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FFIINNAALLIISSTTEESS

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Amposta tanca la millora de
la trama de la zona firal,
lúdica i esportiva amb la
renovació del passeig del
Canal Marítim.

P5
L’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, reclama la vegueria de
l’Ebre però amb
competències i amb el
finançament resolt.

P5

Societat

Si acompanya el temps, el
riu Ebre està llest per
disfrutar-lo!.

P9
Esports

Xavi Torres, directiu de la
FCF, explica a MÉS EBRE la
reestructuració del futbol
base.

P18

El portaveu anticementiri nuclear, Sergi Saladié, insisteix que la candidatura d'Ascó està «aïllada» perquè, tret de les declara-
cions d'alguns regidors del municipi i del mateix alcalde, «cap altra institució i organisme li dóna suport». 
«Què hem de fer? No som una plataforma nuclear, però els nostres llocs de treball surten del sector industrial i energètic.
Nosaltres el que fem ara és informar a la ciutadania sobre què és i què significa el magatzem de residus nuclears. Entenem
que aquesta informació s'hagués hagut de donar abans i que és una vergonya que l'hagi de promoure la plataforma», opinió
totalment contradictòria de Montserrat Estela, la presidenta de la plataforma Volem viure a Flix. El got... mig ple o mig buit? P3

El Magatzem de la discòrdia

La Rapitenca rebrà avui dijous, a les 20.30 hores, a la Devesa, a l’Amposta en el derbi
ebrenc de la Tercera divisió. El partit, una Festa del nostre futbol, arriba en un moment
compromès pels rapitencs que han perdut els darrers tres partits i estan en zona de
descens directe. L’Amposta, per la seua part, ha sumat dues victòries seguides i ja té
45 punts. Es vuitè i viu tranquil, lluny del malson d’uns descensos que enguany, en prin-
cipi, poden ser més nombrosos davant de possibles compensacions. El derbi és el
nostre partit de l’any i es viurà amb passió, com no potser d’una altra forma aquesta
setmana. A la foto, els dos tècnics, Franc Artiga, de l’Amposta, i Jordi Fabregat, de la
Rapitenca. Tots dos van fer la prèvia del derbi a CANAL TE, dilluns.     P10

Rapitenca-Amposta, el gran derbi avui dijous (20.30 h)
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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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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. 

La temporada següent a la Primera regional
Opinió

Vivim en una societat desa-
complexada que ha experi-
mentat importants canvis i
fins i tot els elements més
estructurals del nostre dia
a dia s'han vist alterats. El
futbol, no s'ha quedat al
marge d'aquestes innova-
cions socials i també ha
evolucionat de forma
paral·lela a la dels éssers
humans desafiant estructu-
res arcaiques i planteja-
ments conservadors. Avui
doncs, tenim el repte d'a-
daptar les estructures
esportives als nous temps,
i com a tal l'actual junta de
la Federació Catalana de
Futbol encapçalada pel Sr.
Casals s'ha decidit a tirar
endavant una modificació
de l'estructura del futbol
base reivindicada per tèc-
nics esportius i per alguns
clubs. El repte de modifi-
car-lo és una necessitat i
alhora un instrument
imprescindible per cons-
truir el futbol base del segle
XXI, amb innovacions que
s'adaptin als nous temps
però també tenint present
la formació dels nens com
a element vertebrador de
qualsevol canvi.
Comparteixo amb total ple-
nitud els cinc punts que pre-
senta aquesta proposta.
Primer, passar de futbol 11
a futbol 7 fins a categoria
cadet ja que el nen tocarà
més la pilota i tindrà l'opor-
tunitat de fer més gols;
segon, reduir la mobilitat
dels nens per anar a jugar
els partits de futbol i aco-
tar-ho a l'àmbit provincial
com a màxim ; tercer, ajus-
tar l'estrès competitiu dels
nens i facilitar que arribin a
categories cadet i juvenil i
no es quedin pel camí ;
quart, vetllar per la partici-
pació dels nens, ja que hau-
ran de jugar un mínim
garantit de minuts i final-
ment ajustar la competició

al calendari escolar.
Aquestes són a grans trets
i de forma genèrica les cinc
línies que es seguiran si el
dia 24 d'abril l'assemblea
de clubs de Catalunya ho
ratifiquen. Mes enllà d'a-
questes propostes hi ha
una realitat encara més
important : fins a la catego-
ria cadet primarà la forma-
ció davant la competició .
Aquest és l'element clau de
tot plegat. Estem davant
doncs d'una reforma
estructural del sistema de
futbol base català necessà-
ria i que no s'ha de quedar
en paper mullat. No tant
sols tenim responsabilitat
els clubs, també els tècnics
que s'hauran de formar i
preparar encara més, els
àrbitres que hauran d'estar
al costat dels clubs facili-
tant aquesta transformació,
els pares als quals demano
paciència i sentit comú i als
nens que seran els protago-
nistes d'aquesta nova reali-
tat. Si cadascú fa el que li
correspon, sortirà guanyant
el futbol base, sortirem
guanyant tots.

Joan Alginet i Aliau
directiu de futbol

Apostar pel futbol base,
mirar al futur

Opinió

La candidatura d'Ascó per albergar l'MTC
(magatzem temporal centralitzat) de residus
nuclears segueix generant reaccions, tant per
la banda dels que estan a favor com dels que
estan en contra. La darrera reacció ha estat

per part del
Grup Veïnal
de la Ribera
d'Ebre que
c o n s i d e r a
les al·lega-
cions apro-
vades pel
G o v e r n
Català en
contra del
p r o j e c t e ,
m a n c a d e s

de «consistència tècnica» i que la seva presen-
tació respon únicament als «interessos electo-
rals». Però senyors, a que responen els seus

arguments?  Per aquesta regla de tres, la
societat en general que hem de pensar? 
Què tots els que conformen aquest grup veïnal
són experts en la matèria?, que en saben més
que ningú? o potser és que tenen la veritat
absoluta? Això pel que fa a la manca de «con-
sistència tècnica» de la que parlen. 
Però és que si analitzem el segon, darrer,
argument, sobre els «interesos electorals».
No troben que haurien d'evitar tocar aquest
tema, ja que per a vostès el concepte
democràcia i majoria, sembla no existir? No
voldriem acabar aquesta editorial sense fer
un petit esment a la Plataforma Veïnal Volem
Viure a Flix, a qui només els direm,  nosaltres
«Volem viure a les Terres de l'Ebre» i no ser
l'abocador ni de Catalunya ni d'Espanya. 
El problema no és l'MTC, el problema és que
mentre ens barallem, estem deixant de banda
altres assumptes pels que si val la pena lluï-
tar.

Editorial

No hi ha pitjor cec, que el que no vol veure...

Equips en l’elit
com la Pobla Ma-
fumet, Rapitenca
o Amposta fa po-
ques temporades
estaven a la Pri-
mera regional.
Això demostra el
poder d’aquesta
categoria que es
presenta, per la
propera campan-
ya, més emocio-
nant que mai per tenir equips de més potencial.
Això ho demostraré en les línies següents. El 75
% de possibilitats que enguany baixaran dos
equips de Preferent, doncs tota la campanya hi
ha dos conjunts de Tarragona fregant el des-
cens i ara en les últimes jornades els equips de
Barcelona se reforçaran, amb el que perspecti-
ves pitjors per a Morell, Catllar, Torreforta. La
temporada passada, cinc equips van fer una
gran campionat en les 34 jornades: Jesús Ca-
talònia, Torredembarra i Gandesa. Tot i tenir gai-
rebé les mateixes formacions, en aquesta no
han complert amb les expectatives, però i si la
lliga vinent tornen a a compler-les?
Enguany són cinc els equips lluiten per l’ascens.
Solament un l’aconseguirà i els altres quatre la
campanya següent tornaran a intentar-ho, el Su-
per-Ascó, amb més fitxatges, la Cava que porta
17 anys intentant-ho, el Reddis que fa dues cam-
panyes que està al cim, el Valls, amb Cazorla al
capdavant i el Remolins-Bítem amb un bon futbol
ha sorprès pel seu lideratge. Si d’aquests cinc
equips, solament en puja un i el segon pergués
la promoció, serien quatre rivals que tornarien a
buscar-ho. I l’estadística dels equips ascensors
fa veure que s’adapten millor que els integrants
d’altres temporades precedents. Fa dues cam-
panyes van pujar van pujar a Primera el Reddis,
la Canonja, Torredembarra i La Senia. Cap d’ells
va baixar. En la passada, van fer-ho l’ Asco, el
Valls, l’Ampolla i l’Icomar. Solament un baixarà,
com poden observar, els equips que pugen s’a-
dapten a la categoria.  En la lliga vinent a la Pri-

mera regional, té plaça fixa el Jesús i Maria i els
asseguro que no baixarà perquè té un gran
equip. Altres aspirants a l’ascens són el Gimnàs-
tic B, Constantí, Salou, Calafell i Roda de Bara.
Els tres darrers, los tres porten ja dues campan-
yes intentant l’ascens a la Primera regional. Amb
totes aquestes dades, veiem que la temporada
vinent es presentarà molt probablement més
emocionant que mai, amb equips amb potencial
que baixaran de la Preferent, dos segurs, tres
que intentaran un altre cop una nova fita, Torre-
dembarra, Catalònia i Gandesa i dels cinc
equips que busquen l’anhelat ascens: Ascó, Red-
dis, La Cava, Remolins-Bítem o Valls, solament
un o dos assoliran els objectius desitjats. Tres o
quatre solo conjunts hauran d’esperar un any
més. Al principi d’aquesta temporada apostà-
vem per set equipos per l’ascens: Torredemba-
rra, Valls , Reddis, La Cava, Remolins-Bítem i
Gandesa, Jesús Catalònia i Alcanar. I, d’aquests
set candidats, quatre estan al cim classificatori.
Però encertar el podi dels aspirants per la lliga
vinent no serà fàcil perquè potser viurem un dels
campionats més apassionants de la història pels
elements que els he mencionat i per ser cada
any aquesta categoria no solament emoció pu-
ra sino que igualtat per tots els costats. 
I ens atrevim a pronosticar més o menys com
quedaria la Primera regional la campanya prope-
ra en el cas que baixessin dos equips tarrago-
nins de Preferent i el que promocioni no assolei-
xi l’exit final i com equip que puji, el més regular
de tota la temporada, el Remolins-Bítem, i els
descensos de cinc equips: Cambrils, Aldeana,
Hospitalet, Vilaseca i Icomar. 
Temporada 2010/2011, Primera regional
1. Morell, Catllar o Torreforta; 2. Roquetenc; 3.
Valls; 4. La Cava; 5. Ascó; 6. Reddis; 7. Gande-
sa; 8. Torredembarra; 9. Catalònia; 10. La Sé-
nia; 11. Alcanar; 12. Ulldecona; 13. Canonja;
14. Ampolla; 15. Jesús i Maria; 16. Calafell; 17.
Salou; 18. Perelló, Constantí o Gimnàstic B.

Joaquin Celma

«La darrera reacció ha estat per
part del Grup Veïnal de la

Ribera d’Ebre que considera les
al.legacions aprovades pel

Govern català en contra del
projecte»
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EN LLOGUER

TOT MOBLAT

Cada cop són més les veus
en contra, pero també les
veus a favor que veuen futur
a que el projecte vingui a les
Terres de l'Ebre.
Precisament aquesta matei-
xa setmana, el Govern ha
presentat al Ministeri
d'Indústria les al·legacions
contra la ubicació a Ascó. La
Generalitat hi ha inclòs la
resolució aprovada al
Parlament el passat 11 de
març -aprovada amb els vots
de tripartit i CiU- en la qual es
reclama al Govern que
sol·liciti davant de l'executiu
espanyol que «desestimi de
manera defintiva» la ubicació
del cementiri nuclear a «qual-
sevol terme municipal de
Catalunya». Segons fonts del
Govern, a més d'aquesta
resolució, les al·legacions de
l'executiu argumenten
motius mediambientals,
urbanístics i patrimonials per
no ubicar aquesta infraes-
tructura a Ascó. I si hem de
parlar de xifres, 124 ajunta-

ments, entre Terres de l'Ebre
i del Camp de Tarragona,
han mostrat ja el seu rebuig
al cementiri així com vuit
consells comarcals i les dipu-
tacions de Lleida i

Tarragona. La cara... Al.lega-
cions que no han estat ben
rebudes per tothom. El  Grup
Veïnal de la Ribera d'Ebre i  la
plataforma veïnal Volem
Viure a Flix consideren que

aquestes al.legacions estan
mancades de «consistència
tècnica» i que la seva presen-
tació respon únicament als
«interessos electorals» de
l'executiu. Entre d'altres
arguments, sostenen que el
Govern ha adduït els efectes
de la instal·lació sobre espè-
cies animals protegides que
«no existeixen» a la comar-
ca, com «el visó europeu i la
llúdriga». També retreuen a
l'executiu «crear una alarma

social absolutament injustifi-
cada» a l'advertir sobre el
risc de trencament de la
presa de Riba-roja, «ja que
en més de 60 anys d'existèn-
cia d'aquest embassament
cap administració ha advertit
mai d'aquesta hipòtesi».
«Ens trobem que hi ha una
Coordinadora Anticementiri
Nuclear, que darrera les
seva pancartes porten la de
'Tanquem les nuclears'. A Flix
hi ha 300 persones que tre-

ballen a la nuclear i 200 a
ERCROS. Què hem de fer? No
som una plataforma nuclear,
però els nostres llocs de tre-
ball surten del sector indus-
trial i energètic», així ho afir-
ma Montserrat Estela, presi-
denta de la plataforma
Volem viure a Flix. A més,
han recordat, que ni el
Govern «ni cap dels partits
de l'arc parlamentari català
van impugnar la resolució
ministerial que obria la con-
vocatòria pública a la qual ha
acudit Ascó». 
I la creu… La Coordinadora
Anticementiri Nuclear de
Catalunya (CANC) ha presen-
tat aquesta setmana a la
subdelegació del govern
espanyol a Tarragona prop
de 7.000 al·legacions en
contra del magatzem.
Sergi Saladié, portaveu, ha
insistit que la candidatura
d'Ascó està «aïllada» perquè,
tret de les declaracions d'al-
guns regidors del municipi i
del mateix alcalde, «cap altra
institució i organisme li dóna
suport». Finalment, Sergi
Saladié ha demanat que,
davant d'aquest «veritable
consens» en contra del
cementiri, tant Ascó com el
conjunt de l'Estat respectin
la voluntat dels veïns i de les
administracions i es descarti
definitivament Ascó per
acollir el magatzem nucle-
ar. Projecte de futur?
Hipotecar un territori?
Llocs de treball? Manca de
consens... 

