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FFIINNAALLIISSTTEESS

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El territori ebrenc, present

al Saló Internacional de

Turisme.

P5

La Generalitat adjudica el

moll del Saliner de la

Ràpita per 2,2 milions

d’Euros.

P6

Societat

La VI Fira de l’Arròs i el

Comerç, un any més, no

s’arruga davant la crisi.

P9

Esports

La UE Jesús i Maria podria

ser campió en la jornada

vinent.

P17

INCASÒL i l'Ajuntament de Tortosa han presentat l'equip seleccionat per fer el projecte dels Plans de Millora Urbana del
barri de Sant Jaume de la capital del Baix Ebre. L'equip Jornet-Llop-Pastor serà l'encarregat de desenvolupar els Plans.
La proposta garanteix la identitat, la cohesió i la vertebració del barri connectant-lo al Casc Antic de Tortosa i al conjunt
de la ciutat. A partir d'ara, l'equip guanyador disposarà d'un termini de quatre mesos per elaborar la proposta definitiva
i presentar-la a l'Ajuntament de Tortosa, que iniciarà els tràmits. P3

Tortosa es posa guapa

Esquerra presenta una proposició no de llei al Congrés dels Diputats per
aconseguir l'aturada de l'Euromed a l'Aldea. Incorpora els acords que el
senador republicà Pere Muñoz va assolir que s'aprovessin al Senat l'any
2008 i que el Govern espanyol encara no ha executat. 
Muñoz fa temps que reivindica una estació de primer ordre amb els serveis
necessaris per a les Terres de l’Ebre. P8

Pròxima parada, l’Aldea
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

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

www.mesebre.cat

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

Val la pena pujar?
Opinió

L'economia és cíclica i les
crisis, de major o menor
intensitat, van i venen, això
entra dins les regles del joc.
Ara bé, el que no és de rebut
és que a Catalunya i al con-
junt d'Espanya haguem de
ser els que més ens afecten.
En aquest sentit ara hem d'a-
profitar per establir respon-
sabilitats i posar les condi-
cions perquè aquesta situa-
ció no es torni a repetir.
Mentrestant però, no podem
quedar-nos de braços
creuats, tots junts, institu-
cions, empreses, persones
individuals, etc. tots tenim un
paper molt important a
desenvolupar, i sobretot les
diferents administracions
que hem de liderar aquest
procés i tirar del carro més
que ningú
Des de l'ajuntament de
l'Ametlla, preveient aquesta
conjuntura, l'any 2008 ja
vam aprovar un pla econò-
mic i financer que ens ha
permès seguir executant les
grans infraestructures i ser-
veis que el municipi necessi-
ta i fomentar la creació d'o-
cupació ens aquests dies en
que ha esdevingut tan neces-
sari.
Aquest any finalitzaran les
obres de la piscina coberta
climatitzada, l'aparcament
soterrat de 350 places, l'am-
pliació de la carretera d'en-
trada a la població i la cons-
trucció d'una nova rotonda i
abans del juny s'iniciarà la
construcció d'una gran
residència d'avis amb centre
de dia, un centre cívic, una
nova oficina de turisme i el
parc del Bon Repòs, que s'ha
de convertir, amb més de 4
hectàrees, en el pulmó verd
del casc urbà. A tot això cal
sumar-li diferents actuacions
de millora de carrers i places
i el fet de que l'ajuntament
subvenciona el 100% del
cost dels llibres escolars i
que s'ha habilitat una partida

de 100.000 Û per ajudar a
les famílies amb menys
recursos.
També cal remarcar que amb
la complicitat de les empre-
ses adjudicatàries, hem
aconseguit que gran part de
les obres subcontractades
siguin per a empreses locals
i que en totes i a cadascuna
d'aquestes obres hi treballi
gent de l'Ametlla, aconse-
guint reduir l'atur per sota de
la mitjana i generant riquesa
al municipi.
Ara bé, nosaltres pensem
que les administracions
cometríem un gran error si
simplement ens dediquéssim
a fer inversió sacrificant la
viabilitat econòmica a mig i
llarg termini. Per aquest
motiu estem molt orgullosos
de que siguem un dels muni-
cipis de Catalunya amb el rati
d'endeutament més baix, fet
que no és casual, sinó l'es-
forç de moltes persones i l'a-
treviment de prendre deci-
sions valentes, al seu
moment complicades, princi-
palment generant recursos i
emprenent una forta reduc-
ció de la despesa corrent.

Andreu Martí i Garcia
Alcalde de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar

«Ara, més que mai, les administracions
hem de tirar del carro»

Opinió

Una ciutat per lluïr ha de patir, com també
ens passa als humans, i així ho faran els
veïns del voltant del barri de Sant Jaume al
nucli antic de Tortosa, ja que les obres de
rehabilitació integral del barri han

començat
a q u e s t a
s e t m a n a
amb els
enderrocs
dels habi-
tatges, la
m a j o r i a
d ' e l l s
dec la ra ts
en ruïna.

Aquesta setmana l'alcalde de la capital del
Baix Ebre, Ferran Bel, acompanyat de la
regidora d'urbanisme, Meritxell Roigé, de
l'arquitecte municipal i de l'empresa que

executa les obres, han visitat la zona coin-
cidint justament amb l'inici dels enderrocs.
Aquest projecte està previst que es dividei-
xi en tres fases i la seva culminació s'esti-
ma en un horitzó de 8 a 10 anys. 
Però aquests primers treballs tenen previs-
ta una durada de tres mesos aproximada-
ment, que afectaran a priori al trànsit
rodat pels carrers Santa Anna i Major de
Sant Jaume i fins el moment la Guàrdia
Urbana ha estat l'encarregada de senyalit-
zar la zona i informar a tot aquell vianant
«perdut» que es trobi de cara amb les
obres i pugui saber com sortir indemne. 
En definitiva, el que va començar de mane-
ra «tímida» ara pren força i esdevé un pro-
jecte que té per objectiu acabar amb el
complexe entramat urbà d'un barri històric
vertebrador del nucli antic del municipi de
Tortosa. 

Editorial

Per lluïr cal patir

Que el Remolins-
Bítem vulgui pu-
jar i desitji assa-
borir la Preferent
per primer cop
en la seua histò-
ria és normal;
que el filial del
Reus, el Reddis,
vulgui estar en
una categoria
superior també
ho és, però que
a altres equips els interessi pujar a una ca-
tegoria com la Preferent és difícil d’enten-
dre. Valls, Ascó, Catalònia o Torredembarra
ja van estar-hi i la seua experiència no va
ser positiva doncs van passar del més alt al
més baix. Ascó, Torredembarra i Valls van
baixar fins la Segona regional. Avui, la Se-
gona i fins i tot la Tercera regional, està ple-
na d’equips il.lustres que van arribar fins a
la Preferent i a la Primera catalana com el
Calafell, el Salou, Roda de Berà, Ginestar o
la Bisbalenca. Estar a la Primera regional, o
a la Primera divisió provincial, per a molts
equips ja és un èxit però aspirar a cotes su-
periors és complicat i més en els temps
que corren on el futbol no és el que era i és
molt difícil mantenir un equip a la Preferent
pels desplaçaments, pels pressupostots,
per la qualitat dels equips i sabent que als
de Barcelona els hi sobren jugadors, són-
quatre milions d’habitants i la provincia de
Tarragona, en canvi, està limitada i més per
als equips de l’Ebre. La Preferent és una ca-
tegoria complicada no solament per la seua
competitivitat si no perquè cada any baixen
quatre o cinc equips i, a més, poca diferèn-
cia hi ha entre la tercera plaça i els llocs de
descens. Es més rentable per a molts
equips tarragonins la Primera regional, més
emocionant i no diguem en les dues últimes
campanyes on hi ha molta emoció en els
llocs capdavanters. Cada cop més en
camps de futbol de la Primera regional hi ha

menys aficionats, cada cop és més compli-
cat mantenir l’estructura del futbol i per un
club, pujar a la Preferent és agreujar-la
més, doncs és sofrir tota la temporada. Ve-
gin aquesta campanya el Roquetenc, va co-
mençar de cine i miren on es troba, en els
llocs de descens. El Torreforta va co-
mençar de pena i poc a poc va sortir del
pou amb onze jornades invicte. Però ara, un
altre cop a patir, des de la jornada 15 a la
22 no ha guanyat ni un partit. Cada jornada,
algun equip de la provincia, sigui Roquetenc
o Torreforta Morell, Catllar, Cambrils o
Camp Clar estan prop del descens. I tot i
que aquests dos darrers estan ara més
tranquils, en dues jornades pot canviar la
seua situació. A la Preferent fins la jornada
22, del lloc cinquè als de descens solament
hi havia deu punts; tretze equips en un puny
i això passa cada temporada. Així és la Pre-
ferent. 
Fa unes temporades el Roquetenc va aca-
bar cinquè i fins a tres jornades del final no
s’havia salvat matemàticament. La solució
seria fer dos grups de Tercera divisió i can-
viar l’estructura del futbol regional amb cinc
grups de Primera i eliminar la Primera cata-
lana i la Preferent, donant opció al campió
de cada provincia a poder estar a l’elit del
futbol nacional. La Preferent i la Primera ca-
talana no tenen raó d’existir per a molts
equips de Tarragona, que han de patir a les
segones voltes intentant fitxar jugadors a la
desesperada, cessant entrenadors que no
són els culpables i potser al final de a tem-
porada fan una gran despesa per salvar l’e-
quip d’un descens que és possible que aca-
bi consumant-se igualment.

La Primera regional és un luxe per la pro-
ximitat, per les rivalitats, per ser una cate-
goria d’acord amb les posisbilitats de molts
clubs. No val la pena pujar a Preferent. No
val la pena.

Joaquin Celma.

«En definitiva, el que va començar
de manera «tímida» ara pren força

i esdevé un projecte que té per
objectiu acabar amb el complexe

entramat urbà d’un barri històric
vertebrador del nucli antic del

municipi de Tortosa»
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EN LLOGUER

TOT MOBLAT

Es tracta d'edificacions
que estaven declarades
en ruïna i que formen part
del projecte de remodela-
ció d'aquest espai del
nucli antic de la ciutat.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i la regidora
d'Urbanisme, Meritxell
Roigé, acompanyats de
l'arquitecte municipal,
tècnics de l'INCASÒL així
com de l'empresa que
executa les obres, Jaen
Vallés, S.L., han fet
aquesta setmana una visi-
ta d'obres coincidint amb
l'inici dels enderrocs.
L'actuació consisteix en
l'enderroc i desenruna-
ment de les edificacions
corresponents a divuit
solars distribuïts en dues
illes de cases situades
entre el carrer Santa
Anna, Llarg de Sant
Jaume i Ratlla de Sant
Jaume. 
D'aquests 18 habitatges,
9 són propietat de
l'Ajuntament, 3 de
l'Incasòl i la resta de par-
ticulars. L'àmbit d'actua-

ció correspon a la franja
del futur barri que que-
darà per sota del carrer
del Mig, un vial transver-
sal de nova construcció
que esdevindrà l'eix prin-

cipal de Sant Jaume. Una
màquina de grans dimen-
sions especialment habili-
tada per a aquests tre-
balls facilitarà les feines
d'enderroc. 

Una vegada extreta tota
la runa resultant, les tas-
ques de desenrunament
podran continuar cap a la
part superior del barri,
fins al passeig de Ronda.
L'empresa Jornet-Llop-
Pastor SLP és l'equip que
ha dissenyat el projecte
de rehabilitació del barri
de Sant Jaume. Un pro-
jecte que intodueix de
forma clara els elements
necessaris per garantir la

identitat, cohesió i la ver-
tebració del barri de Sant
Jaume, tot tenint en
compte els aspectes més
destacats de la seva
trama històrica. I, al
mateix temps, la propos-
ta seleccionada també
satisfà la necessitat de
connexió del barri amb el
seu entorn immediat, al
Casc Antic i al conjunt de
la ciutat. El futur barri
tindrà un nou carrer que

esponjarà tot l'àmbit,
creuant Sant Jaume des
de la plaça de l'Absis fins
a la plaça de la
Immaculada. Tota l'actua-
ció és previst que pugui
executar-se en tres
fases. Dins de la primera
fase es projecta un nou
equipament públic i un
aparcament soterrat, i en
una tercera i última fase
es farà una plaça de nova
planta a l'alçada de l'ac-
tual CEIP Remolins.
L'alcalde ha avançat que
el nou barri de Sant
Jaume tindrà al voltant de
180 habitatges, la meitat
dels quals seran de nova
construcció i la resta
seran rehabilitats. 
La superfície total d'ac-
tuació és aproximada-
ment d'unes 1,7 hectàre-
es. Ferran Bel ha reiterat
que la rehabilitació d'a-
quest barri és un projecte
que ja no té marxa enrere
malgrat que la seva cul-
minació s'estima en un
horitzó de 8 a 10 anys.
Cal recordar que mentre
durin aquestes obres, 3
mesos aproximadament,
quedarà afectat el trànsit
rodat pels carrers Santa
Anna i Major de Sant
Jaume. 
La Policia Local ha senya-
litzat degudament tota la
zona afectada i informarà
progressivament de les
alternatives a la circula-
ció.

