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FFIINNAALLIISSTTEESS

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

S’adjudiquen obres
d’urbanització de carrers a
Deltebre per valor d’1,9
MEUR. La més important a
Riumar.

P5

«Tots els municipis de la
Ribera d’Ebre rebran la
riquesa derivada de
l’MTC». Així ho afirma
l’alcalde d’Ascó, Rafel
Vidal.

P5

Societat

Deltebre es solidaritza, un
any més, amb el Medi
Ambient.

P9

Esports

Miguel i Luis, els killers del
CF Amposta.

P10

«El Departament no negocia, imposa. El procés de negociació ha servit per tornar a demostrar, la manca de disposició a la nego-
ciació del conseller i el seu equip, que no han donat cap resposta satisfactòria als temes plantejats. Tant les mesures que aplica
com les que pretén aplicar van més enllà de la feble justificació de la crisi i estan en la línia de desestructurar l’ensenyament públic
i abaratir-ne el cost global. Idea que la conselleria no abandona, malgrat que les mobilitzacions contra la LEC la van obligar a ajor-
nar-ne el desenvolupament. Per això, tant la vaga del 17 de març com les mobilitzacions que es puguin plantejar a partir d’ara».
És la veu del professorat. P3

La quarta vaga del 
conseller Maragall

El president de la Comissió d'investigació sobre l'incendi d'Horta de Sant Joan, Higini Clotas (PSC) -a la
foto-, ha assegurat que la comissió, que aquest dijous ha acabat, «ha estat d'una gran importància» i ha
dit que «no valorarà deliberadament la seva necessitat, perquè això ha format part del debat polític»,
però n'ha «extret la seva utilitat». Clotas ha destacat que la seva valoració ha estat «altament positiva».
Així mateix, ha alertat que «alguna cosa no funciona quan la llibertat total d'expressió es veu limitada o
condicionada per la desconfiança» mostrada per alguns dels compareixents envers el Parlament. El con-
seller d'Interior, Joan Saura, d´altra banda, ha assegurat «no ha servit pràcticament per a res», ja que
«totes les propostes de millora» que s'han votat les va presentar ell mateix «quan encara no hi havia la
Comissió».     P5

Cloenda de la Comissió d’Investigació
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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.
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ALTRES CARTES DELS LECTORS I PER A DEIXAR
LA TEVA OPINIÓ D’AQUESTA ENQUESTA, ENTRA A:

www.mesebre.cat

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

Invertir al nucli antic
Opinió

El nervi firal de la ciutat de
Tortosa, que enllaça direc-
tament amb una de les
activitats més antigues de
la ciutat s'ha pogut tornar
a veure aquest passat cap
de setmana al Pavelló firal
de Remolins: Festast, l'últi-
ma creació del Patronat
municipal de fires ha
sumat capacitat d'atracció
ciutadana amb la confor-
mació d'un marc idoni per
tancar acords comercials.
Les claus que ho expli-
quen, al meu entendre,
són diverses. D'una banda
estem parlant d'una fira
sectorial especialitzada en
un dels àmbits econòmics
potents del territori: l'agro-
alimentari i de la restaura-
ció. Cal dir que la implica-
ció de tot aquest sector
en aquest projecte firal ha
estat bàsic i imprescindi-
ble. Són moltes les perso-
nes del ram que hi han
cregut i col·laborat des de
fa mesos i moltes les
empreses que hi han con-
fiat participant-hi. A tot-
hom, una vegada més,
gràcies.
Per altra banda, avui dia
no és fàcil fer una propos-
ta que aplegui milers de
persones en un lloc. La
realització d'una fira parti-
cipativa en la qual el visi-
tant no s'ha de limitar a
mirar sinó que té l'oportu-
nitat de triar, en aquest
cas el que vol tastar, ha
resultat encertada. 
A més, avui dia, el compo-
nent espectacle també és
bàsic: calia convertir per
uns moments els nostres
restauradors en protago-
nistes d'uns “show-coo-
kings” dins d'una esceno-
grafia que ha buscat l'im-
pacte. 
El resultat és que el públic
s'ho ha passat bé i deman-
da repetir.

Però no hem d'oblidar una
de les conseqüències d'a-
questa presència multitu-
dinària de públic:  la pro-
moció i el negoci per als
expositors, punt bàsic que
fa preveure la seua
assistència l'any vinent.
A més a més, aquesta fira
també ha fet possible el
tancament de múltiples
acords comercials entre
els propis expositors,
aspecte que confirma la
importància d'una trobada
sectorial d'aquestes
característiques.
És per això que si aquest
primer any ha estat l'any
de l'inici d'aquesta fira,
l'any vinent ha de ser l'any
del seu creixement. Hem
de ser capaços, entre
tots, de fer una fira encara
més gran, ajustar aquelles
coses que són millorables
per convertir-la en la fira
alimentària de referència
entre Barcelona i València.
És possible. La fórmula ja
l'hem trobat.

Ricard Forés Gargallo
Regidor de Promoció
econòmica i fires

Festast, una fira amb futur 

Opinió

El conseller d'Educació, Ernest Maragall, opina
que els ensenyaments han demostrat que aposten
per negociar i no per la confrontació. 
I el discurs dels sindicats de professors USTEC-
STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, FETE-UGT i CGT sem-
bla ser un altre, en el moment que convoquen una

vaga per  a
aquest dijous
passat, 18 de
març, degut a
«la falta d'a-
venços» en les
reunions que
han mantingut
en els darrers
mesos amb el
Depar tament

d'Educació.  
Sembla ser que l'escull més gran es troba en la
contractació de professors i l'autonomia per a
cada centre prevista en un nou decret del govern
que «retallarà la gestió democràtica de les esco-

les», segons els sindicats. No és nou veure com
els representants dels professors i el departament
«s'estiren els pels» després de l'aprovació de la
nova Llei d'Educació que va entrar en vigor l'any
passat, més coneguda com LEC, i sobre el perso-
nal i recursos assignats als centres. Curiosament
Maragall, amb aquest darrera vaga ja en porta
quatre. Pel que fa a la repercusió a les Terres de
l'Ebre, no ha fet molt soroll, i sembla veure com
aquest cop molts professors són els que s'han
solidaritzat amb els pares i no han fet vaga per no
perjudicar als pares i tampoc als alumnes, que ja
la setmana passada degut a les nevades no van
poder assistir a classe. Un detall que segur molts
pares apreciaran tenint en compte la cojuntura
econòmica delicada per la que s'està passant.
D’altra banda, aquests mateixos professors són
els primers en estar en contra la política educati-
va del departament d'Educació i, també, són els
primers en dir ja n'hi ha prou!. Les vagues en el
sector de l'educació representen un mal de cap
per a tota la família.

Editorial

Ja n'hi ha prou!

Vagi per endavant
que no ens can-
sarem d’agrair a
totes les institu-
cions que estan
fent un esforç per
recuperar el nucli
antic de Tortosa.
Per tant, no vol-
dria que s’inter-
pretessin els
meus comentaris
en clau negativa,
ans al contrari. 
Vull recordar que l’Ajuntament de Tortosa, la
Generalitat, la Diputació i el Consell Comarcal
del Baix Ebre, en la mesura de les seves pos-
sibilitats, estan fent tot el possible per a la
recuperació del nucli antic. Ara bé, la setma-
na passada es va difondre la informació que
la Generalitat havia invertit més de 80 milions
d’euros al nucli antic de Tortosa. I, als efectes
oportuns i amb el rigor que pertoca, cal fer
alguns matisos per si els nostres conciuta-
dans tenen interès a saber on han anat a
parar aquests 80 milions i acabin no trobant
on s’han invertit.  
Al llistat facilitat pel Govern s’inclouen obres
importants, que van ser pioneres al nucli
antic, com el Palau Abària, les Sales
Capitulars de la Catedral, la Rambla Felip
Pedrell, la Biblioteca Marcel·lí Domingo o
l’Escola Oficial d’Idiomes. Totes aquestes i
altres actuacions les va impulsar el Govern de
la Generalitat liderat pel president Jordi Pujol. 
La Generalitat, en el mateix llistat, s’atribueix
inversions que no li corresponen exclusiva-
ment. Aquest és el cas de la seu de les dele-
gacions, que si bé té un cost que supera els
18 milions d’euros, 5,1 milions corresponen a
l’aparcament soterrat que hi haurà en el
mateix edifici, i que és una concessió de
l’Ajuntament i, per tant, no finança la
Generalitat. Després apareixen actuacions
que a hores d’ara ni estan pressupostades, ni
tenen finançament i, en alguns casos, ni tan
sols els projectes estan en marxa. N’és un
exemple la rehabilitació del barri de Sant
Jaume, que es quantifica en 20 milions d’eu-
ros, 10 dels quals assignats a la Generalitat,

sense que avui encara es conegui quins crite-
ris s’han emprat per a establir ni la quantifica-
ció ni el finançament. També es posa com a
inversió el Palau de Justícia, malgrat que fa
pocs dies la mateixa consellera de Justícia
era incapaç de donar una data per a l’inici de
les obres.  O la delegació d’Habitatge, o la 2a
fase del campus universitari pressupostada
en 4 milions d’euros quan encara no tenen ni
projecte ni finançament. En altres actuacions
com la del carrer Sant Francesc o el Pavelló
Firal figuren quantitats que el Govern de la
Generalitat assigna a tots els municipis de
Catalunya i que és l’Ajuntament qui decideix
aplicar a les obres que considera oportú.
Arribats en aquest punt, entre les inversions
que no tenen ni finançament ni projecte
sumen un import superior a 25 milions d’eu-
ros. Són vint-i-cinc milions d’euros que avui
encara no consten enlloc més enllà de la bona
voluntat i de les bones intencions de tothom.
Per tot plegat, a hores d’ara, la quantitat inver-
tida al nucli antic de Tortosa per part de l’ac-
tual Govern de la Generalitat no arriba ni a la
meitat de la quantitat autoproclamada fa pocs
dies. Però, insisteixo, totes aquestes clarifica-
cions només les vull fer als efectes de deixar
constància de la realitat.
Finalment, vull acabar com he començat
aquest escrit. Com a membre del govern de
l’Ajuntament de Tortosa vull agrair l’esforç que
està fent tothom (Generalitat, Diputació,
Consell Comarcal i altres institucions) en la
recuperació del nucli antic i històric de la nos-
tra ciutat. Agraïment també a tota la ciutada-
nia i, en especial, a les associacions de veïns
del Nucli Antic, Santa Clara, Rastre i
Remolins. Reitero també que no hem de con-
fondre la ciutadania amb el que s’ha invertit ni
donant xifres inflades. Perquè correm el risc
que el ciutadà, de manera legítima, vulgui
saber on es troben aquestes inversions i, en
no trobar-les, acabem generant desencís i
incomprensió.

Meritxell Roigé i Pedrola
Regidora d’Urbanisme i Obres Públiques
Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tortosa

Sembla ser que l’escull més
gran es troba en la 
contractació de professors i
l’autonomia per a cada 
centre prevista en un nou
decret del govern.
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EN LLOGUER

TOT MOBLAT

Tot i aquesta dualitat d’o-
pinions manifestada, el
resultat final però és
que, per quart cop en
dos anys, les escoles i
instituts públics catalans
han fet vaga, aquest
dimecres 17 de març,
per protestar contra la
política educativa del
Govern.  Tal i com anun-
ciaven en el seu comuni-
cat conjunt, els sindicats
USTEC-STEs, CCOO,
ASPEPC-SPS, FETE-UGT i
CGT convocaven la vaga
degut a «la falta d'a-
venços» en les reunions
que van mantenir durant
els últims mesos amb el
Departament d'Educació.
Alguns d'aquests aspec-
tes en els que estan en

desacord són la contrac-
tació de professors i l'au-
tonomia per a cada cen-
tre prevista en un nou
decret del govern que
«retallarà la gestió
democràtica de les esco-
les», segons els sindi-
cats. 
«Aquesta és la llei del
mamoneo. Puc assegu-
rar que cap professor
està a favor. El principal
problema radica en què
es passarà a escollir la

gent a dit, perquè la nova
llei otorgarà un poder
totalitari a la figura del
director, òbviament,
també escollit a dit, amic
de...» així ho assegurava
un docent que va secun-
dar la vaga a MÉS EBRE. 
Des de ja fa un parell
d'anys el departament
d'Educació i els sindicats
de professors mantenen
fortes disputes sobre la
nova Llei d'Educació que
va entrar en vigor l'any

passat (la LEC) i sobre el
personal i recursos
assignats als centres
escolars.
La quarta vaga que els
sindicats de docents
catalans van organitzar
contra el conseller
Ernest Maragall els dos
últims anys va tenir  una
resposta molt modesta,
d'una mica més del 20%.
«Perquè molts docents
estan desencantats i
consideren que, facin el

que facin, el conseller
d'Educació, Ernest
Maragall, segur que no
cedirà», «perquè la crisi
ha retractat molts profes-
sors, que no estan dispo-
sats a perdre 100 euros
per no donar classe un
dia», «perquè és època
d'avaluacions i de viat-
ges escolars. Perquè la
setmana passada alguns
col·legis van tancar a
causa de la nevada o,
simplement, perquè no

volen perjudicar més els
pares…», «Contra la polí-
tica educativa del depar-
tament d'educació defen-
sem l'ensenyament
públic i la seva qualitat.
ja n'hi ha prou! Aquesta
es la 4ª vaga, no tindria
que dimitir el Conseller? i
els professors que no la
facin que no es queixin
desprès quan les nostres
condicions laborals enpit-
jorin!!» 
Els sindicats de l'ensen-
yament van oferir un
ampli ventall d'arguments
per justificar la baixa par-
ticipació en la vaga del
professorat.
Educació va situar el
seguiment de la vaga en
un 20,95% al Camp de
Tarragona i en el 23,24%
a Terres de l'Ebre, amb
una incidència del 30,6%
als centres de primària i
del 10,43% en els de
secundària. 
Segons els sindicats, la
vaga l'han seguida en un
58% els centres de
primària i entre el 35 i el
42% a secundària. 
Els sindicats valoraven
positivament la repercus-
sió de la jornada i no
descartaven donar conti-
nuïtat a les mobilitza-
cions. Pel conseller
d'Educació, Ernest
Maragall, però, «el mis-
satge és clar» i «la via de
la confrontació està
esgotada».

Si parlem de la nova llei d’educació...
Negociació o Confrontació?

El conseller d’Educa-
ció, Ernest Maragall,
opina que els ensen-
yants han demostrat
que aposten per nego-
ciar i no per la confron-
tació, mentre que els
sindicats afirmen que
molts docents, tot i do-
nar suport a la protes-
ta, no la van seguir per
desànim.