Magatzem Temporal Centralitzat a
Ascó... la cara o la creu?

Entre mig d'aquesta
carrera de fons per
veure quin serà el muni-
cipi que acolleixi el
magatzem temporal
centralitzat (MTC) de
residus nuclears, les
reaccions envers el
tema es segueixen suc-
ceïnt.

«Els nostres llocs de treball surten del sector industrial i energètic», Plataforma Volem Viure a Flix

«Cap institució ho recolza. El projecte està mort» Sergi Saladié, portaveu de la CANC

TG

El projecte provoca reaccions contradictòries.

124 Ajuntaments, entre Terres de
l’Ebre i el Camp de Tarragona, han
mostrat ja el seu rebuig al cementiri.

La xifra
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Un nou equipament espor-
tiu «molt desitjat i esperat
pel municipi amb què es
satisfà les demandes del
canareus i canareves d'a-
vui dia i, juntament amb
d'altres serveis que enge-

guem aquests dies com la
nova biblioteca, l'oficina
d'atenció al ciutadà de la
Policia Local o la nova
residència i centre de dia
per la gent gran, conver-
tim Alcanar d'un poble
gran a una ciutat petita»,
destacava Montserrat.
Les obres, que tindran un
total de 3.000m2 cons-
truïts, inclouen dues pisci-
nes amb sales annexes de
600m2 que oferiran ser-
veis de gimnàs o spa,
entre d'altres, la qual cosa
permetrà oferir uns ser-
veis «de capital i la gent
del municipi no haurà d'a-
nar als poble veïns per tro-
bar els serveis que dema-
na; de fet, és un complex
esportiu que oferirà ser-
veis de qualitat i dinamit-
zarà a més l'economia
local, no només durant el
període d'obres sinó
també amb la creació de

llocs de treballs professio-
nalitzats», destacava
Salvadó. En aquest sentit,
el delegat del Govern ha
destacat la importància
d'avançar en la consolida-
ció del sector terciari a les

Terres de l'Ebre perquè,
«en aquests moments de
crisi, en una època difícil
per la creació de llocs de
treball, aquest tipus d'e-
quipaments proporcionen
feina de qualitat, estable i

que no es deslocalitza
mai». 
Al mateix temps, Salvadó
ressaltava l'oportunitat
que donen aquests serveis
a les entitats i sector
cívics d'un municipi i
«aquestes instal·lacions
són per a la societat cana-
reva perquè, segurament,
les associacions de
dones, les AMPES dels
centres docentso els ciu-
tadans que necessiten
rehabilitació, en seran els
principals usuaris». 
Aquest nou equipament,
que neix sota la tutela de
la Secretaria General de
l'Esport, compta amb una
inversió de 4 milions d'eu-
ros. 
Les obres, que aniran a
càrrec de l'empresa
BECSA, continuaran des-
prés de Pasqua i la previ-
sió es tenir-les enllestides
a principis de 2011.

Primera pedra de la nova piscina
climatitzada d’Alcanar

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Lluís Salvadó, i l'alcalde
d'Alcanar, Alfons
Montserrat, acompan-
yats del responsable
territorial d'Esports,
Jordi Gaseni, i el regi-
dor d'Esports de
l'Ajuntament canareu,
Josep Bort, han posat la
primera pedra de la
nova piscina municipal
climatitzada del munici-
pi.

El nou equipament té una inversió de 4 MEUR

REDACCIÓ

Alcanar disposarà d’una piscina climatitzada.
Cedida

Els treballs, amb una
inversió de 41 ME, han
permès eixamplar la
calçada i millorar el

traçat de l'itinerari format
per les carreteres T-330,
T-333 i N-230b, afavorir
la seguretat i la comodi-
tat en la conducció i millo-
rar la mobilitat en tot
l'àmbit de les Terres de
l'Ebre. Els treballs han
consistit principalment en

l'eixamplament de la
carretera i la suavització
de revolts; la nova calça-
da té una amplada de 8
metres, amb dos carrils
de circulació de 3,5
metres, un per sentit, i
vorals de 0,5 metres
cadascun.

Inauguració de la nova
carretera d’Horta a Xerta

A càrrec del conseller de PTOP, Joaquim Nadal

REDACCIÓ

El tortosí Carles Sánchez
Pastor, considerat el perio-
dista català en actiu més
veterà, va morir dilluns als
101 anys. 
Pastor va dedicar més de
85 anys de la seua vida al
periodisme, ja que fins fa
poc encara escrivia regu-
larment a la revista gratuï-
ta L'Estel. El degà de la
premsa catalana, que
també va col·laborar a El
Punt, va nàixer a Tortosa
l'1 de desembre del 1908,
però quan tenia vuit anys
la fallida del negoci d'olis
del seu pare va obligar la
família a mudar-se a
Barcelona.

Un adéu 
molt sentit a

Carles Sanchez

L'eurodiputat d'Esquerra
Oriol Junqueras s'ha entre-
vistat  amb representats
dels pescadors de tonyina
de l'Ametlla de Mar.
Junqueras sosté que el
model de pesca del sector
d'encerclament català és
«sostenible». «Sempre ha
complert les quotes esta-
blertes i és el que millor per-
met la reproducció i el crei-
xement del nombre d'exem-
plars d'aquesta espècie, tal
com  assenyalen alguns
estudis fets pel CSIC», ha
manifestat l'eurodiputat.
Junqueras s'ha compromès
a continuar defensant a
Europa el model de pesca
dels tonyinaires.

En defensa del
model dels
tonyinaires
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La subdelegada del
Govern, Teresa Pallarès, i
l'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, han inaugu-
rat aquest dimecres al
migdia les obres d'urba-
nització del passeig del
Canal Marítim d'Amposta,
una de les obres més
importants que s'han dut
a terme durant l'any 2009
amb el finançament del
Fons Estatal d'Inversió
Local.
Les obres han consistit
en la pavimentació de les
dues voreres i l'asfaltat
del tram central, amb una
longitud lineal de 768

metres. 
El passeig que conforma
la banda dreta compta
amb un carril bici, zona
de passeig i dos punts de
condicionament físic o cir-
qüit saludable amb un
total d'onze aparells per

fer esport. 
El pressupost total de l'o-
bra ha ascendeix a
823.000 euros i s'ha exe-
cutat en un termini de 9
mesos.
L'alcalde ha destacat el
fet que quan s'acabin de

connectar tots els punts
de la ciutat amb carril
bici, Amposta tindrà entre
5 i 6 quilòmetres dins la
trama urbana per fer anar
amb bicicleta. Ferré
també ha remarcat la
importància de l'obra
donat que es troba «en un
dels indrets més impor-
tants» d'Amposta ja que
és a tocar del recinte firal
i a la vora de la zona
esportiva i lúdica. En
aquest sentit, la subdele-
gada Teresa Pallarés
també ha volgut remarcar
la importància dels pro-
jectes que s'han finançat
mitjançant el FEIL a la ciu-
tat d'Amposta i que són
representatius de la ciutat

ja que apleguen «l'aposta
important d'Amposta per
l'esport» i també la millo-
ra dels carrers. 
Pallarés ha assegurat
que, juntament amb la
piscina descoberta, la
urbanització del passeig
del Canal Marítim és una
de les més importants del
FEIL a la ciutat
d'Amposta.
Cal recordar que mit-
jançant el Fons Estatal
d'Inversió Local, en la
mateixa zona de la ciutat
també s'ha construït la
piscina descoberta i s'es-
tan ultimant els detalls de
les obres de cobriment
de dues pistes de futbol
sala.

Amposta inaugura el 
passeig del Canal Marítim

Inauguració oficial del
passeig del Canal Marí-
tim d’Amposta.

Una de les obres més importants durant el 2009 amb el finançament del FEIL

REDACCIÓ

Moment de la inauguració ahir dimecres.

Cedida

La companyia elèctrica
Endesa assegura haver
invertit més de 2,5 MEUR
durant el 2009 per als tre-
balls de manteniment de la
massa forestal que creix al
voltant de les línies elèctri-
ques de les comarques
del Camp de Tarragona i
les Terres de l'Ebre.
L'objectiu, assegura la
companyia, no és única-
ment garantir la continuïtat
del servei i salvaguardar
les instal·lacions davant de
possibles incendis fores-
tals, sinó que aquestes
franges actuïn com a talla-
focs davant de situacions
adverses. 

2,5 MEUR per
reforçar les línies

elèctriques

La Federació
d'Associacions de Dones
Rurals (Fademur) i
l'Ajuntament de Sant Carles
de la Ràpita han posat en
marxa un projecte que per-
metrà formar una vintena
de dones de la població,
actualment a l'atur, perquè
puguin posar en marxa una
cooperativa dedicada al
càtering per donar servei,
principalment, a escoles de
la zona. Amb una subven-
ció de la Unió Europea
d'uns 600.000 euros, per
a formació i l'equipament
de les cuines, i l'aportació
d'un local de 150 metres
quadrats.

Càtering a Sant
Carles de la

Ràpita

El plànol ofereix una des-
cripció àmplia i actualitza-
da de tots els nuclis urbans
que formen
el municipi  i també de tot
el terme municipal, tant de

la plana com del Port. Una
vegada desplegat, una
banda del plànol conté
informació diversa de
Roquetes: història, estruc-
tura urbana, patrimoni cul-
tural, teixit econòmic i
social, gastronomia, cultu-
ra, equipaments culturals i
esportius, i els espais natu-
rals més

interessants; informació
que completa amb la des-
cripció de sis rutes turísti-
ques pel municipi, dues de
les quals són per fer en
BTT per la falda del Port i
les altres quatre, a
peu pel propi massís.
L'altra banda del plànol
reflecteix tot el terme muni-
cipal roquetenc, bona part

del qual està dins del Parc
Natural dels Ports, i assen-
yala tant els camins com
les fonts, els masos i tots
els llocs d'interès natural
(cotes d'alçada incloses en
el cas dels pics i colls del

massís), a més a més de
les sis rutes turístiques
abans esmentades.
Aquesta cara també inclou
un índex toponímic i la lle-
genda dels símbols inclo-
sos.

Roquetes presenta nou 
plànol del municipi

La portada és obra de l’il.lustrador roquetenc Ignasi Blanch

TG

El passeig  compta amb un carril bici, zona de
passeig i dos punts de condicionament físic,
amb un total d’onze aparells per fer esport

Aposta per l’esport
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L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, ha estat l'únic represen-
tant de les Terres de l'Ebre
en les compareixences que
s'han fet aquesta setmana
al Parlament de Catalunya
en el marc de la tramitació
del projecte de llei d'organit-

zació veguerial. L'alcalde ha
volgut deixar clar des de
bon començament el con-
sens existent al territori per
la vegueria de les Terres de
l'Ebre, malgrat que ha vol-
gut fer notar les «fortes
mancances i limitacions que

pateix aquest projecte legis-
latiu». Ferran Bel ha focalit-
zat les principals mancan-
ces de la llei de vegueries
en el finançament i en les
competències. 
La normativa «dedica uns
pocs articles, concretament

quatre, a les competències
del consell de vegueria» i
«pràcticament s'obvia la
regulació dels recursos
financers». 
En aquest sentit, l'alcalde
ha qüestionat els arguments
que plantegen que les

vegueries gaudiran dels
mateixos recursos que les
diputacions. 
«Si el que es pretén és dis-
tribuir els recursos que
reben les diputacions en
funció dels mateixos criteris
que les reben, perquè no
s'explicita? S'han fet els
estudis i les projeccions de
com quedarien finançades
vegueries com la de les
Terres de l'Ebre o la dels
Pirineus?» Massa preguntes
sense resposta, en opinió
de l'alcalde de Tortosa, que
el porten a concloure que
«és difícil determinar quin és
el sistema de finançament
òptim per a qualsevol insti-
tució si no tenim clar tam-
poc quin és el seu àmbit
competencial». Per il·lustrar
aquestes mancances, Bel
ha recordat que la xarxa vià-
ria de la Diputació de
Tarragona té 1.100 km, el
50 per cent dels quals
corresponen a les Terres
de l'Ebre. 

«Volem la vegueria de les Terres de
l’Ebre i quant abans millor»

«Volem la vegueria de
les Terres de l'Ebre, i
quan abans millor. Però
la volem amb unes con-
dicions dignes, tant en
l'àmbit competencial
com en el financer.
Portem molts anys
esperant com perquè
ara ens acabin dotant
d'una vegueria desca-
feïnada. Perquè estem
davant d'una llei de país
i, per tant, d'una llei
fonamental per al nos-
tre futur».

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, l’únic representant ebrenc en la comissió de les vegueries

REDACCIÓ

Moment de la compareixenca de Bel en el transcurs de la comissió.
Cedida

Centenars de persones
han passat aquest cap de
setmana pel parc munici-
pal Teodor Gonzalez de
Tortosa atrets per la nova
atracció turística de la ciu-
tat: la Casa dels Gegants.
L'Ajuntament va inaugura
dissabte el nou equipa-
ment, que s'ha ubicat a la
Llotja medieval i que
passa a ser la seu perma-
nent dels gegants, els
nanos, les cucaferes i de
tota la resta dels ele-
ments que conformen el
seguici festiu de Tortosa.
«Avui és un dia important
per a la ciutat i històric
per al món geganter», va
dir Ferran Bel, l’alcalde.

Creació de la
nova Casa dels

Gegants

El Consorci Memorial dels
Espais de la Batalla de
l'Ebre (COMEBE) ha inau-
gurat aquest dissabte el
cinquè centre d'interpreta-
ció al territori ebrenc sobre
la Guerra Civil Espanyola,
amb un equipament dedi-
cat a les tropes internacio-
nals que van recolzar els
dos bàndols, republicans i
nacionals, i la solidaritat
internacional que va arribar
de tot el planeta.
«Internacionals a l'Ebre»
tanca un conjunt de cinc
equipaments per conèixer
al detall i no oblidar tots els
esdeveniments que varen
ser decisius durant el con-
flicte bèl·lic.