Primers enderrocs en el projecte de
rehabilitació del barri de Sant Jaume

Les obres de rehabilita-
ció integral de l'històric
barri de Sant Jaume han
començat aquesta set-
mana amb els primers
enderrocs d'habitatges i
neteja de solars. 

L’equip Jornet Llop-Pastor serà l’encarregat de desenvolupar els plans

La proposta garanteix la identitat, cohesió i vertebració del barri conectant-lo al Casc Antic de Tortosa

TG

Els enderrocs han començat.
Cedida

Es tracta d’edificacions que estaven
declarades en ruïna i que formen part del
projecte de remodelació d’aquest espai del
nucli antic de la ciutat.

Remodelació
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L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar ha posat en marxa
la iniciativa «petites grans
millores» perquè, segons
el consistori, tot i que dià-
riament es treballa per l'a-
condicionament del muni-
cipi sempre hi ha detalls
que passen per alt. Per
aquest motiu ha nascut
aquest projecte amb l'ob-
jectiu de detectar les man-

cances dels carrers de la
vila i posar-hi solucions.
Un cop per setmana, l'al-
calde del municipi, Andreu
Martí, i el cap de la briga-
da municipal passejaran
per una part diferent del
poble per tal de revisar
cada detall, escoltar a tots
els veïns, fer una diagnosi
acurada i decidir quines
actuacions s'han de dur a
terme. A més, cada vega-
da que es faci una visita
per algun carrer de la vila
els veïns rebran una carta
de l'alcalde de l'Ametlla
explicant-los-hi les actua-
cions previstes. «Estem
complint, complint al
carrer amb aquells com-
promisos que havíem dit.
L'aparcament soterrat, la
piscina, és evident que
aquests grans projectes
són importants, però
també ho són, per generar
aquesta dinàmica de millo-
ra de la qualitat de vida de
tots plegats, solucionar

aquests petits detalls.
D'aquí aquest projecte
anomenat petites grans
millores. A la web de l'ajun-
tament es poden seguir
les actuacions que fem i
anirem fent i suggerir-ne.
Aquests detalls creiem

que al final són els que
acaben marcant la diferèn-
cia», va explicar Andreu
Martí, alcalde del municipi.
D'altra banda, per tal que
tothom pugui fer arribar
les suggerències de millo-
ra al consistori s'ha habili-

tat un apartat a la web de
l'Ajuntament a l'adreça
www.ametllamar.cat. A
més, en aquest espai els
ciutadans podran veure
les actuacions que es van
fent als carrers del munici-
pi.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar posa
en marxa «petites grans millores»

Per al bon funciona-
ment dels pobles, són
poques les iniciatives,
La última es durà a
terme per l’Ametlla de
Mar. «Petites grans
millores» és el nom de
la campanya que s’ha
iniciat pel condiciona-
ment òptim del munici-
pi.

Projecte engegat per detectar actuacions necessàries als carrers del municipi

REDACCIÓ

L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Andreu Martí
Cedida

La garantia d'un cabal
ambiental suficient per al
tram final del riu Ebre no
resulta únicament essencial
per a la supervivència de la
fauna i el manteniment dels
ecosistemes del Delta de
l'Ebre. Segons ha demos-
trat la Unitat d'Ecosistemes
Aquàtics de l'IRTA (UEA-
IRTA), un cabal més elevat
per al tram final del riu per-
metria frenar l'actual predo-
mini d'espècies invasores.
Així ho plasma la validació
biològica de la proposta de
cabals ambientals per al
tram final de l'Ebre aprova-
da pel Parlament i tramesa
al govern espanyol. La pro-
posta de cabals, que va fer
seva el Govern i el
Parlament, incorpora, un
cop efectuat el càlcul basat
en criteris hidrològics, la

seva validació mitjançant
«criteris biològics». En altres
paraules, i segons el direc-
tor de la UEA-IRTA, Carles
Ibàñez, calia «validar biològi-
cament si es poden mante-
nir les funcions del riu» des-
prés d'aplicar valors hidrolò-
gics extrems que «natural-

ment es podrien produir».
La base de l'estudi científic
de la UEA-IRTA partia del fet
que la saboga, una espècie
piscícola fluvial autòctona,
protegida i en aquests
moments en fase de recu-
peració, necessita «certa
velocitat de l'aigua».

«Un cabal més elevat del riu
frenaria espècies invasores»

Segons un estudi de la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics de l’Irta

REDACCIÓ

Les organitzacions
Greenpeace, Ecologistes
en Acció i Tanquem les
Nuclears acusen al
govern espanyol d'haver
incomplert el dret comu-
nitari en el procés de cre-
ació del nou Magatzem
Centralitzat Temporal de
Residus Nuclears. 
Les entitats denuncien
que l'Estat s'ha saltat la
normativa ambiental pel
que fa als processos de
participació i informació
pública amb la resolució
dictada el 23 de desem-
bre pel Ministre
d'Indústria, Miguel
Sebastian. 
Els ecologistes creuen
que l'MTC és «una deci-
sió ministerial per tancar
en fals el debat nuclear» i
exigeixen que, abans, es
consensuï un calendari
de tancament de les cen-
trals nuclears. 

Ecologistes
«en peu de

guerra»

Tram del riu Ebre
Cedida
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El Patronat de Turisme de la

Diputació de Tarragona hi
aplegarà, sota la modalitat
còrner, 18 patronats i ofici-
nes de Turisme de la Costa
Daurada: Calafell, El
Vendrell/Coma-ruga, Roda
de Barà, Creixell,
Torredembarra, Altafulla,

Tarragona,  Vila-Seca/La
Pineda, Salou, Cambrils,
Reus, Mont-roig/Miami
Platja, l'Hospitalet de l'Infant,
Montblanc, Valls, Ruta del
Cister, Priorat i
Portaventura. Així mateix,
inclourà 10 patronats i ofici-

nes de turisme de les Terres
de l'Ebre: Ascó, Tortosa,
Sant Carles de la Ràpita,
Deltebre, l'Ampolla, l'Ametlla
de Mar, Alcanar, Terra Alta i
Ribera d'Ebre. Durant la pre-
sentació el president del
Patronat, Joan Aregio, ha
destacat l'important paper
que el Patronat desenvolupa
al Saló Internacional del
Turisme, un certamen que,
tal com ha assegurat, «ens
permet el contacte directe
amb el públic i atendre de
manera especial el turisme
de proximitat». D'altra
banda, ha recordat que una
de les actuacions estratègi-
ques que segueix ara el
Patronat és la de «reduir el
pla de fires i augmentar la
presència de les marques
turístiques en altres mit-
jans»; tanmateix, s'ha referit
a la importància estratègica
del SITC que, tal com ha
assenyalat la directora del
Saló Internacional del
Turisme, Marta Serra, s'ha

consolidat com la «principal
plataforma turística de
Catalunya». 
Per primera vegada en els
seus gairebé 20 anys
d'història, el SITC reservarà
mitja jornada del primer dia
de la seva celebració, el 15
d'abril, exclusivament per
als professionals. Aquesta
iniciativa garantirà que distri-
buïdors, agències de viat-
ges, compradors, tourope-
radors i altres tècnics del
sector a Catalunya puguin
intercanviar informació, tan-
car negocis, i assistir a les
diverses jornades tècniques
dissenyades especialment
per a ells. 
Amb una superfície de
40.000 metres quadrats i
més de 1.100 expositors, el
SITC, organitzat per Fira de
Barcelona, engloba tots els
actors que poden intervenir
a l'hora d'organitzar un
viatge, així com totes les
opcions existents de
maneres de viatjar.

Les Terres de l’Ebre presenten les seves
novetats al Saló Internacional de Turisme

El Patronat de Turisme
de la Diputació de
Tarragona farà promo-
ció de les marques
Costa Daurada i Terres
de l'Ebre en la 19a edi-
ció del Saló
Internacional del
Turisme de Catalunya
(SITC), que se celebrarà
del 15 al 18 d'abril als
palaus 1, 2 i 3 del recin-
te de Montjuïc de Fira
de Barcelona. Un total
de 27 organismes turís-
tics de la Costa
Daurada i de les Terres
de l'Ebre hi participaran
sota el paraigua del
Patronat de Turisme de
la Diputació, que hi
tindrà un estand de 125
metres quadrats.

Objectiu: Potenciar el Turisme de Proximitat

REDACCIÓ

Moment de la presentació.

Cedida

El director general de
Planificació i Relacions
Agràries, Antoni Díaz, va
presidir a Tortosa la taula
sectorial dels cítrics, en
què es va fer balanç de
la campanya de produc-
ció de mandarines i
taronges a les Terres de
l'Ebre, que ja està gaire-
bé acabada. «La primera
part de la campanya va
ser bona, amb preus de
34 cèntims d'euro per
les mandarines», va expli-
car el director dels ser-
veis territorials
d'Agricultura a les Terres
de l'Ebre, Antoni
Espanya. 

34 cèntims
d’euros per les

mandarines

La Cambra de Comerç de
Tortosa ha fet una valora-
ció molt positiva de la fina-
lització de les obres de la
carretera que comunica
Horta de Sant Joan amb
l'eix de l'Ebre (C-12), una
infraestructura que ha
suposat una inversió de
42 milions d'euros i que el
conseller de Política
Territorial i Obres
Públiques va inaugurar
dimarts. La Cambra ha
aprofitat aquesta inaugu-
ració per reclamar al
govern de la Generalitat
que accelere les obres de
desdoblament de la C-12
en tot el seu traçat.

La Cambra
reclama

l’acceleració de
la C-12

L'empresa Urcotex S.A. ha
començat aquesta setmana
les obres de reconstrucció
de les escales de la cate-

dral de Tortosa, vuit anys
després que unes pluges
provoquessin el seu esfon-
drament. Segons el cartell
de l'obra, els treballs esta-
ran enllestits el 2 de setem-
bre, coincidint amb les fes-
tes de la Cinta, patrona de
la ciutat. Les obres han

pogut començar després
que un patrocinador, que
s'ha volgut mantenir en l'a-
nonimat, hagi pagat el 60%
dels 380.000 euros que
costa la reconstrucció de
les escales. L'import res-
tant serà pagat pel bisbat
de Tortosa.

Tret de sortida a les obres de les
Escales de la Catedral

L’empresa Urcotex S.A ha iniciat el projecte de reconstrucció

TG
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L'actuació s'emmarca en
el Pla especial del port i
pretén revitalitzar el sec-
tor de llevant del port
rapitenc, i així dinamitzar
també econòmicament el
municipi i el territori de
les Terres de l'Ebre. El
moll Saliner s'ha de cons-
truir a la part interior del
sector dels Alfacs del
port de Sant Carles de la
Ràpita. Amb aquesta
actuació es donarà per
finalitzada la part interior

de la 'L' invertida, que
conforma el moll dels
Alfacs. L'objectiu d'aques-
ta obra és completar els
serveis portuaris per a l'a-
trac d'embarcacions. Així,
el nou moll tindrà una lon-
gitud de 415 metres i un

calat de 4 metres de pro-
funditat. Aquesta infraes-
tructura es dotarà de
totes les xarxes de ser-
veis i s'equiparà amb
norais i defenses per faci-
litar l'amarratge dels vai-
xells. L'execució de l'ac-

tuació tindrà un especial
seguiment en l'aplicació
de mesures mediambien-
tals per garantir la preser-
vació de l'entorn natural
del Delta. 
El moll dels Alfacs, en
forma de 'L' invertida, és

la infraestructura que deli-
mita el port a llevant. El
Pla especial del port de la
Ràpita inclou diverses
actuacions per impulsar
el sector de llevant. En
total les actuacions realit-
zades més la que s'ha
d'executar suposen un
inversió entre el sector
públic i el privat de 25,7
MEUR, en tres anys. Entre
d'altres actuacions, s'ha
construit la nova dàrsena
interior esportiva que pre-
veu acollir un total de
1.076 embarcacions
d'entre 8 i 30 metres
d'eslora. També s'ha exe-
cutat un vial d'accés al
llarg del moll dels Alfacs i
es va fer una vorera com
a passeig perquè els via-
nants puguin gaudir del
Delta. Així mateix, a la
part interior de la dàrse-
na, s'ha construit el moll
Montsià que té una longi-
tud de 260 metres line-
als.

