femení: en
4 skull infantil masculí i en 4
sense senior masculí. I
Amposta va fer-ho en 2 sense
cadet femení: Skiff infa. feme-
ní i 4 skull juv. masculí. A més,
Amposta i Tortosa van ser pri-
mers amb el bot mixte del 2
sense sènior masculí. 

Els ebrencs brillen a Banyoles
REDACCIÓ

REM

La segona edició de la Cursa
de Muntanya «la Cameta
Coixa de Miravet», tercera
del Circuit ebrenc, va comp-
tar amb 516 participants
(306 a la carrera  i 210 en la
marxa). A nivell de la compe-
tició, cal destacar les victò-
ries d’Ahmed El Qayed (UEC
Tortosa) i de Ragna
Cathelijne Debats (CEXerta),

La prova va organitzar-la
l’Associació Juvenil Covalta
amb l’ajuntament de la locali-
tat riberenca. Per tant, com
a Benifallet i Ginestar, «la
Cameta Coixa» fou un exit de
participació i de competició.
La propera cita serà el dia
14 de març amb la II Pujada
a la Foradada de la Ràpita.
La següent, a la Pobla
Massaluca, el dia 28.  

El Qayed i Debats guanyen la
prova de Miravet

Van haver-hi més de 500 participants
REDACCIÓ

CURSES DE MUNTANYA

La plantilla i el tècnic del
primer equip del Jesús i
Maria van fer un reconei-
xement per donar suport
al seu delegat, Didac, el
diumenge passat al camp
de l’Aube, poc abans del
duel que el conjunt roig-i-
blanc havia de disputar
contra el Corbera.
Didac, a més de delegat
del primer equip, és por-
ter del filial del Jesús i
Maria. I va ser jugant amb
aquest equip quan va

sofrir una greu lesió amb
els lligaments creuats del
seu genoll trencats, en un
partit contra la Torre de
l’Espanyol.
Diumenge passat, imat-
ges que ja es van poder
veure el dilluns a CANAL TE,
al programa MÉS ESPORT,
els jugadors van sortir al
camp amb una samarreta
d’ànim al seu company
(imatge de la foto). Un fet
que destaca el bon
ambient i l’amistat que hi
ha al club de l’Aube.

Suport a Didac
REDACCIÓ

«Irregularitats a la taula
d’anotacions, amb l’acta
del partit a la segona
part».

Motius

«Serà molt positiva per
seguir amb la creixent
dinàmica de l’esport al
nostre territori»

Progrés

El Volei Roquetes, líder de
la competició, va vèncer (3-
1) en la divuitena jornada
de Segona catalana, al
Sant Just, segon: 25-22,
23-25, 25-18 i 25-23.
Aquest triomf ja gairebé
assegura l’ascens al club
roquetenc. Un fet molt
meritori i premia la il.lusió i
el treball d’aquest club que
amb l’impuls dels seus
jugadors manté viva la
flama d’un esport històric a
la localitat del Baix Ebre.

Els jugadors són: Cuevas,
Bernat, Orduña, Guijarro,
Rupérez, Quero, Kalamen,
Ejarque, Montesó, Allepuz i
Mulet.
D’altra banda, elñ cadet va
imposar-se al del Barça per
3-0 i, d’aquesta forma, té
més prop el primer lloc de
Catalunya i, poder anar, al
Campionat d’Espanya. 
Un altre repte i un altre
incentiu per al club que, ja
des de la base, treballa
perquè el futur del volei a
Roquetes estigui garantit.
Enhorabona.

El Volei Roquetes acarona
l’ascens de categoria

El cadet va guanyar el Barça 3-0

REDACCIÓ

VOLEI

La FCH ha atorgat
l’organització d’aquesta
Fase Final al Club
Handbol Tortosa
HIDROCANAL.