5 equipaments
per conèixer la

batalla de l’Ebre

L'arribada de la primavera
es commemora a l'Ametlla
de Mar amb l'organització
de la Fira Alternativa de
Productes Naturals i
Artesanals que coordina la
regidoria de Turisme, amb
la col·laboració de la regi-

doria de Medi Ambient de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar. 19 edicions, amb
la d'aquest any, que per-
meten, com diu l'eslògan,
posar a prova i gaudir dels
nostres cinc sentits.
Aquest 27 i 28 de març, la
Fira Alternativa va cridar a
passejar pels carrers, per
la setantena de parades, i
a tafanejar entre els seus
variats i atractius produc-

tes, la major part de pro-
ducció tradicional, artesa-
nal i ecològica. Enguany
segons el Patronat de
Turisme la Fira ha comptat
amb més d'un miler de
visitants. Tot un èxit.
«La valoració de l'assistèn-
cia a la Fira ha estat, real-
ment, molt positiva. El
temps, a més, ens ha
acompanyat. Des de la pri-
mera hora de dissabte,

quan va obrir, i durant tot
el cap de setmana la Fira
ha comptat amb molta
assistència. Realment ha
complert amb les expecta-
tives. La Tercera Trobada
de xapes de cava  que va

tenir lloc diumenge a la
sala de la SCER també va
ser tot un èxit», va explicar
Antoni Montagut regidor
de Turisme de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar.

La Fira Alternativa de l’Ametlla
Satisfà a milers de visitants. La 19a edició, tot un èxit

REDACCIÓ
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Així ho ha anunciava el con-
seller d'Innovació,
Universitats i Empresa,
Josep Huguet, durant la reu-
nió celebrada a Tortosa de
la Comissió de Seguiment
de les Actuacions per a la
Dinamització de les Terres
de l'Ebre. El conseller
Huguet presidia aquesta tro-
bada amb la participació de
representants dels diferents
departaments de la
Generalitat implicats i els
agents econòmics i socials
de les Terres de l'Ebre.
També hi assistien a la reu-
nió, el delegat del Govern a
Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó; el secretari general
del Departament
d'Innovació, Universitats i

Empresa, Enric Aloy; el
secretari general del
Departament de Treball,
Antoni Fernàndez; el director
del Serveis Territorials del
DIUE, Josep Monclús; així
com els representants dels
departaments de

Presidència, Agricultura,
Alimentació i Acció Rural,
PTOP i Educació, i dels
representants d'organitza-
cions patronals i sindicals.
D'entre les actuacions pre-
vistes, el conseller destaca-
va els àmbits de suport a

l'emprenedoria i la innova-
ció,  que és on pot excel·lir
Terres de l'Ebre en l'àmbit
internacional.  Segons el
conseller, «això passa per
tenir un Pla Estratègic de
Terres de l'Ebre, que diag-
nostiqui la situació». El con-

seller recordava que «no
partim de zero, partirem de
feines ja fetes, amb una
novetat que és que aquest
pla estratègic serà el primer
que es farà després del
PNRI i del proper Pla de
Recerca i Innovació (PRI),
que s'aprovarà en els prope-
res setmanes». Aquest PRI
marca, per primera vegada,
un total de 17  focus o rep-
tes globals on Catalunya pot
excel·lir amb caràcter inter-
nacional. El conseller
Huguet explicava  que
Terres de l'Ebre «podrà pro-
bablement acollir dues línies
d'excel·lència no només en
l'àmbit de Catalunya, sinó en
el mapa internacional. Es
tracta de focus globals i això
ho contindrà el Pla
Estratègic de Terres de
l'Ebre, que establirà quines
són les potencialitats i qui-
nes encaixen en els instru-
ments impulsats pel
Govern». 
El Pla Estratègic de Terres
de l'Ebre (PETE) establirà les
principals estratègies a
seguir pel territori amb
l'objectiu d'impulsar un
model que consolidi el
desenvolupament econò-
mic.  

Pla Estratègic de les Terres de l’Ebre 
per a la dinamització del territori

Terres de l'Ebre serà un
pol d'excel·lència de
gestió d'espais marí-
tims i d'aqüicultura, tal i
com  assenyalen els
focus del futur Pla de
Recerca i Innovació
(PRI). 

Una de les conclusions extretes de la Comissió de Seguiment de les Actuacions

Va estar presidida pel conseller Huguet

REDACCIÓ

La Comissió es va reunir la setmana passada
CEDIDA

La Federació de Comerç i
Turisme de Deltebre,
Fecotur, ha presentat la
Jornada de l'Arròs en el
marc de les jornades gas-
tronòmiques de Deltebre,
que tenen com a objectiu
promoure la gastronomia i
els productes del Delta de
l'Ebre. La primera jornada,
que es va fer al febrer, va
estar dedicada a l'anguila i
ara s'ha escollit l'arròs

com a producte principal
d'aquesta segona jornada
que es celebrarà els
dies 9, 10 i 11 d'abril. En la
Jornada de l'Arròs partici-
paran un total d'11
restaurants que oferiran
menús a 30 Euros i amb
l'arròs com a principal
ingredient. A més, entre els
clients participants es sor-
tejarà un cap de setmana
gastronòmic a Deltebre
coincidint amb la fira
Ebregourmet. 
Els restaurants que partici-
pen en aquesta segona edi-
ció són Casa Nuri, Nicanor,
Delta Hotel, Sons

de mar, Garxal-Hotel Rull,
Tramontano, Els Vascos,
Ferment, Vista Mar, L'Aube
i Can Cris. Segons Fecotur,
a través d'aquestes jorna-
des es vol mostrar les infi-
nites possibilitats culinàries
que té l'arròs i també
donar a conèixer les dife-
rents varietats que es culti-
ven al Delta i la seva aplica-
ció a la cuina. El productor
convidat de la Jornada de
l'Arròs és Arròs Molí de
Rafelet, una empresa fami-
liar de Deltebre que elabo-
ra arròs de collita pròpia i
amb un procés artesanal e
producció. 

Jornada de l’Arròs a Deltebre 
els dies 9,10 i 11 d’ abril

Participen un total d’11 restaurants que oferiran menús a 30 euros

REDACCIÓ

Xavier Pallarès, diputat
del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió al
Parlament de Catalunya,
ha afirmat que «benvin-
gut sigui» el pla de xoc
per al sector agroalimen-
tari aprovat pel Govern
de la Generalitat, però ha
lamentat que el pla «arri-
ba tard i és insuficient»
donada la greu situació
de crisi en que es troba
el sector. Segons el dipu-
tat nacionalista, «moltes
de les propostes inclo-
ses en el pla de xoc del
govern van ser presenta-
des per CiU al Parlament
fa més d'un any, però van
ser rebutjades sistemàti-
cament pel Tripartit». En
aquest sentit, Pallarès ha
fet una doble denuncia:
«d'una banda cal lamen-
tar que l'actitud de rebuig
de les propostes de l'o-
posició per part del
Tripartit ha fet perdre un
temps molt important al
sector».

«Aquest pla de
xoc arriba

tard»

Divendres passat va tenir
lloc la inauguració de la
programació i estudis de
l'Ebre TV, a càrrrec del
conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Treserras.
Un informatiu diari que
estrenarà edició tots els
dies lectius a les 20.25
h, i que s'ha batejat amb
el nom de L'Ebre
Notícies, és la aposta de
la programació regular
de l'Ebre tv. 
Aquest informatiu serà
editat i presentat per la
periodista Clara Tena, de
dilluns a divendres, i
durarà prop de trenta
minuts. Inclourà diferents
seccions habituals, com
ara els esports, el
temps, l'entrevista o l'en-
questa. Tres anys
desprès del naixement
de Canal TE, amb Ebre
Tv i Teveon es perfila el
panorama digital al terri-
tori ebrenc.

Panorama 
digital a les

Terres de l’Ebre
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El passat 10 de març es
presentava a l'ajuntament
de Tortosa, el programa
d'activitats per a aquesta
Setmana Santa. Per
aquestes dates i des de
fa sis anys la ciutat de
Tortosa acull el Festival
Internacional de Música
Sacra, que enguany incor-
pora sis concerts: l'inau-
gural, amb el Verner
Collegium de Praga;
l'Orquestra de Cambra de
Vila-Seca i Cor Ciutat de

Tarragona; el concert tra-
dicional de Música Sacra
de Remolins; el concert
coral «Aigua, Ebre, Veus»;
l'Orquestra de Cambra de
Tortosa, i el concert de
cloenda, amb la Coral
Juvenil Sant Sebastià, Cor
da Capo de Benicarló i
Orquestra de Cambra
Montsià-Maestrat. Durant
els darrers dies s'han
interpretat obres de
Handel, Bach, Vivaldi,
Mozart, Pergolesi i Corelli
en els espais de la
Catedral de Santa Maria
de Tortosa i l'església de
Sant Jaume de Remolins,
amb preus que van dels 8

als 12 euros. Però abans
d'ahir, 30 de març, la
Catedral va ser l'escenari
de l'estrena de la nova
Orquestra de Cambra de
Tortosa, que dirigeix
Jordi Bonilla i que està
integrada per una vintena
de músics de la ciutat i
del territori. Per al debut,
l'Orquestra interpretà la
cantata «Non sa che sia
dolore», una de les
poques que Bach va
escriure en italià, i
l'Stabat Mater, de
Pergolesi. La nova forma-
ció de músics professio-
nals té l'objectiu de con-
solidar-se i esdevenir una

plataforma per dinamitzar
el panorama cultural de
Tortosa i del territori en
l'àmbit de la música
simfònica i de cambra,
tant d'àmbit clàssic com
contemporani. A més,
avui podrà disposar de
les veus de la soprano
tortosina Cecília Aymí i
del contratenor barceloní

Hugo Bolívar. 
En aquest sentit, a més
d'una quinzena d'instru-
mentistes de corda i dels
dos solistes, l'OCTO
també té un flautista i un
orgue.

REDACCIÓ

La biblioteca de Roquetes 
es dirà Mercè Lleixà

L'Ajuntament de Roquetes canvia el
nom de la biblioteca municipal que
passarà a anomenar-se biblioteca de

Roquetes Mercè Lleixà. Amb aquest reconeixement busca que
Roquetes «no oblidi mai la seva ambaixadora a l'escena cultu-
ral del nostre país» expresava, Cisco Oller, regidor de Cultura.

Els Mossos d'Esquadra
han imputat cinc simula-
cions de delicte a un veí de
Tortosa que va denunciar en
cinc ocasions falsos robato-
ris amb força comesos al
seu domicili els últims
mesos. Segons que ha
informat aquest dimarts la
policia catalana, un veí de
Tortosa de 56 anys, va
denunciar que havia estat
víctima d'un robatori a casa
seva el mes de juliol passat,
quan li van sostreure «dos
anells, un rellotge i un ordi-
nador portàtil». Es dóna el
cas que l'home va tornar a
denunciar nous robatoris al
seu domicili, comesos
suposadament el 18 de

novembre de 2009, el 12 i
29 de gener i 2 i 18 de
març d'aquest any i, en gai-
rebé tots els casos, assegu-
rava que li havien robat els
mateixos objectes que en la
primera ocasió. A més, en
les diferents denúncies,
ampliava i repetia els objec-
tes presumptament robats,
cosa que va aixecar les sos-
pites dels agents, que, des-
prés de diverses comprova-
cions, van acabar imputant-
li cinc simulacions de delic-
te. Des del passat 9 de
març, dues persones més
han estat detingudes i impu-
tades pel mateix motiu pels
Mossos d'Esquadra a la
zona de les Terres de l'Ebre.

Un veí de Tortosa, imputat per simular cinc
delictes de robatori al seu domicili

REDACCIÓ

L'alcalde d'Horta de
Sant Joan, Àngel Ferràs, ha
lamentat que es creï una
nova polèmica després de
l'oferiment de l'advocat i
exalcalde de Tarragona de
CiU, Joan Miquel Nadal, per
representar gratuïtament
els veïns afectats per l'in-
cendi d'Horta que decidei-
xin presentar-se com acu-
sació particular. 
El passat,  dijous 25 de
març, els veïns afectats
per l'incendi del passat
estiu ja van ser informats,
pel Consistori, que el bufet
Nadal Advocats, de l'actual
diputat de CiU i exalcalde

de Tarragona, Joan Miquel
Nadal, els oferia l'oportuni-
tat de representar-los total-
ment gratis en el cas que
decidissin presentar-se en
com a acusació particular.
Nadal va explicar en aquella
reunió que fa aquest gest
en honor al seu pare, mort
recentment, qui va defen-
sar l'any 1978 els afectats
per l'accident i posterior
incendi del càmping dels
Alfacs, a Alcanar, i que li
havia exigit sempre a Nadal
gestos altruistes en bé de
la gent. Segons Ferràs, el
propi Nadal va explicar
dijous als afectats que es
desvincula de la política.

