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IISSTTEESS

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L’Ajuntament de l’Ametlla
ha presentat el pla de
mobilitat del 2.010.

P5

Un Congrés de Cultura per
reforçar la identitat
col.lectiva de les TE tindrà
lloc del 28 al 30 de maig a
l’Auditori de Tortosa.

P6

Societat

Una història de princeses
a Alcanar, demà dissabte,
dins de les XX Jornades
de Teatre de Primavera.

P9

Esports

La Rapitenca es juga les
opcions de permanència
diumenge, al camp de la
Pobla de Mafumet.

P17

Pel que fa a la Vegueria de l'Ebre, el consistori tortosí va aprovar en sessió plenària, el passat dilluns, 12 d'abril, 
demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya «l'aprovació inmediata» d'aquesta vegueria, i exigir-los
que «ja sigui amb una llei específica per a la vegueria de l'Ebre o amb la Llei d'Ordenació Veguerial de Catalunya, es 
concretin clarament el sistema de finançament i els recursos així com les competències». La iniciativa va correspondre
a una moció del grup municipal de CiU que va obtindre el suport de tots els grups polítics. P3

La Vegueria per sobre
dels interessos particulars

El divendres passat, el teatre auditori Felip Pedrell de Tortosa va acollir la presentació
oficial de l’Agrupació de Penyes i Comissions taurines de les Terres de l’Ebre. L'enti-
tat  complirà un any el proper mes de juny  i el seu objectiu és «tenir més força a
l'hora de protegir i blindar la tradició dels correbous a les Terres de l'Ebre desprès
dels atacs que la festa està tenint des de sectors antitaurins». En l'actualitat, l’Agru-
pació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre està formada per 45
penyes taurines i 35 comissions locals de bous. P4

«Protegir la tradició»
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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. 

«Al mes d’abril, a El Perelló, celebrem Firabril»
Opinió

Tot treball comença amb
una planificació esportiva
i econòmica i que al món
del futbol sól hi val una
cosa... guanyar!! assabo-
rir la dolçor de la victoria.
L’exemple més clar el
tenim amb el Jesús
Catalònia a la promoció
d’ascens on el 80% dels
jugadors i junta directiva
no volien pujar per tot el
que k representa la prefe-
rent=patiment, per al tre-
sorer durant 10 mesos
fer quadrar els números
és com fer una partida de
tetris.
Però algú em pot negar
que si al partit de tornada
a la Santa Creu, després
de la injusticia sence pre-
cedents, al minut 90, si
en aquet cas al Cata li
hagués valgut un gol per
ascendir, i Aleix es pre-
senta davant el porter,
algú creu que hagués
tirat la pilota fora?? Doncs
jo crec que l’hagués
posat per l’esquadra i
l’extasi s’hagués apode-
rat fins i tot dels que
eren mes reacis a l’as-
cens.
Després ja és un altra
temporada i el jugador o
membre de la junta pot
decidir si continuar o no,
però assaborir la victoria,
la glòria i entrar dins la
història d’un club, això no
té preu i la gent que ho ha

viscut sap de que parlo!!
Una entitat crec k deci-
deix pujar de categoria
per tornar a intentar-ho
l’any vinent. Per intentar
continuant fent historia
com va fer la Pobla de
Mafumet o la Rapitenca
que en 4 anys es van
plantar a 3a. divisió amb
els mateixos desplaça-
ments que a la preferent,
menys un parell o tres
que per nosaltres anar
cap a Girona és molt
lluny, Peralada, Palamós,
Palafrugell....
Si tens armes per fer ho
s’ha de pujar. Per què
no?? A baixar sempre ets
a temps. El Remolins
Bítem té un grup de juga-
dors impressionant amb
una mitjana de 26 o 27
anys. S’ha d’intentar... si
no pregunteu-li a Paco
Also si voldria un derbi
contra el Tortosa,
l’Amposta o jugar a casa
contra l ’ H o s p i t a l e t ,
Palamós o el Reus, jo
crec que la resposta de
Paco seria clara.
Que la preferent i Primera
catalana no serveixen per
res? Potser no però està
fet així i així s’ha d’accep-
tar...en la meva humil opi-
nió, val la pena...i molt.

Lluís Fornés, jugador del
CD Roquetenc.

Resposta a la carta 
«val la pena pujar?»

Carta del lector

Aquest dilluns passat l'Ajuntament de Tortosa
ens demostrava que si poden anar tots a
una, i treballar de manera conjunta pel bé
dels tortosins i tortosines. I perquè no,
també, de tot el territori ebrenc. Aquestes

a f i r m a -
cions no
són gra-
t u ï t e s ,
sinó que
venen a
destacar
el fet que
en sessió
p l enà r i a
el consis-
tori torto-

sí aprobava demanar al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya «l'a-
provació immediata de la vegueria de l'Ebre»

i exigir-los que «ja sigui amb una llei específi-
ca per a la vegueria de l'Ebre o amb la Llei
d'Ordenació Veguerial de Catalunya, es con-
cretin clarament el sistema de finançament i
els recursos així com les competències». 
Alhora que també deixa entreveure una críti-
ca al poc temps que hi ha per tramitar una llei
per a un projecte que a hores d'ara «pateix
unes mancances molt importants, en els
àmbits competencial i del finançament, que
poden acabar posant en perill la viabilitat de
la vegueria de l'Ebre».  
El que està clar que ja sigui d'una manera o
d'altra, amb la moció presentada per CiU o
amb la moció presentada pel PSC, finalment
s'ha arribat a un acord a Tortosa i és que el
que és evident és que no serem nosaltres qui
qüestionarem la vegueria de l'Ebre, que com
deia el portaveu d'ICV, Jaume Forcadell «és la
única vegueria que no és qüestiona».

Editorial

El que uneix un Territori, que no ho separi un Ple...

Al mes d'abril a El
Perelló celebrem
Firabril, la fira de
la mel i l'oli.
Aquesta és una fi-
ra que data del
segle XVII i que
tot i ser una fira
emminentement
agrícola en els
seus orígens, en
els darrers anys
s'ha convertit en
una de les fires multisectorials més importants
de les Terres de l'Ebre on es promocionen els
serveis, els comerços i productes típics del
nostre municipi, convertint-se en el nucli de la
promoció econòmica i cultural de la nostra po-
blació.
La fira gira al voltant de l'oli i la mel del Pere-
lló, 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 pri-
mer 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 agroali-
mentari de Catalunya.
Any rera any s'incrementa el nombre de visi-
tants que vènen a conèixer les empreses, ser-
veis, comerços, artesans, associacions i coo-
peratives del nostre municipi i d'arreu.
Comptem amb uns  70 expositors dins els pa-
vellons i 100 parades exteriors, distribuïts en
els més de 10.000 m2 del recinte firal.
La Cooperativa Apícola Tarragonina i la Coope-
rativa Agrícola Sant Isidre són col·laboradors
directes d'aquest certamen, i a banda de parti-
cipar en la promoció i difusió dels productes tí-
pics locals, organitzen xerrades tècniques i di-
fonen tot tipus d'aspectes relacionats amb l'oli
i l'apicultura. 
Aprofitem Firabril per promocionar la nostra
gastronomia. Any rera any organitzem actes

de degustació populars. Els més coneguts són
la Bunyolada amb mel, la rostida de botifarres,
el pa amb vi i sucre, etc. En la passada edició
els restaurants locals van col·laborar en la edi-
ció d'un vídeo i un tríptic de receptes de cuina
on l'oli o la mel eren els protagonistes. Donada
la bona acollida que va rebre aquesta iniciativa,
aquest any repetirem l'experiència amb noves
receptes que els visitants de la fira descobriran
a l'interior del pavelló principal.
I finalment, us recomanem els actes més im-
portants i exitosos d'aquesta fira:
El concurs de la mel, on hi participen un gran
nombre d'apicultors d'arreu d'Espanya. Hi ha
quatre categories de mel per participar-hi: la
mel de taronger, la mel de romaní, la mel de
mil flors i la mel d'alta muntanya. Cada tipolo-
gia de mel recull les millors mostres florals i
s'atorguen tres premis per categoria. El guar-
dó més desitjat és l'Abella d'or, que s'entrega
a la mel que destaca per les seves qualitats
per sobre de totes les altres.
El sorteig del seu pes en mel. Com a cloenda
de Firabril, entre tots els assistents que han
comprat mel durant la fira, es sorteja el seu
pes en mel, és a dir el que obté el número pre-
miat s'endú a casa una quantitat de mel igual
al seu pes. Per tal realitzar el pes adequada-
ment s'instal·la una balança de fusta on  el
guanyador s'ha d'asseure en un costat, mentre
que a l'altre es van posant pots de mel de tots
els apicultors locals fins que s'iguala el pes.
Per tant, com més pesarà el guanyador, més
mel s'endurà!
El sorteig de l'olivera d'oli. Entre totes les per-
sones que han comprat oli durant la fira se sor-
teja el consum anual d'oli d'oliva d'una família
de 4 membres. El guanyador s'endurà 100 li-
tres d'oli d'oliva, un bon regal que esperem li
ajudi a alleugerar la crisi que patim aquests
dies!
Us convidem a venir a Firabril, una fira diferent,
viva i on et deixaràs emportar pels sentits! Vi-
ne i veuràs!

