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FFIINNAALLIISSTTEESS

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i Marí
ha invertit 1,6 MEUR en la
intervenció paisatgística de
l’entorn del Castell de Sant
Jordi de l’Ametlla de Mar.

P4
Lanau admet que va
presentar la dimissió arran
de l’incendi d’Horta de
Sant Joan, però que Saura
no va acceptar-la.

P5

Societat

Les Majorettes d’El Perelló,
un referent per a les dones
d’avui en dia.

P9
Esports

Felipe Crespo Aurré  és el
nou cap d’Observadors
Federatius de la FCF a
l’Ebre. P18

El tripartit i CiU han unit aquest dijous els seus vots per reclamar al Govern que sol·liciti a l'executiu de l'Estat que «desestimi de mane-
ra definitiva la ubicació del magatzem temporal centralitzat (MTC) de residus nuclears en qualsevol terme municipal de Catalunya».
La proposta original era del tripartit, qui ha arribat a un acord amb un text pactat amb CiU. El PPC s'ha abstingut i el Grup Mixt hi ha
votat en contra. Tot i l'acord, això no ha impedit alguns retrets. De fet, CiU ha assegurat que la votació ha servit perquè el PSC rec-
tifiqués després que l'11 de març del 2008 votés en contra d'una resolució similar. Un text que en aquell moment es va aprovar amb
els vots de CiU, ERC i ICV-EUiA. Sembla ser, doncs, que potser el cementiri ens passa de llarg. P3

El Parlament frena el 
cementiri nuclear d’Ascó

Des del 2003, el Govern de la Generalitat de Catalunya, de la mà de la resta d’administracions locals,
ha realitzat una important priorització d’inversions al nucli històric de Tortosa davant de la seva ele-
vada degradació urbanística. Les actuacions engegades tenen com a principals objectius, entre d’al-
tres, incorporar centres de treball de l’administració per tal de reactivar la dinàmica del barri, recu-
perar patrimoni històric o rehabilitar espai urbà. Són conclusions extretes de la reunió celebrada entre
Generalitat i Amics dels Castells duta a terme aquesta setmana.                                                              P8

Anàlisi d’inversions realitzades 
per les administracions (2003-2013)
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

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

www.mesebre.cat

La secció de cartes és oberta a la participa-
ció de tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-
les arribar a la redacció per correu (carrer Es-
tanislao Figueras, 17, entr. 43002 Tarragona
o a través de l ’adreça electrònica redac-
cio@mesebre.cat). S’han d’adjuntar les dades
personals, el número de DNI i un telèfon de
contacte. Si es vol signar amb les inicials o
de forma anònima serà sota la responsabilitat
del lector. 

EXCEPCIONAL: En nom de la 
Catalunya «excepcionada»

Opinió

Ahir, vaig tenir el plaer de
poder assistir, a la sessió
72, de la Comissió de
Delimitació Territorial de
Catalunya, on van entrar
els expedients de consti-
tució de les Entitats
M u n i c i p a l s
Descentralitzades de
Campredó i Bítem.
Aquest pas és imprescin-
dible per a poder consti-
tuir les dues EMD's i, a
partir d'ara, la Comissió
ho trametrà a la Comissió
Jurídica Assessora, que
té tres mesos per emetre
informe, que finalment
s'elevarà al Govern per-
què ho resolgui.
Per tant, no és agosarat
predir, que durant el mes
de juliol, podem tenir
aquest Decret de Govern
de constitució de les
dues EMD'S.
Voldria recalcar, l'esforç
que estem fent des del
Departament de
Governació, per assolir
un grau de normalitat i
reconeixement de la nos-
tra realitat territorial.
Primer amb la Vegueria
de l'Ebre, que aquest pas-
sat dimecres s'ha admès
a tràmit al Parlament per
via d'urgència l'avantpro-
jecte de Llei de Vegueries
i ara buscant una normali-
tat al nostre mapa local,
amb les constitucions de
les EMD's de Campredó i
Bítem.
Deixeu-me, adreçar-me
als campredonencs i
campredonenques; a
aquells que varen formar
la Comissió Promotora de
la Segregació; a la candi-
datura Campredó Poble,
que a les municipals de
l'any 1991 varen obtenir
un 65% dels vots; als
meus amics i companys
de l'Associació Cultural
Soldevila, que ens conei-

xem de joves i sé que ells
lluitaven i lluiten per la
independència del seu
poble i la del seu país, a
tots ells dir-los, que una
EMD, evidentment, no és
un municipi però, s'hi
assembla molt, i que els
pobles els fan la seua
gent, i Campredó sempre
ha estat poble, i sempre
ho serà.
Actualment, la legislació
no permet que Campredó
sigui un municipi, el
DECRET LEGISLATIU
2/2003, de 28 d'Abril,
pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Municipal
i de Règim local de
Catalunya, ens marca un
mínim de 2.000 habitants
per crear un nou munici-
pi, per tant, amb l'actual
marc normatiu és al
màxim que es pot aspirar.
Però, heu de tenir clar,
que al Departament de
Governació i a tota la
Generalitat sencera, trac-
tem a les EMD's al mateix
nivell que als municipis, i
amb l'EMD de Jesús, en
tenim un exemple.

Carles Pasqual i
Montanyès
Director territorial del
Departament de
Governació i
Administracions Públiques

Campredó i Bítem

Opinió

El poble de Catalunya s'ha expressat, mit-
jançant els seus representants electes al parla-
ment, respecte a la instal·lació del cementiri
nuclear a Ascó. I ha dit NO. Un No rotund i
sense cap altra oposició que l'abstenció del PP

i Ciutadans en la votació que es va celebrar
ahir dijous. Amb aquesta rotunditat, sembla
que la candidatura d'Asco per acollir el magat-
zem temporal centralitzat, perd força i donaria

mes avantatge a altres candidatures amb més
consens polític i social. 
De fet, no ha estat solament el parlament de
Catalunya qui s'ha manifestat, ja que més de
4.000 persones van fer-ho a Móra d'Ebre en
contra del cementiri. 
Tot i que l'alcalde d'Ascó va demanar per carta
al president del parlament, Ernest Benach, que
el deixés explicar als diputats els motius pels
quals considera que la seva població és la idò-
nia per acollir el cementiri, ahir el Sr. Vidal no
va estar convidat. Qui si que va assistir-hi a la
votació, va ser un grup de la Coordinadora
contra el cementiri nuclear, que va celebrar
amb aplaudiments el consens assolit en la
votació.
Ara queda la incògnita sobre de la taula res-
pecte a quina serà la decisió del govern espan-
yol envers a la candidatura d'Ascó. 
O bé accepta la decisió del parlament de
Catalunya, o no en fa cas i es decanta per la
opció demanada per l'ajuntament d'Ascó. 

Editorial

Catalunya en contra del cementiri nuclear

Soc alcalde, veí d'escó de Xavier Crespo
alcalde de Lloret, amic d'Àngel Ferràs,
alcalde d'Horta i d'altres alcaldes de
diversos colors politics. No els nombra-
ré per no comprometre. He viscut episo-
dis problemàtics, de tots colors.
Sempre, problemes, incidents, fenò-
mens meteorològics els hem patit sem-
pre. Sempre. Ara sembla que es consi-
deren excepcionals. Així han estat quali-
ficats episodis diversos com la sequera,
les ventades, els temporals de mar que
van afectar Blanes i la costa Brava, l'in-
cendi d'Horta i alguns episodis menors i
més locals. L'excepcionalitat és l'excu-
sa. Mai un govern ha excepcionat tantes
coses i tantes circumstàncies.
Els alcaldes sabem que governar no és
administrar la quotidianitat. Administrar
la quotidianitat és fàcil, quasi burocràtic.
Governar es gestionar, preveure, propo-
sar, avançar-se als problemes, assumir
l'excepcionalitat, apretar les dents, fer
front a les moltes i diverses excepciona-
litats que es van presentant, finalment
donar la cara. Governar és difícil... apas-
sionant.
Quan un govern no assumeix la excep-
cionalitat, no governa. Més quan l'excep-
cionalitat és una excepcionalitat quasi
quotidiana. Cada una de les excepciona-
litats que segons el govern hem patit,

eren excepcionalitat previsibles, gover-
nables.
Cap ha tingut una resposta correcta.
Cap ha esta governada. Totes han repe-
tit un patró de govern “irresponsable”. El
govern no ha assumit la responsabili-
tat,en cap. La seva excusa: eren situa-
cions “excepcionals”.
En tots els casos, s'ha trencat el princi-
pi d'autoritat, en tots s'ha trencat la
cadena de comandament. En el cas de
l'incendi d'Horta; el màxim responsable
se'n va a les 11 del mati (segons ell
mateix declara). El seu substitut sembla
que no sap, no coneix el canvi en la
cadena de comandament. Les comuni-
cacions entre responsables, operatius,
polítics i afectats no funciona, es trenca.
El mateix va passar en les ventades, el
delegat no hi era, es trobava a una reu-
nió de partit a Rasquera, La comunica-
ció no funcionava.
Com ara, el responsable no hi és, al
director general l'atrapa la seva pròpia
imprevisió; el conseller fuig de la seva
responsabilitat abans i després del tem-
poral. La conseqüència és per el país,
els ciutadans, Catalunya es un territori
permanentment Excepcionat!!! En la
sequera, a les ventades, en el incendis,
en els temporals, amb la neu.
En nom de la Catalunya “excepcionada”.
Prou president, prou, no volem excep-
cionalitats. Prou president, prou, excep-
cions. Prou govern irresponsable, prou
d'un govern, ell si excepcional, artefacte
inestable. Prou en nom dels alcaldes ,
dels ciutadans afectats PROU i MAI MÉS,
president.

Francesc Sancho i Serena
Ebrediputat 

«Tot i que l’Alcalde d’Ascó va
demanar per carta al president del
parlament, Ernest Benach, que el
deixés explicar als diputats els
motius pels quals considera que la
seva població és la idònia per aco-
llir el cementiri, ahir el Sr. Vidal no
va estar convidat»
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EN LLOGUER

TOT MOBLAT

Ahir dijous aquesta carta
rebia el suport formal del
Parlament de Catalunya. El
tripartit i Convergència i
Unió acordaven que el
Govern sol·liciti a l'Estat la
desestimació del projecte
d'Ascó. Una proposta que
ja va ser votada el 2008
però que aleshores no va
rebre el suport del grup
socialista. Tot i l'acord,
això no ha impedit alguns
retrets. De fet, CiU ha asse-
gurat que la votació ha ser-
vit perquè el PSC rectifi-
qués després que l'11 de
març del 2008 votés en
contra d'una resolució simi-
lar. Un text que en aquell
moment es va aprovar amb
els vots de CiU, ERC i ICV-
EUiA. «Ho ha fet però ha
tardat… ha tardat uns
quants dies a pendre la
decisió…» eren paraules
de retret del diputat con-
vergent ebrenc, Francesc
Sancho, cap al president
Montilla. «A vostès el que

els molesta i no poden païr
és que el Govern de la
Generalitat hagi pres la ini-
ciativa que no hi ha con-
sens i rebutgi el projecte»
obtenia Sancho com a res-
posta del també diputat
socialista al Parlament,
Jordi Terrades. Deixant a
banda els retrets entre els
diferents partits polítics la
importància recau en
aquest acord i en la possi-
bilitat que el cementiri
nuclear ens pugui passar
de llarg i no sigui una
«obvietat» com s'ha estat

especulant desde que el
municipi d'Ascó va presen-
tar la seva candidatura a
albergar el projecte. La
noticia també es trobava a
portes en fora del
Parlament. 
La Coordinadora
Anticementiri nuclear es
mobilitzava per fer més
visible el rebuig al
Magatzem Nuclear. Amb
l'ampli consens al qual s'ha
arribat al Parlament creuen
que el govern espanyol no
pot obviar les protestes. El
portaveu, Josep Lluís Jardí,

instava l'Estat a acatar el
rebuig del Parlament a la
instal·lació del Magatzem
Temporal de Residus nucle-
ars i desestimar així la can-
didatura d'Ascó. Per Jardí,
si el govern espanyol no
escolta el «consens» polític
i social contrari a la
instal·lació del cementiri
nuclear a Catalunya, inco-
rrerà en «pràctiques auto-
ritàries» pròpies d’un
«Estat feixista» i consuma-
ria el «major frau democrà-
tic» al país. Per la coordina-
dora, el rebuig del

Parlament a la instal·lació
de l'MTR a Catalunya és de
«gran transcendència» i un
pas «definitiu», tot i que ha
reconegut que la batalla
encara «no està guanya-
da». 
La veritat sigui dita és que
ha estat una setmana
«intensa» per aquest muni-
cipi de la Ribera d'Ebre.
També dimarts els enfron-
taments entre partidaris i
detractors del cementiri
nuclear a Ascó ja evidencia-
ven un cop més la polèmi-
ca generada entorn la can-

didatura de l'Ajuntament.
Activistes de la CANC i par-
tidaris de la ubicació a
Ascó del magatzem es
concentraven dimarts per
expressar el seu posiciona-
ment. Els partidaris del
MTC, una vintena de veïns
de la comarca i una cin-
quantena d'opositors, mos-
travenpancartes davant de
l'Ajuntament, on s'estava
fent una reunió de
l'Associació de Municipis
en Àrees de Centrals
Nuclears (AMAC) en què
participaven els alcaldes
de la zona nuclear d'Ascó.
També unes 10.000 perso-
nes, segons els organitza-
dors, i unes 4.000, segons
els Mossos d'Esquadra, es
manifestaven aquest pas-
sat diumenge al matí pels
carrers de Móra d'Ebre
contra la instal·lació. 
La mobilització era convo-
cada per la Coordinadora
Anticementiri Nuclear de
Catalunya, que demanava
que prevalgui la decisió del
territori de rebutjar la ins-
tal·lació per sobre la candi-
datura de l'Ajuntament.
Amb la noticia que conei-
xiem  aquest mateix dijous,
i que obre amb portada
aquest mitjà de comunica-
ció, potser aquesta reivindi-
cació no està tan lluny com
semblava de ser una reali-
tat. 
Un cop més, les mobilitza-
cions socials  potser han
aportat el seu granet de
sorra al desenllaç  d’
aquesta història.