Segons el professorat, un model que no millorarà la qualitat

«El missatge és clar i la via de confrontació està esgotada», Ernest Maragall, Conseller d’Educació

TG

Les manifestacions van tenir lloc ahir dijous.
Cedida
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En aquest sentit, el delegat
del Govern a l’Ebre, Lluís
Salvadó destacava que
«entre els projectes en què
treballem des de la Comissió
de Seguiment d'Iniciatives
econòmiques per a les
Terres de l'Ebre, la disponibi-
litat de grans subministra-
ments d'aigua, llum i gas al

polígon industrial Catalunya
Sud és una de les prioritats».
En aquests moments, els
subministraments energètics
i d'aigua d'aquest polígon
abasten sobradament la
demanda existent però, l'ob-
jectiu és «convertir el
Catalunya Sud en un polígon
referent i competitiu a nivell
de país, que pugui oferir un
cabal d'aigua de 300 l/s, el
qual difícilment es podrà tro-
bar enlloc més, o que dispo-
si de gas, la qual cosa no és
habitual com a subministra-
ment dels polígons conven-
cionals. A més a més,
Redessa ja té a exposició
pública la ubicació de la
subestació elèctrica sobre la
línia de 400kv, que donarà
quantitat i qualitat d'aquest
subministrament» explicava
el delegat del Govern, que
afegia «així també trenquem
amb aquella històrica reivindi-
cació de ser un territori gran
productor d'energia i comp-

tar amb el riu més cabalós
de la Península però, amb
poca disponibilitat per a la
implantació de grans empre-
ses». 
Amb els Fons
d'Industrialització s'estan tre-
ballant d'altres projectes a la

resta de comarques del terri-
tori, destinat a valoritzar el
sòl industrial existent,
reforçar centres tecnològics i
afavorir la implantació de
noves empreses.
En aquest sentit, la Comissió
de Seguiment d'Iniciatives

econòmiques, que el proper
26 de març tindrà lloc a la
Delegació territorial del
Govern presidida pel conse-
ller d'Innovació, Universitats i
Empresa, Josep Huguet, es
podrà conèixer ja el llistat de
projectes a incloure en els
Fons d'Industrialització.
D'altra banda, el Consell de
Direcció també ha definit avui
els membres que formaran
part del Consell promotor de
la Reserva de la Biosfera,
que han de treballar conjunta-
ment per dissenyar la candi-
datura de les Terres de l'Ebre
que s'ha de presentar a la
UNESCO. 
Aquest Consell promotor
compta amb la implicació
d'administracions autonòmi-
ca i locals però també amb el
suport d'institucions que
representen l'equilibri territo-
rial i sectorial (culturals, cien-
tífiques, turístiques, agrícoles
i empresarials) de les
Terres de l'Ebre.

Valoritzar el sòl industrial de l’Ebre és
l’objectiu principal del Govern

Els representants te-
rritorials de la Genera-
litat aposten per desti-
nar els 10 MEUR dels
Fons d’Industrialitza-
ció que el Govern de
l’Estat destina al de-
senvolupament del te-
rritori en la valoritza-
ció del sòl industrial
existent.

S’aposta pel Catalunya Sud, «perquè sigui un polígon referent i competitiu al país»

REDACCIÓ

La Comissió es va reunir el passat dimarts.
Cedida

L'Alcalde de l’Ametlla de
Mar, Andreu Martí, s'ha
reunit aquests dies, amb
representants de Ports de
la Generalitat els quals han

confirmat noves actua-
cions com la millora del
ferm i la il·luminació a la
zona del dic de llevant i
repintat de la senyalització
del port. D'altra banda,
l'enderrocament de l'anti-
ga nevera serà una realitat
passada la Setmana
Santa. Aquesta construc-

ció té una superfície total
de 363,31 m2. En el seu
moment, quan la nevera va
quedar en desús l'any
2003, i es va posar en
marxa la nevera nova del
costat de la confraria, ja
es van realitzar tasques de
desmantellament que van
consistir en desmuntar

tota la maquinària i treure
l'amoníac col·locat en
dipòsits. 
L'Actuació que ara es rea-
litzarà serà l'enderroca-
ment de la totalitat de l'edi-
fici i l'asfaltat d'aquesta

zona. 
D'aquesta manera aquest
espai es convertirà en la
continuïtat de l'aparcament
públic que serveix a la
zona de la plaça del Canó i
de damunt el Port.

Millores al port de 
l’Ametlla de Mar

Enderrocament de la nevera vella i millora del ferm

REDACCIÓ

El president de CiU, Artur
Mas, ha anunciat que
inclouran la petició de ces-
sament dels alts responsa-
bles del Departament
d'Interior en les seves con-
clusions de la comissió
d'investigació d'Horta de
Sant Joan que està aca-
bant els seus treballs al
Parlament. 
D'aquesta manera, la fede-
ració evita demanar la
dimissió del conseller
d'Interior, Joan Saura, però
sí reclama al president de
la Generalitat, José
Montilla, que el destitueixi
pel «cúmul d'errors acu-
mulats».

«Cúmul
d’errors

acumulats»

L'empresa Laminats de
Catalunya (Lamicat) serà
l'encarregada de fabricar
l'estructura exterior d'un
vehicle pilot ecològic, amb
motor de pila d'hidrogen. El
projecte, liderat pel centre
Universitari de CEU Cardenal
Herrera de València, es pre-
sentarà en el competició
Shell Eco Marathon que està
previst que se celebri el prò-
xim mes de juny a
Alemanya. La fabricació en
Composite del model, motlle
i estructura física del vehicle,
aquesta última fabricada en
fibra de carboni, la desenvo-
luparà Lamicat en col·labora-
ció amb l'empresa
Materiales de Vacío.

Vehicle pilot
ecològic 
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Pel que fa a les obres d'ur-
banització de la zona V de
Riumar 1ª fase, s'han adjudi-
cat a la UTE Transcornejo
Canalitzacions Pagà per un
import d'1.580.899,32
Euros, una xifra sensible-
ment inferior al pressupost
base de licitació que era de
2'3 Milions d'Euros. En
aquesta primera fase s'ac-
tuarà en

una superfície de 13,70
hectàrees a l'entrada de la
urbanització Riumar.
Aquesta 1ª fase afecta total
o parcialment els carrers:
Flamenc, Àliga
Pescatera, Coll Verd, Morell,
Gavina, Fumadell,
Capadella, La Bequessina i

de la Guatlla. El projecte pre-
veu dur a terme una inter-
venció integral a tota la zona
afectada i que consistirà en
renovar el ferm, substituir la
xarxa d'aigua
potable, construir una xarxa
d'aigües pluvials (per evitar
inundacions quan plou),

millorar la zona de passeig i
de vianants, col·locar nou
mobiliari urbà, plantar
arbres i dignificar les zones
verdes. La urbanització
Riumar, que data dels anys
70, es troba actualment en
un important estat de dete-
riorament, sobretot pel que
fa a l'estat dels carrers,
zones verdes i xarxa d'aigua
potable. 
L'Ajuntament confia que l'a-
rranjament de
tota la urbanització Riumar
pugui desenvolupar-se en
fases successives. Les
obres de la primera fase de
la urbanització Riumar
estan subvencionades en
290.000 Û pel Pla Únic
d'Obres i Serveis del
Departament de
Governació de la
Generalitat. Aquesta sub-
venció i l'aportació que farà
l'Ajuntament permetran
rebaixar les contribucions
especials que han de pagar
els propietaris afectats per

aquestes obres de millora.
Les obres d'urbanització i
de millora del servei d'aigua
potable al carrer Riu
Llobregat s'han adjudicat a
la UTE Covan-Contregisa per
un import total de
431.186,66 Euros, un preu
sensiblement inferior al preu
de licitació que era de
664.006,63 Euros. Les
obres es finançaran amb
una subvenció del PUOSC
de 268.711, 99 Euros i la
resta a través de contribu-
cions especials i l'aportació
municipal. Les obres afecta-
ran al carrer Riu Llobregat,
entre l'Avinguda Goles de
l'Ebre i el carrer Sant Miquel,
de 419,93 m de llargada.
D'acord amb el
projecte, aquest carrer es
convertirà en sentit únic de
circulació i hi haurà una
calçada de 3 metres d'am-
plada, dos metres de carril
per a l'aparcament de vehi-
cles i una vorera de 3
metres. 

Obres a Deltebre per valor 
d’1.952.611,95 Euros

La Junta de Govern Lo-
cal de Deltebre ha ad-
judicat recentment les
obres de millora de la
primera fase de la ur-
banització Riumar i del
carrer Riu Llobregat
per valor d’1.952.611,
95  euros.

La major part de la inversió es destinarà a la urbanització de Riumar

REDACCIÓ

Urbanització de Riumar.
Cedida

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha volgut reite-
rar la possibilitat que la
reconstrucció de les
escales de la catedral es
financen a través de la ini-
ciativa privada. Segons
ha denunciat, les adminis-
tracions tant la
Generalitat com l'Estat-
han descartat invertir els
380.000 euros que costa
l'obra, i la única solució
és recórrer a l'esponsorit-
zació privada. Les esca-
les d'accés a la façana
principal de la catedral de
Tortosa es van esfondrar
per les pluges caigudes el
maig del 2002.

«No és la millor
solució però és la

única»

L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat provisional-
ment, la modificació pun-
tual del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal
(POUM) per fer possible la
reordenació l'entorn de la
plaça de Sant Joan, al
barri del Rastre. Segons
ha explicat l'alcalde,
Ferran Bel, la modificació
és preceptiva poder-hi
actuar urbanísticament
enderrocant algunes
cases. L'actuació munici-
pal sobre la plaça de Sant
Joan té per objectiu
«esponjar la plaça, i fer-la
més atractiva».

Reordenació de
l’entorn de la

plaça de 
Sant Joan

El president de la Comissió
d'investigació sobre l'incen-
di d'Horta de Sant Joan,
Higini Clotas (a la foto), ha

assegurat que la comissió,
que aquest dijous ha aca-
bat, «ha estat d'una gran
importància» i ha dit que
«no valorarà deliberada-
ment la seva necessitat,
perquè això ha format part
del debat polític», però n'ha
«extret la seva utilitat».

Clotas ha destacat que la
seva valoració ha estat
«altament positiva». Així
mateix, ha alertat que
«alguna cosa no funciona
quan la llibertat total d'ex-
pressió es veu limitada o
condicionada per la des-
confiança» mostrada per

alguns dels compareixents
envers el Parlament. Els
resultats de la comissió han
estat 66 propostes consen-
suades per tots els grups
parlamentaris amb la volun-

tat d'introduir millores i evi-
tar que una tragèdia com la
que es va produir el mes de
juliol passat, amb cinc bom-
bers morts, es torni a pro-
duir.

Valoració positiva de la Comissió
d’Investigació d’Horta

Va finalitzar ahir dijous 

TG
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Es tracta d'una obra inclo-
sa en el Pla Integral del
Nucli Antic de Tortosa
(PINCAT) que té un cost de
611.442 euros i un termi-
ni d'execució de 5,5
mesos. El el preu s'inclou
(269.912 euros) el cost
de l'expropiació de set fin-
ques, els habitatges de les
quals s'han hagut d'ende-
rrocar per urbanitzar tot
l'àmbit de la plaça. 
Les obres, que duu a
terme Güeche, S.L. i ges-
tiona l'empresa urbanísti-
ca municipal GUMTSA,
consisteixen en l'obertura
d'un nou espai públic al

barri de Santa Clara. La
superfície d'actuació és
de 468,55 m2.
L'arquitecte Pablo Iriondo
ha explicat que la principal
dificultat que entranya l'o-

bra és el desnivell entre
els carrers Nou de Santa
Clara i Sant Lluís, que s'ha
resolt combinant escales i
mitjançant rampa, la qual
cosa fa accessible la

plaça a les persones amb
mobilitat reduïda. El fet de
situar la plataforma princi-
pal de la plaça en la cota
del carrer Nou de Sta.
Clara permetrà, a més,

tenir accessibilitat amb
vehicle fins al Casal de
propera construcció, on hi
haurà un dispensari.
Iriondo ha dit que en el
projecte s'ha optat per
mantenir al màxim la fideli-
tat a la configuració origi-
nal del barri, amb carrers
en paral·lel a la carena de
la muntanya. La plaça
resultant incorporarà
mobiliari urbà i arbrat.
De la seva banda, l'alcalde
ha afirmat que aquesta
actuació dignificarà el
barri de Santa Clara i ha
avançat que en poques
setmanes s'adjudicaran
les obres de construcció
del nou Casal, situat a
pocs metres de distància
de la plaça. En el mateix
àmbit d'actuació, ha indi-
cat Ferran Bel,
l'Ajuntament actuarà de
manera subsidiària i ende-
rrocarà en breu tres cases
que s'han declarat en
ruïna. 

La plaça nova de Santa Clara
esdevindrà un nou espai al barri

Les obres d’urbanització
de la plaça Nova de San-
ta Clara avancen a bon
ritme.

Esponjarà aquest àmbit del nucli antic de Tortosa

REDACCIÓ

L’atenció a la premsa va tenir lloc on s’estan realitzant les obres.
Cedida

Aquest primer llibre és un
recull de biografies de
sis personatges de les
Terres de l'Ebre del segle
XIX, que no exclou cap
personatge, al contrari,
convida a seguir investi-
gant i presentant-ne d'al-
tres de relleu del territori.
Aquesta obra naix a par-
tir del cicle de conferèn-
cies Personatges de la
història social, política i
econòmica  del territori
ebrenc al segle XIX, cicle
realitzat l'any 2007.
També hi ha un capítol
que contextualitza social-
ment i econòmicament el
territori.

Sèrie Campus
Terres de l’Ebre

Els grups municipals de
CIU, PSC i PP a
l'Ajuntament de Deltebre
han presentat una denún-
cia al Síndic de Greuges
perquè es pronunciï
sobre la negativa del
govern municipal (ERC i el
regidor independent Jordi
Casanova) a la participa-
ció política dels grups de
l'oposició en els mitjans
de comunicació públics
locals. Consideren que la
reclamació persegueix
l'aplicació de les «garan-
ties legals vigents» per-
què l'oposició pugui fer
ús dels mitjans munici-
pals «per informar la ciu-
tadania de la gestió diària
que es produeix a
l'Ajuntament». 