Organització

Jugadors del Jesús i Maria amb la samarreta d’ànim a Didac.
Cedida

Jordi Gaseni, responsable territorial de l’Esport.
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Avui: JOSEP RODRIGO, REGIDOR DE TURISME A L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA

La Passió d’Ulldecona és
considerada per molts,
l'espectacle teatral més
important de les Terres de
l’Ebre i de les comarques
veïnes del Maestrat, aple-
gant any darrera any un
gran nombre de públic,
molt fidel a la representa-
ció. Però el MÉS EBRE ha
volgut saber més sobre
aquest espectacle i hem
considerat de rigor, tenint
en compte que aquest
proper diumenge, 4 de
març, comença la Passió,
fer una entrevista a Josep
Rodrigo, regidor de turis-
me de l'Ajuntament
d'Ulldecona, que tot i com
ell ha manifestat «jo no
sóc qui ho porta», com a
ulldeconenc ens podrà
explicar el que representa
per al poble. 
Abans d'iniciar l'entrevista
des d'aquesta redacció
volem fer saber, que
darrera de la Passió
d'Ulldecona, està el
Patronat, una entitat cultu-
ral, formada per més de
cent-vuitanta persones,

que té com a finalitat la
divulgació de la cultura
tradicional catalana, a tra-
vés de la representació de
diferents espectacles tea-
trals, la formació dels
alumnes a l'escola de tea-
tre, així com la participa-
ció en la vida cultural del
municipi. Tot i que, la
representació d'aquest
obra teatral va ser la fina-

litat primera per la que es
crear l'entitat i el que li va
donar nom a la mateixa. 
Més Ebre: Josep, com a
regidor de turisme ens
interessa molt el teu punt
de vista, però com a ullde-
conenc encara més. Què
representa per a tu La
Passió d'Ulldecona?
Josep Rodrigo: Un refe-
rent, una carta de presen-
tació, una eina de promo-
ció del nostre poble, i que
a més, aplega molta gent
al seu voltant, disposada
a difondre el nostre ric
patrimoni cultural. Crec
que tots hem format part
de la representació, o
coneixem algú altre de la
família o amics. Jo recor-
do un bon grapat d'anys
sortint cada diumenge,
fent de poble, va ser una
bona experiència i que
potser tornaria a repetir,
això si, quan disposi de
més temps. El Patronat de
la Passió és una mostra
més del ric teixit associa-
tiu que des de fa molts
anys tenim al poble.

ME: La Passió ha esdevin-
gut un espectacle de
referència al nostre terri-
tori. Quines consideres
que han estat les claus
per aconseguir-ho? 
JR: Sense cap mena de
dubte, la gent, sense
totes aquestes persones
que porten mesos, alguns

anys,  preparant-ho tot La
Passió mai hagués arribat
a aquest nivell. Hi pot
haver un teatre millor o
pitjor (estem treballant
per a millorar-lo), hi pot
haver més efectes espe-
cials, o més bons equips,
si, però si no hi ha gent
tot això no serveix per a
res, i aquesta és la clau. 
ME: Una de les entitats
col·laboradores és el
propi ajuntament. De
quina manera col·laboreu?
JR: A part de les
instal·lacions, que actual-
ment estan en fase de
millora i que enguany
encetarem una nova etapa
d'aquesta reforma, i les
ajudes de l'àrea de cultu-
ra, cada any ens coordi-
nem per a que plegats
puguem promocionar de
forma conjunta els nos-
tres actius turístics. 
ME: A nivell turístic,
podem dir que La Passió
d'Ulldecona és un bon
reclam?
JR: Tenir la representació
de La Passió per la tarda
és l'excusa perfecta per a
que els visitants puguin
pel matí visitar el nostre
Casc Antic, els secrets
dels seus carrers, la belle-
sa de l'Església, o bé
conèixer el nostre patri-
moni més ancestral al
Centre d'Interpretació de
l'Art Rupestre, i com no
acabar amb una degusta-
ció d'oli. Tot l'equip de
Turisme està involucrat
durant aquests diumenges
de representació, sabem
que promocionar-nos per
aquesta via pot arribar a
ser una important camí
d'arribada de visitants. La
mateixa representació