Ferran Cid. Alcalde d’El Perelló.

«Ja sigui amb una llei específica per
a la vegueria de l’Ebre o amb la Llei
d’Ordenació Veguerial de
Catalunya, s’ha de concretar 
clarament el sistema de 
finançament i els recursos 
així com les competències»
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Pel que fa a aquest darrer
tema el consistori tortosí
va aprovar en sessió
plenària demanar al
Govern de la Generalitat i
al Parlament de Catalunya
«l'aprovació immediata de
la vegueria de l'Ebre» i
exigir-los que «ja sigui
amb una llei específica
per a la vegueria de l'Ebre
o amb la Llei d'Ordenació
Veguerial de Catalunya,
es concretin clarament el
sistema de finançament i
els recursos així com les
competències». 
Aquesta moció presenta-

da per CiU va obtenir el
suport de tots els grups
polítics inclós del PSC,
que no va comptar amb
tant recolçament al pre-
sentar la seva moció,
també sobre les vegue-

ries. De fet van estar els
socialistes els primers en
presentar la seva moció,
en la què el grup a través
del seu portaveu, Joan
Sabaté, va explicar que la
presentaven davant la
necessitat que Tortosa es
manifestés clarament
sobre la vegueria. Sabaté
va admetre que la llei es
podia millorar però va dei-
xar clar que calia «una
posició de Tortosa amb
veu alta i clara i sense

matisos», recordant l'a-
cord al que van arribar, fa
uns dies, la Diputació de
Tarragona per demanar la
paralització de la Llei. En
les votacions a aquesta
moció el portaveu del
grup municipal del PP,
Antonio Faura, es va abs-
tindre, i el portaveu del
grup municipal d'ICV,
Jaume Forcadel junt amb
el seu homònim a ERC,
Ricard Forés, van
recolçar la moció.

Forcadell va manifestar
que tot i que el projecte
de Llei és millorable des

del punt de vista territo-
rial la vegueria de l'Ebre
és la única vegueria que
no es qüestiona; mentre
que Forés va reivindicar el
paper d'ERC en l'impuls
d'aquesta llei, així com la
reivindicació de millores
al projecte. Els únics que
van votar en contra van
ser els regidors de CiU
que mitjançant la seva
portaveu, Meritxell Roigé,
van titllar la proposta de
partidista i «amb clares
intencions de buscar la
confrontació amb la
Diputació».  
Finalment, l'alcalde,
Ferran Bel davant l'empat
en la votació (10 a favor i
10 en contra) a banda de
l'abstenció del PP, va uti-
litzar el seu vot de qualitat
tombant la moció. 
A l’acabar el ple i amb la
moció de CiU sobre la
Vegueria aprovada per
unanimitat, l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va
expressar la seva satis-

facció pel suport aconse-
guit de tots els grups polí-
tics. 

Acord a Tortosa sobre la 
vegueria de l’Ebre

Durant la celebració del
passat Ple a l’Ajunta-
ment de Tortosa, el di-
lluns 12 d’abril, es van
tractar diversos temes
importants de cara al
futur de la ciutat i tam-
bé a nivell territorial,
com per exemple una
moció sobre les Vegue-
ries. 

La presentació de dues mocions sobre la vegueria de l’Ebre al Ple va acabar amb l’aprovació de la de CiU

L’Ajuntament de Tortosa aprova per unanimitat demanar al Govern i al Parlament l’aprovació immediata de la vegueria

REDACCIÓ

Façana de l’Ajuntament de Tortosa.

Cedida

«Els socialistes demanem una posició clara i
sense matisos sobre la vegueria de l’Ebre tot i

admetre que la llei es podria millorar»

Joan Sabaté, portaveu PSC a Tortosa

Tant el portaveu d’ICV, Jaume Forcadell com
el portaveu d’ERC, Ricard Forés, van votar a
favor de la moció presentada pel PSC com per
la presentada per CiU.

ICV i ERC recolzen totes dues mocions
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A l’acte van assistir diver-
sos reprentants polítics
del Territori i uns tres-
cents aficionats, això va
demostrar que els bous
són populars «però ens
pensàvem que haurien
vingut més aficionats» va
manifestar ahir el treso-
rer de l’Agrupació, Santi
Albiol, al programa
Dixa’m Vore de Canal TE.
Durant la presentació, el
vicepresident de l' entitat,
Ximo Martí, va recordar
als assistents que  l'enti-
tat  complirà un any  el
proper mes de juny  i que

l’objectiu d’aquesta és
«tenir més força a l'hora
de protegir i blindar la tra-
dició dels correbous a les
Terres de l'Ebre desprès
dels atacs que la festa
esta tenint des de sec-
tors antitaurins».  I amb
l’acte a Tortosa s’ha
donat a conèixer a tota la
societat ebrenca. En l'ac-
tualitat, l’Agrupació de
Penyes i Comissions
Taurines de les Terres de
l'Ebre està formada per
45 penyes taurines i 35
comissions locals de
bous. Des de l'Agrupació
de Penyes creuen que
l'objectiu del moviment
antitaurí passarà també
per l'abolició de les fes-
tes tradicionals de les
Terres de l'Ebre. Per
aquest motiu, el seu pre-
sident, Miquel Ferré, va
aprofitar durant els parla-
ments per defensar que
cal buscar les «formes de
diàleg per respectar les
tradicions, costums i els
sentiment dels pobles».
Tot i que no descarten
dur a terme manifesta-

cions i tot tipus de mobi-
litzacions per poder cele-
brar les festes dels
pobles com s'ha fet cada
any.  
Un dels temes que més
preocupa en aquesta
pugna per Festa amb
bous o sense, és el pati-
ment de l’animal i amb
això, l’Agrupació ho té
molt clar: «l’Agrupació
disposa d'un manual de
bones pràctiques signat
pel mateix delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Lluís Salvadó, que
garanteix el bon tracte
als animals». Intentant,
donar resposta a tots els
dubtes possibles sobre
les festes amb bous,
l’Agrupació, també va
reservar un moment per
comentar l’apartat econò-
mic.
Així, quant al que pot cos-
tar econòmicament per
un municipi la celebració
d'aquest tipus d'especta-
cles, Ferré, va detallar
que «el cost que pot tenir
sis dies de bous en el
transcurs de les Festes

Majors amb tradició tauri-
na pot ser equiparable el
caixet d'algunes orques-
tres de ball per una sola
actuació, uns 6.000
euros». Al tancament
d’aquesta edició, el treso-
rer de l’agrupació, Santi

Albiol, es manifestava
optimista de cara al futur
de la festa amb bous ja
que des de l’Agrupació ja
«no veiem tan clar que
suprimeixen la festa amb
bous a la plaça i per tant,
de retruc, la nostra».

El divendres passat, 9
d’abril, el teatre Felip
Pedrell de Tortosa va
acollir la presentació
oficial de l’Agrupació
de Penyes i Comissions
taurines de les Terres
de l’Ebre.

REDACCIÓ

L’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les TE vol tenir
més força a l’hora de protegir i blindar els correbous.

Cedida

Aquest passat dimecres, 14
de abril, Tortosa acollia La jor-
nada PIMESTIC,  impulsada
per la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat
de la Informació, per l'agència
ACC1Ó i que ha comptat amb
el suport del consell Comarcal
del Baix Ebre i de l'Agrupació
Centre Comercial de Tortosa.
Aquesta jornada ha reunit a
una vintena de comerciants
interessats en aprofitar al

màxim totes les possibilitats
de negoci que ofereix
Internet, fet que el president
del Consell Comarcal del Baix
Ebre, Dani Andreu, ha volgut
agraïr, ja que des de l'ens que
ell representa «és molt impor-
tant treballar per facilitar la
tasca per celebrar jornades
d'aquestes característiques,
que poden ajudar a millorar el
panorama econòmic».
Segons els empresaris,

Internet és un dels canals de
negoci que ofereix més possi-
bilitats de creixement per als
comerços. El pla PIMESTIC
compta amb un pressupost
de 20 milions d'euros per al
període 2007-2010 i contem-
pla diverses actuacions per
tal de millorar la competitivitat
de les empreses catalanes,
mitjançant la introducció i la
utilització eficient de les
Tecnologies de la Informació i
la Comunicació (TIC)» mani-
festava el director del depar-
tament de Governació a les
TE, Carles Pasqual. Amb tot,
la digitalització dels proces-
sos interns de l'empresa és
una de les condicions
necessàries per tal d'assegu-

rar la viabilitat de les empre-
ses en el futur. És per aquest
motiu, que el pla PIMESTIC vol
maximitzar la percepció de
valor de la tecnologia a les
empreses catalanes, ente-
nent que els principals obsta-
cles són el desconeixement

del valor d'aquesta mateixa, la
falta de formació i coneixe-
ment, la desconfiança i la
manca d'adaptació a les
necessitats de les empreses.
Per aquest motiu les jornades
són un dels principals eixos
d'actuació del pla.