Queixa pública
de l’oposició a

Deltebre

Divendres passat, 12 de
març, l'Assemblea de mili-
tants d'Amposta va ratifi-
car la candidatura d'Adam
Tomàs per encapçalar la
llista d'Esquerra per a les
properes eleccions munici-
pals. La candidatura de

Tomàs, l'única presentada
i que comptava amb l'aval
de l'Executiva Local, va ser
votada per tots els assis-
tents. Amb motiu de la
seva elecció com a candi-
dat, Adam Tomàs va mani-
festar que aquesta és una
etapa que enceta amb
il·lusió, inquietuds i amb
moltes ganes de treballar.
«Amposta necessita un
canvi i nosaltres estem

preparats per dur-lo enda-
vant. Tenim un punt de sor-
tida òptim, una fita clara,
molt de treball fet i conti-
nuarem treballant per fer
créixer Amposta», declara-
va Tomàs. D'altra banda,
durant aquesta mateixa
assemblea també es va
aprovar la composició de
la Comissió Electoral Local
que s'encarregarà d'elabo-
rar la llista electoral.

Adam Tomàs, cap de llista
A les municipals d’Amposta

REDACCIÓ
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Gairebé 30 persones arribades a les Terres de l'Ebre en els últims anys per reagrupa-
ment familiar han recollit avui a Amposta, de la mà del director dels Serveis Territorials
del Departament d'Acció Social i Ciutadania a aquesta demarcació, Adam Tomas, el
certificat d'aprofitament dels mòduls teòrics i pràctics del Programa de Reagrupament
i Treball 2009. Una iniciativa que té per objectiu facilitar la inserció sociolaboral d'a-
quest col·lectiu d'origen estranger, format majoritàriament per dones i joves en edat
treballar. 

Des d'octubre de l'any passat, l'alumnat s'ha pogut especialitzar com a auxiliars de
geriatria. Els cursos s'han materialitzat a Amposta i a Sant Carles de la Ràpita a través
de 65 hores d'aprenentatge de català, 114 hores de formació laboral i 72 hores de
pràctiques de mitjana. 

A l'acte de lliurament dels certificats també han estat presents l'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré i Montañés; la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta, Laia

Subirats i la consellera d'Atenció a les Persones del Consell Comarcal, Marta Cid i
Pañella.

El Programa de Reagrupament i Treball que promou la Secretaria per a la Immigració
iniciarà en els propers dies la seva tercera edició, que preveu estendre a nous punts
del territori català.

La secretaria d'Infància i Adolescència del Departament
d'Acció Social i Ciutadania, Imma Pérez, va presentar el
passat divendres 26 de febrer a Amposta, el Pla Director
d'Infància i Adolescència de Catalunya 2010-2013.
Aquest document serà el full de ruta per a la planificació
i avaluació de les polítiques, actuacions i serveis
adreçats a la infància i adolescència de Catalunya, alho-
ra que fomentarà l'exercici dels drets dels infants i ado-
lescents, els serveis inclusius i de qualitat, el treball
transversal i la cooperació institucional. 

Entre els principis rectors del Pla, hi ha el de promoure
els drets de la infància, la igualtat d'oportunitats, priorit-
zar la prevenció i les intervencions precoces, donar
suport a les famílies, assegurar una atenció en xarxa i
enfortir la protecció dels infants en situació de risc social
desemparament.

En aquest sentit, el Pla proposa ampliar i millorar el catà-
leg de serveis destinats a la infància i l'adolescència,
impulsar el desenvolupament normatiu i promoure el
coneixement i la recerca en aquest àmbit. 

La secretària d'Infància i Adolescència, acompanyada del
director dels Serveis Territorials d'Acció Social i
Ciutadania a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, va pre-
sentar el nou Pla al davant de més dels prop de 50 pro-
fessionals de les Terres de l'Ebre que treballen en aquest
àmbit, precisament per mostrar la voluntat de desplega-
ment territorial del Pla Director. En aquest sentit, aquest
document preveu la implicació i el compromís de les
administracions locals en la planificació de les polítiques
públiques adreçades a la infància i l'adolescència de
Catalunya.

La Secretaria d'Infància i Adolescència està treballant en el
projecte RUMI, que es podrà trobar en el nou web Infància
Respon. De moment, aquest dispositiu de comunicació,
que unificarà diferents registres d'institucions, està en pro-
cés d'elaboració. Quan es posi en funcionament, a princi-
pis de 2011, aquest registre unificat es convertirà en una
eina de suport tant per a professionals que estan en con-
tacte amb infants, com per als agents socials implicats en
la detecció de situacions de maltractament infantil, com
cossos de seguretat, mestres, professionals de la salut i
de serveis socials bàsics.

Aquest nou web facilitarà un procediment d'aportació d'in-
formacions que permeti organitzar-les de manera que s'a-
giliti la presa de decisions als equips que treballen amb la
infància.

El Pla Director d'Infància i Adolescència es converteix en el full de
ruta per a la planificació de les polítiques de la Infància i Adolescència 

La secretària d'Infància i Adolescència, Imma
Pérez, ha presentat avui aquest document a les
Terres de l'Ebre, juntament amb el projecte
RUMI-Infància Respon 

REDACCIO

Imma Pérez també va exposar que el projecte
de Registre Unificat de Maltractaments
Infantils (RUMI) - Infància Respon, és una eina
que permetrà als agents socials implicats en la
detecció de situacions de maltractament fer
consultes, així com una primera valoració del
cas. Al mateix temps, permetrà actuar amb més
rapidesa i efectivitat davant de qualsevol indici
de maltractament.

Projecte RUMI-Infància Respon

Pla director infància.
Cedida

Acte  de lliurament dels certificats.
cedida

REDACCIO

L'objectiu és fomentar la inserció sociolaboral d'aquest col·lectiu d'origen
estranger, majoritàriament dones i joves en edat de treballar
L'alumnat s'ha format, des d'octubre de 2009, com a auxiliars de geriatria.
També ha cursat 65 hores de català
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Serà dins de la programa-
ció de l'edició d'enguany
de la Fira EXPOEBRE.
L'objectiu de la Trobada,
adreçada als joves empre-
saris ebrencs, és donar a
conèixer projectes innova-
dors del territori i de crear
xarxa entre aquests joves
empresaris, a través de la
dinamització d'una sessió
de networking. A més, la
Trobada també comptarà
amb la presentació d'ex-
periències de joves
empresaris ebrencs, així
com l'experiència de l'em-
prenedor de referència al
país, Dídac Lee, conseller
delegat d'Inspirit - grup
d'empreses tecnològi-
ques-. El regidor de
Promoció Econòmica,

Turisme i Universitats de
l'Ajuntament de Tortosa,
Ricard Forés, i la coordina-
dora territorial de Joventut
a les Terres de l’Ebre, han
estat els encarregats de
la presentació. Perelló ha
remarcat que «en un

moment de crisi com
l'actual, amb la destrucció
de llocs de treball com a
trava fonamental per
a l'emancipació de la gent
jove, la Trobada vol ser un
punt de partida del
foment de la nova empre-

nedoria, de qualitat i inno-
vadora» i ha afegit que el
creixement econòmic, cul-
tural i social d'un territori
va lligat a la diversificació
econòmica, a la innovació
i a l'adaptació als canvi i
«és la gent jove qui pot

afrontar aquest repte, per-
què és un moment de
canvi per al país però, una
gran oportunitat per al
territori». 
Per la seva part, Ricard
Forés ha explicat que «des
de Fira Tortosa volem
crear un marc per als
joves emprenedors, volem
ajudar-los a crear xarxa,
posant al seu abast
aquest espai de trobada
que els permeti establir
contacte i crear sinèr-
gies». 
Així mateix, Forés ha
expressat el seu
convenciment que «no tot
ens ha de venir de fora,
cal que ens ho creguem i
que comencem a empren-
dre iniciatives de i per a la
gent del territori».
La Trobada compta amb el
suport de joves emprene-
dors de Terres de l'Ebre
que han col·laborat activa-
ment en l'organització i
programació de la jorna-
da. 
Les inscripcions s'han de
formalitzar a través del
web www.ebrempren.cat,
el qual estarà actiu a partir
d'avui mateix.

Primera Trobada de Joves Emprenedors
a les Terres de l’Ebre

Presentació de la pri-
mera Trobada d’Em-
prenedoria a les Terres
de l’Ebre, el proper 30
d’Abril al Recinte Firal
de Tortosa.

La Trobada tindrà lloc el proper 30 d´abril

En el marc de la Fira ExpoEbre 2010 de Tortosa

REDACCIÓ

Moment de la presentació de la Jornada a l’Ajuntament de Tortosa.
CEDIDA

L’alcalde d’Ascó, Rafael
Vidal, ha descartat aques-
ta setmana retirar la candi-
datura i afirma que el
rebuig del Parlament s’ha
aprovat d’esquenes a la
realitat socioeconòmica
de la zona. L'Associació
de Municipis en Àrees
Centrals nuclears (AMAC),
d’ altra banda, també ha
denunciat la «manipulació»
que consideren que pateix

el procés per acollir el
magatzem temporal cen-
tralitzat. 
El gerent de l'entitat, Marià
Vila d'Abadal, ha exposat
que per aquest motiu
volen fer un «seguiment»
del procés amb l'objectiu
d'assegurar que sigui rigo-
rós. Vila ha dit que Yebra
(Guadalajara) i Ascó
(Ribera d'Ebre) són els
municipis «més ben prepa-
rats» per acollir el magat-
zem, però ha denunciat
que el PSOE en el cas de
Yebra i ERC en el cas
d'Ascó estan «manipulant»
el procés juntament amb

altres organitzacions i uti-
litzant aquest argument
«per treure vots». En
declaracions aquest
dijous, Vidal assegurava
que l’MTC aportarà rique-
sa a tota la Ribera; i en
resposta a perquè no s´ha
fet una consulta, l’alcalde
responia «la consulta la
fem tots els dies, tenim
eines de participació, i a
més estem en contacte
diari amb els nostres
veïns». Vidal també ha
destacat que «la campan-
ya electoral catalana no
hauria de distorsionar les
possibilitats d’Ascó»

L’alcalde d’Ascó descarta retirar la candidatura i recalca 
«la riquesa que aportarà a la Ribera d’Ebre»

També afirma que «el rebuig del Parlament al magatzem nuclear s’ha aprovat d’esquenes a la realitat socioeconòmica de la zona»

REDACCIÓ

Demà dissabte, dia 20
de març, finalitzarà la
campanya que CiU
Tortosa ha dut per tots
els barris de la ciutat,
durant els últims quinze
dies, amb l'objectiu d'ex-
plicar la feina feta per l'al-
calde Ferran Bel i el seu
equip durant els vora tres
anys de govern municipal
i, al mateix temps, per
escoltar de primera mà
quines són les necessi-
tats i mancances que
encara hi ha a la ciutat i
en cadascun dels barris
en particular. 
Amb el lema «Estem can-
viant el teu barri però
encara ho volem FER MÉS

BÉ», l'alcalde de Tortosa i
els regidors de
Convergència i Unió (CiU)
han recorregut tots els
barris de la ciutat,
instal·lant una parada
que ha servit de punt de
recollida de propostes i
suggerències per part
dels molts ciutadans.

«Estem
canviant 

el teu barri»

L'Institut Català del Sòl
(INCASÒL) i l'Ajuntament
d'Amposta han constituït
el Consorci urbanístic per
al desenvolupament del
sector residencial
Eixample les Tosses, al
Montsià. Aquesta Àrea
Residencial Estratègica té
una superfície de més de
21,5 hectàrees, amb
capacitat per a 1.615
habitatges potencials,
959 dels quals seran en
diferents règims protegits.
El Consorci urbanístic
opera com a administra-
ció actuant per dur a
terme el desenvolupament
i execució del nou sector i
està integrat al 50% per
INCASÒL i l'Ajuntament
d'Amposta, que es distri-
bueixen les responsabili-
tats a parts iguals. Les
funcions del Consorci són
coordinar l'actuació dels
ens consorciats; redactar i
executar els instruments
de planejament.

Consorci per
desenvolupar la
zona de Tosses a

Amposta
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Determinades empreses
realitzen Spam telefònic,
és a dir, propostes comer-
cials no sol·licitades i reite-
rades per telèfon (d'asse-
gurances, serveisbancaris,
telefonia, accés a
Internet....). Algunes d'a-
questes trucades poden
arribar a ser insistents i
molestes i poden portar a
prendre decisions precipita-
des. Moltes de les quals

han acabat posant-se en
mans de l'oficina de con-
sum de cada zona. Des del
Consell Comarcal del
Montsià s'ha volgut posar
enfasi en els drets que té el
consumidor, després de
notar que les queixes referi-
des a aquest afer han pujat
en els darrers temps. En el
cas de rebre aquestes tru-
cades, la persona afectada
ha de saber que des de l'1
de gener de 2010 estan
prohibides les trucades
amb finalitats comercials
amb números ocults, és a
dir, les trucades han de rea-

litzar-se des d'un número
de telèfon identificable per
exercir el dret a manifestar
l’oposició a rebre propos-
tes comercials no desitja-
des. Des del moment en
què es despenja l'empresa
està obligada a informar
clarament la identitat de
l'empresa, la finalitat
comercial, les característi-
ques essencials del pro-
ducte o servei, el preu i el
dret de revocació o desisti-
ment. Un element impor-
tant a tindre en compte,
que en cas de rebre aquest
tipus de trucades, el recep-
tor té dret a demanar que
s'envii tota la informació
per correu postal abans de
prendre una decisió i, així,
poder assegurar-se de qui
està fent l'oferta. En el cas
que finalment hi hagi la con-
tractació del servei o pro-
ducte, s'ha de rebre la justi-
ficació escrita i existeixen
set dies per anul·lar la deci-

sió presa, sense necessitat
de justificar cap motiu.
Consum de Catalunya
aconsella no facilitar dades
com, el DNI, si no s'està
molt segur. Amb tot, recor-
dem que el passat 2008, el
govern espanyol va
començar a adaptar la
legislació a una directiva
europea que prohibeix l'en-
viament de trucades o mis-
satges de mòbil que no
hagin estat demanats pels
usuaris. De manera que
amb la nova normativa,
tant l'Institut Nacional de
Consum (INC) com les
associacions de consumi-
dors i usuaris poden
emprendre accions judi-
cials.  
La normativa també afecta
altres pràctiques comer-
cials com les propostes no
sol·licitades i reiterades per
fax, correu electrònic i
altres mitjans de comunica-
ció. 

L’Spam telefònic continua sent
un dels motius de queixa a les
oficines de Consum
Existeix una normativa que permet empendre
accions judicials contra aquesta praxis

REDACCIÓ

Crator neix de «Zero» per arribar molt a dalt

La banda de Deltebre CRATOR amb
el seu Rock Pop Experimental i el
seu primer disc primer al carrer,
aterrava aquest cap de setmana

passat a la sala Razmatazz de Barcelona en el marc del
concurs internacional «emergenza» on han aconseguit
classificar-se per a la següent ronda. 