Unió de vots per un «No»

A partir d’aquesta ma-
teixa setmana el Minis-
tre d’Indústria, Miguel
Sebastián, no només
tindrà una carta del
president de la Genera-
litat, José Montilla, de-
manant que el cementi-
ri nuclear no s’instal.li a
Catalunya.

«Esperem que amb el rebuig del Parlament la candidatura d’Ascó estigui ben morta»

Reacció del Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Lluís Salvadó

TERE GONZALEZ

Ajuntament d’Ascó, el dia en què va aprovar-se la candidatura del cementiri.
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Al projecte de millora de
l'entorn del Castell de
Sant Jordi, situat a la
costa nord de l'Ametlla de
Mar, el Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i Marí
ha invertit 1,6 milions
d'euros. 
Aquesta inversió s'ha tra-
duït en diverses accions
com la retirada de la zona
d'aparcament asfaltada i

de les dos edificacions
que malmetien l'entorn.
D'aquesta manera,
aquest espai s'ha recon-
vertit en una àrea integra-
da amb el paisatge on
s'han habilitat punts de
descans amb la
instal·lació de bancs i
zones de pícnic, així com
una zona lúdica pels més
menuts i menudes.
Segons l'alcalde del muni-
cipi, Andreu Martí, «poder
millorar aquest espai és
un orgull ja que suposa un
gran valor com a patrimo-
ni cultural, d'interès histò-
ric i sentimental, a part
de ser un indret de gran
riquesa mediambiental».
Martí també ha afegit que
«aquesta és una mostra
més de les accions que
s'estan duent a terme a la
costa per sumar valor al
litoral de la Cala que ja
compta amb cinc bande-

res blaves». 
Alicia Paz, Directora
General de Sostenibilitat
de la Costa i del Mar del
Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i
Marí, per la seva part, ha

destacat la bona sintonia
amb l'ajuntament de
l'Ametlla de Mar.
«L'objectiu del Ministeri
és recuperar i protegir
espais naturals com
aquest. Estem molt satis-

fets de la col·laboració
que ha hagut amb
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar en la realització
d'aquesta actuació ja que
coincidim en els objectius
comuns pel que fa a la
cura del mediambient»,
ha explicat Alicia Paz. 
Amb la inauguració d'a-
quest espai des del con-
sistori de l'Ametlla de Mar
es dóna per finalitzada
una altra de les accions
de millora de la costa
calera que formen part
del Pla de Gestió del
Litoral. Una altra d'a-
questes actuacions és la
millora de la zona costa-
nera que compren Cala
Vidre i Cala Forn que la
Directora General de
Sostenibilitat de la Costa i
del Mar, acompanyada de
les autoritats, ha visitat
després de la inaugura-
ció.

Inauguració de la intervenció a 
l’entorn del Castell de Sant Jordi

L’acte va anar a cà-
rrec de la Directora
General de Sostenibili-
tat de la Costa i del
Mar del Ministeri de
edi Ambient, Medi Ru-
ral i Marí, Alicia Paz
Antolín.

Actuació duta a terme al municipi de l’Ametlla de Mar

REDACCIÓ

El projecte ha tingut una inversió de 1,6 MEUR.
Cedida

El Departament d'Acció
Social i Ciutadania ha ator-
gat una subvenció de
15.000 euros a

l'Associació de Famílies
amb Disminuïts Psíquics
de la Comarca del Montsià
(Apasa) per l'adquisició
d'un nou vehicle adaptat.
Juntament també amb la
col.laboració de l’Obra
Social La Caixa i Caixa
Tarragona, aquest vehicle

de 19 places ja és una
realitat. L'associació
APASA  és una entitat pri-
vada d'iniciativa social que
gestiona 51 places públi-
ques de taller ocupacio-
nal, 12 places d'atenció
especialitzada per a per-
sones amb discapacitat

psíquica profunda i 15 pla-
ces de llar residència.
L'objectiu de l'associació
és millorar la qualitat de

vida i l'atenció de les per-
sones amb discapacitat
intel·lectual i les seves
famílies.

Nou vehicle adaptat pels
alumnes d’APASA

La inauguració pública va tenir lloc dimarts d’aquesta setmana

REDACCIÓ

Una de les branques del
Camí de Sant Jaume a
Catalunya tenia la sortida
des de la desembocadura
de l'Ebre, per on arribaven
peregrins de la
Mediterrània, que enfilaven
Ebre amunt, passant per
Saragossa i fins a
Santiago de Compostela.
Segles enrere, Tortosa,
juntament amb Barcelona,
eren els ports més impor-
tants d'entrada d'aquest
pelegrinatge. Aquesta
història és la que permet
ara que les Terres de
l'Ebre s'incloguin en el pro-
jecte de senyalització del
Camí de Sant Jaume.

Senyalització
del camí de
Sant Jaume

«Un cop més, el govern
espanyol transposa tard i
malament una directiva
europea, en aquest cas la
Directiva Marc de l'Aigua,
que obliga a establir plans
de conca pels rius i a calcu-
lar l'existència de cabals
mínims que en garanteixin
la diversitat ecològica», es
lamenta l'eurodiputat
d'ERC, Oriol Junqueras.
Precisament ha estat res-
ponent a una pregunta par-
lamentària de Junqueras,
que la Comissió Europea
ha afirmat que seguirà de
prop el pla de conca de
l'Ebre, per assegurar-se
que el govern espanyol
compleixi el cabal mínim.

En dubte el Pla
de Conca de

l’Ebre
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En els treballs arqueolò-
gics -que s'executen entre
els carrers de la Mercè,
Sant Felip Neri i la plaça
dels Estudis de Tortosa-
s'estan excavant 269
metres quadrats de super-
fície i fins a tres metres de
fondària. Per a la futura
construcció de l'edifici
judicial no es considera

necessari fer-hi excava-
cions de més fondària, ja
que precisament es va
descartar que el nou equi-
pament tingués soterrani
davant la possibilitat que
hi haguessin restes arque-
ològiques. Les excava-

cions permetran recollir
noves informacions arque-
ològiques, prendre'n mos-
tres i fer analítiques que
aportin més dades fiables
per ampliar la documenta-
ció existent i els estudis
històrics d'aquesta ciutat.

El projecte i l'estudi arque-
ològic que ara s'executen
tindran un cost de
197.993 euros i la prime-
ra fase ja està enllestida.
La zona on se situa el
solar del futur equipament
judicial està ubicada en el
nucli antic de Tortosa, dins
del circuit emmurallat
encarregat pel rei Pere el
Cerimoniós a mitjan segle
XIV. 
En l'entorn immediat del
solar ja s'han localitzat i
documentat troballes
arqueològiques en diver-
ses intervencions i obres
efectuades en èpoques
anteriors, com les que es
van fer al carrer de la
Mercè l'any 1538, durant
les quals es van trobar
diverses caixes de ferro
que contenien un tresor de
monedes de plata d'època
republicana. Al segle XX,
el bisbe Aznar va encarre-
gar construir al carrer de
la Mercè el Temple de la

Reparació, al solar on hi
havia hagut la capelleta de
Santa Caterina del con-
vent. 
Aquest nou temple havia
de tenir una cripta i, en les
excavacions prèvies a la
construcció, es van localit-
zar restes arqueològiques
de l'època primitiva, un
cementiri romà, terrisseria
àrab, taules de jaspi amb
inscripcions d'època
romana i àmfores amb
cadàvers. 
No es tracta de casos
aïllats ja que en moltes
actuacions anteriors a la
zona s'han localitzat res-
tes arqueològiques, com
les efectuades a la plaça
dels Dolors, on l'any 2005
es va poder constatar la
presència d'un conjunt
d'estructures d'important
interès arqueològic que
confirmen l'ocupació d'a-
questa àrea de la ciutat,
com a mínim des dels
segles XI-XII. 

La consellera de Justícia, Montserrat
Tura, visita les obres del Palau de Justícia

La consellera de Justí-
cia, Montserrat Tura, va
visitar divendres passat
les excavacions arque-
ològiques que la Direc-
ció General d’ Infraes-
tructures va iniciar a
principis de 2009 al so-
lar on es construirà el fu-
tur Palau de Justícia.

Són les excavacions arqueològiques del solar on es construirà el nou edifici

REDACCIÓ

El nou Palau de Justícia tindrà una superfície de 3.263 m2.

Cedida

Benifallet incorporarà a
partir d'aquesta setmana
santa a la seva oferta turís-
tica la visita al poblat iber
del Castellot de la Roca
Roja, després de l'obertu-
ra d'un embarcador fluvial
al peu del jaciment que
permet accedir-hi per
l'Ebre. L'actuació, finança-
da pel Departament
d'Innovació, Universitats i
Empresa (DIUE) amb
200.000 euros mitjançant
el Pla de
Desenvolupament Turístic,
ha permès també la millo-
ra de tot l'espai i els seus
accessos des de la ribe-
ra del riu.

Nova oferta
turística per

semana santa

L'Ajuntament de
Roquetes va aprovar, en
el ple celebrat dimarts 9
de març, el conveni de
col·laboració amb la
Facultat de
Biblioteconomia i
Documentació de la
Universitat de Barcelona
que farà possible que, a
partir d'ara i fins a la fi
d'aquest curs lectiu, els
alumnes que cursen
aquesta carrera i així ho
desitgin, puguin fer les
seves pràctiques a
l'ajuntament roquetenc;
en concret, a la bibliote-
ca municipal.

Conveni entre
l’Ajuntament
de Roquetes i

la UB

La directora general de
Prevenció i Extinció
d'Incendis Olga Lanau va
presentar la seva dimissió

després del foc a Horta de
Sant Joan. Així ho ha expli-
cat durant la comissió que
investiga la mort dels cinc
bombers dels Graf de
Lleida. 
En la sessió d’ aquesta set-
mana també hi comparei-
xia l'alcalde d'Horta de

Sant Joan que insistia que
si que va veure descoordi-
nació entre els bombers i
l'absència del Delta 0 al
Centre de Comandament
Avançat. Ferràs però,
rebia les crítiques
d'Inciativa per Catalunya
Verds, que l'acusaven de

buscar beneficis partidis-
tes amb l'incendi. 
Per la seva banda, l'alcalde
de Prat de Comte, Josep
Malràs (a la foto) es queixa-
va de la falta d'informació

d'aquell dia. Joan Malràs
criticava que el delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre no va donar-li cap
instrucció el dia de la mort
dels efectius.

«Sí va haver descoordinació entre
els Bombers i el Delta 0»

Afirmació de l’Alcalde d’Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs

TG
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La Setmana Santa 2010
arriba en un any que el
president de l'Agrupació
de Confraries de Tortosa,
Josep Borrell, ha qualificat
de «transició»: «Gràcies a
la propera posada en
marxa del Centre
d'Interpretació de la
Setmana Santa -ha dit
durant la presentació de
l'edició d'enguany- les con-
fraries podrem seguir tre-
ballant tot l'any, en lloc de

tapar els passos al final de
cada edició i fins l'any
vinent». Les obres de l'es-
glésia de Sant Antoni, futu-
ra seu del centre, seran
adjudicades el proper
divendres segons ha anun-
ciat l'alcalde de Tortosa,

Ferran Bel. Per la seva
banda, l'alcalde ha fet una
crida a la participació ciu-
tadana de cara a una cele-
bració que «és un element
de promoció de la ciutat
sobretot en la seva ves-
sant turística, més enllà

de la seva significació
com a manifestació de fe
religiosa». Bel ha instat a
tothom a «convidar amics i
coneguts de fora -ha dit-
perquè vinguin a conèixer
la ciutat i a gaudir de les
processons, concerts,

conferències i altres pro-
postes del programa d'en-
guany», al mateix temps
que expressava la seva
seguretat en que «com
més grans i lluides són les
processons, més llueix la
ciutat». 
La Setmana Santa de
Tortosa comptarà
enguany com a pregoner
amb Josep Poblet, presi-
dent de la Diputació de
Tarragona, pregó que serà
llegit en un acte que se
celebrarà, com és habi-
tual, al Saló de Sessions
de l'Ajuntament de Tortosa
el dimarts 23 de març.
Així mateix, es podran tor-
nar a contemplar els pas-
sos de la processó de la
Passió a l'aire lliure en l'ex-
posició que acollirà la
plaça de la Cinta el
Diumenge de Rams, activi-
tat que va iniciar-se l'any
passat i que va comptar
amb un gran éxit de
públic.

Programa d’activitats intens per a la
Setmana Santa tortosina

La Setmana Santa tor-
tosina torna fidel a la
seva cita anual amb un
programa d’activitats
intens i complet que va
lligat íntimament al del
VI Festival Internacional
de Música Sacra.