Internet és un dels canals de
negoci amb més possibilitats

La Jornada Pimestic organitzada a Tortosa
reuneix una vintena de comerciants

La campanya de tracta-
ments contra la mosca
negra al tram català del
riu Ebre  encara no s'ha
iniciat i ja acumula prop
de dos mesos de retard.
En els darrers anys, el
Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i el Montsià (Code)
havia realitzat les prime-
res prospeccions entre
mitjans i finals del mes
de febrer, però a hores
d'ara encara no han
rebut l'encàrrec oficial de
la Generalitat per iniciar
els treballs, que compten
amb un pressupost supe-
rior als 300.000 euros.

El Code no pot
actuar contra la

mosca negra

La Plataforma Ciutadana
en Defensa de les Terres
del Sénia ha presentat
recurs d'alçada davant la
Secretaria Autonòmica de
la Conselleria de Medi
Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge de
la Generalitat Valenciana
en contra de l'autorització
ambiental integrada de la
planta terrestre del projec-
te Castor d'emmagatze-
matge de gas natural.
Denuncien la «manca de
mesures de protecció
ambiental i de seguretat»
d'unes instal·lacions amb
una activitat, que suposarà
emetre 25.700 tones de
CO2 anuals. 

Recurs d’alçada
per al projecte

Castor

Els bous es posen de llarg
L’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre compliran un any, el proper mes de juny

La Fundació Privada Montsià necessita cobrir
temporalment per causa de permís de materni-
tat de les persones titulars, dos llocs de treball
per alCentre d'Intervenció Especialitzada (CIE)

de les Terres de l'Ebre. Els requisits que es demanen són:

Referència 001. Personal de suport administratiu. Auxiliar admi-
nistratiu/a (FP o diplomats/ des). Es valorarà formació en l'àmbit
social i d'atenció. Nivell C de català. Lloc de treball a jornada sen-
cera.
Referència 002. Personal que presta l’assessorament jurídic.
Llicenciat/ da en dret amb experiència en dret de família, espe-
cialment en el camp matrimonial i penal i amb el treball amb
dones. Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3. Lloc de
treball a mitja jornada.

Els/les interessats/des podeu fer arribar el vostre currículum per
correu electrònic (administracio@fundaciomontsia.cat) o ordina-
ri, a l’atenció deBerta Falcó (Pl. Lluís Companys, s/n ) fins diven-
dres, 23 d’abril. Les peticions rebudes hauran d'especificar la
referència del lloc de treball al qual s'opta i que consta al cos
d'aquest anunci.
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I és que l'Ametlla de Mar
ha registrat un augment
considerable de població
durant els darrers anys.
Actualment, el municipi
compta amb prop de
10.000 habitants que, a
més, es multipliquen per
tres durant els mesos
d'estiu. Una població que
es reparteix entre les
urbanitzacions i el nucli
urbà però que diàriament
es desplaça al centre del
municipi ja sigui per feina
o oci. L'Ajuntament cale-

ro ha elaborat aquest pla
tenint en compte la posa-
da en marxa de l'aparca-
ment soterrat al nucli
urbà de prop de 300 pla-
ces que redibuixarà la cir-
culació al municipi.
Aquest aparcament al
nucli urbà, que es posarà
en marxa a finals de juny,

és un dels projectes més
ambiciosos del consistori
de l'Ametlla de Mar.
També es crearan apar-
caments gratuïts dissua-
soris a la perifèria del
poble, a la zona esporti-
va, al Galetet i entre vies
de prop de 700 places.
Actuacions sobre la viali-

tat i la seva ordenació,
com el manteniment i
conversió de vies en un
sol sentit de circulació,
és el cas del carrer Batlle
PiJoan, el carrer Llibertat
i el carrer Jacint
Verdaguer, i la renovació
de la senyalització verti-
cal i horitzontal són algu-
nes de les accions que es
duran a terme amb el Pla.
«Amb l'entrada en funcio-
nament de l'aparcament
soterrat sota el previst
centre cívic, al centre de
la població, i amb els
aparcaments fora del
nucli urbà tindrem dos
grans zones d'aparca-
ment de cara a l'estiu. El
que volem amb aquest
Pla de Mobilitat és, per
una banda, millorar la fluï-
desa de la circulació i ,
per l'altra, que la gent del
poble i els turistes que
ens visiten gaudeixin d'un
nucli urbà més amable,
agradable i atractiu», ha
explicat aquesta setma-

na, Andreu Martí, alcalde
del municipi. El condicio-
nament o creació d'es-
pais públics per al gaudi,
la conscienciació ciutada-
na i la creació d'eines de
regulació de les actua-
cions proposades són
algunes altres de les
accions que es duran a
terme amb la posada en
marxa del Pla de Mobilitat
2010. 
Els objectius, segons
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar són garantir l'a-
parcament, la fluïdesa, i
que el centre del municipi
sigui cada dia més ama-
ble i atractiu per a la gent
del poble i per als turis-
tes.
Amb aquest Pla el consis-
tori calero també vol
potenciar l'ús de mitjans
alternatius de transport
com pot ser l'ús de la
bicicleta, la utilització del
Calabus i del trenet
Nemon, que s'activa  a
l'estiu.

L’Ametlla de Mar té un nou pla

El consistori de
l’Ametlla de Mar ha pre-
sentat el pla de mobili-
tat del 2010 per tal de
solucionar la congestió
a les vies de circulació
del nucli urbà, els pro-
blemes d’aparcament,
entre d’altres qüestions.

El nou pla de mobilitat vol millorar la circulació dels vehicles, però, també la dels vianants.

REDACCIÓ

L’aparcament soterrat és un dels projectes més ambiciosos.

Cedida

Tortosa consolida un perfil
de visitant que respon al
tipus família, que viu en
zones pròximes
(Catalunya i País Valencià),
que ja coneix la destinació
i que utilitza la ciutat com
a base d'operacions per
visitar la mateixa Tortosa i
altres indrets de les Terres
de l'Ebre. Enguany, el
nombre de visites durant
la Setmana Santa ha aug-
mentat al voltant del 4 per
cent, mentre que el volum
de visitants s'ha mantingut
estable. Hi ha hagut un
creixement en nombre de
visitants en la franja de 35
a 65 anys.

El turisme de
familia escull

Tortosa

Des d’avui i fins al 18
d'abril tindrà lloc al
poble de Jesús la IV Fira
Literària Joan Cid i
Mulet. Enguany la Fira
homenatja a un dels
escriptors més impor-
tants de la literatura
ebrenca (i catalana),
Gerard Vergés, amb
diversos actes que el tin-
dran com a protagonis-
ta. A més, es podrà gau-
dir d'activitats adreça-
des a alumnes de primà-
ria i batxillerat, clubs de
lectura, concerts, repre-
sentacions teatrals,
conta contes, dinars lite-
raris, etc.

Gerard Vergés i
l’eBook, protagonistes

de la Fira Literària 
de Jesús

Davant la impossibilitat que
les restes de Joan Castells
Villalta, darrer alcalde
roquetenc de la República,

tornessin a Roquetes,
l'Ajuntament va decidir
igualment, retre-li homenat-
ge. Així, aquest passat
dimecres, 14 d’abril,  pel
matí va tenir lloc un acte al
cementiri de Roquetes,
amb l'objectiu d'homenat-
jar a totes les persones

que, com l'alcalde castells,
van  haver d'empendre el
camí cap a l'exili i mai van
poder retornar a la seva
terra. Ja aquest dilluns pas-
sat és feia un acte similar a
Narbona, on va estar pre-
sent el delegat del govern a
les TE, Lluís Salvadó. 