El passat, 17 de març,
tenia lloc la IV edició dels
Premis Montsià Innova, una
iniciativa de l'Àrea
d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca que té com objectiu
valorar les iniciatives agrà-
ries dels joves del Montsià i
la millora de la qualitat dels
productes agroalimentaris
de la comarca.  El president
del Consell Comarcal del
Montsià, Joan Castor
Gonell, va manifestar que
aquests premis no tan sols
valoren les iniciatives, sinó
també, «l'esforç personal
tant d'agricultors, rama-
ders, pescadors i aqüicul-
tors, com d'empresaris d'in-
dústries i de cooperatives
agràries, per posar en

marxa un procés de renova-
ció, d'innovació tecnològi-
ca, de modernització d'ex-
plotacions i de respecte al
medi ambient». 
Aquest any, els guardonats
han estat Andana Sat, amb
el premi a de la categoria
Iniciativa Jove Agrària per
l'activitat; «explotació
mares reproductives de
garrins», Manuel Forné
premi de la categoria
Qualitat Agroalimentària pel
seu projecte de col·labora-
ció en «treballs d'investiga-
ció en cunicultura» i Joan
Castellà, menció especial
de la categoria qualitat
agroalimentària per la seva
iniciativa de «producció i
comercialització de produc-
tes agraris ecològics».

Els premis Innova arriben a la IV edició

REDACCIÓ

La policia local d'Amposta
durant la darrera setmana
ha rebut un total de setze
denúncies per robatoris a
l'interior de vehicles esta-
cionats en carrers de la ciu-
tat, un increment important
segons els agents. La poli-
cia pensa que el pressump-
te autor d'aquests robato-
ris podria ser  M.A. de 29
anys i veí d'Amposta, que
va ser detingut la matinada
de dissabte 13 de gener,
mentre intentava forçar un
vehicle que es trobava
estacionat al carrer Garcia
Morato. Posteriorment, van
observar que es tractava

del mateix individu identifi-
cat dues nits abans, la
matinada del dia 11 de
març, quan no va ser poder
enxampat malgrat les iden-
tificacions i escorcolls pre-
ventius efectuats a dues
persones que es trobaven
al lloc dels fets. La persona
va ser detinguda quan ja
havia introduït un tornavís
per fer palanca i s'estava
disposant per forçar la
porta del vehicle (modus
operandi de la resta de
robatoris). El detingut, jun-
tament amb les diligències
judicials, van ser lliurats a
als Mossos d'Esquadra per
a la seva continuació de les
investigacions.

Detingut, a Amposta, per repetir-se

Aquest proper diumenge,
21 de març, i com ve sent
habitual en els darrers
anys, des de 2007, el
Parc Natural del Delta de
l'Ebre amb col·laboració
de l'Àrea de Medi Ambient
de l'Ajuntament de
Deltebre i l'Associació de
Voluntaris del PNDE han
organitzat una neteja
popular d'espais naturals,
en concret la iniciativa es
durà a terme a les platges

de Riumar i el Garxal, on
després de les darreres
llevantades s'acumulen
grans quantitats de deixa-
lles arrossegades pel
mar. 
Aquest fet no és nou, sinò
que és molt habitual en
aquestes zones, ja què
després de cada tempo-
ral, les costes del Delta
apareixen cobertes de
tota mena d'objectes i
residus sòlids, tant d'ori-
gen orgànic com inorgà-
nic. 
Pel que fa als residus d'o-
rigen no orgànic, com
plàstics o ampolles, que
el mar diposita a les cos-
tes, aquests provenen de
l'activitat humana.
Aquests materials proce-
deixen tant dels pobles
propers al riu, com d'em-
barcacions, d'aboca-
ments incontrolats i, del
propi Mediterrani, un mar
amb una conca superpo-
blada, amb una forta
pressió antròpica i amb
importants vessaments
de tot tipus.  
De moment, tot i la cons-
cienciació que es busca
donar a la societat per
viure cara al riu i treballar
conjuntament per mantin-
dre les nostres aigues
netes de residus, és
molta la població que con-
tinua veient els rius i mars
com abocadors de tot

tipus de matèries. Però
iniciatives com aquesta
ajuden a conscienciar
sobre la importància de
ser respectuosos amb el
Medi Ambient, i perquè
no, també, passar una
bona estona. 

L'activitat està oberta a
tothom que vulgui partici-

par i contribuir a mantenir
nets els espais naturals
del Delta de l'Ebre i comp-
tarà, a més a més, amb el
suport de l'Escola del
Parc. El punt
de trobada serà a les
9.30 hores a l'Ajuntament

de Deltebre i al Parc
Natural del Delta.

Deltebre es solidaritza, un any més,
amb el Medi Ambient

El Parc Natural del
Delta de l’Ebre,
l’Ajuntament de
Deltebre i l’Associació
de Voluntaris del PNDE
organitzen per a
aquest diumenge, 21
de març, una nova
neteja popular de les
platges de Riumar i el
Garxal. El punt de tro-
bada serà, a les 9.30
hores, a l’Ajuntament
de Deltebre, que se
n’encarregarà de
donar l’esmorzar i
aigua als participants,
i al Parc Natural de
Delta, el qual propor-
cionarà guants i bos-
ses per a la recollida
de deixalles.

REDACCIO

Aquest fet no és nou, sinó molt habitual en
zones com la del Delta de l’Ebre, que després
dels temporals apareixen plenes d’objectes.

Les llevantades fan acumular brossa

Platja de la Marquesa.
cedida

Portada del primer disc de Crator «Zero».
cedida

REDACCIÓ
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Els tres gols de l’Amposta
van ser de fantasia. A més,
els van signar els dos juga-
dors més determinants en
aquesta temporada: Miguel
i Luis. Dos jugadors que
viuen aliats amb el gol. 
Miguel es pot dir que ha
explotat (13 gols). S’ha des-
tapat. Té confiança i, amb
la seua velocitat, és un
Killer. Els dos primers gols
de diumenge, gairebé
seguits, van ser d’inspiració
divina d’ell i de l’equip. Dues
jugades pròpies del Barça
de Guardiola. L’Amposta
perdia 0-1 i no acabava de
connectar amb el duel.  I va
fer-ho. I tant. Yuri, omnipre-
sent com sempre, i Edén,
atrevit i descarat, van oferir-
se i van actuar de Xavi i

d’Iniesta. Miguel va fer de
Messi. 
El visitant Fernando no va
ser menys i va empatar a
dos amb un gran gol des de
fora de l’àrea. A la represa,
el partit va obrir-se.
L’Amposta va perdre un xic

d’intensitat i el Prat va
avançar-se amb el 2-3.
Però la casta dels locals els
va portar a l’empat. El Prat,
que va tenir dues contres
per poder fer mal, va defen-
sar molt enrera i va haver
de fer-ho per l’empenta

ebrenca. L’empat va arribar
al final. Era la darrera juga-
da. I l’altre killer ampostí,
l’exjugador del Torreforta,
Luis, va agafar responsabili-
tats. Va rebre la pilota a la
frontal de l’àrea, conscient
que tenia la darrera ocasió.
I, com si d’un triple en el
darrer segon es tractès, no
s’ho va pensar. Luis, com
els grans davanters, sabia
on estava i el que volia. Va
acomodar-se i orientar-se,
enviant un misil que va com-
portar un empat molt valo-
rat per la qualitat dels gols,
per l’entitat del rival i per-
què li dóna més força a
l’Amposta, que després de
dues jornades sense pun-
tuar, està més prop de la
salvació. Molt important el
punt obtingut i més per la

forma. 
Luis ja va despuntar al
Torreforta la temporada
passada, a Preferent. Un fit-
xatge encertat per
l’Amposta i que, a més, fou
diumenge la carta amagada
per la represa, per donar
frescura a l’equip que ara,
amb dos entrenaments set-
manals, necessita adminis-
trar-la. L’Amposta afronta
ara, abans del derbi del dia
1 d’abril, dues jornades
claus per apuntalar la per-
manència: davant el Blanes
i el Premià. 
Del proper partit, al camp
del Blanes, explicava que
«crec que són dues finals,
contra dos rivals directes i
que ens han de servir per
confirmar la permanència.
Penso que amb quatre
punts, dels sis, ja ho tin-
driem. Per tant, són dos
partits molt importants
com també va ser-ho el
punt que vam sumar diu-
menge passat». 
Diego és baixa. Gustavo
podria entrar a la cvonvo-
catòria. 

Els killers de l’Amposta

El partit Amposta-Prat,
de diumenge, va ser es-
pectacular. Per moltes
qüestions, però una de
les principals pels gols
que es van veure.

CF AMPOSTA

Miguel i Luis van signar diumenge tres gols de Champions, contra El Prat (3-3)

M.V.

Miguel s’ha destapat i va
fer dos gols per emmarcar.

Luis, en la última jugada
del duel, no es va 

quedar enrera.

Golejadors

La Rapitenca va sortir gole-
jada del carrer Cerdenya on
va visitar l’Europa, equip que
lluita per accedir a la quarta
plaça (5-2). Una derrota dolo-
rosa i més tenint en compte
que en el darrers 25 minuts,
els ebrencs van tenir superio-
ritat numèrica, amb el 3-2 al
marcador i en un moment de-
licat per al rival. Però no van
saber rendibilitzar-ho i van

acabar escaldats per l’eficà-
cia de l’Europa que va aprofi-
tar les concesions del rival.
La Rapitenca, que en els pri-
mers deu minuts va tornar a

rebre dos gols, no va mante-
nir el nivell d’intensitat que en
la jornada anterior. I va acu-
sar-ho. «Com de tots els par-
tits, hem de traure conclu-
sions positives i d’aquest no
ha de ser una excepció», deia
el tècnic Jordi Fabregat.

Ara ja cal pensar en una al-
tra final. Diumenge amb el Be-
navent (12 h), un duel amb
doble valor de punts contra
un rival directe. Fabregat deia

que «és el partit més trascen-
dent. Penso que és el més
important dels que hem jugat
fins ara, el que ens pot en-
ganxar a la salvació o, per
contra, complicar-nos molt la
permanència. En el cas de no
guanyar, estariem a sis
punts. Serien dos partits, res-
tant-ne vuit. Seria ja molt difí-
cil. Però hem d’estar tots
units i fer una pinya amb un
únic objectiu que ha de ser la

victòria, conscients que ens
manca per tenir opcions de
salvar-nos. Juguem com a lo-
cals i hem de seguir la línia
dels dos darrers en els que
hem agafat el fil al joc».

El problema, les baixes.
Mario ho és per sanció i Cris-
tian i Didac per lesió. Aixi ma-
teix, Miki segueix lesionat i ja
ha dit adéu a la temporada.
Efren, Teixidó i el porter Marc
Bertomeu són dubte.

Per tant, el panorama no
ajuda. Davant de la baixa del
porter Miki, no es descarta la
possibilitat de fitxar-ne un al-
tre per tenir-ne dos pel que
resta de competició. 

Guanyar o guanyar
La Rapitenca, golejada al camp de l’Europa (5-2), no té una altra opció

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

Miguel, celebrant un dels gols marcats aquesta temporada.

ME

«És el partit més important
que hem jugat fins ara. Hem
de fer una pinya, amb un
únic objectiu»

El fortí de la Devesa

El Tortosa va empatar diu-
menge, a casa, contra el Pera-
lada (1-1). «Vam fer un bon par-
tit. Principalment al primer
temps, vam estar força bé cre-
ant fins a dotze ocasions, a més
del gol d’Henares. I a la represa,
tot i rebre l’empat, vam reaccio-
nar i vam acabar gaudint de no-

ves oportunitats. Crec que la lí-
nia, malgrat que pels dos da-
rrers resultats es pugui pensar
el contrari, és creixent. Estic
content. Hem sumat 11 punts
de 18. Es un bon promig. Hem
de seguir, pensant que el futbol
ha estat molt exigent en les
dues últimes jornades però que,
si continuem així, ens ho ha de

tornar més avant». Borrull i Da-
vid són baixa. El juvenil no juga
aquest cap de setmana i això
pot permetre agafar-hi juga-
dors. El Tortosa visita el Maria-
nao: «si guanyem, podem dei-
xar un rival més enrera. Per
tant, conscients que encara es-
tem en zona de risc, hem de
ser del tot pràctics i pensar que

el compta és el resultat». D’altra
banda, set exjugadors del CD
Tortosa han informat que di-
marts havia de fer-se l’acte de
conciliació, «per impagament
de part de la fitxa de la tempo-
rada passada», i que no va acu-
dir ningú en representació del
club. Ara, «formularem la recla-
mació per la via judicial», diuen.  

Partit de sis punts per al Tortosa
Visita diumenge el Marianao (12 h), equip que està en zona de descens

REDACCIÓ

CD TORTOSA 

El Tortosa juvenil de Lliga
Nacional va perdre contra el
Mataró (0-1). Una derrota que
el manté en zona de descens.
«L’actitud va ser molt bona, so-
bre tot al primer temps quan
mereixiem més. Però ens vam

trobar, tal com sabíem, a un ri-
val molt defensiu que va apro-
fitar la seua ocasió. I a la re-
presa ens va faltar una mica
més de tranquil.litat per arribar
amb més claredat. Tampoc
era fàcil. No obstant, cal des-
tacar l’actitud i, amb aquesta,
penso que ens salvarem». 

Derrota amb el Mataró
El Tortosa descansa aquest cap de setmana

REDACCIÓ

JUVENIL LLIGA NACIONAL

Fa ja gairebé quinze anys,
quan jo jugava, vaig viure una ex-
periència que, en aquell mo-
ment, va donar molt que parlar.
Havíem jugat a Alcanar on vam
perdre en temps afegit, en una
tarda de molta pluja (2-1). Amb
l’1-1, en la jugada anterior al se-
gon gol local, va haver-hi un pos-
sible penal a Cándido, un com-
pany meu. En la contra següent,
l’Alcanar va marcar el 2-1. Lla-
vors, jugadors del meu equip
van anar a protestar a l’àrbitre.
L’àrbitre, posteriorment, indi-
cant que algú l’havia trepitjat, va
marxar cap el túnel de vesti-
dors, on van haver-hi intercanvis
de «comentaris»... 

L’anex que va arribar aquella
setmana va ser dur.  I no del tot
exacte. Conseqüències: diver-
sos jugadors amb suspensió
cautelar. I un d’ells fou sancionat
amb quinze partits. 