compta amb reconeixe-
ments especials dintre del
món del turisme, per tant
és per ella mateixa un
referent turístic del nostre
territori. 
ME: Els que enguany visi-
tem el poble per poder
gaudir de l'espectacle, el
veure'm minvat per la
crisi? O La Passió no se
n'ha ressentit?
JR: Hi ha massa il·lusió i
feina feta per a que la
crisi hi pugui incidir, supo-
so que com a tot arreu la
situació econòmica global
es nota, però quan l'actiu
més important són les

persones això te solució;
treball, motivació i tirar
endavant. Els diners són
importants però no ho són
tot, i si hi ha creativitat i
ganes es poden fer mol-
tes coses. 

ME: Parlem d'un especta-
cle consolidat, els ulldeco-
nencs podeu imaginar-vos

sense la Passió o això mai
passarà?
JR: Jo no m'ho puc imagi-
nar, tot i que res dura per
sempre, crec que a La
Passió li queda corda per
a anys, hi ha molt jovent, i

ells se n’encarregaran d'a-
nar estrenant temporada
a temporada.

«Sense dubte, ha estat possible gràcies a les
persones que porten mesos, i alguns fins i tot
anys, preparant-la... Ells són la clau»

Un espectacle clau al territori

«Hi ha massa il·lusió i feina feta, per a que  la
crisi hi pugui incidir... Els diners són
importants però no ho són tot»

La crisi no afecta a La Passió
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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
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Els carbassons farcits, una recepta fàcil i molt baixa en calories, 
ideal per a aquells dies que ens toca menjar verdura i volem trencar amb la monotonia de les verdures bullides

Per fer la recepta d’a-
vui, necessitarem els se-
güents ingredients (per
dos persones): 2 carbas-
sons, 400 grams d’espi-
nacs (congelats,  per
exemple) ,  1 terr ina de
formatge fresc, formatge
rallat (mozzarella o algun
altre que es pugui «des-
fer» fàcilment), 1 cullera-
deta d ’o l i ,  un pessic de
sal ,  herbes aromàt ices.
Posarem el forn a escal-
far a 210º i tal larem les
puntes del carbassó i els
reservarem, ompl i rem
dues olles d’aigua i l 'es-
calfarem fins que arribi a
bull ir. En una de les olles
bull irem els espinacs i a

l'altra els carbassons du-
rant un temps aproximat
de 12 minuts. Un cop bu-
l l its, els retirarem, deixa-
rem refredar una mic i
e ls ta l larem de manera
hor i tzonta l .  Un cop ta -
l lats treurem els espi -
nacs, hi treurem tota l'ai -
gua i  e ls reservarem.
Mentre es va colant l 'ai -
gua dels espinacs buida-
rem els carbassons, ja
freds, amb una cul lera.
En un pet i t  bol  barre ja -
rem els espinacs i el for-
matge fresc hi  afegirem
la sal  i  una cul leradeta
d'oli d'oliva. Amb aquesta
mescla omplirem els car-
bassons un per un i  e ls
anirem posant a una safa-
ta de forn, un cop t in -
guem els carbassons a la
safata hi afegirem el for-

matge ratl lat o la mozza-
re l la a l  nostre gust.  Ho
posarem al  forn durant
uns 10 minuts i ho grati -
narem. Un cop cui t ,  h i
afegirem herbes aromàti-
ques. Podem fer-ho amb
aufàbiga, herbes pro-
vençals o orenga.

Per la seva banda, e l
carbassó ens apor ta f i -
bres, proteïnes, fol.lats i
una gran quantitat de vi-
tamines C i  B. Mineral -
ment és r ic en potassi ,
sodi, iode, calci  i  ferro.
Pel que fa als espinacs,
tenen una composició nu-
tr ic ional  molt  baixa en
calories, alta concentra-
ció d’aigua i f ibra. El fe-
rro,  magnesi ,  potassi
fósfor i calci predominen
als espinacs en concepte
vitamínic. 