Roquetes ret homenatge al seu
darrer alcalde durant la República

Joan Castells fou alcalde de Roquetes entre els anys 1936 i 1938

REDACCIÓ
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El Departament de
Cultura i Mitjans de
Comunicació han progra-
mat durant aquests 3
dies el Congrés de
Cultura, que oferirà ses-
sions teòriques i diver-
sos tallers pràctics
sobre la cuina, els jocs i
esports, la música i balls
tradicionals, i el bous de
les Terres de l'Ebre. I
compta amb el patrocini
d'institucions i entitats
com l'Institut Ramon
Muntaner (IRMU), la

Fundació Ilercavònia
Futur (FIF), l'Institut
Nacional d'Educació
Física (INEF), la
Universitat Rovira i Virgili
(URV), el Museu del
Montsià, l'Ajuntament de
Tortosa i el grup de
comunicació l'Ebre.
Les comarques de la
Terra Alta, la Ribera
d'Ebre, el Baix Ebre i el
Montsià posseeixen una
cultura popular i tradicio-
nal que és el reflex de la
seva situació geogràfica,
al sud el Principat i a la
cruïlla dels Països
Catalans. Com explica el
director territorial, Xavier
Vega, «són un conjunt de
creacions que emanen
de la comunitat a través
de la tradició que han
estat elements d'identitat
i de cohesió social i un lli-
gam entre les genera-
cions i la diversitat». De
fet, els bous, els jocs i
els esports tradicionals,

la cuina típica de cada
comarca i la música i els
balls tradicionals configu-
ren tot un ventall d'activi-
tats que esdevenen un
tret identitari que ens
diferencia i singularitza
davant altres espais

geogràfics veïns, alhora
que ens uneix amb els
territoris, també veïns,
del Maestrat, Ports i
Matarranya. 
En aquest sentit, el
Departament, amb la
col·laboració d'un grup

d'agents de les diverses
disciplines culturals, ha
programat aquest
Congrés de Cultura com
una plataforma de diàleg
on hi hagi un intercanvi i
debat continu, «volem fer
una reflexió sobre la nos-
tra cultura, que sovint
vivim en un cert senti-
ment d'inferioritat i que
cal reforçar i dignificar i
situar-la dins la cultura
del país», explicava
Vega. Els objectius que
s'ha marcat el
Departament són difon-
dre i dignificar les nos-
tres tradicions; potenciar
i facilitar els contactes i
intercanvis entre les dife-
rents associacions i enti-
tats de foment de la cul-
tura popular i tradicional;
mediatitzar la cultura de
les Terres de l'Ebre com
a referent a Catalunya, i
reforçar la identitat
col·lectiva del nostre
Terrtitori.

Un Congrés de Cultura per reforçar la
identitat col·lectiva de les TE

Ahir dijous es va pre-
sentar el Congrés de
Cultura Tradicional i
Popular de les Terres de
l’Ebre, que tindrà lloc
del 28 al 30 de maig, a
l’Auditori Felip Pedrell
de Tortosa.

Les comarques de l’Ebre posseeixen una cultura que és reflex de la seva situació geogràfica

REDACCIÓ

Presentació del Congrés de Cultura Tradicional i Popular a les TE.

Cedida

Aquest passat dimarts,
13 d’abril, el diputat del
Partit Popular per
Tarragona, Rafael Luna,
va mostrar el seu
«malestar pel fet que la
conselleria d'Interior
anunciï als mitjans que
organitzarà, pels bom-
bers de Catalunya, visi-
tes guiades a l'escenari
de l'incendi d'Horta de
Sant Joan». Afegint, «és
per això que, enlloc de
fer els treballs perti-
nents amb la discreció
que correspon, Saura
vol convertir l'incendi en
un parc temàtic per a
visites turístiques».

El PP parla
d’Horta de
Sant Joan

El sindicat CATAC-
CTS/IAC a l'Hospital
Verge de la Cinta de
Tortosa ha convocat
dues tancades de 24
hores els dies 15 i 22
d'abril, i una jornada de
vaga el proper dia 28 per
tal de mostrar el seu
rebuig a la implantació i
aplicació dels criteris de
la nova borsa de treball
de l'Institut Català de la
Salut. En concret, el sin-
dicat lamenta el malestar
i la inseguretat que afir-
ma que pateix el perso-
nal eventual i interí que
cobreix llocs de treball
amb contractes tempo-
rals.

L’Hospital Verge
de la Cinta

convoca vaga

La Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa ha
acollit aquesta setmana la
presentació d'una nova edi-
ció de la Fira de la Mel i l'Oli
del Perelló «Firabril 2010»,
que tindrà lloc des d’avui
divendres fins al diumenge

18 d'abril. Durant la presen-
tació, l'alcalde del Perelló,
Ferran Cid, explicava que
«l'objectiu de la  fira és pro-
mocionar any rere any els
principals productes agríco-
les del municipi: l'oli i la
mel». Segons l’alcalde, «el
Perelló és el primer poble
productor de mel de
Catalunya, i és conegut
arreu per la qualitat de la
mel que elaboren els  apicul-
tors locals, a la vegada que

el seu oli ha estat distingit
diverses vegades per la
seva qualitat». La inaugura-
ció anirà a càrrec d'Enric
Aloy, secretari general del
Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya. I
Firabril també inclourà en
aquesta edició dos dels
actes que atreuen més gent
per la seva originalitat i con-
tingut: El seu pes en mel i
l'Olivera de l'oli.  

«Firabril 2010», a El Perelló 
Enguany, tampoc faltaran: el seu pes en mel i l’Olivera de l’oli

REDACCIÓ
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Els convergents duien al Ple
la conversió d'Aigües de
Tortosa (EMSP, S.L.) en
societat d'economia mixta
amb capital públic majorita-
ri, la qual cosa significa l'ex-
ternalització del 48,93 per
cent del capital social de
l'empresa municipal, en una
concessió de 25 anys, als
efectes d'incorporar un
soci tecnològic i financer
amb l'objectiu de prestar un
servei més eficient en el
subministrament d'aigua
potable a la ciutat. Amb
això, l'Ajuntament man-
tindrà el control sobre
Aigües de Tortosa en una
operació que revertirà en
benefici del municipi i que,
finalitzat el període de con-
cessió, l'empresa tornarà a
ser íntegrament de capital

públic. L'operació generarà
recursos suficients per,
entre d'altres, poder amor-
titzar el crèdit de 3,5
milions d'euros contret per
l'EMSP durant el mandat
anterior per fer front a les
obres del Pavelló Firal, va
explicar l’aclade, Ferran
Bel. Qui tambe, va referir-se
als treballadors, i va apun-
tar el compromís que exis-
teix de mantenir la plantilla
actual així com les tarifes.

Però sembla ser que tots
aquests arguments no van
convencer a la resta de par-
tits polítics que conformen
l'ajuntament tortosí a
excepció del soci de
govern local, ERC, que va
recolçar la iniciativa. Per la
seva banda, el portaveu del
grup municipal socialista,
Joan Sabaté, va manifestar
que aquesta actuació del
govern municipal no té altra
intenció que «recaptar els

diners immediats que li arri-
baran de la concessió, en
un any preelectoral, per
finançar el sobrecost d'al-
gunes obres que pensa
tirar endavant», i a més que
«la gestió mixta de l'EMSP
encarirà el rebut de l'aigua
de la ciutadania de
Tortosa». Una altra valora-
ció contrària a la proposta
de Bel ha estat la de Jaume
Forcadell, portaveu d'ICV a
l'ajuntament, que no es va

quedar enrera i ha manifes-
tat que «el fet que el Govern
Municipal hagi decidit ven-
dre el 49% de les participa-
cions de l'Empresa
Municipal de Serveis
Públics (EMSP) implica el
reconeixement implícit que
la situació econòmica de
l'Ajuntament és més que
delicada». En el seu bloc
Forcadell afegeix, «lluny de
reconèixer-ho, en canvi,
se'ns intenta transmetre la
idea que Tortosa i la seva
empresa d'aigües necessi-
ten un ‘soci tecnològic’.
Això és fals. Tortosa ja gau-
deix de tot l'assessorament
tècnic que requereixi per
ser membre del CONGIAC
(Consorci per a la Gestió
Integral d'Aigües de
Catalunya)». Traduït en
números aquesta actuació
segons CiU reportarà a
l'Ajuntament 2,3 milions
d'euros, que s'hauran de
sumar als recursos en con-
cepte de cànon d'ús de la
xarxa, que seran d'un
mínim de 6,5 milions d'eu-
ros i un màxim de 9 milions.
I a més, el nou soci haurà
d'aportar, durant els 25
anys de concessió, 1,7
milions, millorables a l'alça,
en concepte d'ingressos no
tarifaris. 

Crítiques a la privatització del 49% de
l’EMSP de Tortosa proposada per Bel

Aquest dilluns passat,
12 d’abril, el govern de
Tortosa feia efectiva la
seva decisió d’externa-
litzar el 49% de les
accions de l’Empresa
Municipal de Servei
públics (EMPS) durant
25 anys.