S’organitza també el VI Festival Internacional de Música Sacra

REDACCIÓ

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va presidir la presentació de l’acte.
Cedida

El delegat del Govern, Lluís
Salvadó, presidí  dimecres
10 de març la sessió de
treball dels representants
territorials de la Comissió
de Seguiment del Pla
d'Iniciatives de desenvolu-
pament de les Terres de
l'Ebre, que se celebrarà el
proper divendres 26 de
març. Durant la reunió, es
va fer un seguiment dels
projectes més destacats
que s'estan treballant des
del Govern. Així, destaca-
ren les prop d'un centenar
de projectes d'inversió que
s'han presentat en la con-
vocatòria d'aquest 2010
per al pla d'Iniciatives.

Seguiment
d’Iniciatives de

l’Ebre

La Fira de l'Oli i l'Espàrrec,
que es celebra als locals i
la plaça de la Cooperativa
de Godall, permet degus-
tar l'oli novell de la tempo-
rada i el tast de plats fets
amb espàrrecs, producte
molt típic de la població.
La Cooperativa l'any 2003
va posar en marxa, amb
molt d'esforç de tots els
socis, un nou molí d'oli,
situat al Camí Vell
d'Amposta, s/n, amb un
procés de recepció, mol-
turació, emmagatzematge
i envasat més modern,
que té com a resultat una
major qualitat del produc-
te final «l'oli d'oliva», en
les seves dues varietats.

Aquest cap de
setmana, fira a

Godall

Aquesta setmana s'han
reiniciat les obres de la
residència geriàtrica
L'Onada al barri Sant
Llàtzer de Tortosa. Es
tracta d'un edifici de més
de 4.000 metres quadrats
construïts que acollirà

132 places de residència i
50 de centre de dia, i que
donarà feina a 70 perso-
nes de les Terres de
l'Ebre. L'empresa anun-
ciarà properament l'ober-
tura del plaç per al càlcul
dels pressupostos de
construcció de la segona
fase de la residència, que
consistirà en l'obra
necessària per finalitzar
l'edifici; la primera fase ja

l’està portant a terme
l'empresa tortosina
Encofrats i serveis
Güeche. La data prevista
d'entrada en funcionament
del nou centre residencial
serà a l'estiu del 2011.
Amb els nous centres de
Tortosa i Amposta,
L'Onada comptarà amb 6
centres residencials al
territori amb més de 650
places de residència i 200

places de centre de dia, a
part dels serveis d'atenció

a domicili gestionats des
de cada centre. 

70 nous llocs de treball
L’empresa L’Onada obre nou centre a Tortosa

REDACCIÓ

PROMOCIONES ESPECIALES
TODO EL AÑO
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En la reunió es valoraven
la gestió del nucli històric
de la ciutat de Tortosa
des dels diversos àmbits:
social, patrimonial, cultu-
ral i urbanístic.
En aquest sentit, es va
presentar una diagnosi
de les actuacions urba-
nístiques entre els perío-
de 2003-2013 dutes a
terme al nucli històric de
Tortosa i que han suposat
una inversió de més de
81 milions d'euros del
Govern de la Generalitat i
un total d'inversió de 110
milions d'euros amb les
aportacions d'altres
administracions (quadre
anex).
Tot i els notable esforç
inversor d'aquesta dèca-
da «queda molta feina per
fer i no només a nivell
urbanístic, en què en una
primera fase ja hem
actuat, sinó també per
millorar els indicadors
social existents, com les
elevades taxes d'analfa-
betisme, de rendes bai-
xes o d'atur. Cal articular
a l'entorn del barri espais
cívics on conviure els
seus habitants», així ho
destacava Lluís Salvadó.
D’aquesta manera, les
actuacions engegades
tenen com a principals
objectius: incorporar cen-
tres de treball de l'admi-
nistració per tal de reacti-
var la dinàmica del barri;
recuperar patrimoni histò-
ric; rehabilitar espai urbà
i generar espais cívics. 
El delegat del Govern
també destacava que els
reptes de futur al nucli
històric de Tortosa pas-
sen per millorar la políti-
ca de recuperació de l'ha-
bitatge privat; introduir
polítiques i actuacions de

millora de la gestió turísti-
ca; el pla director de
muralles i el pla de dina-
mització comunitària.
L'Associació Amics dels
Castells i Nucli antic de
Tortosa aprofitaven
també la reunió per pre-
sentar als membres del
Govern el Pacte pel
Patrimoni de Tortosa, una
proposta d'acord de l'en-
titat amb les administra-
cions local, catalana i
estatal amb l'objectiu de
transformar el nucli histò-
ric i recuperar el seu
patrimoni. Així, en aques-
ta reunió la Generalitat ha
manifestat el seu suport
explícit al Pacte.
Per la seva part, el presi-
dent de l'entitat, Jordi
Jordan, ha valorat molt
positivament «l'esforç
inversor de la Generalitat

al casc antic que suposa
una xifra històrica, des-
prés que no s'hagués fet
res els anteriors 20 anys
però, també demanem
accelerar i augmentar les
inversions els propers 10
anys».

Més de 80 MEUR al nucli antic  de Tortosa

El delegat del Govern
de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre, Lluís
Salvadó, presidia
aquest dimecres 10 de
març la reunió entre
els representants terri-
torials de la Generalitat
i els Amics dels Cas-
tells i Nucli antic de
Tortosa.

La Generalitat inverteix aquesta xifra a la part històrica de la ciutat

REDACCIÓ

El Govern manifesta el seu suport explícit al Pacte del Patrimoni proposat per l’Associació.
Cedida

Els Amics dels
Castells valoren
l’esforç inversor
del Govern de la
Generalitat com
una xifra
històrica.

Satisfacció
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L'Ajuntament de Tortosa
i el Camp d'Aprenentatge
de l'Ebre i el Centre de
Recursos Pedagògics
del departament
d'Educació de la
Generalitat de Catalunya
han endegat una nova
edició del programa edu-
catiu «Descobreix la teua
ciutat» adreçat als alum-
nes de la ciutat i peda-
nies de Tortosa, Tivenys
i Alfara de Carles, des de
l'educació infantil fins a 4

d'ESO. En total hi partici-
paran més de 4.500
alumnes que visitaran
diferents serveis i espais
de la ciutat perquè els
escolars coneguin de pri-
mera mà el Mercat
Municipal, l'Ajuntament,
les muralles de Tortosa,
la deixalleria, el trans-
port públic o el parc
Teodor Gonzàlez, entre
d'altres. 
El programa ofereix un
total de 17 activitats i
entre les novetats d'en-
guany hi ha la visita a la
comissaria de la Policia
Local de Tortosa, on els
alumnes descobriran les

noves instal·lacions
situades al barri de
Remolins, parlaran amb
els policies que els expli-
caran la seva feina,
coneixeran el parc
mòbil, les sirenes i la
unitat canina. També
s'ha recuperat l'activitat
«Descobreix el riu Ebre»,
pels alumnes de primà-
ria, que faran un viatge
en vaixell per conèixer
de més a prop el riu, la
flora i fauna, el bosc de
ribera, etc. Les activi-
tats, que ja han
començat, es perllonga-
ran fins al 21 de maig i
tot el material didàctic

es pot consultar a inter-
net. Els alumnes par-
ticipants en el programa
pertanyen als CEIPs de
Bítem, Els Reguers,
Vinallop, Campredó,
Daniel Mangrané de
Jesús, el Temple,
Ferreries, la Mercè,
Remolins, col·legi de la
Consolació, col·legi

Diocesà de la Sagrada
Família, col·legi Teresià,
els IES de l'Ebre i
Joaquim Bau, els
col·legis d'educació
especial Sant Jordi i
Verge de la Cinta i els
ZER d'Alfara i Tivenys.

REDACCIÓ

T’AGRADA FER TEATRE?
La Festa del Renaixement de Tortosa
comença a escalfar motors i ha orga-
nitzat per a aquest proper 13 de
març, a l’antic cinema Fèmina, el II

Càsting de la Festa. A partir de les 11.00 hores, tots els nois
i noies amb inquietuds artístiques podran a judar a «fer gran
la Festa».

Amb motiu de la presenta-
ció del primer llibre editat
per Publicacions URV sota
la Sèrie Campus Terres de
l'Ebre, el director del
mateix, Azael Fabregat, pre-
sentava aquest passat
dimarts, 9 de març, la publi-
cació que encetarà tota una
col·lecció editades per
aquesta entitat. Aquest pri-
mer llibre és un recull de
biografies de sis personat-
ges de les Terres de l'Ebre
del segle XIX, que no exclou
cap personatge, al contrari,
convida a seguir investigant
i presentant-ne d'altres de
relleu del territori. Aquesta
obra naix a partir del cicle
de conferències
Personatges de la història

social, política i econòmica
del territori ebrenc al segle
XIX, cicle realitzat l'any
2007. Els sis personatges
que destaca l'obra són
Jaume Tió, escriptor del
romanticisme; l'empresari
Manel Porcar; el polític
Teodor González; l'enginyer
francés Jules Carvallo; l'ar-
quitecte Joan Abril, i el carlí
Ramon Cabrera. També hi
ha un capítol que contextua-
litza socialment i econòmi-
cament el territori. L'obra
ha estat coordinada per la
professora de la URV, Núria
Gil, qui també va coordinar
el cicle de conferències. Hi
han participat diferents his-
toriadors i estudiosos com
Josep Bayerri o Roc
Salvadó. 

La literatura de la URV s’apropa als personatges ebrencs

REDACCIÓ

Com ve sent costum, la
Mostra de Jazz de Tortosa
convoca el concurs anual
de disseny de cartells. El
concurs de disseny per a la
XVII Mostra, que tindrà lloc
del 28 de juny al 4 de juliol
de 2010, ha estat organit-
zada per la regidoria de
Cultura de l'Ajuntament de
Tortosa i Acadèmic. Els
concursants hauran de lliu-
rar els seus dissenys abans
del 30 d'abril i la valoració i
decisió es farà pública el
dia 14 de maig. A banda
del guanyador, que rebrà
un premi en metàl·lic de
700 Euros, una selecció
dels millors cartells presen-

tats formarà part també
d'una exposició pública
durant el dies de celebració
de la XVII Mostra de Jazz
de Tortosa. La Mostra , que
enguany celebra la seva
17a. edició, s'inclou dins
de la programació musical
estable de la ciutat i és un
referent entre els amants
de jazz de la zona on con-
flueixen el sud de
Catalunya, el nord del País
Valencià i la franja aragone-
sa. En els darrers anys, han
actuat en el marc del festi-
val artistes de prestigi inter-
nacional com Tete
Montoliu, Chick Corea,
Michel Camilo o Arturo
Sandoval.

La MOSTRA de Jazz tortosina BUSCA cartell

Tot ha estat possible grà-
cies a una iniciativa del
Consell Consultiu de
Dones, conjuntament amb
l'Associació de Dones
Reina Blanca i l'Ajuntament
d’El Perelló, i subvencionat
per l'Institut Català de les
Dones dins el Pla de
Política de Dones de l'any
2010. Les Majorettes d’El
Perelló van sorgir d'una ini-
ciativa de Josepa Boyer
Griñó, recolzada per

l'Ajuntament. Aquestes
dones són les pioneres
d'una generació marcada
per una transició de
valors, encreuament de
normes i conductes, supe-
ditades a uns cànons
imposats pel costum, la
societat i els imperatius
dominants a l'època. Van
lluitar amb les úniques
armes de què disposaven,
les que les atorgava la
seva condició de dona: de
vegades dòcils i febles,
d'altres sumisses i confor-
mistes, però al fons, fer-
mes, decidides i emprene-
dores. Elles van marcar
una fita a la seva vida: el
ser dones amb visió de
futur, obertes a qualsevol
innovació, arriscades al
fracàs i al rebuig, disposa-
des a obrir noves perspec-
tives. I el resultat el tenim
aquí. El podem resumir en
tres paraules: voluntat,
esforç i companyonia.
Podem dir que la seva acti-
tud vital és un referent per
a futures generacions de
dones. El 16 de gener de
1969, vigília de Sant
Antoni, van actuar a El
Perelló per primera vega-
da les Majorettes. 
Les acompanyava la
banda de música dirigida
per Enric Cortés de
Tortosa. Posteriorment i
amb l'acompanyament de
la Banda Filharmònica

d'Amposta, dirigida per
Arasa, van fer al llarg de la
seva història un total de
325 actuacions per tota
Espanya, principalment a
Catalunya. 
La primera sortida fora
d’El Perelló va ser el dia
14 de febrer del 1969 a
Tarragona. Després van

venir: Barcelona, Lleida,
Girona, Terol, Albacete,
Saragossa, Osca, Cuenca,

etc.. 
També van participar al
programa «Un, dos, tres...
responda otra vez» de
Televisió Espanyola (abril
1973). 
Les pioneres d'aquest
grup van ser 24 noies. Al
llarg de nou anys van resul-
tar ser 76 les perellonen-

ques que van desfilar com
a majorettes d la localitat
d’El Perelló.

Les Majorettes d’El Perelló, un referent
per a les dones d’avui dia

La casa de la Cultura
d’El Perelló, inaugura-
va aquest passat 5 de
març, l’exposició de
les «Majorettes d’El
Perelló» que es podrà
visitar fins el proper
18 d’abril. Aquesta
mostra coincideix amb
la celebració del 40a.
aniversari de la seva
constitució, i durant
tots els dies que estarà
oberta, el visitant no
tant sols podrà veure
la història de les majo-
rettes, sinó que tindrà
la possibilitat de conèi-
xer l’experiència i
vivències d’aquestes
dones perellonenques
que van modernitzar el
territori. 