«Primentons i Tomates». Avui: Carbassons farcits

La composició del
carbassó, fonamen-
talment, és aigua,
per això està indicat
per a qui ha de fer
dietes lleugeres. Ric
en fibres, proteïnes i
vitamines C i B.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME

«Primentons i Tomates», amb Amado

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

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

A Canal TE
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Tindràs la possibilitat d'aclarir els teus senti-
ments. Respecte a la teva salut; fes canvis si
el teu mode de viure no et deixa atendre't a
tu mateix de la forma necessària.

Taure
20/4 al 19/5

En l'amor mostra't com ets i oblida't del que
els altres vulguin pensar de tu. Respecte a la
teva salut; has de conrear més l'autodiscipli-
na  si vols mantenir-te en forma.

Bessons
20/5 al 21/6

Has de seguir el teu camí amb una determina-
ció. Les teves idees no són equivocades.
Respecte a la teva salut, has de millorar  el
teu cos invertint més hores a fer exercici físic. 

Cranc
22/6 al 21/7

Amb Venus i el Sol transitant pel teu signe els
teus bioritmes sentimentals apunten cap a
dalt. La teva prioritat  actual ha de ser millo-
rar la teva conducció física. 

Lleó
22/7 al 22/8

Els teus assumptes amorosos i sexuals es
reactiven . Has de  posar els cinc sentits en
la teva vida sentimental . La situació t'acon-
sella tenir prudència a l'hora de conduir. 

Verge
23/8 al 21/9

Les teves relacions sentimentals poden
estar canviant a millor, encara pots viure
alguna tensió que una altra. Saturn revela  la
necessitat d'alliberar-te de tot.

Balança
22/9 al 22/10

Mostraràs la teva habilitat per seduir la per-
sona que mes t'interessa. Respecte a la teva
salut; pensa que per mantenir-te en forma
sempre hauràs de fer algun esport. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Dins de la teva vida amorosa tindràs l'ocasió
de crear un nova il·lusió. Durant aquesta
etapa millorarà molt el teu aspecte personal
i la teva capacitat per gaudir de la vida .

Sagitari
21/11 al 21/12

En l'amor les teves emocions més íntimes
passen per un moment d'intensitat i sensibi-
litat . Per millorar-la  has de començar  a
pensar a parar una mica la màquina.

Capricorn
21/12 al 19/01

Durant el dia d'avui tindràs una actitud posi-
tiva i calmada en la teva relació de parella.
Per mantenir un bon esta físic i anímic  t'has
d'allunyar del que et perjudica.  

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor tindràs una gran  inde-
pendència a l'hora de decidir les coses que
realment et ve de gust fer. Avui  ets propens
a sofrir trastorns digestius. 

Peixos
19/2 al 20/3

El Sol i Venus transitant per la teva casa cinc
indiquen que la teva capacitat per gaudir de
l'amor és major. Pensa que si descuides la
teva alimentació acabaràs tenint problemes.  

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

Aytés Meneses, Agustí Cala Joanet, nº6  (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Renau Domingo, Montserrat Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126  

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

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

11º 5°NUVOLOSITAT 
VARIABLE

SOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
de matinada i fins el migdia el cel estarà cobert o molt ennuvolat al vessant
nord del Pirineu, i mig ennuvolat a la resta de la serralada, a partir de llavors
la nuvolositat minvarà i quedarà poc ennuvolat en general. A la resta del país
romandrà serè o poc ennuvolat per núvols alts en conjunt, a partir de mig-
dia n'arribaran també de mitjans de sud a nord fins a deixar el cel enteran-
yinat arreu, amb nuvolositat més abundant i compacta a l'extrem sud i a
punts de Ponent on quedarà molt ennuvolat.
Independentment hi haurà intervals de núvols baixos al sector central del
litoral i Prelitoral que deixaran el cel mig, puntualment molt, ennuvolat. 