PSC i ICV qualifiquen l’actuació de «preocupant» i al soci tecnològic «d’innecessari».

REDACCIÓ

El Pavelló Firal, a Remolins.
CEDIDA

La Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) ha formalit-
zat una denúncia davant
del Servei de Protecció a
la Natura (SEPORONA) per
possibles irregularitats en
el procés d'execució del
canal Xerta-Sénia, pel que
fa a la construcció de la
bassa del primer tram de
l'obra, que estaria dintre
del Parc Natural dels
Ports, zona declarada

com a Lloc d'Importància
Comunitària (LIC), inclosa
dins la Xarxa Natura 2000
i inclosa dins del Pla
d'Espais d'Interès Naturals
(PEIN). Segons la
Plataforma emparant-se
en la llei d'Espais Naturals,
els espais qualificats com
a sistemes d'espais lliu-
res, zones verdes o simi-
lars no poden ser objecte
d'usos o transformacions
que no siguin congruents
amb la seva natura d'espai
natural i l'administració ha
d'adequar les seves actua-
cions per controlar l'im-
pacte produït per aquest

tipus d'obres o activitats.
En aquest sentit la PDE
denuncia aquesta cons-
trucció sense haver-ne
avaluat l'impacte ambien-
tal i que pot destruir els
valors ambientals del
paratge que són els que
han servit per declarar-lo
com espai natural prote-
git. El canal Xerta-Sénia és
una de les obres mes con-
trovertides de les Terres
de l'Ebre des del seu inici
a finals dels anys 60 com
a canal del Generalísimo i
que havien de transvasar
aigua de l'Ebre fins a la
siderúrgia de Sagunt.

La PDE posa en mans del SEPRONA les possibles
irregularitats mediambientals del canal Xerta-Sénia

Segons el director del departament de Mediambient a les TE, Víctor Gimeno «no hi ha cap irregularitat, tot estava contemplat»

REDACCIÓ

El Centre de
N o r m a l i t z a c i ó
Lingüística de les Terres
de l'Ebre, a través del
Servei Comarcal de
Català de l'Ajuntament
de Tortosa, organitza
nous cursos de català
inicial especialment
adreçats a persones
nouvingudes en procés
d ' a r r e l a m e n t .
S'ofereixen quatre nous
cursos de català inicial
en horari de matí i tarda,
que s'impartiran a la
UNED, entre les 10.00 h
i les 13.00 h, de dilluns a
divendres, i de 16.00 a
19.00 hores els dimarts
i els dijous. Amb aquesta
nova oferta, amb un cen-
tenar de places disponi-
bles, s'amplien les fran-
ges de cursos inicials de
llengua catalana a fi i
efecte de facilitar l'apre-
nentatge del català entre
el col·lectiu de persones
immigrades no catalano-
parlants.

Nous cursos de
català per als
nouvinguts

La Coordinadora
Anticementiri Nuclear ha
lliurat aquest dimecres
passat, 14 d’abril, una
carta al president de la
Generalitat, José
Montilla, on se sol·licita
la celebració d'una reu-
nió de treball conjunta
per tal de determinar
diuen, com canalitzar l'o-
posició institucional,
política i social al
cementeri nuclear
d'Ascó. 
En concret, la
Coordinadora vol tractar
amb el President les
accions que apunten que
hauria d'emprendre la
Generalitat de Catalunya
perquè el govern de
l'Estat descarti la candi-
datura d'Ascó tenint en
compte que al país no hi
ha consens institucional,
social, ni polític per aco-
llir el cementiri de resi-
dus nuclears.

La CANC vol
parlar amb el

President Montilla
sobre l’MTC
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Aquest passat dijous, la
Fundació privada
Montsià, amb la seva pre-
sidenta, Marta Cid, acom-
panyada de la coordina-
dora territorial de
Joventut, Montse Perelló,
i del coordinador
d'Habitatge de les Terres
de l'Ebre, David Jarque,
valoraven els cinc anys i
mig de gestió de la Borsa
d'Habitatge del Montsià,
que a finals de 2008 es
va integrar com a servei

dins de l'Oficina Jove, la
primera de Catalunya
impulsada per la
Secretaria de Joventut de
la Generalitat de
Catalunya. L'Oficina Jove
disposa de «finestreta
única» adreçada a la gent
jove  oferint, a més a
més, serveis de treball,
de salut i d’informació, a
banda del servei d’habi-
tatge. 
Fa cinc anys la Secretaria
de Joventut de la
Generalitat de Catalunya i
la Fundació Privada
Montsià signava un con-
veni de col·laboració per
posar en marxa el progra-

ma «Borsa Jove
d'Habitatge».
Posteriorment s'afegia a
aquest servei un conveni
amb Adigsa per la gestió
de la Borsa de Mediació i
Lloguer social. Aquesta
relació i coordinació entre
departaments continua a
dia d'avui donant servei
des de l'Oficina Jove del
Montsià. 
Quan es va inaugurar la
Borsa d'Habitatge del
Montsià, l'objectiu a mig
termini que es va marcar
va ser la captació de 10
habitatges anuals. 
Els resultats assolits han
superat positivament, any

rere any, l'objectiu que
s'havia marcat en el
moment d'iniciar-se
aquest servei. 
No tan sols es tracta de
donar serveis de la
borsa; captació i lloguer
de pisos i tramitació d'a-
juts al lloguer de l'Estat i
de la Generalitat, sinó
que amb la posada en
marxa de nou Decret
d'habitatge 2009/2012
aquestes prestacions
passen a tenir caràcter
permanent (deixen de ser
subvencions o ajut al llo-
guer per convocatòria)
per a totes aquelles per-
sones beneficiàries dels
ajuts al lloguer recone-
guts en anteriors convo-
catòries i es conserven
mentre segueixin reunint
els requisits. Una altra
novetat és la desaparició
del concepte de «col·lec-
tius» i es prioritzen els
nous sol·licitants de la
convocatòria 2010.

REDACCIÓ

Giné, el reconeixement a un gran atleta
El delegat del Govern, Lluís Salvadó,
acompanyat del responsable territo-
rial d'Esports, Jordi Gaseni, oferia

ahir dijous, 15 d'abril, una recepció oficial al maratonià Albert
Giné de Roquetes. Giné va participar del 2 al 12 d'abril en la
25a. edició de la Marathon des Sables, al Marroc. La prova
comptà amb la participació d'un total de 1.050 atletes i Giné
va aconseguir el diploma Finisher, al quedar en el lloc 43.

L’Àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Tortosa por-
tarà a la ciutat, a partir del
proper 23 d'abril, l'exposi-
ció «Construccions Líriques.
Man Ray/Leandre Cristòfol.
L'objecte i l'esperit dadà»,
un diàleg visual entre un
dels referents de les avant-
guardes artístiques del
segle XX, el nordamericà
Man Ray (1890-1976), i
Leandre Cristòfol (1908-
1998), artista lleidatà que,
igual que ho va fer Man Ray,
va fer una importantíssima
aportació plàstica dins dels
corrents del Dadaisme i del
Surrealisme. L'exposició,
adaptada per afavorir la
seva itinerància, s'emmarca
en el programa «Cultura en

Gira» de la Generalitat de
Catalunya amb l'objectiu de
reforçar l'activitat i l'oferta
cultural dels municipis que
s'hi vulguin acollir. 
Aquesta mostra ha estat
produïda pel Museu Jaume
Morera de Lleida en el marc
dels actes de celebració del
centenari del naixement de
l'artista nascut a Os de
Balaguer: «El Museu Jaume
Morera -ha explicat el seu
director, Jesús Navarro- ha
iniciat tot un seguit d'exposi-
cions per copsar les afini-
tats de Cristòfol amb altres
artistes del segle XX i, en el
cas de Man Ray, en mante-
nen de molt importants i
interessants que hem inten-
tat subratllar aquí». 

El dadaisme de Man Ray i 
Leandre Cristòfol aterren a Tortosa

REDACCIÓ

El Govern català ha acordat
enguany concedir la Creu de
Sant Jordi a 32 personalitats
i 13 entitats que s'han desta-
cat pels serveis oferts a
Catalunya en la defensa de la
seva identitat o, més gene-
ralment, en el pla cívic i cultu-
ral. L'acte de lliurament dels
guardons tindrà lloc el dia 21
d'abril al Palau de la
Generalitat. Aquest reconei-
xement és un de les màxi-
mes condecoracions que
pot rebre una persona per
part de la Generalitat de
Catalunya. La distinció es va
crear el 1981 (si bé les pri-
meres distincions no es van
donar fins l'any següent) per

distingir les persones natu-
rals o jurídiques que, pels
seus mèrits, hagin ofert ser-
veis destacats a Catalunya.
Pel que fa a Manuel Pérez
Bonfill (Tortosa, 1926) se li
ha reconegut la seva tasca
com escriptor i professor de
llengua i literatura. Per la
qualitat de la seva obra i
també en reconeixement a la
significada tasca docent que
ha dut a terme des de
Tortosa durant quatre dèca-
des. El seu mestratge i la tra-
jectòria cultural i cívica han
estat de referència a les
Terres de l'Ebre ja des dels
temps de la resistència al
franquisme.