Penso encara que si algú va
trepitjar a l’àrbitre va ser més
per la inèrcia de l’aproximació
que no pas per un intent d’agre-
dir-lo. I també que s’ha d’apen-
dre a evitar segons quines situa-
cions perquè no porten més que
problemes i la veritat és que no
solucionen res.

Aquest jugador, davant de la
sanció, va denunciar a l’àrbitre
per injúria i per falsificar l’anex,
demanant una indemnització
pels partits que no havia cobrat
per la sanció. El tema va arribar
al jutjat, a Reus. Jo vaig anar a
declarar (vuit mesos després),
juntament amb el tècnic i el juga-
dor que denunciava. Podia fer-
ho, es tractava d’explicar la veri-
tat. De poc va servir. El meu
company no va aconseguir res. 

He d’aclarir que no tots els àr-
bitres són iguals. I que no tots
fan el mateix. Es evident. Però
situacions que es repeteixen ca-
da any, amb les protestes estè-
rils als àrbitres, els posteriors
anexos, així com els greuges
comparatius per les sancions,
em fan veure que hi ha coses
que no canvien i que ja entren
dins la dinàmica del joc.

Plou sobre mullat

L’opinió de Michel
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L’Ulldecona va guanyar l’Aldeana, diumenge, i ja ha assolit cinc
victòries seguides (3-1). D’estar en la zona compromesa ha
passat a aproximar-se a la capdavantera. Es vuité, amb 38
punts. Carlos, en dues ocasions, va avançar a l’equip de Ro-
gelio (41 i 67). Però l’Aldeana va reduir distàncies i «vam tenir
altres opcions però la diferència fou que ells van estar molt
més efectius. I per això van guanyar», deien des de l’Aldea. El
gol d’Ivan, al minut 81, va decidir a favor dels del Montsià que,
una temporada més, tornen a demostrar que són massa irre-
gulars. Han pogut existir altres qüestions que han condicionat
durant la temporada però és evident que l’Ulldecona, si fos
més regular, estaria entre els primers. 

L’Ulldecona va obtenir la cinquena
victòria seguida (16 punts de 18)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana va perdre diumenge al camp de l’Ulldecona (3-1) i,
d’aquesta forma, ja vuit jornades que no guanya (2 punts de
24). La seua situació segueix compromesa i més si tenint en
compte que poden haver-hi compensacions. Aquesta setmana,
junta directiva i entrenador, «per mutu acord» han decidit   que
podria ser oportú buscar un revulsiu a la banqueta, com una
possible solució per sortir de la crisi de resultats. Aquesta set-
mana, Ivan Betomeu, segon fins ara, ha dirigit l’equip i molt pro-
bablement ho farà diumenge contra l’Alcanar. Les gestions per
trobar entrenador s’han accelerat però en el moment de tancar
aquest edició encara no estava concretades. El partit contra els
canareus és, com tots, clau per al futur esportiu de l’Aldeana.

Anton Flores, per mutu acord, deixa
de ser el tècnic de l’Aldeana

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Aleix va fallar un penal diumenge passat, després de dos
anys sense fer-ho. No obstant, posteriorment, avançada la re-
presa i en un moment clau, va rectificar fent el 2-1. Eugeni va
avançar el Catalònia al primer temps, però els de la Santa Creu
no van poder encarrilar el duel, principalment per la bona ac-
tuació de Rodri, porter de la Canonja. A la represa, quan els de
Jordi Rojas van empatar (70’), el partit va complicar-se però el
gol del pichichi jesusenc va tornar a decantar-lo a favor d’un Ca-
talònia que va sentenciar amb el 3-1, obra de Solla. Amb el
triomf, els jesusencs es mantenen forts a la Santa Creu on han
guanyat els últims sis partits que han disputat. Ara són sisens
i demà dissabte visiten el Torredembarra, amb il.lusió per po-
der encadenar un altre triomf i seguir escal.lant posicions.

El pichichi del Catalònia, Aleix, falla
un penal, després de dos anys

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Gandesa va avançar-se en el marcador, al camp del Reddis,
equip que empataria posteriorment. Al minut 40, el col.legiat va
expulsar a German: «no havia fet ni una falta. La primera targeta
va ser per un lllançament d’una falta que va traure abans que l’àr-
bitre xiulés quan sembla que un company havia demanat passes,
però la segona fou injusta i la veritat és que ens va minvar perquè
German està en un bon moment. A la represa, a  més, vam haver
de defensar-nos molt enrera. Pensem que amb onze haguéssim
tingut opcions de guanyar», deien fonts del Gandesa. L’equip de
la Terra Alta va ser més ferm en defensa que en altres partits. Va
tenir més equilibri i va estar més centrat al darrera. Ara es novè i
en la jornada vinent rebrà l’Ulldecona, un equip en ratxa. 

Malestar a Gandesa per l’expulsió de
German, al camp del Reddis (1-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar (7 punts de nou) es manté vinculat a les primeres places.
Es setè i està, com el Catalònia i l’Ulldecona, a l’expectativa, prop
dels cinc primers. Diumenge va vèncer a l’Hospitalet en un partit
que se li va complicar quan «l’Hospitalet va avançar-se arran d’un
contraatac ben portat. No obstant, no vam defallir i va ser molt im-
portant remuntar abans del descans amb els gols de Toni i d’Os-
car», deia el tècnic de l’Alcanar, ‘Txiki’ Estellé. A la represa, segons
el tècnic, «el problema fou que no vam matar el partit quan vam
tenir moltes ocasions per fer-ho, amb un penal fallat. I per això vam
acabar sofrint i ells van gaudir d’una opció amb una pilota al pal».
Sobre el joc, el tècnic aclaria que «crec que vam fer un bon partit.
L’equip sap a què juga pensant també en l’estat del camp». 

L’Alcanar es manté enganxat després
de guanyar l’Hospitalet (2-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Divendres passat, el CD Ro-
quetenc va fer una assemblea
extraordinària en la que únic
punt de l’ordre del dia era el fu-
tur directiu del club una vega-
da membres de la junta ja han
exposat les seues intencions
de deixar-ho i el propi Alegret

va manifestar que pdria també
fer-ho. A l’assemblea, amb 15
socis, no es va poder aclarir
gaire cosa tot i que el presi-
dent, dilluns a CANAL TE, va in-
formar que «sembla que hi ha
un grup de socis que pot tenir
interés en implicar-se. Amb
aquest grup n’he parlat i la ve-

ritat és que si s’hi posen, jo se-
guiré per col.laborar amb el
que sigui. Si no ho fan, jo tam-
bé ho deixaré». Per tant,
caldrà esperar per saber com
queda la situació. D’altra ban-
da, pel que respecta al tema
esportiu, el Roquetenc va em-
patar dissabte passat amb el

Torreforta (0-0). Era un partit
amb doble valor de punts per
la permanència. El Roquetenc
va dominar més (tot i l’adversi-
tat de l’estat del camp) i va te-
nir, al segon temps, més arri-
bada. Però no va marcar.
Diumenge visita el Canyelles
en una nova final (12 h). 

Alegret: «Si no surt un grup per
formar una nova junta, plegaré»

El CD Roquetenc va fer una assemblea extraordinària divendres passat

REDACCIÓ

PREFERENT 

El Remolins-Bítem, líder del
grup, es va veure sorprès per
un dels equips que lluita per la
permanència: la U. Cambrils
(1-1). Un equip, el cambrilenc,
que amb l’arribada de l’extèc-
nic del Camp Clar, Isaac Gon-
zalez, i d’altres jugadors, ha

millorat en les darreres jorna-
des. El conjunt del Baix Camp
va empatar en temps afegit,
en la darrera jugada del partit,
a la sortida d’un córner. Però,
a banda de l’empat, el que
més preocupa al club de Bí-
tem són les expulsions. Se-
gons Joaquim Roda, presi-
dent del R. Bítem, «no havíem

tingut cap incidència en
aquest sentit, fins ara, però
en dues jornades se’ns ha
complicat amb l’expulsió rigo-
rosa de Sergio Ruiz a Gande-
sa i les que van haver-hi diu-
menge». Els de Bítem
s’havien avançat amb un pe-
nal molt protestat pels visi-
tants. Però no van saber sen-

tenciar i el Cambrils va acabar
empatant. La sanció de Ser-
gio Ruiz i «més pel que ens va
dir l’informador a Gandesa»
ha generat desacord, tal com
va manifestar Roda a Canal
TE. Ara s’ajunten dues més
que poden minvar ofensiva-
ment. En la propera jornada,
el líder visita la Canonja. 

El líder viu un «partit trampa»
contra la U. Cambrils

El Remolins-Bítem va cedir els primers punts de la lliga al seu camp

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Cava, encara amb vuit
baixes (tres per sancions
cautelars), va trencar la dinà-
mica de les anteriors tres jor-
nades en les que no havia
guanyat. Dissabte va golejar
l’Icomar (5-0) en un partit plà-
cit en el que tot i no jugar del
tot bé, va ser efectiu a l’inici i
va imposar-se amb claredat.

Nico (3), Toni i Pau van mar-
car. 

Ara la Cava està a tres
punts dels líders. I diumenge
visita el camp de l’Ampolla.
Robert Cantó, tècnic del CD
la Cava, comentava que «a
partir d’ara tots els partits
són molt importants. I diu-
menge serà molt complicat
perquè visitem un equip que

al seu camp ha perdut pocs
punts i que està treballat, ben
dirigit pel tècnic Angel Gar-
cia. Confiem en recuperar
gent per un derbi en el que
som conscients que haurem
d’estar molt concentrats si
volem puntuar». 

L’Ampolla, per la seua part,
va perdre a Valls (3-1), colider
actual. «El Valls és un bon

equip però vam estar ben po-
sats i vam aguantar bé. No
obstant, vam acabar pagant
cares les concesions que
vam fer». Del derbi de diu-
menge, Angel deia que «ju-
guem a casa i l’afrontarem
com sempre. Posarem les
coses difícils i intentarem
guanyar». Albacar, encara le-
sionat, és baixa.

Ampolla i la Cava buscaran el triomf
Derbi entre dos equips que, per motius diferents, aniran a guanyar

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La sanció de Pier i Joel ha
estat de dos partits (Chupo,
quatre). No podran jugar.

A l’Ampolla

El Roquetenc va empatar
amb el Torreforta (0-0) i
segueix en zona de
descens.

Empat

Marc Baiges i el
debutant, Xavi Anell, van
veure la vermella. Tenen
un partit de sanció.

Expulsions

Manel (Valls) 26 gols
Nico (la Cava)     22 «
Aleix (Catalònia) 21 «
Gallego 19 «
Marc (R. Bítem) 19 «
J. Antonio (Ascó) 16 «
Eugeni (Cata) 16 «
Alberto (Alcanar)  13 «
S. Ruiz (R.Bítem)  13 «
Jota (R. Bítem)    13 «
Fran (Canonja)     12 «
Arturo (Torred.)    9   «

24 jornades de lliga

REDACCIÓ

GOLEJADORS PRIMERA REGIONAL

Nico, davanter de la Cava.

CANAL TE
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El Camarles no havia puntuat en les dues darreres jornades.
Diumenge va tornar a fer-ho en un partit travat i igualat en el
que l’empat no hagués estat injust (2-1). Oscar Gómez i Oscar
Magrinyà van marcar pels camarlencs que es recuperen i s’a-
costen a la cinquena plaça. Salvador Miralles va debutar com
a tècnic del Deltebre.
El Santa Bàrbara s’estabilitza

L’equip de Jordi Roca va golejar el cuer, el filial de l’Aldeana
(0-12). No va perdonar l’ocasió i ara està estable a la taula, a
la zona mitjana. El filial aldeà, amb només deu jugadors, no va
poder oferir resistència (va acabar amb set). Una temporada
complicada i que es farà llarga.

El Camarles es refà amb un triomf
ajustat contra el Deltebre (2-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Benifallet va perdre diumenge al camp de l’Olímpic (1-0)
en un partit que va acabar decidint-se amb un gol de
penal. El visitant Moha, ja entrada la segona meitat, va fer
un penal claríssim a Ivan Lagunas que va suposar l’1-0. Els
morencs, un xic intermitents diumenge, van acabar patint
per la incertesa del marcador en un duel amb poques
opcions. Amb el triomf, contiuen enganxats en la lluita per
la segona plaça. El Benifallet, per la seua part, cau a la
zona de descens. Diumenge té un partit complicat contra
el líder, el Jesús i Maria. Serà el retorn, ara com a rivals,
de Jesús Ferreres i de J. Esmel, dos jugadors que van dei-
xar molt bon record al club benifalletenc. El líder visita, en
les dues properes jornades, els dos cuers. 

El Benifallet, necessitat, rebrà diumenge
el líder de líders, el Jesús i Maria

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Tivenys guanyava (al descans) 1-2 a Arnes en un partit amb am-
bient i en el que el públic estava molt posat. L’àrbitre, segons
fonts consultades, havia xiulat un partit pel matí de futbol femení
a la localitat de la Terra Alta. I al descans va anunciar que no po-
dia seguir en no «trobar-se en condicions per fer-ho». Probable-
ment, el partit s’haurà de reempendre el divendres sant. De la res-
ta de la jornada, destacar que dels dos enfrontaments entre rivals
directes, el Roquetenc, que va guanyar a Alcanar, i el Móra la No-
va, que va fer-ho a Ginestar, van sortir reforçats. El Flix es va veu-
re sorprès per la Fatarella, equip emergent, i el Campredó va per-
dre al camp d’un Catalònia que, amb més actitud, va tornar a
guanyar. Va fer-ho amb un gran gol de Pons (1-0). 

Se suspèn al descans el partit entre
l’Arnes i el Tivenys (1-2)

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

El Perelló va tenir dificultats per guanyar l’Amposta B que no va
cedir, tot i les baixes que portava, fins avançada la represa. A
més, els visitants, un cop havien empatat al primer minut de la
represa, per mitjà de Meca, van gaudir de l’1-2 però l’àrbitre va
anular el gol per una falta «inexistent» al porter Gallego. Poste-
riorment, la pressió dels locals, amb Anderson incisiu, va gene-
rar el triomf amb el 4-1 final. Tudela, de falta, Alex (2) i Jonatan
van marcar. Els ampostins van estar fràgils en defensa en el da-
rrer tram de la confrontació. El Perelló, segon, torna a tenir qua-
tre punts d’avantatge respecte l’Ametlla. Diumenge afrontar un
dels partits més compromesos que li queden. Visita un Horta
emergent i que està en plena ratxa de victòries. Diumenge, amb
gol de J. Prats, va vèncer el Vilalba en el derbi (0-1).