L’advocat Nadal, qüestionat 
pel seu gest altruista

Segons ha informat aquesta
setmana l'IDECE, organisme
dependent del departament
de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat,
la campanya d'aquest any
serà de «continuïtat», atès
que no s'han produït grans
novetats en la via navegable
pel que fa a l'any passat. La
directora de l'IDECE,
Genoveva Margalef, ha
explicat en roda de premsa
que, no obstant això, hi
haurà un canvi en les tas-
ques de manteniment i nete-
ja del riu. 
Fins ara, l'empresa que
s'encarregava del manteni-
ment de la via navegable no
realitzava tasques de neteja
en els marges del riu perquè
no disposava de la maquinà-
ria adequada. Per a aquesta
campanya, malgrat això,

s'han comprat màquines
que permetran netejar els
marges del riu en aquelles
localitats que així ho sol·lici-
tin. «En anys anteriors hi
havia ajuntaments i associa-
cions que ens demanaven
que netegéssim els marges
de l'Ebre quan s'havien de
celebrar festes o activitats
esportives», ha explicat la
directora de l'IDECE. Aquest
any, l'IDECE ha adjudicat el
manteniment de la via nave-
gable de l'Ebre a l'empresa
COTREPITJA per un import
de 685.000 euros.
Margalef també ha explicat
que s'ha finalitzat la memò-
ria d'un projecte per millorar
l'embarcador situat al cen-
tre de la ciutat de Tortosa
per adaptar-ho a viatgers
amb disminucions físiques, i
que ara s'està a l'espera de
rebre l'aprovació de la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) per materia-
litzar el projecte. Aquest
any, coincidint amb la
Setmana Santa, l'IDECE
també ha posat en circula-
ció una guia de rutes a rea-
litzar amb bicicleta per les
comarques de l'Ebre, sota
el nom «Pedalant de l'Algars
al Delta de l'Ebre» i on
podem trobar dotze rutes,
que són: Arnes-Horta de
Sant Joan; Horta de Sant
Joan-Horta de Sant Joan;
Horta de Sant Joan-Bot; Bot-
Xerta; Xerta-Tortosa;

Tortosa-Amposta; Amposta-
Deltebre; Deltebre-Riumar;
Riumar-Canal Vell-Deltebre;
Deltebre-Fangar-Deltebre;
Amposta-Sant Jaume
d'Enveja-Migjorn; Sant
Carles de la Ràpita-
Encanyissada-Tancada-Sant
Carles de la Ràpita. 
Però a banda, de les iniciati-

ves i activitats proposades
per l'IDECE, les Terres de
l'Ebre, que cada cop apos-

ten més pel turisme, tenen
previst cobrir el 100% de
les seves places, sobretot a
nivell rural. 
I pel que fa als esports d’a-
ventura, tot auell que ho
desitgi té diverses opcions
que ofereix el sector, des
de   el kitsurf al Trabucador
o pel litoral del Delta, fins

caiacs i canoes, seguint les
diferents rutes que ens pro-
posa el riu Ebre.

Si acompanya el temps, el riu Ebre
està llest per disfrutar-lo!

L’institut pel
Desenvolupament de
les Comarques de
l’Ebre (IDECE) donarà
el tret de sortida, avui
dijous, 1 d’abril, i
també  ha presentat,
aprofitant aquestes
festes, una guia amb
12 rutes, per recórrer
amb bici part del nos-
tre territori.

REDACCIO

Així ho confirmava dies enrera, la
directora de l’IDECE, Genoveva Margalef
«enguany es netejarà també en el marges»

Canvi en les tasques de manteniment

D’aquesta nova
formació de músics és

dinamitzar el
panorama cultural

ebrenc.

L’objectiu

El riu Ebre.
cedida

Foto de l’actriu, Mercè Lleixà
cedida

REDACCIÓ

L’Orquestra de Cambra de
Tortosa s’estrena amb Bach

Dintre del marc del VI Festival Internacional de Música Sacra 
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Els al.licients estan servits
per tornar a viure un derbi
apassionant i mai més ben
dit en la Setmana que ens
trobem. Però no només ho
serà per la qüestió cronolò-
gica, sino perquè s’enfron-
ten els dos equips ebrencs
de la Tercera divisió, amb
tot el que això representa. I
amb el valor afegit de que
un d’ells, la Rapitenca, té
molta urgència per guanyar
i poder sortir de la situació
en què es troba. Diumenge
va perdre a Palamós i són
tres les derrotes que porta
seguides, un fet que el
deixa en zona de descens
directe. La seua situació és
compromesa i més si tenim
en compte que poden
haver-hi compensacions.

Per tant, a la Rapitenca
només li val el triomf.
Davant tindrà un Amposta
que, tot i les dificultats que
ha viscut amb la reducció
d’un 50 % de les nòmines
que han generat que faci
temps que entreni dos dies
a la setmana, està fent una
temporada excel.lent i amb
les dues darreres victòries
seguides, ja ha arribat a la
desitjada xifra dels 45
punts. Es vuitè. Diumenge,

a més, va guanyar jugant
molts minuts amb inferiori-
tat numèrica. Luis va mar-
car a darrera hora l’1-0 con-
tra el Premià, rival de la
part baixa de la taula.
Jordi Fabregat, tècnic de la
Rapitenca, del derbi, adme-
tia que «només podem pen-
sar en guanyar. En saber
administrar l’impuls anímic
que comporta un partit
com aquest i ser madurs i
tenir consciència del que hi

ha en joc. No podem mirar
enrera, els balanços ja es
faran al final però ara hem
de veure que s’ha d’aconse-
guir la victòria i que ens
enfrontem a un rival conso-
lidat que està fent una gran
temporada i que ja ha arri-
bat als 45 punts. Un fet
que, d’entrada, prefereixo
que sigui així que no pas
d’una altra forma, jugant-se
també les opcions de per-
manència». Edu Aguilar i

Pere, expulsats a Palamós,
i David Callarisa que va
veure la cinquena targeta
són baixa afegint-se a les ja
conegudes per lesió. I
caldrà esperar com evolu-
cionen les molesties d’Efren
i de Teixidó.
D’altra banda, Franc Artiga,
tècnic de l’Amposta, del
derbi, comentava que «fa
unes quantes setmanes
que comentem als jugadors
que l’objectiu és arribar als
45 punts. Ara ja ho hem fet
i per aquest proper partit,
sent un derbi, no caldrà
buscar motivacions perquè
és una confrontació que a
tothom agrada jugar».

Gustavo ja va tornar a
jugar contra el Premià.
José Ramon podrà tornar i
Raül Lucha, expulsat diu-
menge, serà baixa.   

El derbi 

Avui és dia de derbi. Es
un dia de Festa per al
futbol ebrenc. La Rapi-
tenca rebrà l’Amposta
(20.30 h) a la Devesa.
L’ambient està garantit.

UE RAPITENCA-CF AMPOSTA

La Rapitenca, molt necessitada, rebrà avui dijous (20.30 h) a l’Amposta, equip que ja té 45 punts

M.V.

La Rapitenca, que es troba
en zona de descens, no pot

cedir si vol mantenir
opcions de permanència.

Urgència

El Tortosa va guanyar el
Sant Cristobal, un dels
equips que lluita per l’ascens
a la Tercera divisió. Quique,
de penal, i Oscar Benet, al
primer temps, van marcar
els gols que van encarrilar
un triomf que era molt ne-
cessari per trencar la dinàmi-
ca de les darreres tres jorna-

des en les que no s’havia
guanyat (1 punt de 9) i per
fugir de la zona de descens
directe. La permanència en-

cara no està garantida i més
considerant que poden ha-
ver-hi més descensos pels
equips catalans de la Sego-
na B que puguin baixar.

Albert Viñas, tècnic del
Tortosa, reconeixia que «la
victòria fou molt important,
per trencar la inèrcia de les
darreres setmanes i més da-
vant d’un rival d’entitat, un

fet que ens dóna autoesti-
ma. Ens allunyem del des-
cens directe i ens acostem a
equips com el Peralada, Po-
ble Sec o Guíxols. Marxem
contents al descans, espe-
rant també poder recuperar
jugadors com Recio o David
per la tornada». El Tortosa
és catorzè, amb 36 punts, a
onze del descens directe. 

Més que tres punts
El CD Tortosa va vèncer el St. Cristobal i s’allunya de la zona de descens directe

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

Jordi Fabregat i Franc Artiga, tècnics de la Rapitenca i de l’Amposta, van fer la prèvia dilluns a Canal TE.

Quique i Oscar van
marcar els gols de l’equip
roigiblanc que ara és
catorzè a la taula.

Catorzè
El Tortosa juvenil de Lliga

Nacional va aconseguir una
victòria molt important per
recuperar confiança i per
mantenir opcions de per-
manència.

Va ser un partit igualat i
obert en diverses fases, amb
un Sant Andreu que també va
gaudir de les opcions per de-

cantar-lo al seu favor. Però, a
darrera hora, la insistència
dels locals va comportar-los
els gols i, amb ells, el triomf.

Cristian Arasa, al minut 83,
i Edgar Bartolomé, al 86, van
marcar els gols dissabte con-
tra el Sant Andreu, un rival di-
recte.

Després del descans, l’e-
quip que entrena Jordi Vide-
llet visitarà el Mercantil. 

Oxigen
El Tortosa va guanyar el St. Andreu (2-0)

REDACCIÓ

JUVENIL LLIGA NACIONAL

Recordo quan vaig co-
mençar a anar al futbol,
amb el meu pare, que els
partits es vivien amb entu-
siasme, amb els camps
plens d’aficionats i amb un
gran ambient. A la Mingo-
la a la Cava, a Amposta, a
la Ràpita i a Tortosa no
feia falta que fos un partit
de rivalitat per veure el
camp a vessar de públic. 

Està clar que tot ha can-
viat i que eren altres èpo-
ques, però el futbol es vi-
via amb molt de sentiment
i passió. Ara no és mateix.
Però aquesta nit hi haurà
una excepció, com també
va succeir a la primera vol-
ta. A la Ràpita, hi haurà un
ambient excepcional, en
el derbi contra l’Amposta,
un ambient que em farà
reviure aquell que veia,
com he dit, fa uns quants
anys. 

A més, pels rapitencs hi
ha molt en joc. La divisió
s’ha de convertir en unió
davant d’un Amposta que,
amb els deures fets, està
crescut. Un gran derbi. Un
gran ambient. El nostre
partit de l’any. Jo no me’l
perdre, sense dubte. 

El partit de l’any

L’opinió de Michel

                        



DIJOUS 1
DE ABRIL
DE 2010 11

diarimés
ebreesports

www.mesebre.cat

La Sénia va impugnar el partit contra el Torredembarra, únic que
ha perdut en la segona volta (0-1). I el comitè va donar-li la raó
la setmana passada. Per tant, l’equip del Montsià suma tres
punts més. Una victòria contra l’Ampolla, diumenge, l’hagués
deixat a set punts de la segona posició. Ara, amb l’empat, és
setè, amb 42. Els seniencs, davant l’Ampolla, van reaccionar al
final quan van fer l’empat i van pressionar amb insistència. 

La seua segona volta és per emmarcar i cal destacar que
d’estar en posicions compromeses han passat a la zona noble
(setena plaça). El Torredembarra, amb els tres punts menys (és
el segon cop que li passa una cosa similar enguany), encara ha
de confirmar la permanència. 

El comitè dóna els punts a la Sénia,
del partit amb el Torredembarra

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar acumula tres victòries seguides (deu punts de dotze)
i demostra que està en un bon moment just en la fase decisiva
del campionat. Per aquest motiu, s’apunta a la lluita per l’ascens:
és sisens, a set punts de la segona plaça. Semblava que amb la
derrota contra l’Ulldecona, els canareus perdien força i es distan-
ciaven. Però no ha estat així. La seua reacció i el seu potencial
els ha reivindicat com un aspirant més en la apassionant lluita per
les dues primeres places. A més, diumenge, van golejar un rival
com el Gandesa que, amb la derrota, ja queda enrera. Van fer-ho
amb brillantor. I el públic que va assistir a la Fanecada va gaudir-
ne. Alberto i Toni van encarrilar el partit al primer temps. Oscar,
Genís (quart gol de falta directa) i Santi van ampliar el marcador. 

L’Alcanar reivindica les seues aspiracions
amb una golejada de prestigi (5-0)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Josep Papaseit va debutar a la banqueta de l’Aldeana, diu-
menge a Ascó. Durant el primer temps, segons Francesc Ro-
driguez, president aldeà, «vam estar ben posats i fins i tot, en
algunes fase, vam dominar. Però al primer minut de la represa,
l’Ascó va fer un gol que ens va descentrar. Acte seguit, va ve-
nir el 2-0 que ja va decidir. Tot i que vam intentar-ho i vam fer
el gol ja en temps afegit, no vam poder puntuar». El partit era
molt important també per l’Ascó, per un altre motiu: per man-
tenir opcions d’ascens. I amb el triomf, les manté. És cinquè a
cinc punts del segon. J. Antonio Marin (18 gols) va marcar pels
locals, l’1-0 de xilena. L’Aldeana continua compromesa. Ara no
pot fallar en els propers duels a casa, contra rivals directes:
Hospitalet, Cambrils i Vila-seca.  

Josep Papaseit debuta amb
l’Aldeana al camp de l’Ascó

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia, amb més tranquil.litat i confiança, ha millorat a la
segona volta. Una de les principals raons ha estat que ha recu-
perat la solidesa a casa, on la temporada passada no va perdre
cap partit en la lliga. En aquesta, a la primera volta, va cedir de-
rrotes en diverses jornades, però ara s’ha tornat a fer fort amb
set victòries consecutives. Diumenge va golejar l’Icomar, cuer
del grup. Però el duel va estar igualat fins el minut 53, quan dos
gols dels locals gairebé seguits van trencar la resistència que l’I-
comar havia ofert fins aquell instant. A partir d’allí, amb el 3-1,
el partit va ser dels jesusencs. Aleix (3) -ja en porta 24-, Eugeni,
Solla i Cosido van marcar. El Catalònia, crescut, és vuitè, a on-
ze punts de la segona plaça i a cinc de la cinquena. 

La Santa Creu torna a ser un fortí per
al Catalònia: set victòries seguides

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla va haver de cedir un empat al camp de la Sénia, en els
darrers minuts (2-2). Els d’Angel Garcia es van avançar en dues
ocasions en els primer quart d’hora amb els gols de Palanca, de
penal, i d’Aleix. «L’equip va jugar amb bona actitud, lluitant i, d’a-
questa forma, va controlar el partit. Però vam tornar a acusar,
com en les darreres jornades, indecisions en defensa que el rival
va aprofitar», deia Angel Garcia que afegia que «tot i cedir un em-
pat en els darrers minuts, he de dir que estic molt content del tre-
ball de l’equip». L’Ampolla torna a puntuar després de dues jorna-
des sense fer-ho i s’allunya un xic més de la zona que potser
compromesa per les compensacions. En aquesta lluita, ha de se-
guir millorant en el properes jornades. 