Construcció del moll Saliner de la
Ràpita per 2,2 MEUR

L'empresa pública Ports
de la Generalitat ha
adjudicat a l'empresa
Copisa el projecte cons-
tructiu del moll Saliner
al port de Sant Carles
de la Ràpita per una
inversió de 2,2 milions
d'euros

El projecte té un termini d’execució previst de sis mesos i mig

REDACCIÓ

L’Empresa Copisa serà l’encarregada d’executar el projecte.
Cedida

Dins el marc del pla
Catalunya Connecta, el
Departament de
Governació i
Administracions Públiques,
a través de la Secretaria de
Telecomunicacions i
Societat de la Informació,
ha activat dues estacions
base a la Palma d'Ebre i
Rasquera (Ribera d'Ebre).
Amb aquestes, les Terres
de l'Ebre ja compten amb
disset estacions base que
ofereixen Internet de banda
ampla. 
Les estacions base que
s'han activat permetran
que puguin connectar-se a
Internet de banda ampla.

Les Terres de
l’Ebre

«connectades»

El Consorci d'Aigües de
l'Ebre (CAT), l'ens que
gestiona el minitransva-
sament al Camp de
Tarragona, ha efectuat
aquest dimecres al matí
un simulacre per com-
provar l'operativitat del
Pla d'Emergència i el pro-
tocol de les actuacions i
comunicacions previs-
tes. El supòsit del qual
s'ha partit, sense previ
avís, era una suposada
contaminació de mercuri
a l'Ebre, a la captació del
riu. El simulacre ha finalit-
zat després de compro-
var que es tractava d'un
fals positiu. 

Fals positiu al
riu Ebre

El proper dilluns 12 d'abril
entrarà en funcionament
la nova àrea d'obstetrícia
de l'hospital Verge de la
Cinta de Tortosa. La con-
sellera de Salut, Marina
Geli, va inaugurar les ins-
tal·lacions el passat mes

de gener però, malgrat
disposar des de fa mesos
de tots els equipaments,
el servei encara no s'hi
havia pogut traslladar. 

Els motius són
unes obres de darrera
hora per modificar l'es-
tructura de l'espai, apun-
ten des de l'hospital,
sumat a la necessitat de
reorganitzar el servei pel
que fa al personal de les

llevadores. Finalment, una
plantilla d'onze llevadores
es posarà a treballar
dilluns a les noves
instal·lacions. 
El servei ocuparà una
superfície de 400 metres
quadrats, estructurats en
tres zones: una d'atenció
a les urgències, una altra
de control de gestants i
una tercera destinada a
les sales de parts.

L'adequació dels nous
espais han suposat una

inversió de 2.124.208,40
euros.

Àrea d’Obstetrícia de Tortosa
En funcionament el proper 12 d’abril

REDACCIÓ
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El director dels Serveis Territorials
d'Acció Social i  Ciutadania a les
Terres de l 'Ebre, Adam Tomàs, va
l l iurar la Medal la Centenària del
Depar tament  a  Teresa Sancho
Estivi l l .  A l 'acte també van assist ir
l 'a lcalde de Móra la Nova, Joan

Mane l  Sabanza,  la  reg idora
Serveis Socials i  besnéta de l 'ho-
menatjada, Tere Tonda i el presi -
dent del Consel l  Comarcal Ribera
d'Ebre, Bernat Pel l issa i  es va
celebrar al seu domici l i  de Móra la
Nova.

Teresa Sancho va néixer el 13 de
març de 1910 a Móra la Nova. Té
dues filles, tres néts i set besnéts.

El passat 27 de març, El passat dia
27 de març de 2010 es va realitzar
el l l iurament de la Medalla
Centenària a la població d'Aldover a
la Sra. Rosa Pons Pegueroles en
motiu de la celebració dels seus
cent anys. A l'acte van participar el 

Director dels Serveis Territorials de les Terres
de l'Ebre, el Sr. Adam Tomàs, l'Alcalde
d'Aldover, El Sr. Joan Ferre, la Regidora de
Cultura, la Sra. Tere Forès, el Conseller del
Consell Comarcal del Baix Ebre, el Sr. Jordi
Monclús i la Treballadora Social de
l'Ajuntament d'Aldover, Sonia Ponce.

Rosa Pons va néixer a Aldover el 25
de març de 1910. Té dos fil ls,
Marina i Ramon, cinc néts i tres bes-
néts. Des de fa anys, viu a Aldover
amb el seu fill Ramon i la seva nora
Carme. 

El director dels Serveis Territorials del Departament a
les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, ha assistit a les ins-
tal·lacions d'Apasa a la presentació del nou vehicle.  

A la inauguració també ha assistit l'alcalde d'Amposta,
un representant de Caixa Tarragona, un representant
de Caixa de Pensions i la vice-presidenta d'APASA.

Aquesta subvenció forma part del Programa adreçat a
entitats per la supressió de barreres en la comunicació
i l'adquisició o adaptació de mitjans de transport
col·lectiu adaptat. L'any 2009, a més d'Apasa, també
s'ha acollit a aquest programa d'ajudes la Fundació
Terra Alta Segle XXI de Batea, que ha rebut una sub-
venció de 15.000 euros per l'adquisició d'un vehicle
de transport adaptat.   

L'associació APASA  és una entitat privada d'iniciativa
social que gestiona 51 places públiques de taller ocu-
pacional, 12 places d'atenció especialitzada per a per-
sones amb discapacitat psíquica profunda i 15 places
de llar residència. L'objectiu de l'associació és millorar
la qualitat de vida i l'atenció de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual i les seves famílies. 

Acció Social i Ciutadania ajuda a finançar el nou vehicle de
transport adaptat de l'entitat Apasa 

El Departament d'Acció Social i Ciutadania ha
atorgat una subvenció de 15.000 euros a
l'Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics
de la Comarca del Montsià (Apasa) per l'adquisi-
ció d'un nou vehicle adaptat. 

L'any 2009, a més d'Apasa, també s'ha acollit a aquest programa d'ajudes la Fundació Terra Alta
Segle XXI de Batea, que ha rebut una subvenció de 15.000 euros per l'adquisició d'un vehicle de
transport adaptat.

15.000 euros per l'adquisició d'un vehicle de transport adaptat

Foto de l’ acte d’entrega del vehicle de transport adaptat APASA.

Medalles centenàries d'Acció Social i Ciutadania 

Teresa Sancho rep la medalla centenària 
d'Acció Social i Ciutadania 

Rosa Pons d'Aldover rep la medalla centenària del
Departament d'Acció Social i Ciutadania

La Medalla Centenària és una iniciativa de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d'Acció Social i
Ciutadania. Es tracta d'una medalla d'argent gravada amb el nom i l'any de naixement commemorativa del centenari. A aquest reconeixement
institucional poden accedir-hi totes les persones residents a Catalunya que compleixin els requisits i realitzin la sol·licitud corresponent.

iniciativa de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania

ACTUALITAT

PREMIS
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Davant l'incompliment de
la moció que, a proposta
del senador republicà Pere
Muñoz, es va aprovar a la
Comissió de Foment del
Senat, el 18 de novembre
de 2008, Esquerra ha por-
tat en forma de proposició
no de llei l'acord a la
Comissió de Foment del
Congrés. Per a Ridao
«aquest és un tema priori-
tari per a les Terres de

l'Ebre i el compromís
d'Esquerra és fer al màxim
d'accions per aconseguir
que l'Euromed s'aturi a
l'Aldea». 
El senador Pere Muñoz,
que durant aquest darrer
any ha formulat diverses

preguntes parlamentàries
al Govern espanyol sobre
aquesta qüestió, ha mani-
festat que «la negativa del
Govern espanyol a complir
un acord del Senat pel
qual l'Euromed s'hauria
d'aturar un cop al dia a

l'estació de l'Aldea és un
menyspreu cap a les
Terres de l'Ebre i una
manca de respecte al
Senat». 
Segons Pere Muñoz «que
s'aturi o no l'Euromed a
l'Aldea és una qüestió de

voluntat política i el
Govern espanyol fins ara
no vol que l'Euromed s'atu-
ri a l'Aldea, malgrat que
passa per l'estació més
d'una dotzena de cops al
dia». 
La proposició no de llei
presentada per Esquerra a
la Comissió de Foment del
Congrés de Diputats
demana que es fixi una
aturada mínima d'un
Euromed diari a l'estació
de l'Aldea, en sentit
Alacant i en sentit
Barcelona, que el servei
ferroviari es pugui prestar
a partir del mes de maig
de 2010, i que es facin les
adequacions necessàries
a l'estació perquè es pugui
prestar aquest servei. El
senador republicà després
de recordar que la moció
aprovada a la Comissió
del Senat demanava que
el servei d'aturada d'un
Euromed diari a l'Aldea es
prestés a partir del mes
de gener de 2009, ha
demanat que «tots els
diputats catalans i en
especial els de les Terres
de l'Ebre donin suport a la
moció». 

Objectiu, aconseguir l’aturada de
l’Euromed a l’Aldea

Tal com es va compro-
metre fa unes setmanes
el secretari general i
portaveu d'Esquerra al
Congrés, Joan Ridao,
amb representants de
la Cambra de Comerç
de Tortosa, Esquerra
continua encapçalant
iniciatives parlamentà-
ries per aconseguir que
l'Euromed s'aturi a l'es-
tació de l'Aldea com a
mínim un cop al dia,
tant en direcció cap a
Barcelona com cap a
Alacant. 

Esquerra presenta una Proposició no de Llei al Congrès

Incorpora els acords que el senador republicà Pere Muñoz va aconseguir que s’aprovessin al Senat el 2008

REDACCIÓ

El senador Pere Muñoz, «fets i no paraules».
CEDIDA

2 hores de durada amb
tast ibèric. Les jornades
de portes obertes aquesta
Setmana Santa a la Moleta
del Remei d’Alcanar han
estat un èxit. Visita guiada
amb la possibilitat de par-
ticipar en un taller de cerà-
mica gratuït, adreçat
especialment als infants. A
través d'aquesta activitat
s'ensenya a treballar el
fang tal  com ho feien els

pobladors de la Moleta
abans de descobrir el
torn. El taller consta d'un
apartat teòric (sistemes
d'elaboració i formes típi-
ques de les peces, deco-
ració de la ceràmica, etc),
i una altra de pràctica en
la què s'aplicaran els
coneixements apresos. La
Moleta és un centre
emmurallat del qual depe-
nien petits assentaments
propers. 
Els seus habitants eren l'e-
lit de la tribu que controla-
va els excedents de la
zona, principalment cere-
als, i els intercanviava per

productes de luxe (olives,
salaons de peix, vi, cerà-
mica feta a torn...) amb
diferents pobles de la
Mediterrània. Aquesta
diferència d'estatus es
constata per la construc-
ció de sistemes defensius
monumentals, muralles
amb torres i bastions que
no tenen finalitat militars.
La Moleta del Remei és l'ú-
nic poblat de l'àrea sud de
la Ilercavònia que presenta
una seqüència ininterrom-
puda d'ocupació entre la
segona meitat del segle
VII aC i les darreries del
segle II aC. 