El tortosí Manuel Pérez Bonfill rebrà la Creu
de Sant Jordi el proper 21 d’abril

Aquesta comèdia estarà
dirigida per Ferran
Vidiella. El muntatge té la
intenció de fer viatjar a
l’espectador a un món
irreal. «El triomf de l'a-
mor» va ser la primera
obra que Ferran Vidiella
dirigia, tot i que Tebac és
una companyia amateur
reusenca que treballa des
de fa tres dècades. En el
seu moment Vidiella va
decidir adaptar-la amb
l’objectiu de fer-la molt
més accessible al públic.
Donant-li segons el seu
director «un plus». El nou
muntatge de la compan-
yia gira entorn de l'amor i
dels sentiments, on el joc
de la seducció i la confu-
sió adopta totes les for-

mes imaginables. Vidiella
explicava que tots els
tipus d'amor van desfilant
per l'obra «el romàntic, el
de les feromones, l'apas-
sionat, el desitjat...». Una
princesa es converteix en
la protagonista de la
història i el desterrament
el fil argumental a partir
del qual es desenvoluparà
tot el muntatge, el proble-
ma és que els petits
inconvenients aniran suc-
ceint-se. El Tebac vol que
amb «El triomf de l'amor»
el públic entri en un
conte, en un món líric i
irreal. L'irrealisme arriba
als actors a través del
vestuari que dibuixa la
personalitat de cada pro-
tagonista. Al principi ens
mostraran com són els
personatges per fora i
poc a poc l’espectador
anirà descobrint com són
aquests per dins. Un altre
element fort d’aquesta
posada en escena és el
muntatge que segons el
seu director «té una esce-
nografia d'impacte». «El
triomf de l'amor» és el
punt de partida de la com-
panyia reusenca cap al
seus 30 anys. Al llarg d'a-
quests l'objectiu del
Teatre Estable del Baix
Camp ha estat obrir les
portes a «la gent que té
inquietuds teatrals». Són
molts els actors que han

format part de la compan-
yia des de que va néixer
l'any 1980, alguns han
continuat i d'altres han
seguit la seva carrera per
un altre costat. Marta
Llorens, Helena Tarragó,
Jordi Gómez, Magda
Sabaté, Quim Prats,
Txema Andreu i Jordi
Salvadó interpreten «El

triomf de l'amor», Albert
Merino s’encarregarà, un
cop més, de l'escenogra-
fia, mentre que la respon-
sable del vestuari ha estat
Tona Tarragó. 
En definitiva, una mostra
més que les terres de
l’Ebre aposten pel teatre
amateur de qualitat.

Una història de 
princeses a Alcanar

Demà dissabte, 17
d’abril, la companyia
de Teatre Estable del
Baix Camp (Tebac)
interpretarà dintre de
les XX Jornades de
Teatre de Primavera
d’Alcanar: «El Triomf
de l’Amor», una comè-
dia de Pierre de
Marivaux del s.XVIII a
l’Auditori municipal
José Antonio Valls.

REDACCIO

On el joc de la seducció i la confusió adopta
totes les formes imaginables... Una obra en la
que pot passar de tot menys el que s’espera

Una obra que gira al voltant de l’amor

Pierre de Marivaux, creador de l’obra.
cedida

El delegat del Govern, Lluís Salvadó, felicita a l’atleta després de la seva gran fita.
cedida

La borsa jove d’habitatge  del Montsià fa
valoració dels cinc anys i mig de gestió

Els resultats assolits han superat els objectius inicials.
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PROMOCIONES ESPECIALES
TODO EL AÑO

Abans, diumenge, els rapi-
tencs van perdre a Balaguer
on va repetir-se el guió d’al-
tres jornades. Al minut 20,
2-0 i partit ensorrat. Es cert
que van haver-hi ocasions i
que, amb més encert, el
resultat hagués hagut de
ser un altre. Però a la repre-
sa, els locals van decidir
amb el 3-0 arran d’un penal
que va fer Didac i que va
suposar l’expulsió, per con-
fusió de l’àrbitre, d’Edu
Aguilar. S’ha pogut rectificar
amb les imatges i Edu
Aguilar no fou sancionat.
I dimecres hi havia nova jor-
nada. Els rapitencs, amb
poc públic a l’estadi, van
enfrontar-se al cuer del
grup, l’Olesa. Només valia la
victòria per seguir amb

opcions de permanència. 
I la Rapitenca, molt eficient
en els primers minuts, va fer
el que no ha sabut realitzar
altres dies: obrir el partit als
primers minuts. Va fer-ho
amb els gols de Raül Teixidó
i de Chavero. El partit, amb
el 2-0, fou bastant ensopit.
Malgrat això, la Rapitenca
va poder golejar ampliament
a un equip que va demostrar
amb excreix perquè tanca la
taula.
En els darrers minuts, Edu
Aguilar, aprofitant una cen-
trada magistral de Raül, i
Manel van decidir el 4-0
final. 
La Rapitenca, amb empat a
punts amb el Premià, surt
de la zona de descens direc-
te. Va tornar a guanyar des-
prés de cinc jornades sense
fer-ho (1 punt de 15). 
Però la situació segueix
complicada a l’espera del
partit de diumenge a les 12
hores al camp de la Pobla,
un equip que amb la remun-
tada a Premià s’ha situat a
sis punts. Per tant, amb les
jornades que falten i el

calendari que té la
Rapitenca, diumenge es pre-
senta la final de les finals. O
sigui, el partit més impor-
tant a hores d’ara per poder
conservar esperances.
Jordi Fabregat, tècnic de la
Rapitenca, comentava que
«és un partit vital per
escurçar distàncies i poder
enganxar-nos amb altres
equips quan encara faltarien
tres jornades». Chavero
(s’havia de fer un recurs per

apel.lar la cinquena targeta)
i Mario, expulsat dimecres,
són les sancions. Cristian ja
té l’alta.
El partit és decisiu per la
Rapitenca per evitar el des-
cens directe (després
caldrà esperar les compen-
sacions) i més tenint en
compte que ha de jugar pos-
teriorment contra Santboià,
Hospitalet i Prat.

L’Amposta

L’Amposta, per la seua part,
va guanyar diumenge el
Castelldefels (3-1) en un
duel en què les claus va ser
el bon treball defensiu, l’ac-
tuació de Diego i l’eficàcia
en les ocasions. Yélamos,
de penal, empatava poc
abans del descans amb un
gol important per al desen-
llaç del duel. Gerard, a la
sortida d’un córner, i Edén,
en temps afegit i culminant
un contraatac brillant iniciat
per Diego, va fer el tercer
gol. 
I l’Amposta, amb 49 punts,
viatjava a Vilanova dimecres

amb molta tranquil.litat, tot
al contrari que els locals que
s’hi jugaven la vida. 
«No vam sortir connectats
al partit i ells, en canvi, sí
que van fer-ho perquè esta-
ven molt necessitats. Als pri-
mers minuts ens van fer dos
gols que ja van condicionar.
Posteriorment, vam domi-
nar però fou el Vilanova qui
va tornar a marcar a l’inici
de la segona part. Cal des-
tacar que no vam defallir i
que vam reduir distàncies,
amb els gols de Miguel i de
Yelamos, de penal, però, tot
i insistir, no vam poder
empatar». 
L’Amposta, vuitè amb 49
punts, rebrà diumenge el
Cassà (17 h). Gustavo i
Granados van ser les bai-
xes.

La final de les finals

La Rapitenca va guan-
yar dimecres l’Olesa (4-
0), cuer del grup i, d’a-
questa forma, manté
opcions per salvar-se
del descens directe. 

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca visita la Pobla, rival directe en la lluita per evitar el descens, quan manquen quatre jornades

M.V.

Els de Coch estan a sis
punts de la Rapitenca que,
posteriorment, ha de jugar

contra el Santboià,
l’Hospitalet i el Prat

A sis punts

El Tortosa va estar prop
de guanyar diumenge al
camp de la Muntanyesa, se-
gon classificat (1-1). Al pri-
mer temps va avançar-se
arran d’un penal que va
transformar Alberto. Abans,
amb el 0-0, Quique n’havia
fallat un altre.

A la represa, el conjunt lo-

cal va abocar-s’hi amb un joc
directe. Però el Tortosa, ben
posat i pletòric pel centre de
la defensa, va mantenir l’a-

vantatge. Va ser al minut 82
quan la Muntanyesa va em-
patar. L’empat, tot i que dol
perquè va arribar a darrera
hora, fou un bon resultat. 