REDACCIO

Ser dones amb una visió de futur, obertes a
qualsevol innovació, arriscades al fracàs i al
rebuig, disposades a obrir nous camins

Elles han marcat una fita al territori

Visita a la comissaria
de la Policia Local de

Tortosa

Novetats!

Foto retrospectiva de les Majorettes del Perelló.
Cedida

Imatges retrospectives del Renaixement.
cedida

REDACCIÓ

Per estimar cal conèixer i això
prosa «Descobreix la teva ciutat»
Una iniciativa adreçada als alumnes de Tortosa i pedanies
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El primer temps fou igua-
lat, amb un gran treball tàc-
tic per part dels dos
equips. La Rapitenca va
tenir dues opcions a l'inici i
el Reus va gaudir de la
seua amb una rematada
d'Alvaro que Marc
Bertomeu, encertat, va
desviatr. Va ser una prime-
ra intervenció que va donar
molta moral al jove porter
que debutava, amb la lesió
de Miki. A la represa, amb
els minuts, la Rapitenca va
anar imposant-se al centre
del camp. Va creure en les
seues possibilitats. Així va
arribar el gol d'Efren que,
enmig de la pluja, va fer
embogir els 500 aficionats
que estaven a la Devesa.
Posteriorment, el Reus va

intentar-ho però es va tro-
bar amb un equip que
sabia el que volia i que va
tenir a Mario pletòric al
darrera. Marc Bertomeu,
excepcional, va salvar el
triomf amb una intervenció
ja en temps afegit. I la
Rapitemca, amb espais, va
poder decidir amb tres
ocasions i amb bon joc.
Una victòria, segona segui-
da a casa, que manté les
esperances de permanèn-
cia. L'equip segueix en
zona delicada però està
més sencer anímicament. 
Al final del partit van haver-
hi incidències. L'àrbitre ho
va veure d'una forma molt
particular. No obstant, el
video aclareix moltes
coses, com que per exem-
ple Sergi José no agredeix
a ningú. Diversos jugadors
visitants van estar un xic
alterats i van haver-hi
enfrontaments, fins i tot
s’ha publicat que Sangrà va
manifestar al túnel de vesti-
dors que desitjava que la
Rapitenca baixés. 
Jordi Fabregat, tècnic de la

Rapitenca, del derbi, expli-
cava que «va haver-hi com-
promís i molt bona actitud.
L’equip va estar molt ben
posat i va fer un bon partit,
amb el premi final de la
victòria. Un fet que és molt
important: poder reflectir la
millora amb un resultat».
D’altra banda, sobre l’expu-
sió (ha estat sancionat amb
dos partits), el tècnic acla-
ria que «ja en temps afegit,
va haver-hi una jugada en
què l’àrbitre va donar la llei

de l’avantatge i com que
per a mi no n’hi havia, vaig
dir-li al meu jugador que
tirés la pilota fora perquè el
fet de no assenyalar la falta
beneficiava a l’infractor. No
vaig fer cap comentari
més. Va venir i em va expul-
sar. I vaig posar-me darrera
de la banqueta».
El malestar al club rapitenc
va esdevenir per la redac-
ció de les incidències que
va fer l’àrbitre Fins i tot
s’han hagut d’enviar les
imatges per adjuntar a un
recurs. Fabregat, dins d’a-
questa adulteració de l’ac-
ta, també s’ha vist afectat:
«penso, d’entrada, que l’ex-
pulsió ja va ser immerescu-
da. No vaig fer cap obser-
vació més de l’esmentada
ni menys vaig faltar al res-

pecte. Posteriorment, a
l’acta, va escriure coses
que mai van sortir de la
meua boca. Però, en qual-
sevol cas, no vull parlar
més d’això. Vull
tranquil.litat i centrar-me en
les deu jornades que que-
den per sortir de la situació
delicada que estem. I no
vull cap polèmica que no
beneficia en res. Sempre
he parlat de protegir als
àrbitres i així els ho dic als
jugadors, que no els hi
creen problemes. I si per
fer una observació, moles-
to, doncs no la faré». La
Rapitenca té un partit com-
plicat diumenge, al camp
de l’Europa (12 h). Els
escapulats estan prop de
la quarta plaça. No obs-
tant, els rapitencs arriben
amb moral i també amb
necessitat. Miki, Cristian i
Didac, lesionats, seran
baixa mentre que Villa i
Sergi José ho seran per
sanció. Raül Teixidó, amb
molesties al pubis, és
dubte pel partit de diumen-
ge. 

Orgull rapitenc

La Rapitenca va guan-
yar diumenge el Reus,
segon classificat (1-0).
Era un partit en el que
no podia fallar i no va
fer-ho.

UE RAPITENCA

La Rapitenca, encara en zona compromesa, va guanyar el Reus i diumenge visita l’Europa (12 h)

M.V.

Hi ha malestar al club
rapitenc perquè l’àrbitre
«va adulterar» l’acta del

derbi contra el Reus.

L’acta

L'Amposta es va presentar
molt minvat d'efectius al
camp del líder, amb cinc bai-
xes. Però, malgrat això i que
l'Hospitalet va avançar-se
amb l'1-0 al minut 12, va ofe-
rir una bona imatge. Va refer-
se al gol rebut i principalment
al segon temps va guanyar
metres tenint dues opcions
per a empatar, per mitjà de
Jaime i d'Edén. El duel va es-

tar incert fins que l'Hospitalet,
neguitós, va aconseguiur
aprofitar els espais i crear un
parell d'opcions, una d'elles
el 2-0 que ja va decidir.

El proper partit de l'Ampos-

ta és molt important per recu-
perar-se de les dues derrotes
seguides i per ja estar aco-
modat a la taula, més lluny de
qualsevol malson per possi-
bles compensacions. El rival
serà complicat: el Prat de Ma-
nolo Marquez, un equip situat
a les primers places de la tau-
la. Miguel, Raül Lucha i Luis
tornaran després de la san-
ció. Gustavo ja entrena però
diumenge encara no tornarà

a la convocatòria. 
Fran Artiga, tècnic de l'Am-

posta, considera que «estem
en una situació incomoda,
perquè sembla que no ens ju-
guem res per dalt i per baix,
però la veritat és que ens
manquen vuit o nou punts i no
ens podem confiar. L’equip té
ganes de sumar-los i tot i que
sabem que serà un rival com-
plicat, que ve de golejar el Pa-
lamós, intentarem sumar els

tres punts per poder enllestir
la permanència el més aviat
que puguem». El Prat està en
zona de promoció d’ascens.
Es quart. L’Amposta, desè.

A refermar la permanència
L’Amposta, que va perdre al camp del líder, rebrà diumenge el Prat (17 h)

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

Efren va fer el gol, diumenge (1-0).
CANAL TE

Gustavo es recupera de la lesió.
CANAL TE

Una victòria deixaria ja
la salvació molt prop de
l’equip de Franc Artiga

Molt prop

El Tortosa va perdre a Guí-
xols (1-0) en un partit en el que
l'empat hagués estat el més
just. «No vam estar massa bé
però, tot i això, vam merèixer
com a mínim puntuar», deia el
tècnic Albert Viñas. 

Diumenge vinent (17 h) s'ha
de recuperar la dinàmica guan-

yadora, a casa, contra el Pera-
lada. El fantasma del descens
encara planeja pel Baix Ebre i
no es pot badar. Els gironins
arriben escaldats per l'1-7 del
Poble Sec. Un resultat que té di-
verses lectures. 

Albert Viñas té clar que «se-
guim en zona de descens per
compensació i hem d’estar-hi

molt pendents per sortir-hi. Ens
juguem molt i queda molt per
fer». Del rival, Viñas admetia
que «el seu darrer resultat pot-
ser enganyós. Hem d’estar
mentalitzats i treballar des del
principi perquè no sigui un par-
tit trampa». David i Borrull són
baixa mentre que Xavi Anell va
demanar-la i ha fitxat amb el Re-

molins-Bítem. La plantilla és
curta però el jugador ha mar-
xat: «quan vaig arribar, una set-
mana no vaig poder veure’l per-
què estava malalt i les altres
dues va jugar a la represa. Em
va dir que no era només per
aquestes jornades i que el que
volia era jugar, un fet que jo no
puc assegurar a ningú».

«Estem en zona de descens per compensació»
El tècnic Albert Viñas no vol que el partit de diumenge sigui «trampa»

REDACCIÓ

EL CD TORTOSA REBRÀ EL PERALADA, DIUMENGE 17 HORES

El Tortosa juvenil de Lliga Na-
cional va perdre dissabte a Ba-
dalona (2-0) en un partit que va
afrontar amb nou baixes (tres
per sanció). Malgrat això i rebre
els dos gols en els primers mi-
nuts, el tècnic Jordi Videllet con-

siderava que «vam estar a
l'alçada, creant opcions i, en di-
verses fases, dominant a un ri-
val que és un aspirant a l'as-
cens a Divisió d'honor». 

El Tortosa rebrà demà el Ma-
taró (17.15 h), un partit de la
seua lliga. Després jugarà con-
tra el Sant Andreu.

Bona imatge, malgrat tot
El Tortosa va perdre a Badalona (2-0)

REDACCIÓ

JUVENIL LLIGA NACIONAL

Fa uns anys, Alfredo Rela-
ño, director de l’As, va inven-
tar-se el Villarato. Segons el
seu diccionari,  consisteix en
un suposat tracte de favor
que rep el FC Barcelona a
través de la Federació que
presideix Angel Maria Villar. 

¡Que el madridisme es
queixe de tractes de favor ho
trobo atrevit....! Com si el Re-
al no n'hagués tingut mai
cap! Aquesta setmana, però,
potser es parlarà menys del
Villarato. Hi ha altres motius,
amb un fracàs recent.

No obstant, el que si que
diré és que em sembla gra-
ciós, tot i que també entenc
que el barcelonisme ha d'es-
tar cansat del Villarato. Per
això, a l'inici d'aquesta set-
mana, la premsa catalana ha
iniciat un contraatac en tot
aquest afer.

En qualsevol cas, en gene-
ral, penso que creure que po-
den haver-hi suposats trac-
tes de favor o suposades
«mans negres» que volen
perjudicar a un equip en con-
cret és complicat. Es evident
que els jutges (àrbitres i co-
mitès) són persones però s'-
ha de comptar amb la seua
professionalitat i en la seua
honestedat. Jo ho vull enrao-
nar d'aquesta forma. Estem
a punt d'arribar a la recta fi-
nal dels campionats i, com
sempre, ja hi ha certa tensió.
Es nota cada setmana amb
protestes i malestar per arbi-
tratges. Un fet que entra,
dins d'uns limits, en la dinà-
mica del futbol. Però no s’ha
d’anar més lluny.

De totes maneres, i, si es-
tic fent un reclam a la co-
herència per part de tots, di-
rectius, tècnics, jugadors i
aficionats, també l'estic efec-
tuant per als que decideixen:
pels àrbitres. Se'ls ha d'aju-
dar però, a la vegada, han de
ser honestos, ja no només
quan xiulin o no un penal, si-
no també quan arriben a ca-
sa i escriuen un anex. 

Villarato

L’opinió de Michel
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La Sénia estava a l’inici d’aquest any en la zona delicada de la
taula. Però l’equip de Plàcit «el Guardiola senienc», com se’l qua-
lifica a la web del club, ha tingut una resposta extraordinària: fa
vuit partits que no perd. Sis victòries i dos empats. Diumenge
guanyava 1-2 (gols de Jordan i Pol) fins el minut 80 quan la Ca-
nonja va empatar. La ratxa senienca li representa ser el millor
equip de la segona volta, amb 20 punts de 24. 

Així mateix, l’Ulldecona també ha reaccionat. Ha guanyat els
darrers quatre partits seguits (13 punts de 15) i s’ha situat en
una posició comoda. La Sénia és vuitè i l’Ulldecona, novè. Tots
dos amb 35 punts. Els de Rogelio, que recuperen a Albert, van
vèncer a l’Hospitalet (1-3), amb gols d’Ivan, Yassin i Brusca.

La Sénia i Ulldecona, dos equips
emergents a la classificació

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Cava va veure dissabte com el Torredembarra li empatava
en temps afegit, quan jugava amb vuit. L’arbitratge d’Emilio Rin-
con, com els darrers, no va agradar-li. Ja a la primera meitat, un
penal no xiulat i la segona targeta a Alex Accensi van ser les deci-
sions més discutides. A la represa, Nico va poder decidir, amb
una bona opció (Aleix havia fet el 0-1). No va ser així i ja en temps
d’afegit «en fora de joc» el Torredembarra va empatar (1-1). La Ca-
va, que ha sumat dos punts de nou, va milorar quant a actitud i
compromís. Demà rebrà l’Icomar (17 h), amb ganes de recuperar-
se. Està a tres punts del líder. Dissabte passat encara tenia set
baixes, un altre dels inconvenients actuals. I l’anex de l’àrbitre «ha
falsejat la veritat» deixa diverses sancions cautelars per demà.    

Malestar a la Cava per l’arbitratge
d’Emilio Rincón i pel seu anex (1-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia va perdre al camp de la U. Cambrils (1-0). Al primer
temps, dues accions d’Eugeni van ser possibilitats per marcar
(una d’elles protestada com a penal). Segons Guillermo Camare-
ro, el seu tècnic, «vam tenir opcions però al primer temps ens va
mancar més intensitat davant d’un Cambrils que, amb gent ràpi-
da, ha millorat respecte a la primera volta». Una jugada elaborada
dels locals va significar l’1-0. Al segon temps, una agressió a un
assistent amb un paraigues va suposar la suspensió durant 25 mi-
nuts. El partit, amb fred i pluja, va gelar-se. I fins el final, va ser un
atac i gol visitant. L’altra incidència fou que un aficionat local, amb
un xiulet, va confondre i va poder perjudicar el Cambrils perquè en
aquella jugada el Cata va poder empatar. Els de Jesús, que es dis-
tancien dels primers llocs, van tenir les baixes d’Aleix i Castillo. 