Afluència de visitants aquesta Setmana Santa 
a la Moleta del Remei d’Alcanar

Visita dinamitzada per dos personatges ibers al poblat ibèric 

REDACCIÓ

El secretari general de
CiU, Josep Antoni Duran
i Lleida, ha valorat el
dimecres d’ aquesta set-
manael Pla Extraordinari
d'Infraestructures del
govern espanyol que
preveu invertir 17.000
MEUR en projectes a
partir del pròxim mes de
juliol. 
Josep Antoni Duran i
Lleida ha demanat que
es concreti el contingut
per saber on i en què
s'invertiran aquests
diners. «Ens dóna la sen-
sació que de moment hi
ha més melodia que lle-
tra i més propaganda
que contingut», ha mani-
festat abans de pronun-
ciar una conferència a la
Cambra de Comerç de
Tortosa. 
El portaveu de
Convergència i Unió al
Congrés creu que l'eix
mediterrani ha de ser
una de les infraestructu-
res claus del pla.

CiU valora el Pla
Extraordinari

d’Infraestructures

La Comissió de Medi
Ambient del Senat ha
aprovat aquest dimarts
per unanimitat una moció
de CiU que insta el
Govern a defensar, «en
l'àmbit estatal, comunita-
ri i internacional, totes
les modalitats de pesca
de la tonyina vermella
autoritzades, incloent-hi
la de setge que es realit-
za majoritàriament a
Catalunya». 
El responsable de pesca
de CiU, Josep
Maldonado, ha assenya-
lat que «si no es prenen
mesures per protegir
aquest sector, no podrà
sobreviure». 
Per això ha afegit que
«els falsos ecologistes
menteixen quan diuen
que la tonyina vermella
és una espècie en extin-
ció, ja que qui ho està
són els seus pesca-
dors».

Defensa de totes
les modalitats de
tonyina vermella

autoritzades
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A grans problemes,
grans solucions. Aquesta
sembla ser l'opció que
ha escollit la junta de la
cooperativa agrícola de
Pinell de Brai que ha
assolit un acord, inèdit a
la comarca vinícola de la
Terra Alta, per arrendar
les històriques
instal·lacions del celler
modernista de la coope-

rativa, obra de César
Martinel, a un viticultor
de nacionalitat anglesa,
David Gwyn.
Segons el president de
la cooperativa, Cisco
Guarín, l'acord inclou, a
banda del lloguer en
exclusiva de les
instal·lacions per a fer vi,
la venda a un preu just
de tota la collita de raïm
dels socis de la coopera-
tiva. D'aquesta manera,
segons el president, s'a-
consegueix donar viabili-
tat econòmica a una sec-
ció de la cooperativa que

no era competitiva. I és
que en els últims anys
els socis han vist reduïda
la seva producció de
raïm de 90.000 a
35.000 quilos de raïm.
Això, unit a la despesa
d'amortització de nova
maquinària i als costos
inherents de l'elaboració
i comercialització del vi

amb marca pròpia, no
els permetia competir en
el mercat. A hores d'ara,
per millorar els resultats
econòmics de la secció
a la cooperativa, també,
s'elabora oli i ametlles. 
Pel que fa al llogater,

Gwyn, per a que pogués
elaborar el seu vi, s'ha
renovat recentment el
lloguer, tot incloent el
pacte per a vendre la
producció. Així, la coope-
rativa de Pinell de Brai
deixarà d'elaborar vi la
propera campanya. 
La resta de seccions
mantindran la seva activi-

tat i la cooperativa conti-
nuarà gestionant les visi-
tes turístiques a la «cate-
dral del vi», un gran
atractiu turístic de la
zona amb més de
15.000 visitants en el
darrer any. 

Un viticultor anglès ha
llogat la «Catedral del
Vi» per a fer-ne el seu 

La Cooperativa de Pinell de Brai deixarà
d’elaborar vi la propera campanya.

REDACCIÓ

Rosa Barenys porta els seus «Silencis» a Alcanar

Des del 31 de març i fins el proper
30 d’abril el municipi d’Alcanar acull
l’exposició fotogràfica «Silencis
trencats», de Rosa Barenys.

L’autora a través d’aquest  relat fotogràfic pretén contribuir
al coneixement d'uns fets que formen part de la història del
nostre país i que durant molts anys van ser silenciats. 

L'associació Calacultura, de
l'Ametlla de Mar, convoca el
premi nit de poesia al carrer,
amb el propòsit de donar a
conèixer les diverses veus
poètiques, tant emergents
com consolidades, en el
marc d'una celebració ober-
ta, lúdica i mediterrània. Els
autors podran concursar
amb un poema o conjunt de
poemes, escrits en català,
de tema lliure i inèdits. El
premi nit de poesia al carrer,
en l'edició d'enguany està
dotat amb 500 euros, i el
treball guanyador podrà
publicar-se a la revista local.
En cas que el guanyador
publiqui l'obra en qualsevol
altre mitjà o s'inclogui en un

llibre del propi autor o
col·lectiu, haurà de fer-se
constar que ha rebut el
premi nit de poesia al carrer
de l'any corresponent, de
l'associació Calacultura, de
l'Ametlla de Mar. El termini
d'admissió es tancarà el dia
20 de maig del 2010 i no es
tornarà cap treball. El jurat
estarà format per Joan
Rebull, Vicent Llorca, Pilar
Casanova i Joan Callau, tots
ells, provinents de diferents
àmbits de l'art i de la cultu-
ra. L'anunci del veredicte i el
lliurament del premi tindran
lloc la nit del 19 de juny del
2010, en un acte públic a
determinar on el guanyador
o la guanyadora haurà de
ser-hi present.

«Nit de Poesia al Carrer» permet conèixer noves
veus poètiques i recordar les  ja consolidades

REDACCIÓ

Aquest proper cap de setma-
na, a El Perelló, es celebra
Firabril, la fira de la mel i l'oli.
Aquesta és una fira que data
del segle XVII i que tot i ser
una fira eminentment agríco-
la en els seus orígens, en els
darrers anys s'ha convertit
en una de les fires multisec-
torials més importants de les
Terres de l'Ebre on es pro-
mocionen els serveis, els
comerços i productes típics
del nostre municipi, conver-
tint-se en el nucli de la pro-
moció econòmica i cultural
de la nostra població. La fira
gira al voltant de l'oli i la mel
del Perelló, on es presenten

les diferents varietats i els
seus productes derivats.
Respecte a l'oli, aquest és un
oli reconegut arreu per la
seva qualitat, i es produeix
oli de la DO Baix Ebre -
Montsià. En quant a la mel,
El Perelló és el primer poble
productor de mel de
Catalunya, són empreses
amb molta tradició familiar
que han anat evolucionant
fins a convertir-se en empre-
ses de reconegut prestigi en
el sector agroalimentari de
Catalunya. Compta amb més
de 70 expositors i més de
100 parades exteriors, dis-
tribuïts en els 10.000 m2 de
recinte firal.

Arriba Firabril a El Perelló, on l’oli i la mel
són els protagonistes

Enguany la Fira torna amb
un objectiu que ja ha vingut
mantenint des dels inicis,
promocionar i fer visible les
iniciatives del municipi, amb
un interès molt clar per
mostrar la polivalència
comercial i el valor afegit
dels productes ebrencs. A
hores d'ara, pel que fa a la
consolidació de la mostra,
el seu alcalde, Dani Andreu,
manifestava «a hores d'ara
podem dir que està arrela-
da, a pesar del context
econòmic gens favorable,
la tossudesa positiva dels
expositors ens ha donat
ànims per seguir estructu-
rant el nostre atractiu».
Si Andreu va centrar part
del seu discurs en la crisi
també va haver temps per
fer referència a les infraes-
tructures proposades o en
execució, posant com
exemple la variant de
l'Aldea, l'estació del ferro-

carril o l'Autovia A-7.
L'alcalde va parlar que ara
l'Aldea si que és un poble
en una situació privilegiada,
«superant les espectatives
ancestrals» però que és
molt necessari que el muni-
cipi les sàpiga aprofitar, per
ser competitius un cop fina-
litzi aquesta etapa econòmi-
ca. La 6ena Fira de l'Arròs i
del Comerç de l'Aldea és
conscient que s'ha d'inno-
var any darrera any i per
això busca en cada edició
estar a l'avanguarda. Però
un elment fonamental en
aquest tipus d'iniciatives,
són els expositors, de fet
van ser uns dels màxims
protagonistes de la repre-
sentació. Així, el regidor de
Comerç de l'Ajuntament,
David Bertomeu, comenta-
va que com cada any a l'ho-
ra d'organitzar la fira pensa
que li costarà una mica
més que l'any anterior
«quan es parla tant del
malament que van les
coses i m'al·legro quan
comprovo que estic equi-
vocat és que si algú ens ha
de treure del mal tràngol
és la gent amb empenta,
que no li fa por tornar a
obrir les portes del seu
negoci dia a dia per mala-
ment que vagin les coses,
parlo dels nostres comer-
ciants, petits empresaris,
restauradors, artesans,
agricultors, etc».

Per la seva banda, en
referència a la Fira de
l'Arròs i del Comerç, la pre-
sidenta de l'Associació
l'Aldea Comercial, Virgi Fort
Regaña, va fer una crida a
tots els comerciants «la fira
és un dels esdeveniments
més importants per al nos-
tre poble i  crec que tots els

comerciants hauríem d'a-
portar el nostre granet d'a-
rena». L'Aldea començarà

amb les Jornades
Gastronòmiques, del 9 d'a-
bril al 9 de maig; continuarà
amb la Fira de l'Arròs i el
Comerç, del, 16 al 18 d'a-
bril; i finalitzarà amb la tradi-
cional Diada de l'Arròs Col i
Fesols. 
En definitiva, tota una sèrie
d'activitats encaminades a

la promoció de l'arròs com
a producte típic de Delta i
també de l'Aldea.

La VI Fira de l’Arròs i el Comerç, un
any més, no s’arruga davant la crisi

Aquest passat dime-
cres, 7 d’abril, es pre-
sentava a l’Ajuntament
de l’Aldea el cartell i
els actes que envolta-
ran la VI Fira de l’Arròs
i el Comerç del munici-
pi.

REDACCIO

«Serà la gent amb empenta, que no els fa por
tornar a obrir les portes del seu negoci dia a
dia per malament que vagin les coses»

«Si algú ens ha de treure del mal tràngol»

Aquesta continuarà gestionant la resta de
seccions que mantindran la seva activitat i les
visites guiades, que són tot un èxit turístic.

Què passarà amb la Cooperativa?

Celebració de les Jornades Gastronòmiques de l’Aldea, any anterior.
cedida

Els  «Silencis trencats» a Alcanar.
cedida

REDACCIÓ
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Aquesta era la valoració de
Fernando Garcia, Director
de l’ITE. «Més de 3000 per-
sones, pel torneig, ens van
visitar durant els dies que va
durar, amb el que això
representa. Les Terres de
l’Ebre són conegudes per
molta més gent després
d’aquest torneig. I cal desta-
car l’agraïment i les felicita-
cions per l’organització
rebudes per clubs que ja
han manifestat que l’any
vinent tornaran, tot i el llarg
trajecte existent des del seu
país fins aquí. Així mateix,
cal destacar el nivell espor-
tiu, amb la participació de
52 equips i el joc que s’ha
pogut veure, amb molta
expectació als camps», afe-

gia el Director de l’ITE.
Ara ja cal pensar en el pro-
per, «ja estem començant a
treballar amb l’objectiu
d’ampliar-lo, amb més clubs
encara. Tenim previst, a

més, que també hi participi
la categoria infantil, en fut-
bol-7, i la femenina».
L’empresa EBRE EVENTS, amb
la col.laboració del Govern
de la Generalitat i els

Ajuntaments de Deltebre,
St. Carles de la Ràpita i
l'Ametlla de Mar, va organit-
zar l’esdeveniment que ha
arribat ja a la tercera edició
ampliant fronteres i sent un
referent per al futbol forma-
tiu.
L’Ametlla ha recollit el legat
de Deltebre i l’any vinent
serà la seu de la inaugura-
ció i de la clausura del tor-
neig. 
El regidor d'Esports de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar, Joan Pere Gómez, con-
sidera que «s'han desplaçat
700 nens amb els seus
pares, s'han allotjat a hotels
de les Terres de l'Ebre, han
anat a restaurants, han
conegut els nostres munici-
pis i, per tant, aquesta ini-
ciativa ha estat, també, una
plataforma de promoció
turística de les Terres de

l'Ebre». 
Pel que respecta la qüestió
esportiva, dir que el Vilareal
es va imposar en les tres
categories sent l’autèntic
triomfador (vegeu resultats
al quadre de la part inferior). 
De les Terres de l’Ebre, des-
tacar que el CD Tortosa va
arribar a una final i la UE
Rapitenca a dues semifi-
nals. 
El Torneig, un any més,
també ha evidenciat el seu
compromís social. Enguany
no ha estat una excepció i
els 600 euros que s’han
recollit amb el sorteig de les
samarretes del Barça, sig-
nada per Messi, i la del Vila-
real, signada per Senna, es
destinaran a la Fundació
Contra la Hipertensió
Pulmonar. 
El gran nombre de públic als
actes d’inauguració i de
clausura i a tots els partits
en general, a més del movi-
ment extraordinari que va
generar el torneig, reflectei-
xen el seu nivell i la sincro-
nitzada organització que va
tenir un altre cop. 