Albert Viñas, tècnic del
Tortosa, comentava que «va
ser una llàstima no poder su-
mar els tres punts, però cal
valorar que vam puntuar al
camp d’un equip que no n’ha

cedit cap fins ara al seu
camp». Viñas, del partit de
diumenge a les 17 h. contra
el Tàrrega, explicava que
«ens falten dos o tres victò-
ries per estar tranquils del
descens directe. Per tant,
quan més aviat les fem, mi-
llor. Després ja mirarem les
compensacions». Recio i Su-
bi són dubte pel partit. 

El Tortosa rebrà el Tàrrega, diumenge
Va estar a punt de ser el primer en guanyar enguany al camp de la Muntanyesa (1-1)

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

Raül Teixidó va fer l’1-0, dimecres.

CANAL TE

L’equip roigiblanc
continua compromès per
les possibles
compensacions.

S’ha de seguir
El Tortosa va visitar diu-

menge el matí el camp del
Mercantil de Sabadell (2-1).
El partit fou igualat i així va
estar-hi fins el minut 12 de
la represa quan els locals
van avançar-se en el marca-
dor. El Tortosa va reaccio-
nar bé i va empatar acte se-
guit, amb un gol de Cristian

Ventura. El problema fou,
quan s‘havia fet el més difí-
cil, que els sabadellencs
van marcar poc després el
2-1. Un gol que va pesar
com una llosa i que va aca-
bar sent decisiu.

El Tortosa juvenil, en zona
de descens, rebrà demà el
Cornellà, amb molt en joc.
El partit començarà a les
17.15 hores. 

La permanència en joc
El juvenil rebrà demà el Cornellà (17.15 h)

REDACCIÓ

JUVENIL LLIGA NACIONAL

Dimecres al matí, vaig
veure que el partit entre el
Llagostera i el Benavent es-
tava suspés i que es dispu-
tava la setmana vinent.
Quina suspensió més com-
plicada!. Els motius, se-
gons va publicar El Punt a
Girona, van ser «per baixes
del Llagostera i per no
coincidir amb el partit del
Barça». Més complicada! 

El moment per ajornar
un partit és compromés. El
Llagostera, dimecres, en-
cara no estava del tot alli-
berat de l’amenaça de les
compensacions. El Bena-
vent, per la seua part, es
troba en llocs més delicats.
I clar, pot canviar molt ju-
gar aquest partit dues jor-
nades després que no fer-
ho quan toca. Potser un
avantatge i pot donar peu a
l’especulació. I de retruc, la
Rapitenca està enmig.
Però, deixant clar que vull
pensar que devien haver-hi
motius per la suspensió, és
evident que és complicada
i que pot obrir altres sus-
picàcies de les que possi-
blement ja se’n parla.

Una suspensió
complicada...

L’opinió de Michel
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El Gandesa, situat en la zona mitjana de la taula, va guanyar diu-
menge l’Ascó en un partit en què va haver de remuntar (2-1). Fre-
deric va avançar el conjunt de la Ribera «i vam gaudir, llavors, de
dues o tres opcions per fer el 0-2», deia Miquel Cotaina, tècnic de
l’Ascó. No obstant, cap d’aquestes es va traduir amb gol. I el Gan-
desa, intermitent però a la vegada incisiu, va empatar abans del
descans. I a l’inici de la represa, va consumar la remuntada amb
el 2-1, defensant amb ordre aquest resultat fins el final. Cotaina
afegia que «ens va costar però vam reaccionar amb oportunitats
clares com dues pilotes que van estavellar-se al pal. No obstant,
no vam poder empatar». L’Ascó encara no ha puntuat fora en la
segona volta. Per això no s’acosta a les dues primeres places.

L’Ascó continua sense puntuar fora
de casa en la segona volta de la lliga

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar va empatar diumenge al camp del Cambrils Unió (0-0).
El punts tenien molta valua pels dos equips, per motius diferents. Al
primer temps, el partit va estar igualat, amb molta lluita a la zona
ampla. A la represa, però, l’Alcanar va guanyar metres davant d’un
Cambrils noble però neguitós per la seua situació. Les opcions van
produir-se, però llavors el col.legiat no va encertar. Una rematada d’I-
van Romeu “va traure-la un defensa local quan la pilota ja havia en-
trat. Ni ell ni el seu assistent van donar el gol. Després també va ha-
ver-hi un penal a Paulo que no fou assenyalat. Així mateix, vam tenir
altres arribades amb possibilitats per guanyar”, recordaven des d’Al-
canar. L’equip blauigrana fa cinc jornades que no perd i seguirà a la
pomada si diumenge fa bo l’empat a casa, contra la Canonja.

Decisions arbitrals a la represa priven a
l’Alcanar d’assolir el triomf

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Cava va empatar diumenge passat al camp del Vilaseca
(0-0). Robert Cantó comentava que «vam tenir diverses oca-
sions, però ells també van crear-les. Per tant, l’empat potser
just, tal com va anar un partit en el que el cert és que no vam
jugar bé». L’empat deixa a la Cava a sis punts del liderat, en la
quarta plaça. I diumenge, visita el CF la Sénia, en el segon des-
plaçament seguit. Un partit que pot marcar les opcions del con-
junt del Baix Ebre de mantenir-se directament lligat als dos pri-
mers, tenint en compte el calendari que es presenta
posteriorment, amb els enfrontaments contra el Catalònia i el lí-
der Remolins-Bítem. La Sénia, ferm en la segona volta, va veu-
re trencada la seua ratxa diumenge a Valls on va caure golejat
(4-0). Els vallencs, segons, van decidir al primer temps. 

La Cava afronta el segon
desplaçament seguit, a la Sénia

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia, que diumenge va perdre al camp de l’Ampolla (1-
0), «en un partit en el que va influir el vent i en el que al primer
temps nosaltres vam dur la iniciativa, disposant d’opcions com
una rematada al pal. La represa va ser més de l’Ampolla que
aviat va fer el gol. Vam intentar-ho però el joc fou més travat i
va ser complicat poder arribar amb perill. Ells van estar ben po-
sats en defensa». El Cata rebrà diumenge el Valls, segon classi-
ficat. Serà una prova per la seua trajectòria ascendent al seu
camp on han guanyat els darrers set partits. Els de Camarero
poden ser jutges de la lliga i és que en les set jornades que fal-
ten, jugaran diumenge (17 h) contra el Valls, visitaran el CD la
Cava i s’enfrontaran al Remolins-Bítem i el Reddis.

Un Valls en plena ratxa posarà a prova
la solvència del Cata a la Santa Creu

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana afrontava una final, diumenge passat, contra l’Hospita-
let, rival directe en la lluita per la permanència. Una derrota ha-
gués estat gairebé decisiva. Però l’equip aldeà va reaccionar i,
amb molt bona actitud, va remuntar una confrontació que va
complicar-se molt aviat quan els visitants, arran d’una errada lo-
cal, s’avançaven en el marcador. Rallo establir l’empat i premia-
va l’esforç aldeà. A la represa, Albert i Sergi van confirmar una
remuntada que significa un triomf amb molt de valor perquè era
contra un rival directe i també perquè permet mantenir opcions
de fugir de places de compensació. Així mateix,trenca la ratxa
negativa i fa recuperar l’autoestima. Diumenge, una altra final,
contra el Vila-seca, un partit de característiques similars. 

L’Aldeana, en el debut de Papaseit a
casa, guanya tres mesos després

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona va perdre diumenge passat al camp de la Canonja
(2-0). Un triomf vital per a l’equip de Jordi Rojas que està im-
mers en una crisi de resultats i, a la vegada, també econòmics,
com la majoria. Viu limitat de jugadors i això s’acusa. Per tot
plegat, els tres punts són d’or per al conjunt del camp del Ta-
rragona. 

Una indecisió al darrera va condemnar a l’Ulldecona que,
posteriorment, va reaccionar i va tenir la millor opció amb una
acció d’Albert. I quan més abocat estava, el conjunt local va
sentenciar ja al final. Fou la segona derrota de l’equip que en-
trena Rogelio en la segona volta. En la jornada vinent, diumen-
ge, rebrà el Torredembarra.

Segona derrota de l’Ulldecona, en
la segona volta del campionat

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Una lesió va impedir-li entrar
en competició a l’inici de la
temporada. Fins el desembre
no va poder recuperar-se.
Des de llavors, no obstant,
l’ampostí Josep Becerra no ha
pogut debutar encara amb el
club de la Terra Ferma: “la ve-

ritat és que la lesió al pubis
que vaig tenir no va ajudar al
principi i ara l’oportunitat tar-
da. De totes formes, estic tre-
ballant amb molta il.lusió i es-
pero poder tenir-la abans de
que s’acabi el campionat”.