L’Ampolla veu com se li escapa la
victòria als darrers minuts

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona va vèncer el Cambrils Unió, un dels equips capdavan-
ters del grup (3-2). Els de Rogelio van encarrilar el partit al pri-
mer temps amb els gols d’Albert i de Carlos. El propi Albert, ja
recuperat, va establir el 3-0 a l’inici de la represa. El resultat, en
aquell moment, era el reflex del que havia estat el duel. Però, a
partir de llavors, l’Ulldecona va acomodar-se, recordant expe-
riències que ja li han passat factura en altres jornades del cam-
pionat. I els cambrilencs, necessitats, van guanyar metres i van
ajustar el duel amb dos gols (61 i 69’). La darrera fase de la con-
frontació fou oberta i també incerta per l’ajustat d’un marcador
que ja no es va moure. L’Ulldecona, 19 punts de 24, és novè, a
l’expectativa de seguir millorant i acostar-se als primers. 

L’Ulldecona manté la línia ascendent
de la segona volta de la lliga

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc no baixa la guàr-
dia. Va guanyar al Viladecans,
un rival directe en la zona de
descens (2-0), quan pitjor ho
tenia. I és que el duel se li va
complicar a les acaballes del
primer temps. Unes mans de
Nando dins de l’àrea foren

considerades com a penal
per l’àrbitre que, a més, va
mostrar-li la segona groga. El
moment era delicat però lla-
vors va aparèixer Alfonso Po-
vill, porter del Roquetenc, qui
va fer una intervenció que va
canviar la sort del duel. A la
represa, el Viladecans va tenir

una opció per marcar però no
va fer-ho i els de Camarero,
amb orgull, van sobreposa-se. 

Avançat el segon temps, un
córner que va traure Marc Ale-
gre va suposar una rematada
de Javi i l’1-0. Poc després,
fou De la Torre qui va assistir
al mateix Javi que va senten-

ciar amb el 2-0. Es el triomf
de l’esperança després de
tres jornades sense guanyar i
amb sequera golejadora. El
moment vital per mantenir op-
cions. Una final guanyada. La
propera serà a Cervera. I la
següent, a casa, contra el Mo-
rell. Encara hi ha vida. 

El Roquetenc reacciona davant de
les adversitats i encara té vida

Va quedar-se amb deu arran d’un penal que Povill va aturar (41’)

REDACCIÓ

PREFERENT 

El Remolins-Bítem va guan-
yar el Torredembarra (1-0) i
manté el liderat del grup. Diu-
menge afrontava, conscient
de resultats de rivals directes
del dia anterior, un partit clau
per refermar la seua situació,
per tornar a encadenar dues

victòries seguides i, a la vega-
da, per espantar dubtes com
a local, després d’haver estat
molt regular fins el duel ante-
rior amb el Cambrils Unió. I,
malgrat que amb sofriment i
sense la brillantor (sobre tot al
primer temps) d’altres tardes,
els de Nacho Pérez van sumar
un triomf vital que els manté

en el liderat. 
Després d’un primer temps

amb iniciativa local però sense
claredat per resoldre les da-
rreres passades i la culmina-
ció, els de Bítem van ser més
constants a la represa, tenint
el premi amb el gol de Marc
Baiges, pichichi que tornava a
la titularitat i que va aprofitar

una assistència de Jota. Lla-
vors, els del Baix Ebre van po-
der sentenciar però no van fer-
ho i van acabar sofrint per
conservar l’avantatge i el lide-
rat. Els torrencs, comprome-
sos amb els darrers resultats,
van tenir la seu ocasió en els
darrers minuts. Els de Bítem
segueixen fent història.

El Remolins-Bítem pateix però
manté el liderat del grup

Un gol de Marc Baiges va decidir a la segona meitat

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Era un duel entre dos rivals
directes en la lluita per les pri-
meres places. I el Valls va em-
potar-se’l (1-3). Els vallencs van
avançar-se molt aviat en el
marcador, a la sortida d’un cór-
ner, en una acció en què el CD
la Cava va estar passiu per de-
fensar-la. El 0-1 va refermar el
plantejament dels visitants que

van demostrar ser un equip só-
lid i fort al darrera. La Cava,
minvada per les baixes va ha-
ver d’afegir-ne una altra amb la
lesió del jove Eric, un dels juve-
nils amb projecció i carisma. 

Però, malgrat tenir dificul-
tats al primer temps i jugar a
intermitències, els de Cantó
van gaudir de dues opcions
clares per empatar, per mitjà

del seu referent: Nico. Tot i
acusar una lesió, és omnipre-
sent i va tenir l’empat amb
dues rematades. Ja a la repre-
sa, el partit va trencar-se amb
el 0-2, gol que va fulminar la
resposta que s’esperava de la
Cava. Una falta penjada al cor
de l’àrea local, Manel Vizcarro
que va sortir amb poca convic-
ció i el central golejador del

Valls que va anticipar-se. El gol
va pesar-li a la Cava que va
passar per una fase de des-
concert, tot i gaudir Agustí d’u-
na bona opció per entrar en el
partit. El Valls va aprofitar-ho i
va decidir amb el 0-3. 

Nico, amb casta, va fer l’1-3
acte seguit però ja no hi hauria
més història. La part alta de la
taula segueix oberta, amb més
equips a la ‘pomada’.

La zona d’ascens, més oberta
El Valls, efectiu, va vèncer al camp del CD la Cava (1-3)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El conjunt de Cantó està
ara a quatre punts del líder
i a tres del segon, el Reddis.

A quatre punts

Javi  Asín va fer els dos
gols a la represa; l’equip
està a cinc punts de la
zona de permanència

Contra el Viladecans

Els de Nacho Pérez
arriben a la jornada de
descans amb un punt
d’avantatge

Jornada de descans
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El filial del Remolins-Bítem va fer un pas endavant dissabte, en el
camí cap a la permanència. Va guanyar un Pinell que, en les últi-
mes jornades, ha perdut força, principalment en els desplaça-
ments. Sisco Balagué va fer l’1-0 pels de Bítem mentre que Ser-
gio Rodriguez va empatar pels pinellans. El partit va estar obert i
s’hagués pogut decantar cap a qualsevol dels dos equips. Però
va ser Francesc Pulgarín qui, a darrera hora, va marcar el 2-1. Un
gol que regenera la il.lusió i les esperances de permanència del
filial de Bítem que ha guanyat els dos darrers partits a casa. Per
la seua part, José Luis Margalef està fent reaccionar el conjunt del
seu poble, el Benifallet. Amb ell a la banqueta, ha millorat amb
dues victòries fora de casa i amb opcions de permanència. 

Pulgarin dóna vida al Remolins Bítem B
i Margalef fa reaccionar el seu Benifallet

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El proper 25 d’abril, el president de la Diputació inaugurarà
els nous vestidors de les instal.lacions esportives de Santa
Bàrbara. Una altra millora en unes instal.lacions que són pri-
vilegiades amb les obres efectuades en els darrers anys. Per
la tarda, amb el partit amb el Camarles, està previst que es
puguin estrenar. D’altra banda, el S. Bàrbara, diumenge, va
empatar a Vilalba, en un partit en què va dominar més però
sense la profunditat necessària (1-1). L’equip planer ha fitxat
el davanter Fidel, jugador de la Ràpita que estava a l’Aldeana. 
Finalment, dir que Iñaki, el segon tècnic del Vilalba aquesta
temporada i els jugadors que venien amb ell, no continuen.
El flixenc Manel Landa podria ser el tercer entrenador del
conjunt de la Terra Alta en el que portem de lliga.  

El 25 d’abril s’estrenaran els nous
vestidors al camp del S. Bàrbara

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El filial del Roquetenc, líder, va fer un pas endavant en guanyar a
Rasquera (2-4) i amb els resultats de la jornada. D’aquesta forma,
amb la bona línia de les darreres setmanes (està sent regular), ja
té set punts d’avantatge respecte el quart. Un coixí no decisiu
però si que considerable. Però la realitat és que tot segueix molt
ajustat. L’Alcanar i el Godall, per darrera, s’afegeixen amb força
en la lluita per l’ascens. I és que aquesta està molt oberta com es
pot comprovar amb els darrers resultats. Excepte el Roquetenc,
els primers classificats van ensopegar. I és que, tal com vam in-
formar al seu dia, el fet que hi hagin tants rivals implicats compor-
ta enfrontaments directes.El Tivenys, que va perdre a Benissanet,
juga demà la represa a Arnes (1-2).

S’arriba al descans amb vuit equips
amb opcions d’ascens

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

Els resultats de la jornada, tal com hem dit en la notícia d’El Pere-
lló, han deixat més oberta la segona plaça, amb més aspirants. I
el Camarles n’és un d’ells després de la seua victòria contra el fi-
lial de l’Amposta (2-0). Un partit igualat en el que l’encert de Manel
Tomàs, jugador fitxat del CD la Cava durant la segona volta, va pro-
piciar un triomf que impulsa de nou a l’equip que entrena Ramon
Barbosa. 

El Camarles és setè, a cinc punts de la segona palaça. Per tant,
amb el calendari que hi ha per davant, té possibilitats. I és que fal-
ten enfrontaments directes en aquesta lluita. Un d’ells serà el pro-
per, clau per les aspiracions de tots dos equips però principalment
per les dels camarlencs que s’hi jugaran molt en aquest sentit al
camp d’un Horta en ratxa. 

Manelet lidera la victòria d’un
Camarles que encara té opcions

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla es va veure sorprès dissabte pel Benifallet (0-2). Es
la segona derrota seguida dels caleros al seu camp i la ter-
cera jornada sense guanyar i sense marcar cap gol. Juanjo
Balfegó, el tècnic de l’equip, deia que «no li vull traure cap
mèrit al Benifallet però cal destacar que va marcar en els
seus dos xuts a porteria. Nosaltres, com en altres jornades,
vam tenir més ocasions però sense encert en els darrers
metres».
Balfegó afegia que «la veritat és que, com he dit, vam gaudir
d’ocasions. No obstant, també vaig veure, a la segona mei-
tat, una actitud que no em va agradar per part de l’equip.
N’haurem de parlar per als propers partits». L’Ametlla, tot i
els darrers resultats, manté opcions. Està en la sisena plaça,
a quatre punts de la segona. 

L’Ametlla perd el segon partit seguit al
seu camp, però manté les possibilitats

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Narcís Labòria va agafar l’Olímpic de Móra d’Ebre en la cinque-
na jornada, amb un punt. La reacció de l’equip, a partir d’aquell
moment, ha estat meritòria i l’Olímpic ha progressat fins arri-
bar, a manca de vuit jornades pel final, a la segona plaça, amb
molta empenta i energia per lluitar-hi. Diumenge, el conjunt que
entrena el perellonenc Narcís Labòria va vèncer el Deltebre,
amb gol del benissanetenc Agustí, jugador força inspirat en les
darreres jornades (1-0). Segons Narcís, «vam gaudir de moltes
més ocasions i, tot i no aprofitar-les i que el Deltebre en la se-
gona part va fer un travesser, no vaig veure perillar el resultat». 
L’Olímpic, que no ha tingut cap baixa en els darrers dies, visita
la Rapitenca en la jornada vinent. El Deltebre, tot i el relleu a la
banqueta, no reacciona pel que respecta els resultats.  

L’efecte Narcís Laboria ha portat a
l’Olímpic a la segona plaça de la taula

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Horta és el ‘tapat’. Estava
molt lluny i semblava que
aquesta temporada no seria
la seua. Però la reacció, des-
prés de la derrota a casa
amb el Masdenverge (0-1), ha
estat meteòrica. Fa quinze
jornades que no perd. Es
quart, a dos punts de la

segona plaça. Per tant, amb
moltes opcions. 
Diumenge, en el derbi de la
Terra Alta, va vèncer a Batea
(1-2). No obstant, van ser els
locals els qui van estar millor
al primer temps, quan van
avançar-se en el marcador i
van gaudir d’altres opcions.
Però a la represa, la limitació

d’efectius del Batea va pas-
sar-li factura. Només dispo-
sava d’onze jugadors i dos
d’ells van jugar amb moles-
ties durant la segona meitat.
L’Horta, a més, va millorar i
va guanyar metres. Un penal
va significar l’empat a un gol
i, posteriorment, una magis-
tral passada de Badia va

aprofitar-la el pichichi Jordi
Prats per establir l’1-2 que,
malgrat els intents dels locals
fins el final, fou definitiu.
El Batea, pendent de la
impugnació del partit a
Amposta, hagués pogut
enganxar-se directament a
les primers places, amb un
triomf diumenge. Malgrat tot,
la seua temporada, la del
retorn a Segona, està sent
fins ara extrordinària.
Cal destacar, per últim, l’arbi-
tratge del jove Albert Piñol.
Als seus 19 anys va demos-
trar fusta per dirigir un derbi

com el de diumenge i va fer-
ho amb una autoritat basada
amb el diàleg. Jugava a fut-
bol i és juvenil, tot i que ha
hagut de deixar-ho per arbi-
trar. Té projecció, criteri i
està ben preparat físicament.
Molt bé. 

L’Horta fa quinze jornades que no perd i
ja és quart, a dos punts de la segona plaça

Diumenge, amb gols de Jordi Prats, va guanyar a Batea (1-2)
REDACCIÓ

ACTUALITAT

El Perelló va perdre en els
darrers minuts davant el
Corbera en un partit emocio-
nant, tens i amb protestes a
l’arbitratge per part dels
locals, principalment pel ter-
cer gols del visitants “en clar
fora de joc”, segons els
perellonencs.
Els de Harri no van tenir, en

general, la seua millor tarda
davant d’un Corbera lluitador
i combatiu que va mantenir-
se sempre dins del partit. 
Els de Guiu, irregulars en la
segona volta, necessitaven
un bon resultat per recupe-
rar confiança i allunyar-se de
la zona que potser compro-
mesa per les conegudes
compensacions que poden

existir. A més, van gaudir de
la inspiració del jugador de
la Fatarella, Adrià Miró, que
va fer els tres gols del seu
equip. El darrer, el polèmic,
ja a darrera hora.
El Perelló cal dir que va tenir,
per moments, l’oportunitat
de decantar el duel al seu
favor. Però no va gaudir de
l’encert necessari. Fou, tot

plegat, el partit estrany de la
temporada en què res surt
com un vol.
Ara, els de Harri, amb la
derrota, propicien que la
segona plaça, amb els
altres resultats de la jorna-
da, quedi més ajustada i
també més oberta, amb
més aspirants.