«L’ITE 2010, un èxit total» 

«L’ITE 2010 ha estat un
èxit total pel que res-
pecta a l’aspecte espor-
tiu i també pel que ha
significat a nivell turís-
tic per a les Terres de
l’Ebre».

III EDICIÓ DEL TORNEIG INTERNACIONAL DE FUTBOL BASE

El Vila-real es va imposar guanyant a la final en les tres categories

M.V.

Han passat uns dies i
és el moment per valorar
reialment el que ha suc-
ceït. Impressionant. L’ex-
pectació que ha tornat a
generar el torneig interna-
cional comporta que a les
Terres de l’Ebre hagués-
sim d’estar satisfets per
un esdeveniment que ens
fa sentir-nos orgullosos
per tot el que representa. 

La il.lusió de tota la gent
que ha treballat per tenir
cura de tots els detalls és
sinònim de que el futbol a
les nostres terres té vida i
que, a més, estem sobra-
dament preparats per tirar
endavant el que ens pro-
posem. 

Així mateix, valoro el
que suposa pels joves ju-
gadors poder disputar
aquest torneig sobre
camps de gespa artificial i
a casa. Vaig nàixer massa
aviat! Llavors no ho teníem
tot això!. 

Per últim, destacar el
que suposa a nivell turís-
tic, un fet també de molta
rellevància per l’Ebre. 

Per tant, felicitar a l’or-
ganització i fins al proper!

L’ITE, un
orgull

L’opinió de Michel

L’Aube de Jesús i Maria va viure una jornada intensa i emotiva amb l’acte inaugural de l’ITE 2010.

Antolí Ortiz - ITE

L’alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa, lliurant la copa de campions.

Antolí Ortiz - ITE

09:00 -09:45 FCBESCOLA F.C. BARCELONA 1 3 VILLARREAL C.F. PRE-BENJAMI

09:00 -09:45 FCBESCOLA HONG KONG 3 2 U.E. RAPITENCA "A" PRE-BENJAMÍ

09:45 -10:30 VILLARREAL C.F. 3 1 FCBESCOLA F.C. BARCELONA BENJAMÍ

09:45 -10:30 U.E. RAPITENCA 1 (1) 1 (3) FCBESCOLA HONG KONG BENJAMÍ

10:30 - 11:15 FCBESCOLA JAPAN 1 3 VILLARREAL C.F. ALEVÍ

10:30 - 11:15 C.D. TORTOSA "A" 3 1 U.E. LLEIDA ALEVÍ

11:30 - 12:15 VILLARREAL C.F. 3 0 FCBESCOLA HONG KONG PRE-BENJAMI

12:15 -13:00 VILLARREAL C.F. 3 1 FCBESCOLA HONG KONG BENJAMÍ

13:00 -13:45 VILLARREAL C.F. 2 1 C.D. TORTOSA "A" ALEVÍ

13: 45 HORES FESTA DE CLOENDA

14:00 HORES ENTREGA DE PREMIS

LA CAVA - DELTEBRE/ FINALS I FESTA CLOENDA

FINALS

SEMIFINALS FASE FINAL
09:00 -09:45 FCBESCOLA F.C. BARCELONA 1 3 VILLARREAL C.F. PRE-BENJAMI

09:00 -09:45 FCBESCOLA HONG KONG 3 2 U.E. RAPITENCA "A" PRE-BENJAMÍ

09:45 -10:30 VILLARREAL C.F. 3 1 FCBESCOLA F.C. BARCELONA BENJAMÍ

09:45 -10:30 U.E. RAPITENCA 1 (1) 1 (3) FCBESCOLA HONG KONG BENJAMÍ

10:30 - 11:15 FCBESCOLA JAPAN 1 3 VILLARREAL C.F. ALEVÍ

10:30 - 11:15 C.D. TORTOSA "A" 3 1 U.E. LLEIDA ALEVÍ

11:30 - 12:15 VILLARREAL C.F. 3 0 FCBESCOLA HONG KONG PRE-BENJAMI

12:15 -13:00 VILLARREAL C.F. 3 1 FCBESCOLA HONG KONG BENJAMÍ

13:00 -13:45 VILLARREAL C.F. 2 1 C.D. TORTOSA "A" ALEVÍ

13: 45 HORES FESTA DE CLOENDA

14:00 HORES ENTREGA DE PREMIS

LA CAVA - DELTEBRE/ FINALS I FESTA CLOENDA

FINALS

SEMIFINALS FASE FINAL
09:00 -09:45 FCBESCOLA F.C. BARCELONA 1 3 VILLARREAL C.F. PRE-BENJAMI

09:00 -09:45 FCBESCOLA HONG KONG 3 2 U.E. RAPITENCA "A" PRE-BENJAMÍ

09:45 -10:30 VILLARREAL C.F. 3 1 FCBESCOLA F.C. BARCELONA BENJAMÍ

09:45 -10:30 U.E. RAPITENCA 1 (1) 1 (3) FCBESCOLA HONG KONG BENJAMÍ

10:30 - 11:15 FCBESCOLA JAPAN 1 3 VILLARREAL C.F. ALEVÍ

10:30 - 11:15 C.D. TORTOSA "A" 3 1 U.E. LLEIDA ALEVÍ

11:30 - 12:15 VILLARREAL C.F. 3 0 FCBESCOLA HONG KONG PRE-BENJAMI

12:15 -13:00 VILLARREAL C.F. 3 1 FCBESCOLA HONG KONG BENJAMÍ

13:00 -13:45 VILLARREAL C.F. 2 1 C.D. TORTOSA "A" ALEVÍ

13: 45 HORES FESTA DE CLOENDA

14:00 HORES ENTREGA DE PREMIS

LA CAVA - DELTEBRE/ FINALS I FESTA CLOENDA

FINALS

SEMIFINALS FASE FINAL

PROMOCIONES ESPECIALES
TODO EL AÑO
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L’equip de la capital del
Montsià, amb els deures
fets, 46 punts, afronta el
darrer tram del campionat
amb ganes de superar-se.
Després del derbi, aquest
ha de ser un dels objectius.
Així ho reconeixia el tècnic
Franc Artiga: «és cert que
amb els punts que tenim,
afrontem la setmana de tres
jornades d’una altra manera,
amb molta tranquil.litat i, a la
vegada, amb il.lusió per bus-
car acabar el millor possi-
ble, lluitant per superar els
punts de la temporada pas-
sada o els que s’havien

assolit en anteriors partici-
pacions a la Tercera divisió.
A més, com he dit altres

vegades, un cop vam pas-
sar les dificultats ja conegu-
des, vam parlar-ne de que el

jugador havia de treballar
també per ell a nivell indivi-
dual, per millorar i buscar
cotitzar-se. Penso que amb
aquesta idea ens trobem i
amb aquest ànim enfilem els
propers partits, el primer
contra el Castelldefels, diu-
menge, i també amb volun-
tat de gaudir de jugar».
Del derbi de dijous passat,
Franc comentava que «pos-
siblement, en un altre estat,
amb necessitat de punts,
estariem enfadats per haver
deixat passar una ocasió de
guanyar. No obstant, mirant-
ho des de la tranquil.litat del
moment, he de dir que estic
molt satisfet del joc i de les
ocasions creades. Així
mateix, del treball defensiu
que va permetre que la
Rapitenca no ens en creés».
Gerard, amb una falta
magistralment executada,
va avançar a l’Amposta als
primers minuts. El local

Roberto, amb un tret que va
desviar un defensa ampostí,
va empatar en una represa
en què les dues opcions
més clares foren per a
Miguel, un xic forçat a porte-
ria buida, i per a un comba-
tiu Luis que, sól davant de
Rafa Martínez, va creuar bé
la pilota però aquesta va
anar al pal.
Finalment, sobre la vaga que
s’ha plantejat en el futbol
professional, des de
Primera fins a Tercera divisió
per impagament a jugadors,
el tècnic de l’Amposta acla-
ria que «ni n’hem parlat ni
sabem res en concret de si
s’acabarà fent o no».

Setmana de tres partits

Superar la xifra històri-
ca de punts del club a
la Tercera divisió és un
dels al.licients de l’Am-
posta en la recta final
del campionat de lliga. 

CF AMPOSTA

L’Amposta, vuitè amb 46 punts, afronta el primer diumenge, a casa, contra el Castelldefels (17 h)

M.V.

Dimecres visitarà el
Vilanova per després

rebre el Cassà de la Selva

Els altres

La Rapitenca, després
d’empatar dijous de la set-
mana passada contra l’Am-
posta, en el derbi, visita diu-
menge el Balaguer (17 h).
És una setmana de tres par-
tits, decisiva i en la que no
poden haver-hi més conce-
sions.

D’entrada, Jordi Fabregat,
tècnic de la Rapitenca, del
derbi, deia que «ha estat el
primer punt que, per joc i
ocasions, hem guanyat de
forma immerescuda. Vam
fer un partit fluix contra un

rival reforçat animicament i
que es troba en un bon mo-
ment. Va ser d’aquesta for-
ma tenint en compte també
que nosaltres, fins ara,
quan hem fet molts demè-
rits en un partit hem acabat
golejats i, quan hem fet mè-
rits per poder guanyar, o

hem empatat o hem perdut
per la mínima».

El tècnic reconeix que la
situació és complicada: «te-
nim menys marge d’errada i
ara si que comença a existir
un dèficit de punts. I cada
partit és trascendent, sense
possibilitats per fallar». 

Fabregat afegia que «no
hem sabut reconduir la si-
tuació i superar les adversi-
tats que s’han anat pro-
duint. Però hem de ser
madurs, afrontar-la i mirar
que encara hi ha temps i
que el proper partit torna a

ser clau. Molt. I si traiem un
bon resultat, dimecres n’hi
haurà un altre que també ho
serà. Però és evident que el
més important, a hores d’a-
ra, és el de diumenge».

Les baixes tornaran a pre-
sidir la convocatòria. Miki,
Galindo, Efren i Cristian ho
són mentre que Mario, lesio-
nat dimecres, és dubte. Tei-
xidó encara té molesties i la
nota positiva, en aquest
sentit, són els retorns de
Pere, Callarisa i Edu Aguilar,
sancionats en el derbi.

Resten sis finals. La lluita

oberta està per evitar el
descens directe. Però des-
prés cal mirar les possibles
compensacions que poden
existir-hi. 

En qualsevol cas, el que
està clar és que la Rapiten-
ca, si vol tenir opcions per
salvar-se, haurà de millorar
respecte el darrer derbi,
quan va acabar oferint simp-
tomes de que la situació ac-
tual està pesant en l’aspec-
te anímic. 

L’equip del Montsià ha su-
mat un punt dels darrers
dotze. 

Contrarellotge
La Rapitenca, en zona de descens directe, visita el Balaguer diumenge (17 h)

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

Yelamos i Luis celebren un gol d’aquest darrer, en el partit contra el Reus.

CANAL TE

Mario, lesionat dimecres,
és dubte per al partit de
diumenge. I la Rapitenca
rebrà dimecres a l’Olesa.

Partits decisius

El Tortosa torna a la com-
petició diumenge visitant el
segon classificat, la Muntan-
yesa, un equip que està fent
història i que porta una ratxa
extraordinària de resultats.