Un aficionat, amb un xiulet, hagués
pogut beneficiar el Catalònia

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Kuki Palanca (Torreforta) va debutar diumenge amb l’Ampolla, al
camp del Vila-seca (1-1). Es el darrer fitxatge del club del Baix
Ebre que servirà per compensar la baixa per lesió de Lluís. 

Del partit a Vila-seca, el tècnic Angel Garcia comentava que «la
primera part va ser igualada. En temps afegit, arran d’un penal
clar a Ximo, Barceló va fer el 0-1. A la represa, més domini nos-
tre que del rival. Però no vam saber rematar, tot i tenir les opcios
per fer-ho. En els últims deu minuts, el Vila-seca es va dedicar a
penjar pilotes, i la seua insistència va portar l’empat». L’Ampolla,
10 punts de 12, segueix allunyant-se de la zona compromesa.
Però encara ho ha de fer més per les compensacions que poden
haver-hi. Es dotzè. Diumenge visita un Valls en ratxa. Es tercer. . 

Kuki Palanca (Torreforta),
debuta amb l’Ampolla

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana va perdre a casa contra el Reddis (0-1) i veu com la
seua situació es complica més a la part baixa de la taula, com
a quart equip per la cua. Són set jornades sense guanyar i una
dinàmica que preocupa i més tenint en compte que poden ha-
ver-hi compensacions. A més, el malefici de les baixes conti-
nua perseguint a l’equip aldeà. Diumenge, el tècnic del primer
equip va haver de convocar juvenils per completar la convo-
catòria. No obstant, «va donar cara i va estar a l’alçada del
Reddis, fins els darrers minuts quan arran d’un córner va arri-
bar el 0-1». L’Aldeana visita l’Ulldecona, diumenge. El Reddis
per la seua part, és segon amb la ratxa extraordinària de resul-
tats que porta en aquestes darreres jornades. 

L’Aldeana, amb baixes i amb
juvenils, no pot amb el Reddis (0-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc s’ha recuperat,
tot i estar encara en zona de
descens. El seu recorregut, du-
rant el campionat, no ha estat
l’esperat i, per aquest motiu,
s’ha compromès. La resposta
dels darrers partits li està do-
nant vida. Va sumar quatre

punts dels dos partits seguits a
casa i diumenge passat va
guanyar a Martorell, cuer del
grup. Era un partit clau (com
tots) per tenir opcions en els
següents. I no s’acaba aquí.
Demà n’hi ha un altre amb do-
ble valor. Importantíssim. El Ro-
quetenc rebrà un Torreforta

afectat (com tots) per dificul-
tats econòmiques. I els de Jo-
sé López, amb els darrers re-
sultats, han caigut a la part
delicada, dos punts per davant
del Roquetenc. Per tant, un
derbi de necessitat. Afició,
amb KABRES BOGES i tota Roque-
tes han d’estar demà amb el

seu equip. Serà allò de que
«junts podem», tan de moda
aquesta setmana. 

A Martorell dir que el Roque-
tenc es va avançar amb el 0-3
-Javi i Lluís (2)- i que va poder
decidir però que va acabar so-
frirnt amb Alfonso salvant l’em-
pat al final (2-3). 

Pas a pas: el Roquetenc n’ha de fer
un altre contra el Torreforta

Va guanyar a Martorell i demà (16.30 h) juga una altra final

REDACCIÓ

PREFERENT 

Xavi Anell, jugador de 21
anys que fins ara ha estat al
Tortosa, ha fitxat aquesta set-
mana amb el Remolins-Bítem.
El líder té, d’aquesta manera,
un bon reforç per enfilar la
recta final de la lliga. 

D’altra banda, dir que el Re-

molins-Bítem va empatar diu-
menge a Gandesa (1-1). Kazu
va avançar-lo al primer temps
mentre que Mohedano va
marcar l’empat a la represa.

Segons Nacho Pérez, tèc-
nic de la UE Remolins-Bítem,
«estic molt satisfet del partit,
del seu nivell de joc. Va jugar
ben situat i amb les idees cla-

res. Ho va fer tot per guanyar,
amb ocasions clares. Però va
mancar l’efectivitat que sí que
ha tingut en altres jornades».
Nacho afegia que «penso que
vam fer el millor partit del que
portem de temporada, sobre
tot al primer temps. La prime-
ra meitat va ser d’escandol.
Molt bona. La segona ja va

ser un xic més travada i, tot i
estar bé, no vam poder tenir
tanta continuïtat». 

L’actuació de Szeibert a la
represa no va agradar a ningú
però principalment al R. Bí-
tem. Va reclamar un penal a
Sergio Ruiz i, en general, «va
voler compensar amb les
seues decisions, a uns i als al-
tres». En la darrera acció va
xiular un fora de joc impossi-
ble a Fresquet. El líder rebrà
diumenge (17 h) a la U. Cam-
brils. S’ha de mantenir ferm a
casa i no deixar que sigui un
partit trampa. 

Xavi Anell (Tortosa), nova
incorporació del Remolins-Bítem

El líder va empatar a Gandesa (1-1) i diumenge rebrà la U. Cambrils

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ascó va empatar contra
l’Alcanar en temps afegit (2-
2). D’aquesta manera, no
pot trencar la dinàmica de
les darreres quatre jornades
en les que no ha guanyat. 

Miquel Cotaina, tècnic de
l’Ascó, del partit, comentava
que «l’Alcanar va avançar-se
amb el 0-1 i partir d’aquell

moment va incrementar-se el
nostre domini, amb ocasions
clares. Ja al segon temps,
després de l’empat de Gui-
llermo, amb un tret creuat
des de fora de l’àrea, vam te-
nir ocasions claríssimes com
un de J. Antonio, i dues re-
matades als pals. No vam
marcar i l’Alcanar sí que va
fer-ho en un córner. Llavors,

ja al final, vam empatar amb
una falta lateral que va trau-
re Guillermo. Llavors vam te-
nir la sort que ens havia man-
cat en altres moments». Toni
Saez ja està recuperat i pot
tornar a jugar en un Ascó
que diumenge torna a jugar
a casa. Serà contra el Vila-
seca en un partit en el que hi
ha molt en joc, tan per esta-

bilitat classificatòria (no dis-
tanciar-se de dalt) i per al
propi equip. ‘Txiki’ Estellé,
tècnic de l’Alcanar, per la
seua part, deia que «penso
que vam perdre dos punts.
Vam jugar ben posats i, tot i
la inferioritat de la segona
part, vam aguatar bé al da-
rrera i, tal com havíem par-
lat, vam sortir al contraatac.

Vam fer l’1-2, per mitjà de
Paolo, i vam tenir una ocasió
amb una acció d’Oscar que
va rematar Alberto. És cert
que l’Ascó va dominar més i
va tenir ocasions, com un
pal i una ltra que va traure
Rodri, però era normal per-
què estàvem replegats, amb
inferioritat». L’arbitratge no
va agradar: «pensem que no
hi havia motiu per afegir tant
de temps. La segona targeta
a Ivan (51’) no ho era i va
condicionar. I l’expulsió d’Os-
car va pesar, a darrera hora.
Bé, en qualsevol cas em que-

do amb la imatge i el joc.
Hem de seguir treballant, in-
tentant estar prop les prime-
res places». 

Desacord canareu
L’Ascó va empatar en temps afegit, quan l’Alcanar jugava amb nou

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

«No hi havia motiu per
afegir tant. I l’expulsió
d’Ivan fou injusta (51’)»

Queixes visitants

L’equip ebrenc està ara a
dos punts del seu proper
rival i de la zona de
permanència

«Units podem»

Alberto va fer un gran gol, el 0-1.

CANAL TE
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L'Horta va vèncer el filial del Remolins-Bítem (2-1) i va fer un
punt i seguit en la línia ascendent que porta en aquesta sego-
na volta. I si la manté, pot disposar d'opcions d'estar en la llui-
ta per la segona plaça, en el darrer tram de la lliga. Diumen-
ge cal dir que va tenir moltes dificultats per superar unb equip
que es troba en zona de descens però que, com en altres jor-
nades, va fer mérits per puntuar. I si l'Horta està en un gran
moment, el seu veí, el Batea, no es queda enrera. Els de Gas-
par estan efectuant una temporada extraordinària, marcant
gols i no rebent-ne. Un equip consolidat que, com l'Horta, si
manté la dinàmica tindrà les seues possibilitats de lluitar pel
segon lloc. Edgar va fer el gol del triomf a Deltebre (0-1).

La Terra Alta viu un bon moment amb
la ratxa de l’Horta i del Batea

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L'Olímpic de Móra segueix ferm i es recupera amb els
darrers resultats estant immers en la recerca de la sego-
na plaça. El triomf contra el Masdenverge (3-0), amb gols
d'Alberto, Agustí i Ivan van valdre un triomf que deixa a l'e-
quip que entrena Narcís a sis punts d’El Perelló. 
El partit fou dominat pels riberencs que un cop van acon-
seguiur el 2-0 van sentenciar un partit en el que el
Masdenverge va estar ben posat fins aquell moment tenint
arraibades per haver pogut entrar en situació. Els de
Moncho, amb les últimes derrotes seguides, es troben a
la zona delicada. Divendres passat, president, directiva,
tècnic i jugadors van fer terapia de grup per parlar-ne
sobre la situació.

L’Olímpic referma la seua candidatura
per la lluita pel segon lloc de la taula

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Set equips separats de set punts: espectacular. El Roquetenc, tot
i l'ensopegada a casa amb la Fatarella (2-2), n'és el líder en soli-
tari per la derrota del Ginestar a Tivenys (3-1). Els d'Alvaro Curto
que, per cert, va haver de veure el partit des de la banda per una
qüestió burocràtica, no van adaptar-s’hi i quan van adonar-se’n, el
Tivenys ja s'havia avançat amb el 3-0, Pau (2) i Robert. El Tivenys
(onze jornades sense perdre) ja s'ha posat a sis punts del primer
lloc i té totes les opcions de tornar a fer història. Això il.lusiona als
seus aficionats. Per últim, destacar que aquest cap de setmana
es disputen dos partits entre rivals directes. En el derbi morenc,
el Ginestar rebrà el Móra la Nova. I a Alcanar hi haurà duel de fi-
lials: el local rebrà el del Roquetenc.

Ginestar-Móra la Nova i Alcanar-
Roquetenc, duels entre rivals directes

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

L'Horta va vèncer el filial del Remolins-Bítem (2-1) i va fer un
punt i seguit en la línia ascendent que porta en aquesta sego-
na volta. I si la manté, pot disposar d'opcions d'estar a la po-
mada en la lluita per la segona plaça, en el darrer tram de la
lliga. Diumenge cal dir que va tenir moltes dificultats per supe-
rar unb equip que es troba en zona de descens però que, com
en altres jornades, va fer mérits per puntuar. I si l'Horta es tro-
ba en un gran moment, el seu veí, el Batea, no es queda en-
rera. Els de Gsapar estan efectuant una temporada extraor-
dinària, marcant gols i no rebent-ne. Un equip consolidat que,
com l'Horta, si mant´ñe la dinàmica tindrà les seues possibili-
tats de lluitar pel segon lloc.

L’Olímpic de Móra referma les seues
opcions de lluita per la segona plaça

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Perelló, segon, va veure reduït el seu avantatge després
de l’empat a la Rapitenca. Un partit que se li va complicar
al minut 14 quan Bullon i Saki van marcar al contraatac.
«Vam reaccionar i amb dues jugades similars, d’Anderson
per banda i rematades per Jonatan, vam empatar abans
del descans», deia Robert Avinyó, segon entrenador pere-
llonenc que afegia que «a la represa vam dominar davant
d’una Rapitenca que va tancar-se enrera. Van haver-hi mol-
tes faltes (ells van acabar amb vuit) i penso que l’àrbitre no
va saber portar-ho de forma correcta. Malgrat tot, vam
tenir les opcions per haver guanyat». Diumenge, el Perelló
rebrà l’Amposta, un equip «complicat» dels que fa més bon
futbol al grup i que diumenge va vèncer el Vilalba. Es vuitè.
Bertran tornarà al Perelló, ara a la banqueta rival. 

El Perelló, segon classificat, tindrà
un rival complicat: l’Amposta B

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Pinell va guanyar al camp del Benifallet i, d'aquesta forma,
es recupera amb dues victòries consecutives. Segons el seu
tècnic, Albert Lizaso, «vam dominar i vam controlar bé el par-
tit avançant-nos amb el 0-2. I també a la represa, fins el final
quan estàvem 1-4. Però dos penals seguits, ja a les acaballes
del duel, van complicar el partit i van suposar les protestes de
jugadors i l'expulsió de Pachan. La veritat és que l'àrbitre no va
estar massa bé». Des de Benifallet es deia que «vam acusar
les nostres indecisions però en els darrers minuts vam estar
prop de l'empat gràcies a la reacció de l'equip». El derbi va ge-
nerar moments de tensió en acabar-se amb enfrontaments ver-
bals entre seguidors dels dos equips. El Pinell és quart i el Be-
nifallet es manté en la zona compromesa.