El Corbera, amb hat-trick d’Adrià
Miró, sorprèn el Perelló

Els locals mostren desacord amb l’àrbitre del partit
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Es la segona derrota
seguida de l’equip de
Harri en jornades en les
que no han agradat els
arbitratges.

Tercera plaça

El Batea, per les baixes,
només va disposar
d’onze jugadors i, a la
represa, dos d’ells van
jugar amb molesties

Minvats

Joan Sunyé, president del
Batea, va estar dilluns a Ca-
nal TE. Va parlar de la incom-
parescència del Vilalba i de
la Rapitenca, club, aquest
darrer, al qual se li han de-
manat «danys i perjudicis i
del que encara esperem que
ens truqui per dir-nos alguna
cosa al respecte». També va
dir que hi haurà millores al
camp, amb la futura instal.la-
ció de gespa artificial i nous
vestidors. 

Gespa artificial 
A Batea

El líder, únic equip invicte en el futbol català, no va jugar
en la jornada passada amb motiu de la retirada del filial de
l’Aldeana. Per tant, va guanyar el seu partit 0-3. 

La derrota d’El Perelló al seu camp davant del Corbera
(2-3) comporta que l’avantatge dels de Torres respecte el
segon classificat sigui de 20 punts. Això vol dir que, en la
jornada vinent, a casa contra el filial del Remolins-Bítem, si
el líder guanya i, a la vegada, l’Olímpic i el Perelló no ho fan,
ja seria campió quan restarien set jornades per al final. 

Per tant, el títol està més prop per al conjunt roig-i-blanc.
Serà qüestió d’unes poques setmanes, després del des-
cans que hi haurà a la regional per la Setmana Santa. 

El Jesús i Maria podria ser campió 
en la propera jornada

Després del descans per la Setmana Santa
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PRÒXIMA JORNADA (11-4)
Rapitenca-Olímpic
Deltebre-L’Ametlla
Horta-Camarles

Benifallet, descansa
Jesús i Maria-Rem. Bítem

Pinell-Vilalba
S. Bàrbara-Perelló

Corbera-Batea
Amposta-Masdenverge

RESULTATS
26a jornada Segona regional

Aldeana (retirat)-Jesús i Maria 0-3

Perelló-Corbera 2-3

L’Ametlla-Benifallet 0-2

Rem. Bítem-Pinell 2-1

Masdenverge-Rapitenca 1-1

Camarles-Amposta 2-0

Vilalba-S. Bàrbara 0-0

Olímpic-Deltebre 1-0

Batea-Horta 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 26 85 25 70

2. Olímpic 26 56 34 50

3. Perelló 26 56 39 50

4. Horta 26 50 30 48

5. Pinell 26 53 35 46

6. L’Ametlla 26 43 31 46

7. Camarles 26 44 40 45

8. Batea 26 47 31 43

9. Amposta 26 42 36 38

10. S. Bàrbara 26 59 37 37

11. Corbera 26 49 44 35

12. Deltebre 26 44 42 34

13. Rapitenca 26 55 48 31

14. Masdenverge 26 31 50 25

15. Rem. Bítem 26 32 61 20

16. Benifallet 26 35 62 19

17. Vilalba 26 26 57 19

18. Aldeana (retirat) 26 20 125 3

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA  (11-4)
Móra Nova-Benissanet

Roquetenc-Catalònia

Alcanar-Rasquera

Tivenys-Flix

Campredó-Ulldecona

Fatarella-Jesús i Maria

Godall-Torre Espanyol

Atlas Tortosa-Arnes

Tivissa-Ginestar

RESULTATS
25a jornada Tercera regional

Atlas Tortosa-Ginestar 3-2

Jesús i Maria-Alcanar 2-3

Ulldecona-Mora la Nova 1-1

Catalònia-Tivissa 3-2

Fatarella-Torre Espanyol 3-1

Benissanet-Tivenys 4-2

Godall-Flix 3-2

Arnes-Campredó 0-0

Rasquera-Roquetenc 2-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 25 71 27 56

2. Móra Nova  25 42 17 53

3. Flix  25 71 35 49

4. Ginestar 25 72 41 47

5. Campredó 25 47 25 46

6. Alcanar 25 42 29 46

7. Tivenys 24 62 34 44

8. Godall 25 51 39 44

9. Benissanet   25 42 41 39

10. Catalònia 25 38 31 37

11. Fatarella 25 37 57 31

12. Atlas Tortosa 25 38 37 29

13. Tivissa 25 47 61 29

14. Ulldecona    25 33 51 21

15. Arnes  25 30 54 21

16. Rasquera  25 43 69 21

17. Jesús i Maria 25 31 76 13

18. Torre Espanyol 25 19 92 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA (11-4)
Icomar-Rem. Bítem

Canonja-Ulldecona

Cambrils U-Alcanar

Vilaseca-Alcanar

Torredembarra-Reddis

Valls-la Sénia

Ampolla-Catalònia

Gandesa-Ascó

Aldeana-Hospitalet

RESULTATS

26 jornada, Primera regional

la Cava-Valls 1-3

Reddis-Canonja 5-0

la Sénia-Ampolla 2-2

Ulldecona-Cambrils U    3-2

Alcanar-Gandesa 5-0

Hospitalet-Vilaseca 0-0

Catalònia-Icomar 6-2

Rem. Bítem-Torredem.  1-0

Ascó-Aldeana 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 26 75 42 53

2. Reddis  26 55 30 52

3. Valls 26 56 34 51

4. la Cava 26 59 38 49

5. Ascó 26 45 36 46

6. Alcanar 26 52 34 45

7. la Sénia 26 42 31 42

8. Catalònia 26 62 37 41

9. Ulldecona 26 47 48 41

10. Gandesa 26 50 43 40

11. Ampolla 26 36 38 34

12. Canonja 26 37 50 34

13. Torredembarra 26 42 46 32

14. Cambrils U 26 35 65 24

15. Aldeana 26 32 56 22

16. Hospitalet 26 28 57 19

17. Vilaseca 26 23 51 18

18. Icomar 26 25 65 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA (11-4)
Sitges-Vista Alegre

Catllar-Camp Clar

O. Can Fatjó-Cambrils

S. Ildefons-Alcarràs

Mollerussa-Horta

Morell-Pub. Cases

Viladecans-Martorell

Canyelles-Torreforta

Cervera-Roquetenc

RESULTATS

26 jornada, Regional preferent

Pub. Cases-Cervera 2-2

Roquetenc-Viladecans 2-0

Camp Clar-O. Can Fatjó         0-0

Alcarràs-Mollerussa 0-1

Torreforta-Sitges 1-0

Vista Alegre-Catllar 1-2

Horta-Morell 2-0

Martorell-Canyelles 3-3

Cambrils-St Ildefons 3-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 26 57 27 61

2. Horta 26 44 15 53

3. Vista Alegre 26 54 37 47

4. Pub. Cases 26 47 47 41

5. Sant Ildefons 26 52 40 39

6. Cervera 26 39 39 39

7. Canyelles 26 52 57 37

8. Alcarràs 26 39 38 36

9. Camp Clar 26 49 44 35

10. Cambrils 26 39 37 35

11. Mollerussa 26 42 45 35

12. Catllar 26 36 50 34

13. Torreforta 26 30 28 33

14. Sitges 26 36 41 32

15. Morell 26 30 37 28

16. Roquetenc 26 29 38 28

17. Viladecans 26 30 42 28

18. Martorell 26 28 71 6

Regional preferent

CANAL TE va estar a Batea i dilluns va oferir un reportatge del derbi.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

L’Horta, que diumenge
va guanyar a Batea, ja fa
quinze jornades que no
ha perdut. Es quart, a dos
punts de la segona plaça.

15 jornades 
PRÒXIMA JORNADA  

Cassà-Europa
Cornellà-Manlleu

Vilanova-Benavent
Blanes-Olesa

Rapitenca-Amposta
Hospitalet-Santboià
Prat-Pobla Mafumet

Premià-Balaguer
Castelldefels-Palamós

Llagostera-Reus

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 31 20 9 2 61 11 69
2. Reus 31 19 7 5 60 22 64
3. Santboià 30 15 10 5 53 36 55
4) Prat 31 15 8 8 50 30 53
5) Europa 31 13 12 6 51 38 51
6) Manlleu 31 12 14 5 40 29 50
7) Cornellà 31 13 11 7 34 35 50
8) Amposta 31 11 12 8 49 47 45
9) Llagostera 31 11 10 10 41 36 43
10) Balaguer 31 11 9 11 45 41 42
11) Castelldefels 31 10 7 14 36 43 36
12) Palamós 30 10 6 14 36 43 36
13) Benavent 31 9 8 14 39 57 35
14) Pobla Mafumet 31 8 9 14 36 46 33
15) Cassà 31 8 9 14 38 51 33
16) Vilanova 31 8 9 14 35 49 33
17) Premià 31 8 7 16 28 38 31
18) Rapitenca 31 8 5 18 39 59 29
19) Blanes 30 7 6 17 37 62 27
20) Olesa 30 3 10 17 20 52 19

Tercera divisió RESULTATS
31a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA (11-4)
Tàrrega-S. Cristobal

Vilassar-Peralada
Sants-Poble Sec
Masnou-Banyoles

Gramenet-Santfeliuenc
Iberiana-Vilafranca

Igualada-Rubí
Guíxols-Mataró

Marianao-Montcada
Muntanyesa-Tortosa

RESULTATS
29 jornada, Primera catalana

Poble Sec-Vilassar 1-2

Santfeliuenc-Masnou 0-0

Rubí-Iberiana 4-0

Montcada-Guíxols 1-0

Muntanyesa-Marianao 1-0

Banyoles-Sants 2-2

Tortosa-S. Cristobal 2-0

Peralada-Tàrrega 2-2

Vilafranca-Gramenet 1-1

Mataró-Igualada 1-3

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 29 47 21 61

2. Muntanyesa 29 44 28 53

3. Gramenet 29 51 32 50

4. Masnou 29 49 34 49

5. Igualada 29 43 41 48

6. S. Cristobal 29 39 27 47

7. Santfeliuenc 29 39 32 47

8. Rubí 29 49 36 43

9. Tàrrega 29 37 33 43

10. Sants 29 44 38 41

11. Peralada 29 38 46 41

12. Poble Sec 29 50 51 37

13. Guíxols 29 33 33 36

14. Tortosa 29 31 38 36

15. Montcada 29 34 41 34

16. Iberiana 29 41 48 32

17. Banyoles 29 26 46 31

18. Marianao 29 30 52 25

19. Vilassar 29 27 56 24

20. Mataró 29 33 52 19
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Les ampostines van posar
de manifest qui és el domina-
dor de la lliga. Les noies diri-
gides per Cruz Robles i
Itxaso Egaña en una primera
part molt disputada van
aconseguir una curta renda
al marcador 15 a 13. 
El BM la Roca va utilitzar tots
el recursos tècnics i més per
frenar al conjunt local. A la
represa un començament
ferm de les jugadores del CH
Amposta va permetre una
clara diferència a favor de
l’equip local, molt ben admi-
nistrada durant tota la sego-

na part, i de res va servir
l'esforç i les ganes de La
Roca. Totes les jugadores de
l'handbol Amposta participa-
ren del bon joc local i així van
poder gaudir-ne de la conse-

cució del  Campionat de
Catalunya. Destacar que la
millor jugadora del campio-
nat i la millor portera foren
les jugadores locals Clara
Marques i Marta Galvez. Les

jugadores del C.H. Amposta
les seves entrenadores i la
junta agraeixen de tot cor el
suport i l'ànim de el públic
d'Amposta. Felicitats cam-
piones!!!

El CH Amposta juvenil femení és 
el campió de Catalunya

El CH Amposta juvenil
femení es va procla-
mar campió de la Lliga
catalana, el cap de
setmana passat, en
vèncer el BM la Roca
per 30-22.

HANDBOL

Va guanyar el BM la Roca per 30-22, en la final celebrada a Amposta

REDACCIÓ

A la primera semifinal, dis-
sabte la tarde, el CH
Valldoreix va imposar-se al
CH Canovelles per 26-13.
En la segona, el CH Tortosa
Hidrocanal es jugava el pas
a la gran final, un premi des-
prés d’una primera fase
impecable, sense perdre
cap partit. Va pesar la res-
ponsabilitat del partit i el
rival, la Salle Montcada, en
canvi, va jugar amb molta
moticavió i, a diferència de
les locals, van tenir més
encert. La Salle va acabar
guanyant per 22-29 davant
de la desil.lusió de les torto-
sines que es van quedar en
portes de disputar una final
que mereixien. Però no va

poder ser. Ja diumenge, el
Valldoreix va guanyar per
26-14 a la Salle, equip que
va acusar l’esforç del dia
anterior. 
La conclusió positiva per
l’entitat tortosina ha estat
que en el primer any en
competició ha arribat de
forma brillant a la fase final i
que la Federació ha confiat
en l’organització de la fase
final, que ha estat destaca-
da pels clubs participants.  

El Valldoreix s’emporta la
fase final de 1a. Catalana

El CH Tortosa HIDROCANAL va perdre a la semifinal

REDACCIÓ

HANDBOL

El prestigiós torneig de fut-
bol base que es celebra a la
Costa Brava i del que n’és el
director el tècnic de Bítem,
Juanjo Rovira, arrba
enguany a la desena edició. 
Una fita que destaca la
rellevància i la dimensió d’a-
quest esdeveniment espor-
tiu que, un any més, té
representació ebrenca amb
dos equips, el Tortosa juve-
nil i una selecció del territori
en categoria aleví. El juvenil
roigiblanc, en la primera

fase, competeix amb el
Desportivo Brasil, Loret i EF
Gironès Sabat. Grup H.
El combinat aleví ho fa al
grup K, amb el Mongo
Football, CE Europa i el FE
Palamós. 