El Perelló, segon classificat, té una
visita complicada, a Horta

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Masdenverge va sumar un empat meritori tenint en compte
que a la represa va jugar amb doble inferioritat (0-0). «Va ser
durant més de mitja hora. La veritat és que no entenem per-
què l’àrbitre va actuar així, amb decisions complicades. En una
de les expulsions, no va veure ni el que havia passat», deien
des de Masdenverge. El club va presentar unes al.legacions a
la Federació. Juanjo Balfegó, tècnic de l’Ametlla, per la seua
part, explicava que «a la primera meitat vam estar ben posats,
tenint opcions que no vam transformar per falta d’encert o per
mala sort. Però a la represa, quan vam jugar contra nou per
dues expulsions per mi justes dels locals, l’actitud no va ser l’a-
dequada i no vam aprofitar-ho, tot i tenir opcions com un gol
anulat». L’Ametlla, que encara té baixes com la de Galdiri o el
capità José Mari, és tercer (a quatre punts d’El Perelló). 

Malestar a Masdenverge per
l’arbitratge, en el partit amb l’Ametlla

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Batea és el segon cop que es troba en una situació similar. L’an-
terior, contra el Vilalba, podia preveure’s perquè aquest club ja va
avisar que tindria dificultats per aquella jornada. Però el cas del
conjunt rapitenc, de diumenge, va ser sobtant i més tenint en
compte que era el cas d’un filial i d’un club que disposar de plan-
ters, un fet que deixa en evidència a l’entitat del Montsià, un dels
referents actuals del nostre futbol. Reinaldo Rocha, tècnic-jugador
de la Rapitenca B, aclaria que «a hores d’ara només disposem de
12 jugadors en plantilla. Tres estan lesionats i dos ja van avisar
que no vindrien per qüestions personals. Havien de viatjar cinc ju-
venils però només va presentar-se un». Rocha afegia que «la jun-
ta ja s’ha posat i a partir d’ara aniran juvenils sempre que sigui ne-
cessari. Per tant, podrem competir fins el final». 

La Rapitenca B no presenta efectius
suficients per jugar a Batea 

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Jesús Ferrando, tècnic de
l’ascens històric del R. Bítem
B a la Segona regional, va ser
destituït fa dues jornades. El
tècnic opinava que «tractant-
se d’un filial, que es prengui
aquesta decisió no ho veig
lògic. Penso que havia d’exis-

tir més paciència i, a més, en
aquest cas en concret, s’ha-
vien de tenir en compte altres
circumstàncies i també valo-
rar-les. Així mateix, crec que
es podia revertir la situació.
L’equip no mereixia està on
estava, i fins i tot els rivals ho
han apreciat d’aquesta forma

en més d’una ocasió».
Ferrando afegia que «quan
vaig arribar al club, agafant el
juvenil, vam fer dos promo-
cions històriques d’ascens a
Preferent. I el primer any a
Tercera regional, amb el filial,
vam aconseguir l’ascens.
L’equip és completament

amateur. S’havia pogut acon-
seguir una plantilla extensa,
amb amplia presència als
entrenaments, i que, a més,
comportava que en un 80 %
dels partits fossin convocats
18 jugadors i que fins i tot 4
ó 5 es quedessin fora de con-
vocatòria, un fet que indica la
implicació que hi havia per
part de tots i que és destaca-
ble en un equip totalment
amateur». Ferrando, per
últim, deia que «tinc la cons-
ciència molt tranquil.la i més
després de la labor que he fet
en els darrers anys». Joaquim

Roda, president del club, acla-
ria que «sap greu haver de
pendre una decisió com
aquesta i més amb un tècnic
que ha fet una labor que cal
valorar-la com així ho hem fet
sempre. Però la dinàmica de
l’equip; els resultats van ser el
motiu». Xavi Subirats, que va
estar al Vilalba durant el pre-
sent campionat, sent desti-
tuït, és el nou tècnic.
Dissabte, el R. Bítem B va
imposar-se al Corbera (1-0),
retrobant-se amb el triomf
després de moltes jornades.
David Cuquet va fer el gol.

Jesús Ferrando: «tractant-se d’un filial,
no entenc la decisió de la directiva»

La junta del R.-Bítem va decidir buscar un relleu a la banqueta
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL. DESTITUCIÓ

Falten deu jornades i el Jesús
i Maria està més prop.
Diumenge va fer un altre pas
endavant en el seu camí par-
ticular per ser campió amb
una antelació històrica. I
sense perdre. Va haver de
remuntar per imposar-se a El
Pinell (3-1). I això que els de
la Terra Alta van avançar-se

amb un gol de Cristian, amb
parabola inclosa (3’). El 0-1
va reforçar el plantejament
dels pinellans que van estar
ben tancats al darrera. El
Jesús i Maria, poc a poc, va
incrementar el seu domini i
va empatar amb un gol del
pichichi Ferreres que va
rematar amb qualitat una
centrada d’un incisiu Jefrey

de falta. El davanter feia unes
jornades que no marcava i
diumenge va retrobar-se amb
el gol, un fet important per la
seua confiança. A la represa,
el partit va ser molt intens i el
Jesús i Maria, amb un treball
d’equip, va remuntar. Ivan,
amb  un gol olímpic, va esta-
blir el 2-1. El partit va obrir-se
i el Pinell va poder empatar

amb una rematada de Sergio
que va anar al pal després
d’una gran intervenció de
Joan. Ja en la recta final del
duel (81’), a la sortida d’un
córner, Ferreres va anticipar-
se i amb el cap va aconse-
guir el 3-1 definitiu. Després
d’aquest gol, a la zona de
banquetes, va haver-hi un
enfrontament entre els tèc-
nics. Lizaso, d’El Pinell, deia
aquesta setmana que «al fut-
bol s’ha de ser més senyor i
més de la manera que va el
Jesús i Maria, equip que
segur que guanyarà el cam-
pionat. El seu tècnic va estar
provocant a la nosta banque-

ta durant el partit i al 3-1 es
va plantar-hi davant i va tor-
nar a fer-ho, motiu pel qual
fou expulsat. A més, ens va
fer un gest despectiu en aca-
bar el partit. Tot plegat, no
em sembla correcte». David
Torres, per la seua part, repli-
cava dient que «no he vist

mai cap entrenador que es
dediqui a insultar als juga-
dors dins d’un camp i aquest
senyor no va parar d’insultar
a Jesús Ferreres, així com va
fer-ho a l’anada. Ho pot corro-
borar el mateix jugador.
Penso que, com un dels tèc-
nics amb més anys a la cate-
goria, hauria de donar exem-
ple de comportament, sobre
tot al seu camp, ja que és un
especialista en tirar el públic
contra els conjunts visitants.
A més, en dos partits que he
anat a veure el Pinell, a banda
del nostres, concretament a
Amposta i a Masdenverge, la
ha liat als dos camps». 

Ferreres recupera el gol i el líder
manté els catorze punts d’avantatge

El Jesús i Maria, amb un treball d’equip, guanya el Pinell (3-1)
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Lizaso envia un
missatge per a Torres
que, a la vegada, replica
amb la seua opinió.

Els tècnics

El periodista Xavi To-
rres, directiu de la FCF,
responsable de l’Àrea
Tècnica, estarà a Torto-
sa dijous vinent (19.30
h) per tenir una trobada
amb els clubs, i informar
d’una possible reestruc-
turació del futbol base.
El president, Jordi Ca-
sals, podria també estar-
hi, tot i que encara no
està confirmat.

Xavi Torres, a
l’Ebre dijous 

A la delegació de la FCF
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PRÒXIMA JORNADA
Diumenge

Benifallet-Jesús i Maria (16 h)
Pinell-Aldeana (16.30 h)

S. Bàrbara-Rem. Bítem (16.30 h)
Corbera-Vilalba (17 h)
Horta-Perelló (16.30 h)
Amposta-Batea (17 h)

Rapitenca-Camarles (17.15 h)
Deltebre-Masdenverge (16 h)

Ametlla-Olímpic (16 h)

RESULTATS
24a jornada Segona regional

Rem. Bítem-Corbera 1-0

Aldeana-S. Bàrbara 0-12

Masdenverge-Ametlla 0-0

Jesús i Maria-Pinell 3-1

Vilalba-Horta 0-1

Perelló-Amposta 4-1

Batea-Rapitenca sus

Camarles-Deltebre 2-1

Olímpic-Benifallet 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 24 79 23 64

2. Perelló 24 53 33 50

3. Ametlla 24 43 27 46

4. Olímpic 24 53 34 44

5. Pinell 24 49 33 43

6. Horta 24 45 28 42

7. Batea 23 44 27 39

8. Camarles 24 40 39 39

9. Amposta           24 40 32 37

10. S. Bàrbara    24 57 36 33

11. Deltebre 24 42 39 33

12. Rapitenca 23 53 45 30

13. Corbera 24 45 42 29

14. Masdenverge 24 28 47 23

15. Vilalba 24 26 56 18

16. Rem. Bítem 24 29 58 17

17. Benifallet 24 31 59 16

18. Aldeana 24 20 119 3

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

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

Roquetenc-Jesús i Maria (16.30 h)
Alcanar-Fatarella (16.30 h)

Diumenge
Torre Espanyol-Flix (16 h)

Godall-Benissanet (16.30 h)
Ginestar-Campredó (16.30 h)

Atlas-Catalònia (17 h)
Tivissa-Rasquera (17 h)

RESULTATS
23a jornada Tercera regional

Jesús i Maria-Tivissa 2-0

Alcanar-Roquetenc 1-2

Catalònia-Campredó 1-0

Fatarella-Flix 3-1

Benissanet-Torre Esp. 6-0

Godall-Ulldecona 1-0

Arnes-Tivenys 1-2 sus 45’

Ginestar-Móra Nova 0-1

Rasquera-Atlas Tortosa 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 23 60 25 50

2. Móra Nova  23 38 15 49

3. Flix 23 68 32 46

4. Ginestar 23 68 36 46

5. Campredó 23 45 23 44

6. Tivenys 22 57 29 41

7. Godall                   23 47 36 40

8. Alcanar 23 37 26 40

9. Benissanet 23 37 38 35

10. Catalònia 23 34 28 33

11. Fatarella   23 33 54 28

12. Tivissa 23 41 55 26

13. Atlas 23 34 34 25

14. Rasquera 23 38 61 21

15. Ulldecona 23 31 47 20

16. Arnes 22 29 51 20

17. J. i Maria 23 29 66 13

18. Torre Esp.   23 18 88 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Icomar-la Sénia (17 h)
Torredem.-Catalònia (16.30 h)

Diumenge
Vilaseca-Valls (16 h)

Ampolla-la Cava (17 h)
Canonja-Rem. Bítem (11.45 h)

Cambrils U-Reddis (17 h)
Gandesa-Ulldecona (16.30 h)

Aldeana-Alcanar (16.30 h)
Hospitalet-Ascó (16.30 h)

RESULTATS

24 jornada, Primera regional

la Cava-Icomar 5-0

Reddis-Gandesa 1-1

la Sénia-Torredembarra  0-1

Catalònia-Canonja 3-1

Alcanar-Hospitalet 2-1

Valls-Ampolla 3-1

Ulldecona-Aldeana 3-1

Rem. Bítem-Cambrils U 1-1

Ascó-Vilaseca 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 24 72 42 47

2. Valls 24 52 32 47

3. la Cava 24 54 33 46

4. Reddis  24 47 28 46

5. Ascó 24 42 32 43

6. Alcanar 24 46 34 39

7. Ulldecona 24 44 45 38

8. Catalònia 24 56 35 37

9. Gandesa 24 49 38 37

10. la Sénia 24 32 29 35

11. Torredembarra 24 43 42 34

12. Canonja 24 37 43 34

13. Ampolla 24 32 32 33

14. Cambrils U. 24 31 59 24

15. Aldeana 24 31 53 22

16. Vilaseca 24 22 50 16

17. Hospitalet 24 25 56 15

18. Icomar 24 22 54 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Torreforta-Martorell

O. Can Fatjó-Vista Alegre

S. Ildefons-Camp Clar

Mollerussa-Cambrils

Viladecans-Pub. Cases

Canyelles-Roquetenc (diu 12h)

Cervera-Horta

Morell-Alcarràs

Sitges-Catllar

RESULTATS

24 jornada, Regional preferent

Roquetenc-Torreforta 0-0

Camp Clar-Mollerussa 2-2

Alcarràs-Cervera 0-1

Catllar-O. Can Fatjó 1-2

Vista Alegre-S. Ildefons 1-0

Horta-Viladecans 1-1

Pub. Cases-Canyelles 1-3

Martorell-Sitges 1-2

Cambrils-Morell 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 24 56 26 59

2. Horta 24 39 15 47

3. Vista Alegre 24 52 34 46

4. Pub. Cases 24 44 41 40

5. Cervera  24 37 34 38

6. Cambrils   24 36 32 35

7. Alcarràs  24 39 37 35

8. Camp Clar 24 48 40 34

9. S. Ildefons 24 44 36 33

10. Canyelles 24 47 54 33

11. Catllar 24 33 47 31

12. Mollerussa 24 40 45 29

13. Sitges 24 34 39 29

14. Torreforta 24 26 27 27

15. Morell 24 30 35 27

16. Roquetenc 24 27 36 25

17. Viladecans 24 26 39 25

18. Martorell 24 24 65 5

Regional preferent

El Roquetenc va empatar amb el Torreforta, dissabte.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Roquetenc no va
poder guanyar el
Torreforta (rival directe)i
haurà de seguir sofrint
per salvar-se.