Minuts de tensió al final del partit
Benifallet-Pinell (3-4)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Juanjo Balfegó, tècnic de la
Cala, comentava que «va
ser un partit igualat, que va
tenir alternatives. El
Camarles va estar millor en
els primers minuts i també
un cop nosaltres, ja a a la
represa, havíem fet l'1-0

amb el gol de Sam. Ells van
tenir, en aquesta fase, les
seues opcions. No obstant,
amb el 2-0, obra de Tomàs,
juvenil de 16 anys, nosal-
tres vam sentenciar». Des
de Camarles es lamentava
«un penal no xiulat al pri-
mer temps i altres deci-

sions en un partit en el que
per domini i ocasions
mereixem més. No ente-
nem que ens passa amb
aquest col.legiat que els
dos cops que ens ha xiulat
(l'altra fou contra el Jesús i
Maria) ens ha perjudicat
força». L'Ametlla és tercer,

reduint distàncies al Perelló
(està a dos punts). Visita el
Masdenverge. El Camarles,
amb dues derrotes segui-
des, s'allunya de la segona
posició. Es desè. Rebrà el
Deltebre.

L’Ametlla segueix a la ‘pomada’ amb la
victòria contra el Camarles (2-0)

Es tercer, a dos punts de la segona posició
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL. EL DERBI

El Jesús i Maria va empatar
al camp del Santa Bàrbara
(0-0) en un partit igualat i en
el que va mantenir la imbati-
bilitat. I amb la derrota de la
UE Jonquera del grup 15è,
passar a ser l’unic equip
invicte de tota la Catalunya.
Un fet que revaloritza la seua
temporada extraordinària,

amb 19 victòries i 4 empats. 
El partit, a Santa Bàrbara, va
ser de molt de respecte,
principalment a la primera
meitat quan els dos equips
van oferir una lluita intensa i
ferma. Van existir arribades
a les àrees, principalment en
accions a pilota aturada. En
una de les del Jesús i Maria,
el porter local va cometre

penal sobre Miguel.  Un
penal que no fou xiulat.
L’expulsió posterior amb ver-
mella directa de Ximo Martí,
per una entrada al planer
Oriol, va deixar al Jesús i
Maria amb deu. Una verme-
lla potser rigorosa i que, jun-
tament amb el penal, va oca-
sionar queixes de seguidors
visitants a l’àrbitre, al des-

cans.
A la represa, tot i jugar amb
deu, el Jesús i Maria va sor-
tir molt fort, amb un Sebas
pletòric i Jefrey, molt actiu
entre línies. Els roig-i-blancs,
sota la pluja, van pressionar
molt amunt i van gaudir d’op-
cions, amb el pichichi
Ferreres molt combatiu
davant, però també molt
vigilat. I és que el Santa
Bàrbara va efectuar un gran
desgast físic i un adequat
desplegament tàctic. Va
demostrar tenir un equip
amb possibilitats i que pot
progressar en el que queda
de lliga, amb un porter molt

segur i un equip reforçat (per
les baixes ha hagut de fitxar)
amb David Vilanova i Quique.
I destacar el nigerià Bolaji a
la davantera. Va generar un
duel força bonic amb Albert.
Dos trens.
El Jesús i Maria va gaudir
d’un parell de possibilitats i
el Santa també va fer les
seues arribades en una
segona meitat més travada
per les faltes. El líder rebrà
diumenge el Pinell, quart
classificat.  Conserva els 14
punts amb una jornada
menys per davant. I el
S.Bàrbara, dotzè, visita
l’Aldeana, cuer.

El Jesús i Maria és l’únic equip català
que encara no ha perdut cap partit

Diumenge passat va empatar a S. Bàrbara i el proper rebrà El Pinell
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Tomàs, juvenil de 16
anys, va fer el 2-0. I
Sam havia marcat el
primer gol de l’equip de
la Cala.

Gols

Ximo Martí, jugador del
Jesús i Maria, fou expul-
sat amb la vermella direc-
ta,  diumenge a Santa
Bàrbara. Una decisió un
tant rigorosa, pel que es
va poder veure dilluns al
programa MÉS ESPORT de
CANAL TE. El J. i Maria va
presentar un recurs amb
les imatges. El comitè,
però, ha decidit sancio-
nar igualment al jugador
amb un partit.

El comitè utilitza
imatges de Canal TE

Actualitat

La UE Deltebre va perdre diumenge contra el Batea (0-
1). Aquest resultat però sobre tot la imatge que va fer l'e-
quip van comportar que la directiva que presideix Carlos
Garcia prengués la decisió de destituïr el tècnic. «Vam
creure oportú fer un relleu per buscar un revulsiu a l'equip
per la dinàmica de resultats». Rogelio, per la seua part,
comentava que «són coses del futbol i cal acceptar-les.
Ho hem parlat i es fa pensant en el millor per l’equip, a
veure si un canvi de xip li pot significar un impuls». Salva-
dor Miralles, persona de la casa i fins ara secretari tècnic,
agafa l'equip a partir d'aquesta setmana. El Deltebre s'ha
distanciat de les primers places mentre que el Batea està
fent una temporada sensacional.

Salvador Miralles torna a la
banqueta de la UE Deltebre

Rogelio ha deixat de ser el tècnic
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PRÒXIMA JORNADA
Dissabte

Aldeana-S. Bàrbara (18 h)
Rem. Bítem-Corbera (17.30 h)

Diumenge
Jesús i Maria-Pinell (16.30 h)

Vilalba-Horta (16.30 h)
Perelló-Amposta (16.30 h)
Batea-Rapitenca (16.30 h)

Camarles-Deltebre (16.30 h)
Masdenverge-Ametlla (16.30 h)

Olímpic-Benifallet (16.30h)

RESULTATS
23a jornada Segona regional

Benifallet-Pinell 3-4

Deltebre-Batea 0-1

Ametlla-Camarles 2-0

Olímpic-Masdenverge 3-0

S. Bàrbara-Jesús i Maria 0-0

Horta-Rem. Bítem 2-1

Corbera-Aldeana 5-0

Amposta-Vilalba 3-1

Rapitenca-Perelló 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 23 76 22 61

2. Perelló      23 49 32 47

3. Ametlla 23 43 27 45

4. Pinell  23 48 30 43

5. Olímpic  23 52 34 41

6. Horta        23 44 28 39

7. Batea 23 41 27 39

8. Amposta 23 39 28 37

9. Camarles 23 38 38 36

10. Deltebre 23 41 37 33

11. Rapitenca 23 53 42 30

12. S. Bàrbara 23 45 36 30

13. Corbera 23 45 41 29

14. Masdenverge 23 28 47 22

15. Vilalba 23 26 55 18

16. Benifallet 23 31 58 16

17. Rem. Bítem  23 28 58 14

18. Aldeana 23 20 107 3

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Campredó (19 h)
Jesús i Maria-Tivissa (15.30 h)
Alcanar-Roquetenc (16.30 h)

Diumenge
Fatarella-Flix (16 h)

Benissanet-Torre Esp. (16 h)
Godall-Ulldecona (16.30 h)

Arnes-Tivenys (16.30 h)
Ginestar-Móra Nova (16.30 h)

Rasquera-Atlas Tortosa (16.30 h)

RESULTATS
22 jornada Tercera regional

Tivenys-Ginestar 3-1

Móra Nova- Catalònia 3-0

Roquetenc-Fatarella 2-2

Campredó-Rasquera 3-2

Atlas Tortosa-Jesús i Maria 1-1

Flix-Benissanet 3-1

Torre Espanyol-Ulldecona 1-2

Godall-Arnes 2-0

Tivissa-Alcanar 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 22 58 24 24

2. Flix 22 67 29 46

3. Ginestar          22 68 35 46

4. Móra Nova 22 37 15 46

5. Campredó 22 45 22 44

6. Tivenys    22 57 29 41

7. Alcanar             22 36 24 40

8. Godall     22 46 36 37

9. Benissanet            22 31 38 32

10. Catalònia 22 33 28 30

11. Tivissa 22 41 53 26

12. Fatarella 22 30 53 25

13. Atlas Tortosa 22 33 33 24

14. Ulldecona 22 31 46 20

15. Arnes 22 29 51 20

16. Rasquera  22 37 60 20

17. Jesús i Maria 22 27 66 10

18. Torre Espanyol 22 18 82 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA )
Dissabte

la Cava-Icomar (17 h)
Diumenge

Valls-Ampolla (16.30 h)
la Sénia-Torredem.(16 h)
Catalònia-Canonja (16 h)

Rem. Bítem-Cambrils U (17 h)
Reddis-Gandesa (17 h)

Ulldecona-Aldeana (16.30h)
Alcanar-Hospitalet (16 h)

Ascó-Vilaseca (17 h)

RESULTATS

23 jornada, Primera regional

Torredem.-la Cava 1-1

Icomar-Valls 0-3

Canonja-la Sénia 2-2

Vilaseca-Ampolla 1-1

Hospitalet-Ulldecona 1-3

Gandesa-Rem. Bítem  1-1

Aldeana-Reddis 0-1

Cambrils U-Catalònia   1-0

Ascó-Alcanar 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 23 71 41 46

2. Reddis 23 46 27 45

3. Valls            23 49 31 44

4. la Cava   23 49 33 43

5. Ascó              23 38 31 40

6. Gandesa 23 48 37 36

7. Alcanar  23 44 33 36

8. la Sénia 23 32 28 35

9. Ulldecona  23 41 44 35

10. Catalònia 23 53 34 34

11. Canonja 23 36 40 34

12. Ampolla     23 31 29 33

13. Torredem. 23 42 42 31

14. Cambrils U.  23 30 58 23

15. Aldeana 23 30 50 22

16. Vilaseca 23 21 46 16

17. Icomar 23 22 49 15

18. Hospitalet 23 24 54 15   

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Roquetenc-Torreforta (dis.16.30h)

Camp Clar-Mollerussa

Alcarràs-Cervera

Catllar-O Can Fatjó

Vista Alegre-S. Ildefons

Horta-Viladecans

Pub. Cases-Canyelles

Martorell-Sitges

Cambrils-Morell

RESULTATS

23 jornada, Regional preferent

Torreforta-Pub. Cases         0-0

Sitges-O. Can Fatjó 0-2

S. Ildefons-Catllar 4-1

Mollerussa-Vista Alegre       3-2

Viladecans-Alcarràs 3-1

Canyelles-Horta 0-1

Martorell-Roquetenc 2-3

Cervera-Cambrils 0-0

Morell-Camp Clar 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 23 54 25 56

2. Horta     23 38 14 46

3. Vista Alegre 23 51 34 43

4. Pub. Cases     23 43 38 40

5. Alcarràs  23 39 36 35

6. Cervera 23 36 34 35

7. Cambrils 23 35 31 34

8. S. Ildefons    23 44 35 33

9. Camp Clar      23 46 38 33

10. Catllar 23 32 45 31

11. Mollerussa 23 38 43 28

12. Canyelles 23 44 53 30

13. Torreforta 23 26 27 26

14. Morell 23 29 34 26

15. Sitges 23 32 38 26

16. Roquetenc 23 27 36 24

17. Viladecans 23 25 38 24

18. Martorell 23 23 63 5

Regional preferent

Una acció del partit entre el Santa Bàrbara i el Jesús i Maria.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Jesús i Maria va
empatar a S. Bàrbara (0-
0) i continua líder, sense
perdre cap partit en el
que portem de Lliga.

Líder de líders
PRÒXIMA JORNADA  

Manlleu-Pobla Mafumet
Olesa-Santboià

Balaguer-Hospitalet
Amposta-Prat
Palamós-Blanes
Benavent-Premià

Europa-Rapitenca
Reus-Castelldefels
Cornellà-Vilanova
Llagostera-Cassà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 28 19 7 2 59 10 64
2. Reus 28 17 6 5 57 21 57
3 Santboià          28 14 9 5 51 36 51
4. Prat 28 14 6 8 45 26 48
5 Mannleu   28 12 12 4 38 25 48
6. Cornellà 28 12 9 7 33 35 45
7. Europa 28 11 11 6 43 34 44
8. Balaguer 28 11 8 9 43 37 41
9. Llagostera 28 11 7 10 40 35 40
10. Amposta 28 9 11 8 43 43 38
11. Castelldefels 28 9 6 13 39 50 33
12. Vilanova 28 8 9 11 34 45 33
13. Palamós 28 9 5 14 33 42 32
14. Benavent 28 8 8 12 36 51 32
15. Pobla Mafumet 28 8 6 14 34 44 30
16. Cassà 28 8 6 14 37 50 30
17. Rapitenca 28 8 5 15 35 49 29
18. Premià 28 7 6 15 25 36 27
19. Blanes 28 6 6 16 34 59 24
20. Olesa 28 3 9 16 20 51 18

Tercera divisió RESULTATS
28a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
Tortosa-Peralada

Poble Sec-S. Cristobal
Banyoles-Tàrrega

Santfeliuenc-Vilassar
Vilafranca-Sants

Rubí-Masnou
Mataró-Gramenet
Montcada-Iberiana

Muntanyesa-Igualada
Marianao-Guíxols

RESULTATS
26 jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Banyoles 1-0

Vilassar-Vilafranca 0-2

Sants-Rubí 3-3

Masnou-Mataró 1-0

Iberiana-Muntanyesa 2-2

Igualada-Marianao 3-1

Gramenet-Montcada 1-0

Peralada-Poble Sec 1-7

Tàrrega-Santfeliuenc 0-0

Guíxols-Tortosa 1-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 26 45 19 57