Es la desena edició del torneig de futbol base
REDACCIÓ

ACTUALITAT

Representació ebrenca al MIC,
a la Costa Brava

El roquetenc Albert Giné es
desplaça avui fins el
Marroc per pendre part de
la Marató des Sables, al
desert del Sahara. Sis dies
de carrera de resistència,
del 4 al 10 d’abril. En ser el
25 aniversari, enguany la
marató s’extendrà a 250
quilòmetres. Es, sense
dubte, un nou repte per
aquest jove de Roquetes
que ja va ser el guanyador
l’any passat de la Cursa del
Llop i que també va partici-

par en l’Ultra Trail de Mont-
Blanc, cursa de 160 quilò-
metres (per tres països) i
de 18.000 metres de des-
nivell en el seu recorregut
per la muntanya. 29 hores
sense parar de còrrer. Un
privilegi i una extraordinària
preparació com la que ha
dut els darrers mesos per
anar fins al proper Marató
Des Sables, al marroc.
Albert Giné, a més de ser
una atleta, és el vicepresi-
dent actualment del CD
Roquetenc. 

Un nou repte per Albert Giné
REDACCIÓ

L’equip tortosí, amfitrió
de la fase final i equip
invicte a la primera fase,
va caure contra la Salle.

22-29

La tercera edició de l’ITE, tor-
neig internacional que té al
rapitenc Fernando Garcia
com a director, progressa i
es consolida en tots els
ambits. D’entrada, és un apa-
rador de futbol base extraor-
dinari en el que, a més, joves
jugadors poden enfrontar-se
amb clubs de prestigi del fut-
bol nacional i internacional. I,
posteriorment, s’ha de valo-
rar la promoció turística que
representa. En aquesta edi-
ció, les seus són l’Ametlla
(categoria aleví), la Ràpita

(benjamí), Deltebre-la Cava i
l’Aube, de Jesús i Maria
(Prebenjamí). La jornada inau-
gural serà demà a la tarde
amb la desfildada de tots els
equips i a l’Aube (18 h) tindrà
lloc un amistós entre el benja-
mí del Jesús i Maria i el del
FCBEscola. 
Els partits es jugaran fins el
diumenge.

Esport i promoció
turística a l’Ebre

La 3a.edició del torneig internacional, en marxa

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Hi prenen part el
juvenil del CD Tortosa i
una selecció de l’Ebre
en categoria aleví.

Dissabte 27

Enguany els beneficis
del sorteig seran per la
Fundació Contra la
Hipertensió Pulmonar

Solidaritat

Albert Giné.
Cedida

Juvenil femení del CH Amposta.

Cedida

El diumenge passat es va
celebrar la Marxa cicloturis-
ta Terres de l’Ebre, organit-
zada per la Penya Baix Ebre
i que fou, un altre cop, un
exit  amb la participació de
233 corredors. El recorre-
gut, de 143 Km., va iniciar-
se a Tortosa (Pavelló Firal)
fins Vilalba, passant per
Prat de Compte, Bot i
Batea, i baixant després per
la Fatarella, Móra d’Ebre,
Miravet, Pinell, Benifallet
(Coll de Som), Tivenys,

Bítem i Tortosa, pel Parador
fins arribar a Mig Camí.
Posteriorment, al Pavelló
Firal, va fer-se un dinar per
corredors, acompanyants i
col.laboradors, lliurant-se
també els corresponents
premis. L’organització ha
valorat la jornada així com
els participants, amb
equips que ja han confirmat
la tornada l’any vinent quan
s’espera que els partici-
pants arriben fins els 400.
El francès Guy Sauzerbau
fou el guanyador. 

24ena. Marxa cicloturista
REDACCIÓ

La Penya B.Ebre ha valorat positivament la Marxa de diumenge passat.
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

AVUI: XAVI TORRES, DIRECTIU DE LA FCF, RESPONSABLE DE L’ÀREA TÈCNICA

Xavi Torres és directiu de la
FCF, responsable de l’Area
Tècnica. A més, és un perio-
dista molt conegut al país
perquè fa anys que és una de
les cares visibles de la infor-
mació esportiva de TV3 els
caps de setmana. Dilluns pas-
sat, va estar a Tortosa, a la
Delegació de la FCF, per ex-
posar una futura reestructura-
ció del futbol base. També va
estar-hi el president Jordi Ca-
sals
P: Una reestructuració del fut-
bol base. De que consta?
R: És el resultat de la veu del
futbol català. L’anterior junta
directiva ja va fer una consul-
ta als clubs l’any 2007 i ja
aleshores la gran majòria de
les entitats es van manifestar
a favor d’una serie de punts
de canvi. Nosaltres, que ja ho
vam anunciar en el nostre
programa electoral, tanquem
el desig proposant aquest
projecte als clubs. Es tracta
d’un gir cap a la formació de
tots els nens i nenes que ju-
guen a futbol al nostre país,
una aposta per a millorar la
qualitat i per lluitar perquè el
futbol transmeti a tots els
seus practicants els valors
que els han de convertir en
ciutadans exemplars. No hi
ha dubte que el futbol és una
escola de vida i la Federació,
que no guanya ni perd partits,
ha de vetllar perquè el futbol

català sigui el més exemplar
possible. A  més, són normes
que no alteren cap del plante-
jaments actuals dels clubs en
tots els seus equips. Simple-
ment es tracta de posar limits
a la competició girant sem-
pre, en les primeres edats,
cap a la formació. La propos-
ta de reestructuració consta
de cinc punts fonamentals. 
1.- Canviar el format de la ca-
tegoria aleví de futbol 11 a
futbol 7 per adaptar les capa-
citats físiques dels nens a
l’espai, la porteria, la pilota...
tota Europa ja treballa així
des de molts anys i només
tres comunitats autònomes

en tot l’estat continuen amb
el futbol aleví a 11. De fet, el
campionat d’Espanya es dis-
puta ja fa temps jugant a 7...
hi ha mils de treballs tècnics
que demostren que els nens
d’aquesta edat que juguen F-
7 toquen el triple de vegades
la pilota, fan quatre vegades
més gols, es diverteixen i co-
rren menys. En edats alevins
cal prioritzar la formació per
sobre de la competició. I
aquest és el nostre objectiu
prioritari: apostar per la for-
mació fins a infantils i per la
competició a partir de ca-
dets.
2.- Reduir la mobilitat dels
nens per jugar a futbol. Es
tractaria de reestructurar les
divisions i els grups per fo-
mentar la formació (i no la ca-
tegoria) i per evitar els llargs
trajectes. En les categories
més altes es fan entre 2500 i
3800 quilòmetres l’any. Una
barbaritat! Això suposa des-
pesa pels clubs en autocars
(clubs amb mitjans), despesa
dels pares en la benzina dels
cotxes (clubs més humils),
risc d’accidentalitat a la carre-
teras, moltes hores en viat-
ges just quan les famílies te-
nen problemes per juntar-se
degut a la realitat del dia a
dia...volem aconseguir que
en l’etapa de formació el fut-
bol sigui provincial. Pels més
forts, al final de la lliga, ja ju-

garem els campionats de Ca-
talunya que, aleshores, si se-
ran interprovincials. A més,
les categories més altes pro-
voquen que els clubs amb
més categoria prenguin els
millors jugadors de la zona la
qual cosa provoca baralles
entre ells, més viatges dels
nens fins i tot per anar a en-
trenar i plantejaments tècnics
per guanyar al preu que sigui.
No pensem en el nen sinó en
mantenir la categoria. I això,
creiem, no hauria de ser l’ob-
jectiu en nens tan petits. 
3.- Ajustar l’estrés competitiu
a l’edat dels nens. Cal donar
més importància a aprendre

que a competir en aquestes
primeres edats de la compe-
tició. Tenim xifres que ens fan
preocupar: el 55 % dels nens
alevins que juguen a Divisió
d’Honor aleví no arriben a Di-
visió d’Honor infantil només
dos anys després. I dels su-
pervivents, el 52 % no arriba
a Divisió d’Honor cadet. Com
només busquem el resultat,
ens oblidem de la formació in-
dividual del nen. No li donem
les eines necessàries per
competir quan toca competir.
I és clar, acaba desanimat i
abandona. La curva descen-
dent de practicants és preo-
cupant. Ja sabem que el fut-
bol no és l’únic culpable però
sí que la Federació ha de bus-
car i aplicar els limits que aju-
din al nen/a a continuar moti-
vat tota la vida. 
A més, ens agrada arrodonir
el projecte amb dues qües-
tions més en aquesta línia.
Pensem que perquè cap club
tingui al final de la competició
0 punts, ó 3 ó 4, amb el desà-
nim que això suposa pels
nens, proposem que el siste-
ma de puntuació passi a ser
de 4 punts per guanyar (en-
lloc de 3), 2 punts per empa-
tar (i no 1) i un punt per per-
dre (i no 0). Hem comprovat
que les classificacions no s’al-
teren gens. I també ens agra-
daria eliminar les golejades
posant un limit de gols, que
nosaltres valorem en 5. Un
15-0, a les classificacions de
la Federació Catalana, queda-
ria reflectit en un 5-0. La idea
és que en els partits de gole-
jades els entrenadors apostin
pels jugadors que habitual-
ment participen menys. Ja no
caldrà marcar per nassos 10,
15 ó 20 gols perquè al final
mirarem que la diferència si-
gui, en qualsevol cas, de 5
gols.
4.- Vetllar per la participació
dels nens. No pot ser que en
aquestes edats hi hagi nens
que no juguen ni un minut o
que en juguin un o dos. Molts
clubs ja ho apliquen però ens
sembla que seria convenient
normativitzar-ho des de la Fe-
deració. Es tractaria, com ja
fan la majoria dels esports, a
dividir els partits en quatre
parts. Tots els nens/es n’hau-
ran de jugar, com a mínim,
una. 

5.- I finalment, aconseguir
una competició ajustada al
calendari escolar de manera
que els clubs i les escoles aju-
dem als pares durant tot
l’any.
Pensem que els problemes
logístics i la diferència econò-
mica que els hi pot costar als
clubs (només en categoria
aleví) és perfectament assu-
mible i comprensible per a
tots els pares que veuran
com el nen/a juga més, viatja
menys, juga més prop de ca-
sa seva i pot passar moltes
més hores del cap de setma-
na amb ell/a.
P: Ho han d’aprovar els clubs
a l’assemblea o ja es pot
comptar-hi?
R: No, no cal que els clubs
votin en l’assemblea del pro-
per 24 d’abril. La Federació
ha fet una proposta i entre
tots els clubs hem de fer el
projecte definitiu.
P: Es important fer visites
com la de dilluns, en aquest
cas a les TE, juntament amb
el president, per estar prop
dels clubs. Era una de les fi-
tes de la candidatura.
R: Així és. Podríem fer com
s’ha fet sempre: la Federació
fa una proposta, la passa als
clubs per Intranet, convoca
una assemblea i fa assistir els
clubs amics. S’aprova i s’ha
acabat! No, no és el nostre
desig fer-ho així. No valdria la
pena! Fem una proposta, la
passem a tots els clubs per
intranet i abans de l’assem-
blea anem a cada una de les
delegacions per a informar
els clubs i escoltar-los. No vo-
lem amagar-nos! Ja hem anat
a Tarragona, Lleida, l’Ebre, Gi-
rona i Baix Llobregat i, la veri-
tat, estem trobant reunions
amb moltíssims clubs (la qual
cosa demostra que el futbol
català està molt viu) i una ac-
ceptació fantàstica del pro-
jecte. També hi ha propostes
interessants que naturalment
incorporarem al projecte defi-
nitiu. Ens queden encara mol-
tes delegacions per visitar
però està sent una volta a Ca-
talunya molt reconfortant...
P: Un altre dels objectius de
la candidatura de Jordi Ca-
sals era canviar l’estructura
de la Federació, fer un relleu
a directius que, segons
aquesta candidatura, feia

anys que estaven. Aire fresc.
Quina valoració, en general,
podeu fer quan ja estem en la
recta final de la primera tem-
porada? 
R: No ha estat un aterratge
fàcil. Hi ha dinàmiques molt
difícils de canviar però ens hi
dediquem en cos i ànima. Se-
gurament, a partir de l’any vi-
nent podrem veure la feina
que s’ha fet en aquest primer
i que ha de donar resultats a
partir de la pròxima tempora-
da. En un any no es poden
canviar coses que en fa 30
(com a mínim) que funcionen
d’una forma determinada... 
P: Vosté va ser jugador de la
PB Sants, UE Sants, Mollet,
Santfeliuenc, Sant Joan Despí
i Penya Anguera. Es entrena-
dor i actualment president del
CF Hristo Stoitchkov de Vila-
franca. Això és molt impor-
tant per poder parlar amb
més seguretat i experiència
del que significa el futbol ba-
se i el territorial i tot el que
genera.
R: Sí, és clar. Qui em vegi al
càrrec perquè surto per TV3
està equivocat. Estic en el
món del futbol des de sem-
pre, com tants i tants com-
panys presidents que es dei-
xen la vida pel seu club
perdent les hores que altres
dediquen a la família o al seu
temps lliure. Jo sóc com
ells...ja sé que és estrany i
que sorprén, i que potser
molta gent no sap el meu
passat futbolístic, però tants
anys em permeten poder par-
lar de tu a tu amb qualsevol
altre company i veure els pro-

blemes i les solucions per mi-
rar de millorar el futbol de ca-
sa nostra. Sóc circumstan-
cialment directiu de la
federació però, sobre tot,
sóc un humil directiu, com
tants i tants, que es guanya la
vida com pot, en aquest cas,
treballant de periodista a la
Televisió de Catalunya.
P: Es una persona mediàtica.
Al seu moment, per implicar-
se amb una candidatura en
concret, va tenir cap proble-
ma?. El van acusar de tenden-
ciós?
R: Sempre m’ha agradat mu-
llar-me el cul en les coses que
m’interessen, per exemple, el
meu país i el futbol. Fa molts
anys que formo part del
col.lectiu de clubs crítics del
futbol català, amb cents i
cents de presidents fastigue-
jats per un tarannà determi-
nat que ha manat massa
anys. No era lògic que no llui-
tés pel canvi i que deixés ti-
rats els meus companys. Ja
sé que qualsevol càrrec d’a-
quest estil crema i cansa que
tens risc que et surtin detrac-
tors. Es la vida mateixa...algú
creu que tots els especta-
dors que em segueixen des
del sofà de casa seva estan
d’acord amb les coses que
dic per la tele? no, oi? Es im-
possible. Doncs la Federació
és el mateix. 
Però per a mi hi ha una cosa
més important: comprome-
tre’t amb el que sigui per a
millorar-lo. I aquest és el meu
objectiu: marxar de la Federa-
ció deixant-la millor de com l’-
he trobada. 