Permanència
PRÒXIMA JORNADA  

Santboià-Pobla Mafumet
Hospitalet-Olesa
Prat-Balaguer

Blanes-Amposta
Premià-Palamós

Rapitenca-Benavent
Castelldefels-Europa

Vilanova-Reus
Cassà-Cornellà

Llagostera-Manlleu

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 29 19 8 2 59 10 65
2. Reus 29 18 6 5 58 21 60
3. Santboià 29 15 9 5 53 36 54
4. Prat 29 14 7 8 48 29 49
5. Manlleu 29 12 13 4 39 26 49
6. Cornellà 29 13 9 7 34 35 48
7. Europa 29 12 11 6 48 36 47
8. Balaguer 29 11 9 9 43 37 42
9. Llagostera 29 11 8 10 40 35 41
10. Amposta 29 9 12 8 46 46 39
11. Castelldefels 29 9 6 14 39 51 33
12. Vilanova 29 8 9 12 34 46 33
13. Palamós 28 9 5 14 33 42 32
14. Benavent 29 8 8 13 37 54 32
15. Pobla Mafumet 29 8 7 14 35 45 31
16. Cassà 29 8 7 14 37 50 31
17. Premià 29 8 6 15 28 37 30
18. Rapitenca  29 8 5 16 37 54 29
19. Blanes 28 6 6 16 34 59 24
20. Olesa 29 3 9 17 20 53 18

Tercera divisió RESULTATS
29a jornada, Tercera divisió

Llagostera-Cassà 0-0
Palamós-Blanes sus
Benavent-Premià 1-3
Europa-Rapitenca 5-2
Cornellà-Vilanova 1-0
Manlleu-Pobla Mafumet 1-1
Olesa-Santboià 0-2
Balaguer-Hospitalet 0-0
Amposta-Prat 3-3
Reus-Castelldefels 1-0

PRÒXIMA JORNADA
S. Cristobal-Peralada
Tàrrega-Poble Sec
Vilassar-Banyoles
Sants-Santfeliuenc
Masnou-Vilafranca

Gramenet-Rubí
Iberiana-Mataró

Igualada-Montcada
Guíxols-Muntanyesa
Marianao-Tortosa

RESULTATS
27 jornada, Primera catalana

Marianao-Guíxols 2-1

Poble Sec-S. Cristobal 0-4

Santfeliuenc-Vilassar 3-4

Rubí-Masnou 1-2

Montcada-Iberiana 1-2

Muntanyesa-Igualada 2-1

Vilafranca-Sants 1-0

Banyoles-Tàrrega 0-0

Tortosa-Peralada 1-1

Mataró-Gramenet 0-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 27 46 19 60

2. Gramenet 27 49 27 49

3. Muntanyesa   27 43 28 49

4. S. Cristobal 27 39 25 46

5. Masnou 27 48 34 45

6. Sanfeliuenc 27 37 31 43

7. Igualada 27 36 40 42

8. Sants 27 41 34 40

9. Tàrrega 27 32 29 39

10. Peralada  27 36 44 39

11. Rubí  27 41 35 37

12. Poble Sec            27 47 46 37

13. Guíxols 27 33 32 35

14. Tortosa 27 28 35 33

15. Montcada 27 33 37 31

16. Banyoles 27 24 42 30

17. Iberiana 27 35 44 29

18. Marianao       27 27 50 22

19. Mataró  27 32 43 19

20. Vilassar    27 23 55 18
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L’acte va comptar amb la
presència del director del
Torneig, Fernando Garcia,
el Delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, el representant
territorial de l'esport, Jordi
Gaseni, l'alcalde de
Deltebre, Gervasi Aspa, i
els regidors d'esports dels
ajuntaments de l'Ametlla de
Mar i Sant Carles de la
Ràpita.
En les seves intervencions
tots van destacar la
importància que ha anat

adquirint el Torneig, a més
de ser un bon aparador del
territori, en qüestió turísti-
ca i gastronòmica. En l'as-
pecte esportiu, Fernando
Garcia, ha subratllar la
presència de 14 equips de
prebenjamins, i 18 de ben-
jamins i alevins. D'entre
aquests equips destaquen
els internacionals de les
escoles del Fukuoka (Japó),
Kitchee (Xina), Egipte,
Kuwait i Dubai; a més dels
nacionals del FCBarcelona,
Vila-real, Terrassa o Lleida;
i equips de les Terres de
l'Ebre. Garcia va avançar

que els enfrontaments es
publicaran el proper diven-
dres, tot i que es coneix ja
el partit inaugural:
FCBarcelona - UE Jesús i
Maria, de Benjamins, al
Camp de l’Aube, de Jesús i

Maria. L'Internacional
Terres de l'Ebre es dispu-
tarà a quatre camps de
tres seus (Deltebre,
l'Ametlla de Mar i Sant
Carles de la Ràpita), els
dies 2, 3, i 4 d'abril.

L’Internacional Terres de l’Ebre 
ja entra en joc

La tercera edició de
l’Internacional Terres
de l’Ebre fou presenta-
da el dilluns passat al
Saló de plens de l’Ajun-
tament de Deltebre, di-
lluns passat.

ACTUALITAT

Dilluns va fer-se la presentació del Torneig de futbol base que es jugarà a Setmana Santa

REDACCIÓ

La Selecció Catalana
Absoluta Femenina tornarà
a l’activitat el diumenge, a
Camarles, on, dins dels
actes d’inauguració del nou
pavelló poleisportiu, dispu-
tarà un partit contra la pro-
vincial, a partir de les sis de
la tarda. Pel matí efectuarà
un entrenament i, posterior-
ment, les jugadores del
combinat català estaran al
costat de joves en un acte
de promoció.
En la selecció hi ha dos
jugadores ebrenques: Alba
Simón (Amposta) i Africa
Valls (Lleida). En la provin-
cial, n’hi ha un bon nombre.
D’altra banda, dir que el CH
Amposta Lagrama va recu-

perar el seu millor nivell en
vèncer a la pista del Rótulos
Plasneón per 35 a 39. El
partit va ser igualat en el pri-
mer temps però es va deci-
dir a la represa quan les
ampostines van fer els
millors registres i es van
anar distanciant del seu
rival. Amb el triomf,
l’Amposta és cinquè i en la
jornada vinent rebrà la visita
de l’equip del Baztan, vuitè a
la classificació. 

La Selecció Catalana
Absoluta estarà a Camarles

Serà diumenge, amb un partit amb la de Tarragona

REDACCIÓ

HANDBOL

L’Handbol Tortosa
HIDROCANAL, amb la primera
plaça del grup ja assegura-
da, va guanyar amb comodi-
tat l’Handbol S. Quirze per
13-32. Era l’últim partit i un
tramit però les jugadores
ebrenques van estar con-
centrades i no van donar
cap opció al seu rival.
La fase final es disputarà a
Tortosa, al pavelló firal, els
dies 27 i 28 de març. El dia
27, a les 16 hores, es
jugarà la semifinal 1 entre el

CH Canovelles i el
Valldoreix. A les 18, la 2,
entre l’Handbol Tortosa i la
Salle Montcada Iste. El diu-
menge, a les 12, la final,
entre els guanyadors de dis-
sabte.

Els dies 27 i 28 de març
REDACCIÓ

HANDBOL

Ja pensant en la fase final que
es disputarà a Tortosa

L’equip sénior del Club
Volei Roquetes va guanyar
el Martorell per 3-0 i va cer-
tificar l’ascens de catego-
ria, a Primera catalana, a
manca de dos partits per
acabar la temporada.
Els jugadors de l’equip són:
Cuevas, Kalamen, Bernat,
Ejarque, Allepuz, Fontanet,
Montesó, Mulet, Quero,
Guijarro, Rupérez i Sanz.
En les 20 jornades disputa-
des fins ara, el conjunt de
Roquetes només ha perdut

dos partits. En el proper,
visita la pista de CV
Monjos.
D’altra banda, el cadet és
campió de Catalunya abans
del darrer partit de la com-
petició. Va guanyar 3-0 al
CV Vall d’Hebron. Per tant,
referma una temporada
excepcional a nivell del
club i un al.licient per
seguir sent pioners en el
món del volei.
El cadet es desplaça en la
propera jornada a la pista
del FC Barcelona.

Ascens del Roquetes
REDACCIÓ

VOLEI

El tenista de Sant Carles de
la Ràpita, Albert Montañés,
va començar amb encert
avançar-se, en la tercera
ronda, amb un 6-4 però el
seu rival, el francés Jo-
Wilfried Tsonga, va remun-
tar en els dos sets següents
per 3-6 i 3-6.
D’aquesta manera, el tenis-
ta ebrenc no va poder pas-

sar als vuitens de final d’a-
quest torneig. El darrer rival
és onzè al ranquing i cap de
serie número 9 a Indian
Wells.
En la ronda anterior, Albert
Montañés havia superat el
brasiler, Ricardo Mello, per
3-6, 6-4 i 6-4.
Albert Montañés és, a hores
d’ara, el número 30 en el
ranquing de l’ATP.

Montañés cau en la tercera
ronda d’Indian Wells

Contra el francés Jo-Wilfred Tsonga
REDACCIÓ

TENIS

Tortosa és la Ciutat del
Bàsquet Català 2010. I per
aquest motiu, la comissió
organitzadora, està progra-
mant una serie d’actes
com el que es va viure dis-
sabte amb un partit de
veterans entre els del
Cantaires-Catalònia i els del
Barça. Una tarda emotiva
per la trobada d’exjugadors
que van estar molt implicat
en aquest esport a la seua
època i per una altra banda
extraordinària per poder

veure de prop cracks de la
cistella com Nacho
Solozaba, Montero, Ortiz o
Roberto Dueñas. «Ha estat
una festa del bàsquet per
tot el que ha significat, amb
un gran ambient al pavelló.
Tot plegat, demostra l’en-
cert que ha estat ser la
Ciutat del Bàsquet», deia
Ferran Bel, Alcalde de
Tortosa. Va ser una tarda
festiva i que anticipa un any
exitós i un punt d’inflexió
per aquest esport a les
nostres comarques. 

Bàsquet i emoció
REDACCIÓ

El partit entra dins dels
actes d’inauguració del
nou pavelló poliesportiu
de la localitat.

Nou pavelló

L’Internacional Terres
de l’Ebre es disputarà a
quatre camps de tres
seus (Deltebre, Ametlla i
la Ràpita)

2, 3 i 4 d’abril

Les classificacions van ser
les següents:
Infantils
1. Magraners; 2. Tortosa; 3.
Alfacs; 4. Ulldecona; 5;
Llucena; 6. Ametlla; 7.
Amposta A i 8. S. Bàrbara.
Cadet
1. Tortosa; 2. Alfacs; 3.
Ametlla B; 4. Ametlla A; 5.
Magraners i 6. Deltebre.
Junior
1. Ametlla B; 2. Ametlla A; 3.
Magraners A; 4. S. Bàrbara;
5. Magraners; 6. Cervera i 7.

Amposta.
Sènior
1. Ametlla; 2. Alfacs; 3.
Tortosa; 4. Amposta; 5.
Ulldecona; 6. S. Bàrbara i 7.
Magraners.  Mans Lliures
1. Llucena; 2. Ulldecona i 3.
Amposta.
Grups Categoria Infantil
1. Alfacs i 2. Amposta.
Grups categoria Cadet
1. Tortosa; 2. S. Bàrbara
Grups Categoria Junior
1. Ametlla; 2. Deltebre i 3.
Valls. Grups Categoria Sènior
1. Tortosa; 2. Alfacs; 3.
Amposta i 4. Amposta.

Semifinals Territorials
Tarragona-Lleida

A Santa Bàrbara, el cap de setmana passat

REDACCIÓ

TWIRLING

El dia 27, a les 18 hores,
l’Handbol Tortosa
s’enfrontarà en la
segona semifinal contra
la Salle Montcada Iste 

Dissabte 27

Roberto Dueñas, un dels protagonistes de la tarda.
Cedida

Presentació de l’ITE, dilluns passat, a l’Ajuntament de Deltebre.

ANTOLÍ ORTIZ - ITE
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

MATILDE FONT, PORTAVEU DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE (PDE)

Amb motiu de la signatura
del conveni que garantirà
l'abastiment d'aigua als
municipis inclosos al Pla
de restitució territorial per
la descontaminació de
l'embassament de Flix, el
conseller de Medi Ambient
i Habitatge, Francesc
Baltasar, visitarà avui
divendres, 19 de març,
les Terres de l'Ebre. No ho
farà sol ja que a l'acte,
que tindrà lloc a la seu
dels Serveis Territorials de
Medi Ambient a Amposta,
estaran presents la resta
dels signants que són:
l'Agència Catalana de
l'Aigua (ACA) i el Ministeri
de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí (MARM). Però
a aquesta trobada, també,
està convocada la PDE.
Així, el crack de la setma-
na, relacionat amb aques-
ta notícia, recau sobre la
portaveu de la Plataforma
en Defensa de l'Ebre,
Matilde Font, que el pas-
sat dimecres, 17 de

març, viatjava a Madrid
amb part de membres de
la Plataforma per reunir-se
amb diversos responsa-
bles en la redacció dels
plans de Conca.
Més Ebre: Abans de pre-
guntar-te sobre la reunió
d'avui, voldria saber: com
va anar el viatge a Madrid
per tal de parlar amb res-

ponsables del Ministeri
d'agricultura sobre els
cabals mínims mediam-
bientals i la situació dels
plans de conca, aquest
passat dimecres?
Matilde Font: En aquesta
reunió també hi eren pre-
sents representants de la
CHE (Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre).
Per desgràcia en aquesta
entrevista no es va
avançar, encara no dispo-
sen de dades concretes i
sempre responen el
mateix: tenen molts com-
promisos a tota la Conca
de l'Ebre i que s'estan
basant en els plans de
conca aprovats el 1996.
En definitiva, no saben
que quedarà del cabal
mediambiental.
ME: Si encara no tenen
dades, això no representa
un retard important en els
terminis plantejats per la
Unió Europea? 
MF: Aproximadament un
any i mig de retard en el

termini per entregar els
plans de Conca, i aquest
retard significa pagar una
sanció per cada dia que
passa de més, uns diners
que els paguem tots
nosaltres amb els nostres
impostos.
ME: Quin paper juga la
directiva europea de l'ai-
gua en els plans de

conca?
MF: L'any 2000 la
Directiva europea aprova-
va la directiva marc de l'ai-
gua, que obligava a fer els
plans de conca amb l'ob-
jectiu d'aconseguir el bon
estat ecològic de les mas-
ses d'aigua de tota
Europa, fita que havia de
ser assolida a molt tardar
el 2015. Si tenim en
compte que s'estan
basant en uns plans de
conca anteriors a la
Directiva marc, ens dóna
a pensar que busquen
incomplir-la. Però com ens
van dir a la reunió de dime-
cres «nosaltres farem la
nostra funció de denúncia
i que ells faran el seu
paper». Des d'Europa s'ha
deixat clar que pel que fa
al tram final dels rius, no
només s'ha de garantir un
bon estat ecològic sinó
que en cas de ser neces-
sari s'ha d'aplicar mesu-
res complementàries.
ME: Davant aquests argu-
ments, quins són els del
ministeri?
MF: Què ells sempre
comencen per la capçale-
ra dels rius a analitzar-los i
que ho continuaran fent.
Ells sempre ens diuen el
mateix «rebaixeu planteja-
ments». Ens demanen que
comprenguem la seva
situació, d'intentar estar
bé amb tothom. Sense
parlar de les hidroelèctri-
ques i certs regants que,
també, tenen interessos
respecte al riu i a l'aigua.
ME: I la PDE que en pen-
seu quan us demanen
«rebaixar plantejaments»?