2. Gramenet 26 47 27 46

3. Muntanyesa            26 41 27 46

4. S. Cristobal 26 35 25 43

5. Santfeliuenc 26 34 27 43

6. Masnou 26 46 33 42

7. Igualada 26 35 38 42

8. Sants 26 41 33 40

9. Tàrrega 26 32 29 38

10. Peralada 26 35 43 38

11. Rubí 26 40 33 37

12. Poble Sec  26 47 42 37

13. Guíxols 26 32 30 35

14. Tortosa         26 27 34 32

15. Montcada            26 32 35 31

16. Banyoles  26 24 42 29

17. Iberiana    26 33 43 26

18. Mataró  26 32 41 19

19. Marianao  26 25 49 19

20. Vilassar 26 19 52 15
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La Trobada va tenir lloc a
Amposta i va comptar amb
el suport de la Regidoria
d'Esports de l'Ajuntament
d'Amposta, l'IES Montsià i
l'IES Ramon Berenguer IV.
El Representant Territorial
de l'Esport a les Terres de
l'Ebre, Jordi Gaseni, va
donar la benvinguda a l'ini-
ci de les activitats de la jor-
nada, afegint que «la
Trobada esportiva tant de
primària com de secundà-
ria són prova de la rellevàn-
cia que ha anat adquirint el
Pla Català de l'Esport a
l'Escola a les Terres de
l'Ebre amb gairebé la totali-
tat de centres educatius

adherits i que ha d'aconse-
guir la implantació d'hàbits
esportius entre els nostres
joves per a que continuïn
fent activitat física un cop
finalitzada la seva etapa
educativa obligatòria». La
Trobada va acollir a un
total de 800 alumnes pro-
cedents de 21 centres
educatius de les comar-
ques del Baix Ebre,
Montsià, Terra Alta i Ribera
d'Ebre. Els nois i noies pro-
venen dels cursos que van
des de primer d'ESO fins a
batxillerat. Els esportistes,
arbitrats per ells mateixos,
han pres part d'un total de
12 modalitats esportives
diferents: bàdminton,
hoquei, futbol 7, futbol
flac, fut-tennis, bitlles, gim-
cana bicis, korfbal, jocs

tradicionals, vòlei, ergòme-
tre-rem i tennis taula.El fun-
cionament de la jornada
s'ha desenvolupat a partir
d'un sistema de rotació, on
tots els alumnes implicats,
per grups mixtos, han fet
totes les activitats esporti-
ves que hi havia programa-
des. Cada prova tenia una
durada de 30', disposant

de 5' per fer el canvi de
zona o rotació. Fins a la
zona esportiva s'han des-
plaçat 155 coordinadors i
acompanyants, assolint
una xifra total d'assistència
que arribava prop dels
1000 participants. La jor-
nada s'ha desenvolupat al
complex esportiu
d'Amposta.

Amposta acull la III Trobada de
centres educatius de Secundària

La Secretaria General
de l’Esport, el Consell
Esportiu del Montsià i el
Departament d’Educa-
ció, han organitzat la
3a. Trobada de Centres
de Secundària del
PCEE (Pla Català de
l’Esport a l’Escola).

ACTUALITAT

L’activitat està inclosa dins el Pla Català de l’Esport a l’Escola i ha aplegat 800 alumnes

REDACCIÓ

L’Amposta Lagrama va
obtenir una victòria treba-
llada, el cap de setmana
passat. Fou contra el
Lanzarote per 32-31. Un
partit del tot anivellat i, en
general, bastant travat. Un
fet que va beneficiar a l’e-
quip visitant que a l’inici de
la represa, després dels
mínims avantatges locals
del primer temps, va
avançar-se en el marcador.
Un avantatge que es man-
tindria fins el darrer parcial
quan l’Amposta va poder
sorpendre en un contraa-
tac i va igualar el partit. En
la seua recta final, amb
molta emoció i ambient al
pavelló, el conjunt ebrenc

va imposar-se assolint el
triomf per un ajustat 32-
31.
Una victòria molt reconfor-
tant després dels darrers
resultats i que dóna moral
a l’equip de la capital del
Montsià.
Els gols ampostins van
marcar-los: Ungureanu (8),
Feutchmann (4), Simon (2),
Topic (2), Egaña (7),
Frnova (4), Uliaque (1) i
Domingo (1).

L’Amposta Lagrama va
guanyar per un gol

Contra el Lanzarote (32-31)

REDACCIÓ

HANDBOL

L’equip tortosí va assolir
una victòria complicada
davant d’un rival (segon
classificat) que també va
ser-ho tal com es preveia.
La primera part va ser
molt anivellada i, durant la
mateixa, les tortosines no
van estar del tot encerta-
des. Però van tenir una
bona reacció a la represa
quan van poder decantar
el partit al seu favor sen-
tenciant en la seua recta

final. 
El triomf fa que les tortosi-
nes siguin campiones de
grup abans de jugar-se la
darrera jornada: a Sant
Quirze. I ja pensant en el
campionat que es dispu-
tarà a Tortosa els dies 27
i 28 de març. 

Contra el CH Valldoreix (24-20)
REDACCIÓ

HANDBOL

Dins dels actes establerts amb
motiu de ser Tortosa la Ciutat del
Bàsquet Català 2010, demà dis-
sabte hi haurà un partit, al pave-
lló de Ferreries, entre un equip
format per veterans del Barça i
un altre de veterans Cantaires-
Catalònia. L’entrada serà gratuï-
ta.
Els jugadors confirmats del FC
Barcelona, fins al moment del
nostre tancament, són: Nacho
Solozabal, Galilea, Montero,
Manel Bosch, Oscar Alocen, Jordi
Dardé, Julian Ortiz, Quique
Andreu i Lluís Alcañiz.
Pel Cantaires-Catalònia, entre
altres, hi jugaran: Paco Sorolla,
Paco Lacueva, Pepe Royo, Jordi
Sorolla, Josep Monclús, Pere
Gisbert, Emili Lehman, David
Gas, Francesc Pepió i Jordi Adell.
Abans d’aquest partit, n’hi haurà
un d’infantils i, després, un altre
del sènior femení del Cantaires. I
durant el descans es presentaran
equips base del club Cantaires.
També està previst que en aca-
bar, jugadors i autoritats facin

una visita al Pavelló Firal, a
FESTAST.
Presentació llibre
D’altra banda, dins dels actes
que s’aniran produint durant l’any,
dimarts passat va tenir lloc a
Tortosa la presentació del llibre ‘A
prop de les Estrelles de l’NBA’,
del periodista Jordi Robirosa.
L’acte, al que van assistir un cen-
tenar de persones, fou conduït
pel periodista local, Enric
Algueró, persona molt carismàti-
ca dins del bàsquet de la capital
del Baix Ebre i que, d’aquesta
forma, rebia també un merescut
reconeixement a la seua trajectò-
ria com a jugador i entrenador
d’equips de Tortosa.

Veterans del Barça
jugaran demà a Tortosa

Nova victòria de l’Handbol
Tortosa HIDROCANAL

Contra el Cantaires-Catalònia (18 h)
REDACCIÓ

BÀSQUET

El partit va ser del tot
anivellat i fins el darrer
parcial, a la represa,
l’avantatge fou visitant.

Igualat

La xifra total
d’assistència al complex
esportiu d’Amposta
arribava als 1000
participants.

Participació

Va presentar el llibre «A
prop de les Estrelles de
l’NBA», un acte conduït
pel periodista local,
Enric Algueró.

Jordi Robirosa

La selecció catalana dispu-
tarà aquest proper cap de
setmana el Campionat
d’Espanya per Autonomies
a Castrelo do Miño, en les
categories cadets, juvenils i
séniors i comptarà amb
diversos remers ebrencs.
L’Amposta aportarà a Enric
Tomàs, Antonio Delgado,
Albert Forcadell, Aaron
Centelles, Miquel Sospedra,
Borja Ferré, Arnau Monllau,
Aïna Cid, Alba Toscas, Joan
Lluís Fernandez, Andreu

Castellà i Francesc Franch.
Els remers del Tortosa són:
Cinta Prats, Alba Estrada,
Sílvia Llambrics, Maria José
Garcia, Cinta Benaiges,
Verònica Garcia, Pau i Xavi
Vela, Dani i Alex
Sigurbjörnsson i Albert
Tafalla. I per la Ràpita aniran
Lluís i Laura Roso. 
David Morales, Alejandro
Demiddi, Josep Pla, Dani
Rodriguez, Xavi Gonzalez i
Bienve Front (director tèc-
nic) formaran part del cos
tècnic de la selecció catala-
na. 

Representació ebrenca al
Campionat d’Espanya

Tindrà lloc a Castrelo do Miño

REDACCIÓ

REM

L’equip tortosí ja és
campió del seu grup

Líder

Jordi Gaseni, Representant Territorial de l’Esport, en els parlaments.

Cedida

Cartell en el que s’anuncia el partit de veterans de demà dissabte.
Cedida
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

AVUI: FELIPE CRESPO AURRÉ, CAP D’OBSERVADORS FEDERATIUS DE LA FCF A LES TERRES DE L’EBRE

Felipe Crespo Aurré va ser
àrbitre a la Primera divisió
durant tretze temporades.
Ha estat l’únic àrbitre
ebrenc que ha xiulat a la mà-
xima divisió del futbol esta-
tal. Va ser, posteriorment,
president del comitè tècnic
d’àrbitres de l’Ebre. I ara tor-
na al món del futbol com a
cap d’observadors federa-
tius del nostre territori. Ser-
gi Albert, el responsable a
nivell català, va informar di-
vendres a la reunió amb els
club quins són els represen-
tants a l’Ebre com a Defen-
sor del Club i com a Cap
d’Observadors. Es tracta de
l’excol.legiat José Antonio
Padilla, amb residència ac-
tual a les nostres comar-
ques, i, com hem dit, de Fe-
lipe Crespo Aurré. (A la foto,
Crespo, abans d’un derbi al
Bernabéu, amb els capitans
Arteche i Santillana).

Pregunta: Vosté fa anys
que ja feia d’observador.
Com ha anat per tornar a
connectar-se ara com a Cap
d’Observador a l’Ebre des-
prés de deixar de ser el pre-
sident del comitè tècnic
d’àrbitres ebrenc?
Resposta: Bé, quan vaig
acabar de xiular, vaig fer
de Delegat de Partits de
Primera i Segona, del Co-
mitè Nacional, efectuant in-
formes als àrbitres. 
Sergi Albert, que també va
xiular a Primera i que va ve-
nir amb mi en diversos par-
tits de jutze de línia (actual-
ment àrbitre assistent), em
va trucar fa uns dies expli-

cant-me el càrrec que ocu-
pa en aquesta temporada i
proposant-me que és el
que volia que fes jo a l’E-
bre. Sempre he estat dis-
posat a col.laborar amb
l’arbitratge i ara també ho
faré, en una nova etapa.
P: Quina funció té un Cap
d’Observadors?
R: A veure, com a Delegat
de Partits, ja feia informes
dels àrbitres i ara, quan hi
hagins clubs que ho recla-
men en algun partit en con-
cret, serà una activitat si-
milar.
P: Tindrà un equip de treball
per poder fer les seues fun-
cions?
R: Bé, en principi, a  l’Ebre,
estic jo. Tinc entès que a
Tarragona ha d’haver-hi
una reunió i han de nom-
brar-se altres observadors
per poder fer-ho entre tots
plegats en el cas de que hi
hagi coincidència de par-
tits.
P: És positiu que hi hagin in-
formes pel bon funciona-
ment. Com poden influir?
R: Per la meua experiència
(parlo de fa uns anys), en
partits en què es reclama-
va un informador de l’àrbi-
tre, com podien ser de pro-
moció d’ascens o decisius
per pujar o baixar, entre al-
tres, cal dir que també hi
havia un Delegat Federatiu.
Penso que amb tot això el
que s’aconseguia és que
l’àrbitre tingués un incentiu
per poder estar fins i tot
més concentrat, conscient
de que l’estaven obser-
vant. I això, d’entrada i

sempre considerant que
l’àrbitre ja surt prou moti-
vat per fer-ho el millor pos-
sible, comportava que ha-
gués d’estar-ho més
encara.  
P: Explique’m que és el que
es destaca en un informe.
R: Depèn de com acaba
sent el partit. Si és molt in-
tens i competit hi ha una
puntuació diferent a sí és
plàcit. Àntigament, les qua-
lificacions de partit eren:
fàcil, regular o molt difícil. I
segons aquestes, es pun-
tuava. A més de valorar
qüestions físiques, tècni-
ques, de col.locació, trac-
te amb els jugadors...
P: A partir d’ara, no només
seran informes per a àrbi-
tres?
R: No. S’ha d’informar del
comportament del públic,
dels directius, dels entre-
nadors i també dels àrbi-
tres.
P: La manca d’àrbitres, un
problema conegut a les TE i
a tot arreu. 
R: Si, i tant. Vaig estar al
comitè ebrenc ajudant en
aquest sentit ja en l’època
de Gerona i de Ferreres,
abans d’agafar-ho jo. I
sempre vam tenir el mateix
inconvenient. Recordo que
ens havíem de multiplicar i
fins i tot, quan jo estava al
capdavant, xiulava diver-
sos partits, entre veterans
i futbol base, cada cap de
setmana. Es buscaven i es
busquen àrbitres amb
campanyes de captació i
promocions però és com-
plicat. En surten, però en

falten més. Al món de l’ar-
bitratge s’entra perquè t’a-
grada, perquè ho sents. I
després poden haver-hi
discrepances o disconfor-
mitats amb alguna qüestió
i n’hi ha que acaben deci-
dint deixar-ho. I això, ma-
lauradament, passa i des-
prés, tot i intentar-ho, és
difícil trobar-ne més.  
P: Es parla molt de que en
general l’arbitratge no ha
evolucionat com ho han fet
jugadors o entrenadors.
Què en pensa?.
R: Penso que tot ha
avançat i que els àrbitres
també ho han fet. Hi ha
més categories i s’ha de
tenir en compte que han
d’estar més preparats per

poder pujar. Per mi i, baix
l’experiència que vaig tenir
jo, és molt important fer
molt de camp. La prepara-
ció teòrica ha de fer-se,
però quants més partits
xiules, millor.