Albert Viñas, tècnic del
Tortosa, considera que «és
un rival que està en un gran

moment i que lluita per l’as-
cens. Això penso que ha de
ser un al.licient per nosal-
tres, una motivació afegida.
Sabem que serà un partit
molt complicat però anem
amb il.lusió, sense renunciar
a res, conscients que un bon
resultat ens consolidaria en
una altra lliga per a la recta

final del campionat». Viñas
afegia que «fins al moment,
des que estic jo, ens hem
adaptat molt millor contra
els equips ben classificats
que no pas contra els que
estan a la part baixa. De to-
tes formes, hem de veure
també que és d’aquells dies
en què no hi ha res a perdre

i molt a guanyar».
Les baixes són un proble-

ma. David, Recio, Borrull i
probablement Subi ho són.
Per això, el tècnic haurà de
recòrrer al juvenil que, diu-
menge, juga al camp del
Mercantil de Sabadell.

El Tortosa, que va guanyar
en la jornada anterior contra

el San Cristobal (2-0), és ca-
torzè, amb 36 punts. 

Ha de confirmar la per-
manència, considerant que
poden haver-hi compensa-
cions. 

Per aquest motiu, encara
viu compromès, quan man-
quen nou jornades pel final
del campionat. 

El Tortosa busca aproximar-se a la tranquil.litat
L’equip de Viñas, que encara ha de confirmar la permanència, visita diumenge (12 h) la Muntanyesa, segon classificat

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

La setmana passada
comentava que el derbi
entre la Rapitenca i l’Am-
posta havia de tornar a
ser una Festa del futbol
ebrenc, per l’ambient que
podia existir. 

No. No va ser-ho de la
mateixa forma que els an-
teriors. El dia, dijous sant
per la nit, no va ajudar. Es
cert. Però potser es van
ajuntar altres circumstàn-
cies. 

Era Dia del Club. Un fet,
en general, a tenir en
compte en l’època que es-
tem. A més, la classifica-
ció de la Rapitenca també
glaça l’ambient. Com l’e-
quip reflecteix per mo-
ments durant els partits,
es detecta un ambient
que potser de disconfor-
mitat. Es evident que això
també ho generen uns re-
sultats que no faciliten la
coesió. 

Així mateix, la dinàmica
actual i jugar ara contra el
rival fratern, que està en
ratxa, va poder ser un al-
tre motiu.

I per l’altra banda, per
la part ampostina, he de
dir que en els darrers par-
tits, ja a casa, l’afluència
de públic ha baixat sensi-
blement. Em comentava
dijous un soci ampostí
que «el fet que es pugui
pagar un suplement
abans dels partits a casa,
quan ja has pagat el car-
net, pesa. I hi ha gent que
no vol passar per la situa-
ció de presentar-se al
camp i que es vegi que no
el paga, tot i que sigui op-
tatiu». Bé, Setmana San-
ta, resultats negatius dels
rapitencs i la crisi que ens
martiritza. Per tot, penso
que la Festa de futbol
ebrenc no ho fou tant.

No va ser la
Festa desitjada

L’opinió de Michel

Recio, David, Borrull i
probablement Subi ho
seran per aquesta
propera jornada al camp
de la Muntanyesa.

Baixes
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És un discurs conegut. Però
reial. Les possibilitats del Ro-
quetenc de poder salvar-se no
permeten cometre més erra-
des. Es una exigència màxima
a la que s’ha arribat per una
temporada defectuosa amb
un trajecte imprevist al seu ini-

ci. L’equip no viu pressionat
però està clar que és orgullós
i que vol exhaurir totes les op-
cions de permanència. 

La propera final serà diu-
menge (12 h) a Cervera. L’e-
quip lleidatà és sisè i una de
les revelacions de la tempora-
da. El Roquetenc és setzè, a

cinc punts de la zona de per-
manència (sense comptar
amb compensacions).

En la situació dels de Ro-
quetes, és important traure
un bon resultat, però més te-
nint en compte que en la jor-
nada posterior rebran el Mo-
rell, equip implicat en la lluita

per la permanència. 
De la salvació dels de Roque-
tes hi ha altres clubs pen-
dents i és que descensos ta-
rragonins de la Preferent
desencadenen compensa-
cions directes a la Primera re-
gional de la nostra demarca-
ció. 

El Roquetenc afronta una nova
final, a Cervera

Les opcions de permanència passen per un bon resultat, diumenge

REDACCIÓ

PREFERENT 

La classificació a la Prime-
ra regional està força inte-
ressant. Els sis primers
equips estan separats de 8
punts i n’hi queden 24 en
joc. I falten enfrontaments
entre rivals directes que no
tenen perdua. Per tant, molt
a decidir. Està clar que és
complicat pronunciar-se de
qui disposa de millor calen-
dari. Només resta utilitza el
tòpic que, més que mai, és
una realitat: «s’ha d’anar par-
tit a partit». Veiem el calen-
dari que manca per disputar
a partir d’aquest cap de set-
mana vinent: 

1) R.-Bítem 53 punts

Casa: Ampolla, la Cava,
Catalònia i Vila-seca.

Fora: Icomar (propera),
Valls, la Sénia i Reddis (da-
rrera)

2) Reddis 52
Casa: Icomar, Valls, la Sé-

nia i Remolins-Bítem (darre-
ra).

Fora: Torredembarra (pro-
pera), Ampolla, la Cava i Ca-
talònia. 

3) Valls, 51
Casa: la Sénia (propera),

Remolins-Bítem, Ulldecona i
Ascó.

Fora: Catalònia, Reddis,
Alcanar i Hospitalet (darre-
ra).

4) la Cava, 49
Casa: Catalònia, Reddis i

Alcanar.
Fora: Vila-seca (propera) i

la Sénia, Rem. Bítem, Ullde-
cona i Ascó (darrera).

5) Ascó, 46
Casa: Cambrils Unió, To-

rredembarra, l’Ampolla i la
Cava (darrera).

Fora: Gandesa (propera),
la Canonja, Icomar i Valls.

6) Alcanar, 45
Casa: la Canonja, Icomar,

Valls i la Sénia (darrera).
Fora: Cambrils Unió (pro-

pera), Torredembarra, Am-

polla i la Cava.
Entre parentesi, s’especifi-

ca la propera jornada i tam-
bé la darrera del campionat. 

Per tant, ja es pot com-
provar que la situació és
apassionant, amb fins a set
partits entre rivals directes,
dels sis que actualment ocu-

pen les primeres posicions.
A més, cal considerar que

hi ha equips que encara han
de confirmar la permanència
i altres, com el Catalònia, la
Sénia o Ulldecona que arri-
ben a la recta final de la lliga
en un gran moment, i amb
ganes d’acabar de la matei-

xa forma. Poden ser jutges. 

Apassionant!
El calendari dels sis primers classificats

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL. VUIT PARTITS, VUIT FINALS

Una formació de la UE Remolins-Bítem, d’aquesta temporada. L’equip de Nacho afronta la recta final que s’inicia demà dissabte com a líder.

ME

En la següent, el
Roquetenc rebrà el
Morell, equip implicat
en la permanència

Vuit jornades

El CD la Cava és l’únic
equip, dels sis primers,
que ha de jugar cinc
partits fora i tres a casa.

5 partits fora
Resten set enfrontaments
entre els sis primers
classificats, en les vuit
jornades finals.

7 enfrontaments

Guillermo Camarero, tècnic del Roquetenc.

CANAL TE

El líder, el Remolins-Bítem,
visita demà el cuer del grup,
l’Icomar. L’equip més goleja-
dor, amb 75 gols, s’enfron-
tarà al segon que menys
gols ha fet. La diferència en-
tre tots dos conjunts és con-
siderable, però el líder ha de
demostrar-ho amb un resul-

tat i amb el greuje de l’obli-
gació de guanyar. La motiva-
ció i la consciència de la difi-
cultat del partit fan que no
hagi de ser «trampa». D’altra
banda, el Reddis, segon
classificat, es desplaça
demà a Torredembarra men-
tre que el Valls, tercer, rebrà
a la Sénia (equip destacat a

la segona volta). La Cava
afronta el primer dels dos
desplaçaments seguits, a Vi-
la-seca i l’Ascó visitarà Gan-
desa, en el derbi. 
L’Alcanar, en ratxa, porta
tres victòries consecutives
(10 punts de 12) juga al
camp d’un Cambrils Unió ne-
cessitat. 

Partit trampa?
El líder visita el cuer, l’Icomar, demà dissabte (17 h)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana fa deu jornades
que no guanya. La seua si-
tuació és molt compromesa,
a tres punts de la zona de
descens directe i afectat per
les possible compensacions.
Diumenge té un partit que li
marcarà el futur, el tenir op-
cions de permanència o no.

Rebrà a l’Hospitalet equip
que limita la zona de des-
cens actualment. Per tant,

no pot fallar. A més, el partit
és amb molt de valor afegit:
pels punts en joc, perquè va-
len doble i per l’autoestima
d’un equip que necessita
creure en les seues possibili-
tats amb un triomf. 

Fins ara, a casa, l’Aldeana
ha merescut més. Diumenge
no pot fallar. 

Una final per a l’Aldeana
Rebrà l’Hospitalet, rival directe en la zona de descens

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Serà el debut, a la
banqueta local de l’estadi
de la Unió, del tècnic
Josep Papaseit.

Debut
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PRÒXIMA JORNADA
diumenge

Jesús i Maria-Rem. Bítem (17 h)
Pinell-Vilalba (17 h)

S. Bàrbara-Perelló (17 h)
Corbera-Batea (17 h)
Horta-Camarles (17 h)

Amposta-Masdenverge (19 h)
Rapitenca-Olímpic (17 h)
Deltebre-L’Ametlla (16 h)

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 
dissabte

Móra Nova-Benissanet (16.30 h)
Roquetenc-Catalònia (16.30 h)

Alcanar-Rasquera (18h)
Tivenys-Flix (18 h)

Campredó-Ulldecona (17 h)
diumenge

Fatarella-Jesús i Maria (16.30 h)
Godall-Torre Espanyol (17 h)
Atlas Tortosa-Arnes (18.30 h)

Tivissa-Ginestar (17 h)

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 Tivenys 25 64 35 47

6. Alcanar 25 42 29 46

7. Campredó 25 47 25 46

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. Arnes  25 32 56 21

15. Ulldecona    25 33 51 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 
dissabte

Icomar-Rem. Bítem (17h)
Torredembarra-Reddis (16.30 h)

diumenge
Canonja-Ulldecona (11.45 h)

Cambrils U-Alcanar (12 h)
Vilaseca-Alcanar (17 h)
Valls-la Sénia (16.30 h)
Ampolla-Catalònia (17 h)

Gandesa-Ascó (17 h)
Aldeana-Hospitalet (17 h)

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 (diu 12h)

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

Plantilla de la UE Jesús i Maria amb les samarretes de suport a Didac.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

L’equip que entrena
David Torres està a un
pas de ser el campió del
grup ebrenc de la Segona
regional.