Precipitacions: 
són possibles precipitacions febles fins a mig matí al vessant nord del
Pirineu, i no se'n descarten durant la tarda de febles i aïllades a l'extrem sud
del país. 
La cota de neu serà de 800 metres al vessant nord del Pirineu. 

Temperatures: 
seran entre lleugera i moderadament més baixes, sobretot les mínimes. Les
mínimes es mouran entre els -3 i 2 graus al Pirineu, entre els -1 i 4 graus al
Prepirineu i la Depressió Central, entre els 2 i 7 graus a la resta, si bé seran
puntualment més altes al litoral.
Les màximes es mouran entre els 5 i 10 graus al Pirineu i Prepirineu, i
entre els 9 i 14 graus a la resta. 

Visibilitat: 
bona en conjunt, si bé serà regular o dolenta al vessant nord del Pirineu fins
a migdia. Hi haurà boires i boirines a valls i fondalades de l'interior del qua-
drant nord-est. 

Vent: 
bufarà vent de component nord i est en conjunt; serà entre fluix i moderat al
litoral i fluix amb cops moderats a l'interior. La tramuntana bufarà amb cops
forts a l'Empordà. 

Estat del mar: 
Costa Brava:
bufarà la tramuntana entre fluixa i moderada amb cops forts al nord del cap
de Begur, a la resta del sector bufarà el gregal entre fluix i moderat, amb
cops forts a partir de migdia.
Forta maror. Mar de fons del nord-est. 

Costa Central:
vent de component est, sobretot de gregal, entre fluix i moderat, amb cops
forts a partir de migdia.
De maror a forta maror a partir de migdia. Mar de fons del nord-est. 

Costa Daurada:
al nord del cap de Salou de matinada girarà de component nord a est, entre
gregal i llevant. Bufarà entre fluix i moderat, més reforçat durant la segona
meitat del dia.
Al sud del cap de Salou bufarà el mestral de matinada, entre fluix i moderat,
amb algun cop fort a l'inici del dia. A partir de llavors s'anirà imposant el
component est, de gregal a llevant, entre fluix i moderat, més reforçat al final
del dia.
De maror a forta maror a partir de la tarda. Mar de fons del nord-est.

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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Amb això no vull dir, que
són els únics, però si que
són els primers en obrir-se
a diferents camps i no cen-
trar-se en una sola temàti-
ca, mostra d'això són les
deu candidatures que els
componen, amb la d’em-
preses i indústria que és la
que analitzaré avui, ja en
seran sis les que hauran
passat per les meves
mans i m'adono que puc
descobrir coses en cadas-
cuna d'elles que m'a-
treuen. Sense anar més
lluny, avui he pensat en
variar la tònica, i si sem-
pre us porto declaracions
dels finalistes, aquest cop
serà diferent, m'he dedicat

a analitzar tots els comen-
taris que té cada candidat,
i us sorprendríeu de la

informació que es pot arri-
bar a extreure o deduir
d'ells, és una informació
no contrastada, basada en
sensacions, però alguna
cosa dintre meu em fa
pensar que no vaig tan
equivocada. Així,
començaré dient-vos
quants vots porta cadascú
dels tres finalistes en la
categoria d’empreses i
indústria: DOMIPEL, en el
número 1, porta  1844
vots, el segueix ECOPLANT

JARDINERIA ECOLÒGICA amb
1543 vots i per últim,
VISUAL WEB amb 134 vots.
Seria interessant, també,
que estéssiu al cas, dels
sectors en què es mouen
els finalistes. En el cas de
DOMIPEL, destacaria l’origi-
nalitat, tot i que avui dia no
hi ha gaire cosa per inven-
tar. Aquesta empresa ofe-
reix que la perruqueria vin-
gui a tu i no al contrari,
facilitant-te molt la feina en
cas d'estar molt ocupada
o ocupat. A banda, de ser
força interessant per a
aquelles persones amb
mobilitat reduïda;
ECOPLANT, no té res a veure
amb el cabell, aquesta
empresa està encaminada
al món de la jardineria,
innovant amb el factor
ecològic, cada cop més