P: D’altra banda, com veu
que exàrbitres, com Ramos
Marco, per exemple, facin
anàlisis tècnics als mitjans
de comunicació? Vostè ho
faria?
R: Jo ho respecto però,
particularment, penso que
no ajuda massa als àrbi-
tres que xiulen, no els be-
neficia. L’àrbitre actua pel
que veu i ha de decidir en
décimes de segon. Es fàcil
jutjar sobre això, posterior-

ment, amb diverses pers-
pectives.
P: Què opina del ‘Villarato’?
A la seua època hi havia
‘Portarato’?
R: Sempre s’han sentit co-
mentaris d’aquesta mena.
Quan jo xiulava a Primera,
la veritat és que de moltes
coses, aquí, a Tortosa, no
me n’assabentava. M’ho
explicaven altres com-
panys. El que puc dir és
que a mi mai ningú em va
dir que havia de beneficiar
o perjudicar a cap equip.
Ho puc assegurar. Però
són fantasmes que es cre-
en intencionadament pels
mitjans de comunicació i
que, òbviament, no benefi-
cien als col.legiats. 
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Av. Esportiva
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49
LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1
GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8
LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36
ELS MUNTELLS
Ajuntament Pça de la Vila, s/n

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

MASDENVERGE

Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS

Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS

Ajuntament C/ Major, 11-13
LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Mercat Plaça del Mercat
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Bar Llúcio

ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Esplai de Juvilats C/ Ramon y Cajal / Av.Catalunya
Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8
Petit café  C/ Ronda, 1
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Profoto Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Biblioteca Plaça del Castell
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

TORTOSA
Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Espectacular color el de la nostra recepta, 
una crema de carbassa amb talladetes de pernil salat

Per preparar la nostra
recepta, ens faran dalta
els següents ingre-
dients: una carbassa,
dues pataques, aigua,
1/2 pastil la de caldo ve-
getal, una cullerada d'oli
d'oliva, sal, pebre i per-
n i l  salat en t ires. Per
preparar la crema pela-
rem la carbassa i la ta-
l larem en par ts iguals,
pelarem les pataques i
les tallarem, posarem a
bullir l'aigua amb la pas-
t i l la de caldo, afegirem
una cullerada d'oli d'oli -

va i  h i  afegirem la car-
bassa i  les pataques,
deixarem bull ir f ins que
la carbassa i  les pata-
ques estiguen cuites. Un
cop cuit, separarem l'ai-
gua i  le hor tal isses i ,
amb una batedora tritu-
rarem la carbassa i les
pataques, l 'a igua que
ens ha quedat la util itza-
rem per ajustar l'espes-
sor al nostre gust. Conti-
nuarem batent -ho f ins
que tingue la textura de-
sitjada, afegirem un got
de crema de llet (opcio-
nal) i la sal. quan ho ser-
vim, afegirem el pebre i
els talls de pernil salat.
El  component pr incipal
de la carabassa és l 'ai -
gua, el que, unit al seu
baix contingut en hidrats

de carboni i al seu gaire-
bé inapreciable quantitat
de greix, fa que sigui un
al iment amb un escàs
apor t calòr ic. És bona
font de fibra que oferix
sensació de sacietat i
millora el trànsit intesti-
nal  per l 'a l ta presència
de mucí lags. Aquests
són un tipus de fibra so-
luble que té la capacitat
de suavitzar les muco-
ses del tracte gastroin-
testinal. En relació amb
les v i tamines, la cara-
bassa és r ica en beta-
caroté o provitamina A i
v i tamina C. Presenta
quant i tats apreciables
de vitamina I ,  fo l . lats i
altres vitamines del grup
B tals com la B1, B2, B3
i B6 .

«Primentons i Tomates». Avui: Crema de carbassa

La recepta que us
presentem avui des-
taca per la senzille-
sa de confecció i per
l'atractiu color tron-
ja molt ben combi-
nat amb els colors
del pernil. Hi ha
menjars que entren
pels ulls i aquest
n'és un exemple.

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

Aquest dia els diners semblaran no retre't i
això pot fer que et sentis frustrat en  els teus
projectes , en veure'ls  estancats. Tingues
paciència i tot es resoldrà.  

Balança
22/9 al 22/10

Aquest dia un amic serà fonamental per a tu,
perquè t'ajudarà a veure les coses amb cla-
redat i et donarà excel·lents consells.
Rebràs una bona noticia .     

Escorpí
22/10 al 21/11

Continua així i veuràs resultats en poc temps
. Encara que l'ambient  sigui tens , tu fes les
teves coses amb entusiasme i tindràs
triomfs laborals que sortiran del comú.  

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que al matí encara estiguis
molest per una cosa que va passar ahir,
però no li donis importància i millor gaudeix
dels bons moments que poden arribar avui. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Si penses fer una cosa important , tracta de
realitzar-la a la tarda i tot et sortirà bé , en
especial , si ha de veure amb diners. Cuida
les teves paraules.

Aquari
20/1 al 18/2

Comença en resoldre els teus problemes,
veuràs que era més fàcil del que pensaves.
En l'amor i les teves relacions personals
evita la ironia, que tan mal provoca.

Peixos
19/2 al 20/3

Aquest pot ser un moment de reconcilia-
cions ,sempre i quan , ho facis a la tarda .
Es possible que es doni una trobada amb
algú que representa molt per a tu. 

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.

Ferreres Gimeno, Manuel      Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

Jimenez Piqueras, Araceli Dr. Maimó, 8 (L'Aldea) 977452056

Joanna Pedrola - Roser Olivella A. Llambrich, 22  (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Barreda - Sorli C.B Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106  

Ulldemolins Reverter, Xavier       Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

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

Borrut Valles, Josep M          Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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

10º 5°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de
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Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
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Mar molt
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Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
cel molt ennuvolat en general durant el matí al vessant nord del Pirineu i a
punts del litoral i Prelitoral central i sud de la Costa Brava. A partir del mig-
dia minvarà la nuvolositat i quedarà entre poc i mig ennuvolat. A la resta del
país l'ambient serà assolellat durant el matí, amb el pas de núvols alts i mit-
jans, mentre que al centre del dia creixeran nuvolades a punts de muntanya
de la meitat est i a la resta del Pirineu que deixaran el cel mig ennuvolat. 

Precipitacions: 
de matinada i fins a mig matí són possibles nevades febles i minses al ves-
sant nord del Pirineu. A més, fins al migdia s'esperen alguns ruixats aïllats,
febles i dispersos a punts del litoral central i sud de la Costa Brava. Cota de
neu: al voltant dels 200 metres, si bé localment en moments de xàfec la neu
o neu granulada podrà arribar a totes les cotes. 

Temperatures: 
en lleuger ascens, tant les màximes com les mínimes. De matinada hi haurà
glaçades entre moderades i fortes a l'interior i entre febles i moderades al
litoral, amb mínimes que es mouran entre -14 i -9 ºC al Pirineu, entre -7 i -
2 al Prepirineu, Depressió Central i al Prelitoral nord, entre -5 i 0 al Prelitoral
central i sud i al litoral nord, i entre -1 i 4 ºC al litoral sud i central. Les màxi-
mes pujaran lleugerament i es mouran entre 2 i 7 ºC al Pirineu, entre 5 i 10
ºC a la Catalunya Central, i entre 8 i 13ºC a la resta. 

Visibilitat: 
entre regular i dolenta al vessant nord del Pirineu bona en general a la resta
del país. Boires i boirines matinals a planes i fondalades de l'interior. 

Vent: 
bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat al principi i al final del
dia, més reforçat al final del dia a l'Empordà. Durant les hores centrals del
dia girarà a component sud fluix, tret de l’Empordà, on es mantindrà la tra-
muntana. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
tramuntana entre fluixa i moderada al nord del cap de Begur, més reforça-
da al final del dia, quan bufarà entre moderada i forta, amb algun cop molt
fort al nord del cap de Begur. Vent de component nord al final del dia a la
resta. Al centre de la jornada girarà a component sud fluix al sud del cap de
Begur.
Marejol, a maror i mar de fons del nord al final del dia al nord del cap de
Creus. 

Costa Central:
bufarà de component nord entre fluix i moderat al principi i al final del dia, i
fluix i variable al centre de la jornada, amb predomini del component sud.
Marejol. 

Costa Daurada:
bufarà de component nord entre fluix i moderat, més reforçat al final del dia
al sud del cap de Salou. Al centre del dia quedarà fluix i de direcció varia-
ble, amb predomini del component sud i est.
Marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�

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

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

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

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

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Aquest magatzem subte-
rrani de gas natural, que
vol dur a terme l'empresa
Escal UGS al terme de
Vinaròs prop de l'AP-7, on
es té previst la construc-
ció d'una planta de tracta-
ment terrestre de gas,
que l'enviaria, a través de
canonades, fins al dipòsit
submarí ubicat davant la
costa d'Alcanar i Vinaròs,
però dins del terme del
segon, està resultant un
projecte del més agosa-
rat, actitud pròpia de tot
aquell que no té res a per-
dre.
Ja des d'un principi tot va
començar d'una manera
molt extranya, recordeu?
Segur que més d'un sí,
era un 2 d'agost, d'ara fa
gairebé tres anys, el

2007, qui més qui menys
de vacances i de cop,
sense fer massa soroll,
apareix publicat al BOE l'i-
nici de les negociacions
que unilateralment portava
l'ajuntament de Vinaròs
amb l'empresa Escal UGS.
Això va indignar tant, que
de la primera manifestació
sorgia el que en l'actualitat
coneixem com la
Plataforma en Defensa de
les Terres del Sénia.  El
Castor començava a ges-
tar-se deixant totalment de
banda els municipis més
propers als que afectava,
com Alcanar i Ulldecona. I
per si quedava algun
dubte, el passat més de
juny era el propi govern
central el que afirmava
que no hi hauria cap com-
pensació econòmica, ni
per al Baix Maestrat ni per
al Montsià. Bé, fins el
moment he intentat situar-
vos una mica, ja que
durant un temps el tema
no va sortir gaire als mit-
jans, però com tota malal-
tia greu, un dia desperta i
molts cops quan ho fa és
letal. Així, ens trobem amb
la darrera notícia que ve a
demostrar-nos, i no cal
ser molt viu, que el projec-
te tira endavant. D'aquí els
tarongers de l'inici, ja què

els diaris parlaven que la
promotora del Castor pre-
veu plantar 6.000 taron-
gers on pensa col·locar la
seva planta d'operacions.
Compra finques plenes de
tarongers, per arrencar-
los i dur a terme el projec-
te i després planta taron-
gers? Què passa? Què
m'he perdut? No ens hem
perdut, el fet no és altre
que ja estan començant
les actuacions o els tre-
balls com vulgueu dir-li. I
això m'indigna, ja què la
meva ment marxa cap a la
Plataforma, cap els muni-
cipis, cap a la gent i cap al

territori, i penso, on que-
dem nosaltres? On queda
la nostra opinió? No puc
treure'm del cap les hores
que han hagut de passar
(encara no vull dir perdre)
persones que no tenen
perquè, llegint i estudiant
pil·les inacabables de
documentació per inten-
tar veure per on la promo-
tora volia fer el gol,  una
feina que objectivament
no li pertoca a elles. No
estem en una democrà-
cia? No elegim als que
ens han de representar? I
per tant, no són ells els
que s'han de llegir

aquests documents i
defensar el territori?
M'adono que no! Què
escoltem molt bones
intencions, però res més,
intencions que es queden
en paraules que s'empor-
ta el vent i que si no se
n’encarreguen, ells d’arre-
glar-ho, des de la seva
posició. Ara, ja només
tenim paraules però arri-
barà un moment que el
vent que se les emporta
també desapareixerà. No
puc negar que algun sec-
tor polític en algun
moment hagi col.laborat
bastant activament en la

defensa del territori de
les Terres del Sénia, com
per exemple l'alcalde d'al-
canar, Alfons Montserrat,
que és el primer en ani-
mar a treballar i lluitar de
manera conjunta per la
gestió sostenible del terri-
tori ebrenc, i com ell
molts polítics més. 

La seva actitud
és lloable, i el que diré ara
no és exactament una crí-
tica, però pensar que
nosaltres com a ciutadans
no podem fer més del que
està demostrat que es fa,
ho entenc. En canvi hi ha
altres coses que no...

El castor: espècie invasora

Aquesta setmana han es-
tat els tarongers, un ele-
ment tan nostre, el que
s’ha relacionat amb un
projecte, que per a res s’i-
dentifica amb el nostre te-
rritori, estic parlant del
Projecte Castor.

Els moviments socials són els autèntics artífexs que els fets puguin arribar a canviar, a la llarga

DIANA MAR

Manifestació contra del projecte Castor.
Cedida

Després de manifestacions, viatges a Europa,

etc, etc. Tot continua igual, pel que fa al

projecte Castor. Una demostració més que ja és

pot dir missa!

El projecte tira endavant

DIEM «NO», PERQUÈ TENIM CRITERI