Més prop
PRÒXIMA JORNADA  
Manlleu-L’Hospitalet

Santboià-Prat
Pobla Mafumet-Blanes

Olesa-Premià
Balaguer-Rapitenca

Amposta-Castelldefels
Palamós-Vilanova
Benavent-Cassà

Europa-Llagostera
Reus-Cornellà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 32 21 9 2 62 11 72
2.  Reus 32 20 7 5 61 22 67
3. Prat   32 16 8 8 52 30 56
4. Santboià 31 15 10 6 53 37 55
5. Cornellà 32 14 11 7 35 35 53
6. Europa 32 13 12 7 51 42 51
7. Manlleu 32 12 14 6 40 30 50
8. Amposta 32 11 13 8 50 48 46
9. Balaguer 32 11 10 11 46 42 43
10. Llagostera 32 11 10 11 41 37 43
11. Castellefels 32 11 7 14 44 52 40
12. Cassà 32 9 9 14 42 51 36
13. Palamós 31 10 6 15 36 45 36
14. Vilanova 32 9 9 14 39 49 36
15. Benavent 32 9 8 15 39 61 35
16. Pobla Mafumet 32 8 9 15 36 48 33
17. Premià 32 8 8 16 29 39 32
18. Rapitenca 32 8 6 18 40 60 30
19. Blanes 31 7 6 18 38 65 27
20. Olesa 31 4 10 17 23 53 22

Tercera divisió RESULTATS
32a jornada, Tercera divisió

Cassà-Europa 4-0
Cornellà-Manlleu 1-0
Vilanova-Benavent 4-0
Blanes-Olesa 1-3
Rapitenca-Amposta 1-1
L’Hospitalet-Santboià 1-0
Prat-Pobla Mafumet 2-0
Premià-Balaguer 1-1
Castelldefels-Palamós 2-0
Llagostera-Reus 0-1

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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El Batea va impugnar el partit
que va disputar al camp de
l’Amposta B (2-2) per possi-
ble alineació indeguda de
jugadors del juvenil ampostí
que havien jugat el dia abans
i que ho van fer, al següent,
amb el filial «sense haver
passat les 20 hores. El pro-
blema està en què en el par-
tit de dissabte sembla que va
haver un retard considerable

i això és el que va comportar
que no passessin les 20
hores abans de jugar el nos-
tre el diumenge», deien des
de Batea. El comitè, però, ha
decidit que no va existir aline-
ació indeguda. Es vàlid, per
tant, el 2-2. Així mateix, el
partit Batea-Rapitenca, enca-
ra incoat d’expedient fins
aquesta setmana, ja s’ha
resolt amb el 3-0 a favor de
l’equip que entrena Gaspar. 

El comitè no considera que va haver-hi
alineació indeguda per part de l’Amposta B

REDACCIÓ

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL 

El Tivenys va haver de des-
plaçar-se divendres sant a
Arnes per reempendre el par-
tit suspès al seu dia amb l’1-
2. A la represa el marcador
no va tenir novetats i els
d’Arnau van sumar un triomf
que els situa amb 47 punts, a
dos de la tercera plaça. Una
plaça que ocupa el Flix, el
seu proper rival, demà al
camp de Tivenys. Un partit

amb doble valor i una prova
pels dos equips per les
seues aspiracions d’ascens.
Un ascens que està molt
obert i que no es decidirà en
aquesta jornada. No obstant,
és evident que els punts en
joc tenen un valor afegit en
aquesta lluita. Roquetenc i
Móra Nova, els dos primers,
també demà, afronten dos
derbis complicats: amb el
Catalònia i el Benissanet. 

El Tivenys acaba guanyant el partit a Arnes i
demà s’enfronta al Flix

REDACCIÓ

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL 

Torna la competició des-
prés del descans. La recta
final amb les últimes vuit
jornades. I a la Segona
regional, quan en manca-
rien set pel final, podríem
tenir un campió. El Jesús i
Maria, en una campanya
històrica, per emmarcar,
podria ser-ho. Hauria de
guanyar el filial de
Remolins Bítem i, a la
vegada, que l’Olímpic i el
Perelló no ho facin a la
Ràpita i a Santa Bàrbara.
Per tant, primer matx ball
pel conjunt de David
Torres. Es evident que si
no és aquesta setmana
potser ho serà la següent. 
En qualsevol cas, la tra-
jectòria dels jugadors roig-
i-blancs genera molta
il.lusió per poder gaudir-ne
aviat i, d’aquesta forma,
que la tensió acumulada
en tantes setmanes de
bona feina quedi consuma-

da.
David Torres, tècnic del
Jesús i Maria, davant d’a-
questa situació especial,
quan ja s’acarona un títol
històric i, principalment,
privilegiat per la forma,
explicava que «esperem el
partit de diumenge igual
que cada setmana, amb
moltes ganes i il.lusió de
seguir invictes i més com
a locals. Crec sincerament
que aquesta setmana ho
tenim difícil per quedar
matemàticament cam-
pions, ja que depenem de
dos resultats, a més del
nostre». Es cert, però la
realitat és que hi ha possi-
bilitats. I la fita pot estar
molt prop.
13 victòries a casa en 13
partits jugats i 9 fora amb
quatre empats en altres
13 jornades com a visi-
tant. 85 gols marcats i 25
rebuts. L’únic equip del fut-
bol català que encara no

ha perdut...sense dubte,
una temporada de somni.
Cal valorar tot el que ha
fet aquest equip, el seu
tècnic, el president, la
junta directiva, el patroci-
nador, socis, aficionats i
tot el club en general, amb
tota la feina del planters.
Tots en són protagonistes.
Es una reivindicació del
futbol modest. 
D’aquesta manera, en un
termini curt de temps, el
Jesús i Maria tornarà a la
Primera regional, 34 anys
després. 
La darrera participació va
ser la temporada 75/76
quan, entre altres, jugava
Josep Maria Torres, pare
de David, tècnic actual, i
d’Albert, el capità. 
Són moments de joia per
moltes families partidalen-
ques que han lluitat durant
molts anys pel seu club de
futbol, però en especial ho
és per la familia Torres-

Fabra, tot sentiment roig-i-
blanc. 
Diumenge, primera oportu-
nitat per sentenciar el títol.
D’altra banda, l’Aube fou
una de les seus de l’ITE,
torneig internacional de
futbol base disputat
aquesta setmana santa:
«el torneig va anar molt bé
i el divendres a la tarde
l'Aube estava espectacular
amb més de 2000 perso-
nes. Esportivament i
econòmicament un èxit i la
UD Jesús i Maria estem
molt satisfets de com va
desenvolupar-se i de l’or-
ganització».

Primer matx-ball per a la UE Jesús i
Maria, per a poder ser campió

Hauria de guanyar el R. Bítem B i que Olímpic i Perelló no ho fessin en els seus partits
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Aquesta va ser la
darrera temporada en
què el club de l’Aube va
estar a la Primera
regional.

75/76

Ja vam informar la setmana
passada que, una vegada la
junta directiva del Vilalba
havia decidit destituïr a Iñaki,
segon tècnic del conjunt de la
Terra Alta en aquesta segona
volta del campionat, la possi-
bilitat del flixenc Manel Landa
era molt ferma. I així ha estat.
Landa ja dirigeix el Vilalba des

de la setmana passada.
El tècnic va dirigir el Flix i
també el Batea, i l’Ascó
Escola, al primer equip a la
Segona regional. A més, està
vinculat amb els planters del
club asconenc on hi seguirà
tot i el seu fitxatge pel Vilalba.
«És un repte que he acceptat
amb il.lusió perquè he vist
moltes ganes amb la directi-

va del Vilalba, confiant molt
amb mi per intentar salvar l’e-
quip. Sé que la situació és
compromesa però buscarem
la permanència en els vuit
partits que manquen que,
sense cap dubte, seran com
vuit finals», deia Manel Landa
que diumenge ja debutarà a
El Pinell.
Landa ja va entrenar el Vilalba

la setmana passada amb un
partit a Flix i aquesta amb un
altre a Roquetes contra el
filial de Jordi Ponce.
El tècnic acabava dient que
«aquesta setmana és possi-
ble que no hi hagin novetats
en el capítol d’altes però con-
tra el Jesús i Maria esperem
que ja puguin debutar els
nous fitxatges». 

Manel Landa és el nou tècnic del Vilalba
i ja debutarà diumenge a El Pinell

El tècnic de Flix seguirà treballant a l’escola de la JE Ascó
REDACCIÓ

ACTUALITAT

El Vilalba es troba
actualment en zona de
descens: «és un repte
que afronto amb ganes»

Repte

El Club Twirling Tortosa or-
ganitza aquest cap de setma-
na la Copa Catalana, al Pavelló
Poliesportiu de Ferreries. 

Núria Pla, Presidenta de la
FECT, comentava que «la bona
experiència en l’organització
de campionats anteriors, amb
unes instal.lacions preparades-
per fer la pràctica d’aquest es-
port i el tracte acollidor que
sempre es dispensa a tots els
esportistes i els seus acom-
panyants, asseguren l’èxit en
l’organització del campionat
on la premissa serà la pràctica
sana del nostre esport sota un
ambient de germanor, con-
vivència i d’esportivitat». 

Joan Mompel, president del
Club Twirling Tortosa, destaca-
va que «Tortosa ha estat sem-
pre una ciutat acollidora que
vol i desitja aprofitar totes les
ocasions per demostrar la se-
va capacitat per donar lloc a
tot tipus de manifestacions ar-
tístiques i esportives». Mom-
pel afegia que «no crec que es
tracti de veure qui guanya. Cal
intentar passar entre tots unes
jornades agradables i que ser-
veixin de convivència entre no-
saltres mateixos i amb els tor-
tosins, d’aquesta manera
podrem continuar endavant
sempre, tots units, amb pau i
harmonia».

Ferran Bel, alcalde de Torto-
sa, recordava que «és un or-
gull per la nostra ciutat poder
acollir aquesta competició, te-
nint en compte els èxits asso-

lits l’any passat per la selecció
catalana de Twirling, que com-
peteix internacionalment grà-
cies al reconeixement oficial
de la Federació Catalana de
Twirling tant a la Federació In-
ternacional com a la confede-
ració Europea. Els esportistes
catalans, entre ells molts re-
presentants de la nostra ciu-
tat, van obtenir la medalla de
bronze al campionat d’Europa i
a Sydney, en la Copa Interna-
cional, amb un allau de meda-
lles pels esportistes catalans:
3 d’or, 3 de plata i 1 de bron-
ze». Ferran Bel afegia que
«aquestes medalles suposen
un doble èxit pel nostre país,
d’una banda pel triomf dels
nostres esportistes i per l’al-
tra, pel reconeixment com a
Selecció Catalana, un pas més
en el nostre reconeixement
com a país». 

Els clubs participants són
els següents: Amposta, Bada-
lona, Can Perellada, Costa
Brava Blanes, Deltebre, L’Alca-
laten, Maçanet de la Selva, Ma-
graners, Santa Bàrbara, Ullde-
cona i Tortosa. 

Demà dissabte a les nou del
matí serà la cerimonia d’ober-
tura i a les 9.40 començarà la
competició que, amb una atu-
rada al migdia, seguirà fins les
21 hores. Diumenge, a partir
de les nou del matí continuarà
la competició que està previs-
ta que s’acabi a les 20 hores
amb la clausura i el lliurament
de premis al mateix recinte del
pavelló.

REDACCIÓ

Copa Catalana 
de Clubs

Aquest cap de setmana, a Tortosa

TWIRLING BATON
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Av. Esportiva
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49
LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1
GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8
LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36
ELS MUNTELLS
Ajuntament Pça de la Vila, s/n

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

MASDENVERGE

Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS

Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS

Ajuntament C/ Major, 11-13
LA RAPITA

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

ALCANAR

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

AMPOSTA

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

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

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Rèmol o turbot, saltat amb verdures. El rèmol és un peix 
amb moltes possibilitats a la cuina i, ben condimentat, pot convertir-se en el plat favorit dels vostres fills

Netegem el peix per dei-
xar-ne només els lloms
nets i ens reservem les
espines. 
Netegem també les verdu-
res i en reservem les res-
tes. Escalfem una paella
amb un raig d'oli i hi po-
sem a rostir el que hem
rebutjat del peix i les ver-
dures. Escalfem aigua en
un cassó i, quan les espi-

nes del peix estiguin dau-
rades, l'afegim a la paella
i deixem que cogui tot uns
20 minuts. 
Salpebrem els lloms del
rèmol i reservem. 
Posem el contingut de la
paella dins del got de la
batedora elèctrica i ho tri-
turem tot una mica, pas-
sarem la barreja triturada
per un colador i en reser-
vem el líquid, que farem
servir com a salsa, en un
cassó a foc baix i hi abo-
quem la salsa, afegim a la
salsa el formatge, a poc a
poc, i l'anem desfent. 
Pel guarniment, posarem
una paella al foc amb un
raig d'oli per marcar-hi els
espàrrecs, afegirem la

carxofa a la paella on es-
tem coent els espàrrecs i
ho salpebrem. Retirem la
paella del foc quan els
espàrrecs i la carxofa es-
tiguen tous. 

Escalfem la planxa, hi
afegim un raig d'oli i hi
fem el peix. Una mica
abans que sigue cuit, pas-
sem per la planxa unes fu-
lles d'espinacs i ens pre-
parem per emplatar-lo! 
Col·loquem els lloms so-
bre un llit de verdures i a
sobre hi posarem uns
espàrrecs i acabem de
decorar el plat amb la sal-
sa. 