MF: Què tothom ha de
cedir per igual, i no només
les Terres de l'Ebre, però
les pressions econòmi-
ques per part de les hidro-
elèctriques són molt for-
tes i els cabals els acaben
marcant elles. Per lluitar
contra aquestes pressions
i interessos, com a movi-
ment social, considerem
que les persones són molt
importants per a que els
polítics no cedeixen a
aquestes pressions.
ME: Per acabar, en la
comissió realitzada a
Amposta avui, quin estarà
el vostre objectiu?
MF: Aquesta Comissió
ens ha permès transmetre
la nostra petició que s'in-
clogui els cabals mediam-

bientals establerts per la
Comissió de sostenibilitat
ara fa tres anys i que con-
siderem que són els més
adequats. No hem d'obli-
dar que hi seran presents
diversos representants de
l'ACA, la CHE, Medi
Ambient, etc. 
ME: I pel que fa al eix cen-
tral de la Comissió:
Situació de la descontami-

nació del pantà de Flix,
com ho veu la plataforma?

MF: Imprescindible, que
es faci el més aviat possi-
ble, ja que en la nostra
defensa del Delta, no obri-
ran les comportes dels
pantans de Mequinensa i
Riba Roja, fins que els llots
tòxics hagin estat nete-
jats, i en aquests pantans
es troben els sediments
que són tant importants

per al manteniment del
Delta.

Aprovada el 2000, amb l’objectiu de garantir
el bon estat ecològic de les masses d’aigua
europees com a màxim el 2015

Directiva marc d’aigua

«El govern espanyol demana que comprenguem
la seva situació, que no som només nosaltres
qui tenim interessos en el riu Ebre»

«Ells sempre diuen el mateix»
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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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La Mona de Pasqua omplirà, properament, 
els aparadors de totes les pastisseries.

Per Pasqua, mones i dolces de Xocolata
PASTISSOS

Aquest especial arrenca de
la setmana passada, i si en
aquell moment parlàvem de
que la xocolata, guanyava
terreny en l'actualitat en el
moment de fer les mones
de pasqua. A l'article d'avui,
fem referència a la clàssica
mona de pasqua amb els
seus clàssics ous.
Tradicionalment, la mona
és una coca o pastís de
diferents formes, però
generalment rodó, guarnit
d'un o més ous durs, amb
la closca i encallats dins la
pasta de farina. En algunes
poblacions, la mona té
forma d'objecte o d'animal i

en d'altres és un ninot amb
un ou a la boca o a la
panxa. D'aquest model de
mona amb ous durs se'n té
constància, almenys, des
del segle XV. Però la tradi-
ció de la mona ha experi-
mentat tres transforma-
cions importants: en primer
lloc, ha deixat de ser un
pastís que es fa a casa per
esdevenir un producte de
consum que es compra a
les pastisseries; en segon
terme, la mona ha incorpo-
rat un ingredient nou: la
xocolata; i finalment, la
mona es guarneix amb per-
sonatges de l'univers infan-

til. La mona s'ha anat con-
vertint, amb el temps, en
un gran pastís o tortada
de pa de pessic, mantega
i xocolata, adornat amb
plomes, fruita confitada, i
ous i figures de xocolata
que es compra a les pas-
tisseries i fleques. La
irrupció de la xocolata a
les mones és força recent
i sembla que s'originà a
Barcelona al segle XVI amb
l'arribada del cacau
d'Amèrica. L'èxit de la subs-
titució dels ous durs pels
de xocolata feu que aquest
costum s'estengués ràpida-
ment a les comarques.  

La simbologia més impor-
tant de la mona de Pasqua
és la que suggereix la
presència d'ous, de veritat
o de xocolata. L'ou és el
símbol còsmic de la fecun-
dació i la creació en quasi
totes les cultures, l'engen-
drador de la vida.

Mona de Pasqua.

La irrupció de la
xocolata a la mona,
s’origina amb
l’arribada del cacao
d’Amèrica.

Tradició
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És un període per crear abundància, per sortir
de les limitacions de la ment, de les enveges. La
teva gola podria portar-te problemes aquest cap
de setmana, evita els canvis de temperatura.

Taure
20/4 al 19/5

Li diràs adéu a la circumstància que no et deixa
dormir en pau, mossegaràs l'obstacle des de l'a-
rrel. No esperis fins a l'últim moment per resoldre
els imprevistos que puguin sorgir aquests dies. 

Bessons
20/5 al 21/6

Vas amb tot el que tens a la recerca de noves con-
questes, has vist tanta gent parada que camina
en cercles que tens molt clar que no vols ser
igual... Ara és el moment de començar a canviar!.

Cranc
22/6 al 21/7

A la teva vida personal hi ha alguna cosa que no t'aca-
ba d'agradar. A la feina les recents promeses te donen
forces per seguir endavant, la teva ment vol viatjar i
sortir de la teva ciutat, però hauràs d'esperar uns dies.

Lleó
22/7 al 22/8

Et prometràs a tu mateix materialitzar totes les
idees que t'han rondat el cap i que no has pogut
dur a terme. És possible que encara hagis d'es-
perar un poc més si vols assolir l'èxit.  

Verge
23/8 al 21/9

Ja està cedint la teva personalitat als canvis que
vols realitzar amb tota la teva voluntat, que ara
està a prova. Les millores aviat començaran a
fer-se una realitat, però tingues paciència. 

Balança
22/9 al 22/10

Ja t'estàs adonant de la teva neurosi, perquè els
altres ho noten. Estaràs molt inquiet aquests dies, i
aviat et cansaràs d'estar sempre al mateix lloc.
Tracta de desconnectar aquest cap de setmana.  

Escorpí
22/10 al 21/11

Analitzaràs les perspectives que hi ha pels propers
mesos. És un bon moment per aprofitar les teves
estones de lleure i realitzar un viatge que valgui la
pena i que t'ajudi a aclarir les teves idees.

Sagitari
21/11 al 21/12

Et desesperarà que les altres no prenguin la ini-
ciativa, però com tu tens caràcter i energia de
sobra posaràs en marxa un pla per remeiar una
situació econòmica que sembla complicar-se.  

Capricorn
21/12 al 19/01

Hi ha hagut certs sobresalts pels quals persones de
la teva família es van ficar en certs embolics i caldrà
ajudar-les. En la parella tot marxa bé, encara que
mai no et conformaràs i buscaràs molt més. 

Aquari
20/1 al 18/2

Et donarà molt coratge que per enveja algú vul-
gui obstaculitzar el teu camí, sobre després d'ha-
ver-te esforçat tant per realitzar un encàrrec tant
difícil. No permetis que s'aprofitin de tu.   

Peixos
19/2 al 20/3

Ara saps que vas donar una impressió equivoca-
da en una cosa que vas fer o vas dir al davant
dels altres. Si vols evitar problemes, convindria
que tractessis d'aclarir les coses amb la resta. 

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.

Martí Marin, Mª dels Angels      Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Beltran Roca, Hereus de Mª Brunilda Vint-i-vuit, 7 (Camarles) 977470010

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

Renau Audi, Manuel Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735  

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

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

Lluís Gisbert, Laura          Sant Isidre, 187 (St. Carles de la Ràpita)  977745545

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

19º 4°NUVOLOSITAT
VARIABLE

NÚVOLS 
ALTS

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
minvarà la nuvolositat ràpidament de matinada i durant el matí el cel que-
darà serè o poc ennuvolat pel pas de núvols alts i prims. Durant la tarda es
faran més abundants i compactes i el cel quedarà entre mig i molt ennuvo-
lat en conjunt a partir del vespre, amb núvols més compactes al vessant sud
del Pirineu Occidental. 

Precipitacions: 
no se n'esperen. 

Temperatures: 
pujaran lleugerament, tant les mínimes com les màximes. 

Visibilitat: 
serà entre bona i regular en general. Boires i boirines matinals a valls i fon-
dalades de l'interior. 

Vent: 
bufarà fluix i de direcció variable al principi i al final de la jornada, amb pre-
domini del component est a Ponent. Al centre del dia s'imposarà el vent de
component sud fluix amb cops moderats. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
bufarà entre fluix i moderat de component sud, amb alguns cops forts al
nord del cap de Begur, sobretot de migjorn.
Marejol, a maror al final del dia al nord del cap de Begur. Mar de fons del
sud al nord del cap de Begur. 

Costa Central:
s'imposarà el vent de component sud fluix amb cops moderats durant les
hores centrals del dia, sobretot de migjorn. Terral fluix matinal i nocturn.
Arrissada a marejol. 

Costa Daurada:
bufarà de component sud fluix amb cops moderats al centre del dia, amb
predomini del llebeig al nord del cap de Salou i del migjorn al sud de la zona.
Terral fluix matinal i nocturn al nord del cap de Salou.
Arrissada a marejol.

El temps. Previsió

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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IMMOBILIARIA�

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

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Amposta. Pisos en
lloguer a estrenar de
2 habitacions
dobles, menjador
amb balconada,
gran cuina-office,
bany complet.
Moblats. Al costat de
col·legis, supermer-
cats i zona comer-
cial. Preu: 425Û/mes
Tel: 977249700
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públic.  Tel: 610203144
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situat enfront del club naú-
tic. Ampli aparador, sòl de
parquet. Sala gran i des-
patx i bany. 
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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,
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Sant Jaume d'Enveja. Carrer
Major. En venda o lloguer. Casa
a reformar en el centre de la

població davant de la plaça de
l'Església. Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 

 

    

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

 

 

  

977 74 33 99
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Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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IMMOBILIARIA�

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

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Carrer Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic.  Tel: 610203144

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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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   
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No hay problema sin
solución, especialista,
poder sorprendente
por su experiencia y
seriedad. Poder
rápido demostrado en
todos los ámbitos
para ayudarles en
todos sus problemas
de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Carrer Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic.  Tel: 610203144

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 
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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-
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d'estil rústic amb xemeneia,
cuina office, bany, àmplia
terrassa i magatzem.
Deltebre. Zona La Cava.
145.000Û. 
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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-
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I fins i tot, algun cinèfil pot
endinsar-se en «El laberint
de passions» que ens va
proposar el 1982 l'oscarit-
zat director manxec,
Pedro Almodóvar. Jo avui
m'he proposat parlar
d'una passió, ja que fer-ho
de les tres suposaria dedi-
car tot el diari, i no només
una plana, a aquest apas-
sionant, i mai millor aprofi-
tada una redundància,
mot. De fet parlaré de la
celebració litúrgica que
per a molts, també, repre-
senta aquell sentiment for-
tament arrelat del que par-
lava a l'inici. Aquest pas-
sat 7 de març, començava
la primera representació
de «La Passió

d'Ulldecona», un especta-
cle que any darrera any no
deixa de ser visitat per
curiosos que n'han sentit
parlar, una obra que es
representa en català i cas-
tellà i que té la peculiaritat
de no tractar-se d'una tra-
ducció l'una de l'altra sinó
que es representen dues
passions al ser d'autors
diferents, aportant dues
visions sobre la mateixa
història. L’obra en català
es de Jaume Vidal i
Alcover i va ser estrenada
a Ulldecona, per primer
cop, el 1993. Aquesta
obra cíclica i dogmàtica,
està escrita en dues parts
en vers. Vidal i Alcover va
incloure el «Davallament
de la Creu» que es troba a
l’arxiu de la Parròquia de
Sant Lluc d´Ulldecona. I
l'obra en castellà de Josep
Mª Junyent i Quintana, es
va estrenar al 1964 i és un
obra de dues parts i  tren-
ta-dos quadres escrits en
prosa i vers. 
Però aquesta no és l'única
representació de l'agonia
de Jesucrist, que va morir
pels homes (trobo que si
fos ara, potser diria algu-
na cosa com «jo passo»)
ja que en un altre indret
del nostre territori també
es representa «La Passió»,

parlo de Villalba dels Arcs,
en aquest municipi uns
140 actors la faran possi-
ble i s’escenificarà al llarg
dels carrers d'aquest
municipi de la Terra Alta.
A Vilalba la representació
es farà el proper 1 d'abril,
Dijous Sant i el 3 d'abril,
Dissabte Sant. 
I com a curiositat, dir-vos
que des de 2008 es fa de
veritat el ví de la passió,
una producció reduïda
que es basa en l'elabora-
ció ancestral i en la varie-
tat de la garnatxa blanca,
mel i herbes aromàtiques.
Quan penses amb una

representació de «La
Passió» no pots en algun
moment evitar que et vin-
gui al cap pensar si tindrà
algun moment «gore»
com la Mel Gibson, que de
fet crec que és un dels
reclams per a molts visi-
tants, ja que hem de pen-
sar que molta gent de ciu-
tat veu aquest tipus de
festes o s'imagina que es
trobarà amb algun tipus
de ritu exòtic, ja que per a
molts cosmopolites, les
Terres de l'Ebre són exòti-
ques, em pregunto si
quan ho diuen han buscat
la paraula al diccionari.

M'alegra pensar, que com
el director de «La Passió
d'Ulldecona» Aleix
Vallverdú, hi ha moltes
persones que tot i ser
foranies valoren aquest
tipus de recreacions, algu-
nes fa més de cinquanta
anys que es representen,
pel seu pes cultural i tradi-
cional, sense esperar-se
arribar i veure penjat, amb
claus, a algú a la creu.
He volgut parlar-vos de
Vallverdú, perquè aquest
actor i director novell, veí
de Valls, va interessar-se
per la representació des-
prés de tenir un professor

a l'Institut del Teatre de
Barcelona que li parlava
d'aquesta obra i el que
representava en sí.
Avui dia, aquest tipus d'o-
bres, amb anys d'història
unides al poble on es
representen, són un sen-
yal que hi moltes coses
que encara funcionen i
que més de separar la
gent la uneixen, treballant
de manera conjunta per
assolir un mateix objectiu
que en aquest cas és no
deixar indiferent a tot
aquell que de casualitat o
expressament veu l'espec-
tacle.

La Passió, un sentiment profund

Quan escoltem la paraula
passió, normalment i si no
feu la prova, el vostre
pensament es decanta
cap aquell sentiment for-
tament arrelat en nosal-
tres o cap a la celebració
litúrgica commemorativa
de la passió i la mort de
Crist durant la setmana
santa.

Representacions que en alguns casos fa més de 50 anys que s’efectuen al nostre territori

DIANA MAR

Back stage de La Passió d’Ulldecona.
Cedida

«Aquest actor i director novell va interessar-se per

la representació després de tenir un professor a

l’Institut del Teatre de Barcelona que li parlava

d’aquesta obra i el que significa»

Vallverdú

ARRIBA LA SETMANA SANTA I AMB ELLA...

              