«Es tracta de posar limits a la competició
girant sempre, en les primeres edats, cap a
la formació»

Reestructuració del futbol base

                                



DIJOUS 1 DE ABRIL DE 2010 19diarimés
ebrepublicitatwww.mesebre.cat

    



DIJOUS 1
DE ABRIL
DE 201020

tortosadiarimés
ebre serveis

www.mesebre.cat

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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Sense cap dubte, la mona és el protagonista gastronòmic durant aquests dies festius

Normalment en aquesta
secció us expliquem com
el.laborar la recepta, avui
només presentem el pro-
ducte ja que a les nostres
terres hi ha professionals
que fan unes mones de
qualitat excel.lent. Inicial-
ment, la mona era una
massa de pastís elabora-
da amb sucre, i  d'altres
l laminadures, amb ous
durs a sobre però amb el
temps els ous es van tor-
nar de xocolata i  a la f i
van esdevenir la base de
la mona. La presència
dels ous com a símbol de
la Pasqua, és present a
tot Europa, des d'Anglate-
rra fins a Ucraïna, com a
símbol de la resurrecció
primaveral.

«Primentons i Tomates». Avui: Mona

La mona de Pasqua
és un dolç esponjós
que sol menjar-se el
dilluns de Pasqua
acompanyat de xo-
colata, ou dur i llon-
ganissa seca. 

REDACCIO

Mona de Pasqua de la pastisseria Alemany d’Amposta.
ME

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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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En el plànol sentimental, la consigna de la jorna-
da serà no protestar per tot: els teus canvis
d'humor no aporten gens a l'harmonia de la
parella, pensa més en fred abans de reaccionar.

Taure
20/4 al 19/5

En la teva vida afectiva et sentiràs als núvols, tot ho
veuràs color rosa: amb l'aport dels astres, els teus
somnis sentimentals es tornen realitat i aquelles sen-
sacions oblidades tornen a prendre protagonisme.

Bessons
20/5 al 21/6

Gaudeix la teva vida sentimental. Moltes vegades
sobren les paraules quan els gestos i les iniciatives
amoroses tenen el seu espai propi, i aquest serà el teu
cas. Tindràs un petit disgust econòmic, no serà greu.

Cranc
22/6 al 21/7

No trobes el rumb en el teu món afectiu, el que sem-
blava segur es dilueix en l'aire i els dubtes et tornen a
rondar. Si no estàs convençut dels teus sentiments,
ves amb la calma i pren més distància.  

Lleó
22/7 al 22/8

El plaer i la sensualitat porten noves vivències:
és moment per a encendre les cendres d'un vell
amor. Atreveix-te a expressar sense temors els
teus sentiments, perquè seràs escoltat. 

Verge
23/8 al 21/9

Moment de lliurament en l'amor, et sents en contac-
te amb les teves emocions i la parella està en har-
monia amb el que desitges. Tracta de no menjar
massa, el teu cos s'està començant a descontrolar. 

Balança
22/9 al 22/10

El panorama afectiu és gris: et sents paralitzat i no
aconsegueixes donar passos importants en la teva
vida sentimental. Edifica la relació sobre les bases
que t'ajudin a connectar-te millor amb el món interior.  

Escorpí
22/10 al 21/11

L'erotisme i la passió tindran més protagonisme
aquests dies. Es revilalitzen els teus sentiments més
profunds i l'afinitat t'ajuda a aprofundir la relació amb
la teva parella. La teva creativitat està en baixa forma. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeix de la teva vida sentimental amb passió,
però manté encara que sigui un peu sobre la
terra: evitaràs prendre decisions precipitades
que puguin entelar la felicitat que vius.

Capricorn
21/12 al 19/01

Sota les influències astrals, t'assaltaran dubtes i
pensaments contradictoris sobre la teva vida senti-
mental. Analitza els teus propis sentiments en lloc
de tirar-li a la teva parella totes les culpes.

Aquari
20/1 al 18/2

Si estàs sol donaràs amb la persona que esperes,
però no et quedis a casa que no tocarà el timbre
de la teva porta. Les relacions familiars transiten un
cicle de placidesa, gaudeix-les plenament. 

Peixos
19/2 al 20/3

La teva visió de la teva relació sentimental està can-
viant, i molt. Potser estiguis més perceptiu i prestis
més atenció a coses que abans et passaven desa-
percebudes. Algú et prepara una sorpresa. 

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc     Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

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

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

Renau Audi, Manuel Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735  

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

Albella Beltran, Mª. del Carme       Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

18º 11°NUVOLOSITAT
VARIABLE
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Estat del cel: 
de matinada estarà entre mig i molt ennuvolat. Des de primeres hores del
matí el cel tendirà a quedar serè o poc ennuvolat, tret del sud de la Costa
Brava i del nord del litoral central on es mantindran intervals de núvols bai-
xos. A més, a partir del final del matí creixeran nuvolades al terç nord i a la
meitat est del país on tendirà a quedar entre mig i molt ennuvolat durant la
tarda. 
Precipitacions: 
de matinada s'esperen algunes precipitacions disperses al terç nord d'inten-
sitat feble o localment moderada, mentre que no se'n descarten a la resta.
La cota de neu voltarà els 1000 metres.
A banda, a partir de migdia s'esperen alguns ruixats d'intensitat entre feble
i moderada al terç nord i a la meitat est. Localment les precipitacions podran
anar acompanyades de tempesta. La cota de neu voltarà els 1200 metres. 
Temperatures: 
mínimes similars o lleugerament més altes. Oscil·laran entre -1 i 4 ºC al
Pirineu, entre 2 i 7 ºC al Prepirineu i a la Depressió Central, entre 4 i 9 ºC al
Prelitoral, i entre 7 i 12 ºC al litoral.
Les màximes seran lleugerament més baixes, sobretot a la meitat est on la
baixada puntualment serà moderada. Es mouran entre 6 i 11 ºC al Pirineu,
entre 11 i 15 ºC al Prepirineu i a la Depressió Central, i entre 13 i 18 ºC a la
resta del territori. 
Visibilitat: 
de matinada serà regular en conjunt. Al llarg del matí millorarà fins a que-
dar bona, tret del Pirineu on es mantindrà regular durant tota la jornada. A
partir de migdia empitjorarà a la meitat est. 
Vent: 
fins a mig matí el vent bufarà entre fluix i moderat de component nord i oest.
A partir de llavors tendirà a imposar-se el component oest a la depressió
Central i el component sud a la resta. En general bufarà fluix amb cops
moderats.
Independentment, bufarà tramuntana entre fluixa i moderada amb cops
forts al nord de l'Empordà i, fins a migdia, ho farà el mestral entre fluix i
moderat a les terres de l'Ebre. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
bufarà tramuntana entre fluixa i moderada amb cops forts al nord del cap
de Begur. A la resta del sector bufarà fluix i de direcció variable amb predo-
mini del component sud al centre del dia.
Marejol. 
Costa Central:
fins a mig matí el vent bufarà entre fluix i moderat de component nord i oest.
A partir de llavors s'imposarà el component sud fluix amb cops moderats,
sobretot de xaloc. 
Marejol. 
Costa Daurada:
al nord del cap de Salou fins a mig matí el vent bufarà entre fluix i moderat
de component nord i oest. A partir de llavors s'imposarà el component sud
fluix amb cops moderats, sobretot de xaloc. 
Al sud del cap de Salou fins a migdia bufarà mestral entre fluix i moderat
amb cops forts. A partir de llavors s'imposarà el component sud fluix amb
cops moderats.
Marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�

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

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

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

654 375 373

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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Local comercial amb
soterrani i altell. En
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Tel.: 610203144
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36. Local en la zona
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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
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da balconada, cuina
independent equipa-
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Preguntar por Emi
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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
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Ideal per oficina o
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390Û. Tel:
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guer 900Û. Preu de
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Tel: 977252727   
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de amor, incluso en
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desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
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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
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preguntar per Susana

607 538 304.
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ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).
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GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
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72.000 Kms. 
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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,
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Preu 12.900€
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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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PUBLICITAT
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No t’ho pensis més!

Ulldecona. Edifici Verderol.
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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
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preus i distribucions.

 

       

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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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!

DIVENDRES 5 DE FEBRER DE 2010 23diarimés
ebrepublicitatwww.mesebre.cat

IMMOBILIARIA�
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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. 
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La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En
lloguer al millor carrer
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36. Local en la zona
més comercial de
Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
tes, condicionat per a
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negoci. Ubicacion
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Possibilitat de venda
o lloguer. Tel:
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parelles, consta de
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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
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ven edifici que consta
de 3 pisos i terrat.
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cions i amb cuina
equipada. Preparats
per a vendre o llogar.
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Local en lloguer de
35m_, reformat, amb
aparador al carrer,
sòl de parquet i bany,
totalment equipat,
Ideal per oficina o
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d'Ulldecona. Preu
390Û. Tel:
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aprox. molt bé situat
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resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
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Sant Carles de la
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Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
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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-
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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).
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GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 
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gat, antena TV, etc.
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Miami Platja. Urb. Casalot.
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comunitària per a 4 veïns.
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situat enfront del club naú-
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Pàrquing. Barbacoa. Jardí de
180m_. A5 min. de la platja. Preu
immillorable. 215.000
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Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
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o per a desenvolupar
activitat de cara al
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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. 
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La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En
lloguer al millor carrer
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Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
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Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal
parelles, consta de
menjador amb sorti-
da balconada, cuina
independent equipa-
da, lavabo amb dutxa
reformat, hab. doble
i hab ind. En el centre
La Senia. Preu: 320 .
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

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

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més! Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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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
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lloguer al millor carrer
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motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
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Davant aquest dubte, el que
molts cops no pensem és
que hi ha diverses fòrmules
per fer-ho, en aquest cas
parlo de les universitats a
distància, i en concret de la
UNED de Tortosa. D'una
banda, aquest tipus d'uni-
versitats ofereixen la possi-
bilitat de no sortir de casa,
evitant despeses en des-
plaçaments; a banda, que
permeten compaginar els

estudis amb la feina. La
UNED a les Terres de l'Ebre
té la seva seu a Tortosa, a la

capital del Baix Ebre, des
d'aquí dóna servei, en l'ac-
tualitat, a més de 200.000
alumnes; d'aquests un 85%
són de la província de
Tarragona i el 15% restant
provenen de la província de
Castelló i de l'Aragó. Del
85% de la província, un 50%
són estudiants de les Terres
de l'Ebre i l'altre 50% del
Camp de Tarragona. Tant
per als usuaris com per als
ciutadans en general,
aquest passat 23 de març
la UNED va obrir les seves
portes per a que els visi-
tants interessats puguessin
veure que és i com funcio-
na. Durant la jornada de por-
tes obertes que és va cele-
brar, on és va poder veure
de prop els sistemes
telemàtics que permeten als
alumnes assistir a una clas-
se com si fos presencial a
través dels seus ordinadors.
El fet què en èpoques de
crisi, aquest tipus d'universi-
tats sofreixen un increment
de matrícules, és una reali-
tat que s'ha manifestat des
de fa molt temps, i durant
altres crisi. El director de la
UNED a Tortosa, Josep Mª
Franquet corrobora aquesta
tendència i afegeix, «la
implantació del pla Bologna
també hi ha col·laborat, els
graus exigeixen moltes

pràctiques, per tant, més
presència que abans dels
alumnes a l'aula i els estu-

diants han interpretat que
no podien simultanejar estu-
dis i treball, optant per estu-
diar a distància». La mitjana
d'edat entre els estudiants
de la UNED a Tortosa és de
trenta-cinc anys i mig, és a
dir, ens trobem estudiants
de vint anys fins a cinquan-
ta, els estudiants joves ja
els hem presentat, però el
perfil dels més grans, enca-
ra no. Aquests solen ser, en
molts casos, persones que
realitzen la segona carrera,
que treballen i tenen, a més,
responsabilitat familiars.
Fins el moment podem dir
que s'ha parlat de les bon-
dats d'aquesta universitat,
però la UNED representa un

gran esforç. 
El mateix Franquet parla que
«treure's una carrera a tra-
vés d'aquesta universitat és
molt dur, jo sempre dic que
els exàmens de la UNED
són similars a les oposi-
cions, ja que en cada exa-
men entra tot el temari», és
per això que un títol per la
UNED és tan valuós.
Relacionat amb la duresa
d'estudiar a través de la
UNED, Franquet, també
comenta la tendència, per a
ell errònia, de moltes perso-
nes que és matriculen, d'a-
gafar massa assignatures.
Franquet recomana tenir en
compte a la hora de la
matrícula, que els futurs

alumnes comptin una hora
diària per assignatura, per-
què si és matriculen  gaire-
bé de tot el curs, «probable-
ment no assoliran els seus
objectius, a no ser que l'es-

tudiant s'hi dedique exclusi-
vament». 
Pel que fa al preu, la UNED
és una universitat «barata»
assegura el seu director, «la

única, a distància, pública
d'Espanya». 
Per acabar, recordem que
la seu de Tortosa, a hores
d'ara, tutoritza de l'ordre de
23 carreres, i que enguany

s'afegeixen dues més:
Ciències Ambientals i Treball
Social (fins el moment la
UNED impartia Educació
Social).

Estudiar a distància facilita la formació

«Als grans proble-
mes, grans solu-
cions» o «sempre hi
ha alguna sortida»
són dites que en els
darrers temps sem-
bla que hem obli-
dat. Així, quant la
realitat del moment
posa de manifest,
la dificultat de les
famílies, i de les
persones, per arri-
bar a final de mes,
és fàcil caure en el
pensament: si no hi
ha diners, com s’ha
d’estudiar?

Enguany la UNED afegeix dos estudis universitaris més: Ciències Ambientals i Treball Social.

DIANA MAR

Josep Mª Franquet, al magazine «Dixa’m Vore» de Canal TE, parlant sobre la UNED.
Cedida

«Treure’s una carrera a través d’aquesta

universitat és molt dur, similar a unes ‘opos’»

Estudiar a la UNED no és fàcil
A banda de la crisi, la implantació del Pla

Bologna, també ha col·laborat en incrementar

les matrícules a les universitats a distància

Increment de matriculacions a la UNED

PREPARAR-SE ÉS POSSIBLE!

             