I a gaudir-ne d’aquest
plat de Champions!!!.

«Primentons i Tomates», avui: Rèmol 

El peix no ha de ser
per força un plat
avorrit pels petits de
la casa. Aquest rè-
mol amb saltat de
verduretes i salsa de
formatge parmesà
atraurà els vostres
fills a taula i, de ben
segur, els encantarà
el gust!

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME

«Primentons i Tomates», amb Amado

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

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

A Canal TE
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En  l'amor  has de posar  de manifest  els teus
desitjós més amagats. Respecte  a la salut, has
de  ser més  assenyat , de vegades  és pitjor  el
remei  que la malaltia. 

Taure
20/4 al 19/5

No idealitzis les persones amb les quals et relacio-
nes. Vius una etapa de molta  activitat  i de molta
comunicació. Una  alimentació  ràpida  de manera
continua  et perjudica.

Bessons
20/5 al 21/6

La teva relació  de parella  guanyarà  e profunditat  i
lliurament  recíprocs. Les presses  i els  nervis  no et
condueixen enlloc , pensa que la paciència és una vir-
tut.

Cranc
22/6 al 21/7

Mercuri  i el Sol  transitant pel teu signe  t'ajuden  a solu-
cionar  problemes sentimentals  que estiguin  pen-
dents  del passat . Has  de buscar  l'equilibri  entre l'e-
mocional  i el físic.

Lleó
22/7 al 22/8

En l'amor  les coses sempre canvien. Ara tens
l'oportunitat  de conèixer gent nova. Respecte
a la salut , pensa  que anar  accelerat per la vida
et porta més problemes que beneficis. 

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit del Sol i Mercuri per la teva casa onze indi-
ca  que les teves  relacions personals et portaran
sorpreses molt agradables . Un dia de descans
absolut  et reposa  del desgast. 

Balança
22/9 al 22/10

El trànsit  de Mercuri  i el Sol per la teva casa deu
indica  que la teva imatge  de cara  als altres  can-
via. Els canvis seran positius. Has de deixar  enrere
tot allò que et provoqui  inquietud. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Adapta't  a les circumstàncies de la teva vida senti-
mental  i conrea  la bona harmonia. Avui  és millor que
evitis tant  com sigui  possible tot  tipus de discus-
sions.  

Sagitari
21/11 al 21/12

Dintre  de les teves relacions  sentimentals  pots
trobar felicitat . Respecte  a la salut , de vegades
és millor  que et deixis  endur  per les teves prò-
pies intuïcions.

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit  de Mercuri  i el Sol  per la teva casa set
et convida  que mostris la teva  part  més autènti-
ca  per poder  viure  una setmana  intensa  en el
terreny  de l'amor.

Aquari
20/1 al 18/2

Ves  amb compte  amb  el que parles  amb la teva
parella. Controla les teves  paraules  i no diguis  tot
el que  se t'ocorri. Respecte a la  salut, prevenir és
fonamental.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor, avui  has de fer més cas a la
teva ment que als teus sentiments. Si no  et vols
endur  sobresalts  evita desplaçar-te  a un lloc fora
de la teva ciutat. 

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Jimenez Piqueras, Araceli Av. Catalunya, 302 (L'Aldea) 977450543

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

Franch Franch, Mª Teresa Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345  

Ulldemolins Reverter, Xavier       Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

20º 4°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
cel poc o mig ennuvolat en general fins a primera hora del matí, amb el pas
de núvols mitjans que seran més abundants a la meitat est del país. A partir
d'aleshores quedarà serè o poc ennuvolat, amb només alguns núvols d'evo-
lució a punts de muntanya al centre del dia. 

Precipitacions: 
no se n'esperen. 

Temperatures: 
les mínimes pujaran lleugerament i les màximes ho faran de forma entre
lleugera i moderada. Les mínimes oscil·laran entre 0 i 5 ºC al Pirineu i al
Prepirineu, entre 2 i 7 ºC a la Depressió Central, i entre 7 i 12 ºC al litoral i
Prelitoral. Les màximes es mouran entre 11 i 16 ºC al Pirineu, i entre 15 i
20 ºC a la resta del país. 

Visibilitat: 
bona en conjunt. Boires i boirines matinals a punts de l'interior. 

Vent: 
bufarà fluix i de component nord al principi i al final del dia, amb tramunta-
na a l'Empordà. Al centre de la jornada s'imposarà el component sud a l'in-
terior i sud i est al litoral, fluix amb cops moderats. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
al nord del cap de Begur bufarà tramuntana entre moderada i forta, amb
cops molt forts de matinada al nord del cap de Creus. A partir del migdia
afluixarà en general. Al sud del cap de Begur serà fluix de component est,
sobretot de gregal i xaloc.
Forta maror a maror i marejol al final del dia . Mar de fons del nord-est. 

Costa Central:
terral fluix matinal i nocturn. La resta de la jornada bufarà fluix amb cops
moderats de component sud, sobretot de xaloc.
Maror. Mar de fons del nord-est. 

Costa Daurada:
durant les hores centrals del dia s'imposarà el vent de component sud fluix
amb cops moderats, sobretot de xaloc. Terral matinal i nocturn al nord del
cap Salou, i mestral entre fluix i moderat fins al migdia i a la nit al sud de la
zona.
Marejol. Mar de fons de l'est.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�

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

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

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

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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!

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.

 

       

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

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

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

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

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

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

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

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

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

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

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

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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IMMOBILIARIA�

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

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

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

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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IMMOBILIARIA�

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

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

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

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

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

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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IMMOBILIARIA�

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

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

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

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Més Ebre: Amb quina
intenció celebra aquesta
missa? Quin missatge li
agradaria traslladar?
Pare Jony: Els joves bus-
quen. Molts de joves tenen
inquietuds espirituals, però
no sempre les poden expre-
sar a la seva manera.
D’altra banda, a moltes per-
sones de l'Església els
costa arribar a les noves
generacions, sobretot a
través de les celebracions
litúrgiques. Aquesta Missa
és un pont per a que als
més joves els arribe la fe
amb un llenguatege ade-
quat i al mateix temps que
puguen expresar la seva fe
a la seva manera, amb ele-
ments propis de les cultu-
res que estan vivint: rap,
rock, imatges, símbols,
etc.

ME: En aquesta trobada
presentava la versió roque-
ra de l'himne de la Cinta i
va recomanar que els que
volguessin assistir l'apren-
guessin. Li van fer cas?
PJ: Sí, em consta que
alguns van demanar d'assa-
jar-lo al seu centre educatiu
i d'altres a la seua mare o a
la seua iaia, que es queda-
ven al·lucinades. Va ser el
cant final de la Missa i em
vaig sentir ben acompanyat
a l'hora de cantar-lo. Fins i
tot una dona gran em va dir
que aquesta versió li havia
agradat molt i li havia arri-
bat al cor. Aquesta Missa
ha estat una ocasió molt
bona per a apropar la Mare
de Déu de la Cinta als més
joves. Crec que ha estat
una bona idea de la Cort
d'honor de la Cinta.
ME: És difícil trobar avui
dia molts fidels entre els
joves?
PJ: Depèn d’on. Com que
conec experiències de
diversos llocs del món, tinc
que dir que a Amèrica,
Africa i Asia hi ha molts
fidels entre els joves. A
Europa és més difícil. Per
una part, crec que el mate-
rialisme en el que vivim no
afavoreix uns valors espiri-
tuals o un compromís, fa
que molts siguin indiferents
o estiguin aborregats. I per
altra part crec que algunes
persones de l'Església
s'han d'esforçar molt més
en comunicar de manera
adequada a cada època el
missatge de Jesús, perquè
si no, l'Església no està
complint la seva missió i no
està servint de manera ade-
quada a les persones,

sobretot als més joves.
ME: Com ha estat capaç
de fusionar la religió amb el
rock sense caure en una
imatge grollera?
PJ: Treballant amb molta
professionalitat, intentant
fer les coses ben fetes i
rodejant-me d'un equip de
grans professionals que
m'ajuden i al mateix temps
gaudeixen del que fan. Són
molts els que m'han recol-
zat en aquest camí,
començant per Paco Prieto
i Carlos López i la banda
que m'acompanya: David,
Kike, Ángel, Txiri i Fidel.

ME: S'ha sentit qüestionat
per l'església o per la
societat, en algun moment,
per ser un capellà
«modern»?
PJ: Sí, ha hagut de tot. He
de dir que la majoria de
persones de la societat
m'han fet arribar el recolza-
ment i la simpatia. I també
dins l'Església, on la majo-
ria ho han agraït com quan
obres una finestra i entra
aire fresc. Però també he
patit discriminacions i se
m'han tancat portes per
intolerància, per enveja,
per mentalitat tancada o

per la mala llet que alguns
porten dins. De tot això en
parlo amb profunditat en el
darrer llibre «Notas de un
cura rockero».
ME: Vostè  ha viatjat a
molts països pobres, ha
vist com molta gent sobre-
viu, mentre aquí mai s'està
content del tot. Quin troba
que és el problema dels
països rics? I de les perso-
nes que hi vivim en ells?
PJ: El materialisme té
alguns perills, com no valo-
rar prou les coses i les per-
sones, o caure en l'egois-
me, la comoditat, la insen-
sibilitat, la inhumanitat, l'a-
doració al déu diner, on
cada vegada es necessita
tenir més fins a caure en
una espiral d'avarícia que fa
passar per damunt de les
persones o del medi
ambient. Fruit d'això és l'ac-
tual crisi de valors o d'esca-
la de valors que vivim, que
ha donat pas a la crisi
econòmica que estem
sofrint moltes persones,
especialment els més des-
protegits.
ME: Nens, adolescents i
joves són els més perjudi-
cats en tot aquest joc d'in-
teressos, a nivell mundial?
PJ: Els més petits són els
més perjudicats, i per a mi
és una prioritat de la nostra
humanitat, ja que arriben al
món i alguns ja es troben
cansats de viure, per coses
que podríem evitar: fam,
violència, explotació... Des
de la Fundació Provocant la
Pau tenim una predilecció
especial pels més petits, i
en els projectes i campan-
yes sempre els tenim pre-
sents, perquè necessiten

més acollida, més oportuni-
tats, més respecte, més
atenció, més amor...

ME: La Fundació
Provocant la Pau, nom que
porta el seu primer disc i el
segon «El Buscador», el lli-
bre de memòries «Notes
d'un capellà rocker», tanta
feina per intentar millorar el
futur dels més desvalguts.
En l'actualitat hi ha prou
solidaritat?
PJ: La solidaritat és un
principi vital que mou mun-
tanyes, mou cors i és
capaç de transformar el
nostre món. Valoro la soli-
daritat de tantes persones i
intento provocar-la entre
els més joves amb les cam-
panyes que faig per
col·legis i instituts. Però no
n'hi ha prou: també fa falta
més justícia social, ja que si
no, no podem avançar tan
ràpidament.
ME: I per últim, vostè que
té tant en compte als més
joves que en pensa que
l'església s'hagi vist involu-
crada en casos de
pederàstia? Quina és la
seva valoració al respecte?
PJ: Les persones que fan
mal a les altres, especial-
ment als més petits, han de
respondre davant la justí-
cia, davant les víctimes i
davant de Déu, tinguin la
professió que tinguin.
Desgraciadament, hi ha
casos procedents de dife-
rents estaments socials i
també de l'Església. I si
estan malalts, a més,  han
de rebre un tractament. Pot
ser en l'Església tot això es
podria evitar si es fessin les
coses d'una altra manera.

El Pare Jony, un capellà modern

Amb motiu del Centenari
de la Cort d’Honor de la
Verge de la Cinta, el Pare
Jony, nom artístic d’un
dels capellans més ca-
rismàtics de les Terres de
l’Ebre i de fora de les nos-
tres contrades, organitza-
va ahir dijous, 8 d’abril,
una missa especial per als
joves. Obviament, no es
va tractar d’una missa a
l’ús, sinó d’una missa ofi-
ciada per Joan Enric Re-
verté acompanyat de la
seva banda de música.

«Ha hagut de tot, però també m’han tancat portes per intolerància, enveja i per la mala llet...», Jony.

DIANA MAR

Mossèn Joan Enric  Reverté «El Pare Jony».
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