demandat en tots els
àmbits i VISUAL WEB és una
empresa amb una trajectò-

ria en el món de les noves
tecnologies, els que molts
coincideixen a definir com
el futur. Bé, un cop ja us
tinc situats, avui us parlaré
de tots aquells comentaris
ben intencionats o no que
es pot trobar a cada candi-
datura. Al començar a lle-
gir tot semblava molt nor-
mal, però quan ja portava
una estona m'he adonat
que les coses no eren tan
normals i els comentaris
tampoc. M'he trobat des
del vot més correcte i sen-
zill amb un «aquí tens el
meu vot. Sort!» a un altre
no tan ben intencionat,
penso, com «jo no vull dir

res però no és normal que
‘menganito’ hagi tingut en
qüestió de tres hores 40
vots». És clar, aquest
segon comentari és el que
em fa pensar, el que em fa
anar més enllà. Potser que
uns premis puguin fer aflo-
rar la part més animal que
portem dins? On un vot pot
representar la permanèn-
cia de l'espècie? Doncs la
meva resposta és sí. Molts
estareu pensant que això
no és possible sobretot,
quan més nivell cultural tin-
gui la persona. I jo us diré,
curiosament és proporcio-
nalment invers, demos-
trant-me que la competiti-

vitat va per lliure, no tenint
en compte: cultura, sexe o
religió. Ara entenc perquè
quan es diu «l'important és
participar, les persones
reaccionem, mofant-nos

de qui ha soltat tal frase».
Un altre element curiós
que m'he trobat, és el fer
veure que tu realment el
que vols és només partici-
par, però quan et diuen el

que no vols sentir, trigues
dos segons en contestar
el comentari. I jo em pre-
gunto, si només vols parti-
cipar, perquè estàs davant
la pàgina analitzant tots
els moviments que es
donen en la teva i en la
resta de candidatures?
Però no tot és dolent, al
llegir els comentaris m'he
trobat molta amistat i
reconeixement a les tas-
ques realitzades pels fina-
listes. El recolzament està
molt present a totes les
candidatures, i per un
moment, penso, ja només
poder llegir els comentaris
positius ha de ser per als
candidats un motiu de
celebració. De fet són
molts els que així m'ho
han manifestat, sabeu que
de sempre us he dit que
una de les constants ha
estat l'agraïment dels fina-
listes cap als seus
votants. I finalment, al tan-
car la pàgina, m'he dit,
com potser que justament
el candidat relacionat amb
les noves tecnologies que
en teoria ho tendria molt
més fàcil per saltar el sis-
tema és el que té menys
vots? O se m’escapa algu-

na cosa? En definitiva,
avui, Ebre Líders m'ha fet
pensar en moltes qües-
tions, en què us fa pensar
a vosaltres? Ja ho esbrina-
ré!

Dis-me el que poses i et diré qui ets!

Cada dia domino més
els premis EbreLíders,
m’agrada! Li trobo algu-
na cosa, no sé el que en-
cara. Una emoció al veu-
re com evolucionen,
sobretot perquè han
nascut a casa nostra i
l’únic que busquen és re-
conèixer una tasca ben
feta.

Els comentaris que es deixen als candidats són una gran font d’informació sobre el comportament humà

DIANA MAR

Candidats en la categoria d’empreses i Indústria.

L’home esdevé depredador dels seus iguals, i

lluita per aconseguir ser el millor.

Quan hi ha un premi pel mig

Els misssatges de recolzament i d’amistat

justificant el perquè s’ha votat, també fan

veure que els candidats en són mereixedors

Els sentiments positius també hi són

BUGADERIA EXPRESS

FINALISTES PREMI FINALISTES PREMI 

EMPRESESEMPRESES II INDÚSTRIAINDÚSTRIA
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Jesús Ruiz

              