El jove jugador d’Amposta
admet que “sabia que seria

complicat, però el cert és que
tampoc m’esperava no jugar
ni un minut. No obstant, valo-
ro l’experiència i l’aprenentat-
ge del futbol professional. Es-
pero poder jugar en les
jornades que manquen i tenir
més sort en la temporada vi-
nent, on pugui jugar”.

Josep Becerra confia en tenir la
seua oportunitat

El jove ampostí, ara al Lleida, no ha pogut debutar en la lliga

REDACCIÓ

ACTUALITAT

El Roquetenc va perdre en
la jornada passada al camp
del Cervera (3-1). Un partit
que va decidir-se en un primer
temps que va ser «nefast per
la nostra part. Tot i haver-ho
parlat que era clau, com tots
els que manquen, i que haví-

em de jugar amb agressivitat,
a la primera meitat no vam fer-
ho», deia el tècnic Guillermo
Camarero. El Cervera, en deu
minuts, va sentenciar amb el
3-0. A la represa, «vam millo-
rar i vam reaccionar tenint op-
cions a més de gol» però ja
era tard. «La segona part vam
estar bé però estic insatisfet,

en general, del partit», comen-
tava Guillermo.

La situació és complicada.
«Seguirem lluitant tenint clar
que hem de guanyar els par-
tits de casa i intentar traure al-
guna cosa fora. Tres dels qua-
tre partits que ens falten jugar
al nostre camp són contra ri-
val directes. Per tant, co-

mençant pel primer contra el
Morell, no podem fallar. Es bà-
sic per poder tenir opcions,
considerant també que hi ha
altres enfrontaments entre ri-
vals de la part baixa, entre
ells, en el que queda de lliga».
Javi Asín va lesionar-se diven-
dres a l’entrenament. Serà bai-
xa en les properes setmanes.

El Roquetenc rebrà a El Morell sense
marge per cometre més errades

Javi Asín, amb una lesió al genoll, serà baixa les properes setmanes

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

El líder té una nova prova
diumenge vinent, en el derbi
contra l’Ampolla. Un equip,
l’ampollero, que viu amb més
tranquil.litat després del triomf
de diumenge passat contra el
Catalònia, amb gol de Paco
Casas (1-0). «Vam jugar contra
un gran equip que al primer
temps va estar ben posat i va

gaudir d’opcions, amb una re-
matada al pal. A la represa, no-
saltres vam marcar aviat i vam
fer un gran treball, amb ofici,
mantenint així l’avantatge»,
deia Angel Garcia, tècnic de
l’Ampolla. Amb la victòria, des-
prés de tres jornades sense
aconseguir-la, els ampolleros
s’allunyen del malsons dels
descensos compensats.

El Remolins-Bítem, per la
seua part, va vèncer amb
solvència al camp del duer, l’I-
comar (1-5). Una jugada d’Emi-
li va suposar un penal que Jo-
ta va transformar amb el 0-1.
Marc Baiges, amb un gran gol,
va establir el 0-2 abans del
descans. Llavors, dos juga-
dors locals foren expulsats per
protestar. A la represa no va

haver-hi partit. Reyes, Castells,
a la sortida d’un córner, i Na-
cho van marcar els altres gols.
Els de Bítem enfilen les darre-
res com a líders: «les sensa-
cions són positives, primer per
la situació que estem, i des-
prés per tot el que hem fet
fins ara. Crec que l'objectiu
està complert, tot el que ens
queda és gaudir del futbol; la
pressió per guanyar ja ha pas-
sat. Gaudirem entrenant i ju-
gant. Tot el que ve ara és un
premi per al jugador», explica-
va Nacho Pérez, entrenador
de la UE Remolins-Bítem.

El líder rep l’Ampolla, en el derbi
Els de Nacho van guanyar a Icomar i l’Ampolla, al Catalònia

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Becerra, quan jugava amb l’Amposta.

ME

El partit es disputarà
demà dissabte a les 16.30
hores. Els dos equips
estan en zona de descens.

Descens
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El Corbera, després de vèncer al camp d’El Perelló, rebia amb
molta moral el Batea, en el derbi de la Terra Alta. 
El partit, intens obert i emocionant, va respondre a les expec-
tatives i tots dos equips van gaudir d’opcions, acabant amb
empat a un gol. El resultat, per moments, no va convèncer a
ningú i és que el Batea, amb el 0-1, recorda dues oportunitats
per haver encarrilat el duel. El Corbera, per la seua part, tam-
bé va tenir ocasions per haver guanyat un cop havia fet l’em-
pat.

El Batea va recuperar jugadors després del descans per la
Setmana Santa. En la jornada vinent rebrà el Santa Bàrbara
mentre que el Corbera es desplaçarà al camp del Camarles. 

L’altre derbi de la Terra Alta, entre el
Corbera i el Batea, acaba amb empat

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Masdenverge va fer un altre pas endavant en el seu camí
per la permanència en guanyar al camp del filial de l’Amposta
(0-1). L’equip arlequinat fa quatre jornades que no perd (8
punts de 12) i, d’aquesta manera, s’ha allunyat de les places
de descens. Tot i que la permanència encara s’ha de confir-
mar, és ara més prop, amb aquests resultats. 
Del partit de diumenge, cal destacar que el porter del
Masdenverge, Rafel, va aturar un penal amb el 0-0, una acció
clau en el desenvolupament d’un duel que va disputar-se en
acabar el primer equip de l’Amposta el seu partit amb el
Castelldefels. La manca d’encert local i la bona feina dels visi-
tants, amb eficàcia en el gol, van decidir. El filial ampostí ha
baixat darrerament pel que respecta els resultats. 

Pas endavant del Masdenverge, en la
visita al camp de l’Amposta (0-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Flix va guanyar dissabte a Tivenys en un partit amb doble valor
per l’ascens. Els locals, un xic precipitats al primer temps, van acu-
sar la responsabilitat del compromís i, tot i tenir opcions, com un
possible penal a Pau no xiulat, van haver de declinar davant de l’e-
fectivitat d’un Flix que al contraatac va ser letal amb el 0-2, gols de
Miguel i de Porta. A la represa, aviat, Pau va marcar l’1-2 i el par-
tit va guanyar en intensitat. El Tivenys va millorar i va assetjar la
porteria rival, amb ocasions com una rematada al pal. Però no va
empatar i ara es queda a cinc punts de la tercera plaça que ocu-
pa un Flix que, diumenge, rebrà el Móra la Nova, segon classificat,
en un duel clau. Com també ho serà el que disputaran el Ginestar,
en dinàmica negativa i que s’ho juga tot, i el líder Roquetenc. 

El Flix afronta un partit clau davant el
Móra la Nova i el líder visita Ginestar

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

L’Horta va guanyar diumenge el Camarles en un duel amb doble
valor en la lluita per la segona plaça de la taula classificatòria (3-
0). El partit va estar igualat al primer temps quan el Camarles,
ben posat, va mantenir-se dins del mateix. Però a la represa, dos
gols gairebé seguits de l’Horta van suposar el 2-0 i el Camarles
ja no va poder reaccionar. El triomf té més valor perquè a més de
servir-li a l’Horta per mantenir la quarta plaça, prop de la segona,
deixa un rival directe en la lluita, el Camarles, més enrera. A més,
els de Chema fan un punt i seguit en la ratxa de resultats. 16 jor-
nades sense perdre, 11 victòries i les darreres sis consecutives.
Una trajectòria impecable i que diumenge pot fer una volta a Mas-
denverge, amb la visita a l’últim equip que va guanyar l’Horta en
la present temporada.

L’Horta, que no descarta la promoció,
pot fer una volta que no perd

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla va guanyar la seua visita a Deltebre (1-3), en un par-
tit que representava la tornada de Juanjo Balfegó, tècnic de la
Cala, al camp de l’equip que va pujar en un ascens històric a
la Primera regional. Els visitants van avançar-se amb un gol
molt protestat pels locals que van reclamar mans de Jordi
Rovira. L’àrbitre va concedir el gol i això va crispar els ànims i
va accentuar les queixes del Deltebre cap el col.legiat que, a
més, va expulsar dos jugadors locals. L’Ametlla, a la represa,
superioritat numèrica, va sentenciar amb el gols de Tono, que
també s’enfrontava al seu exequip, i de Morillo. Amb aquest
triomf, els de Balfegó reaccionen després de tres jornades
sense guanyar i sense marcar. Tornen a estar vius en la lluita
per la segona plaça, però per poder seguir fent-ho s’han de
recuperar a casa. El Deltebre segueix sense poder refer-se. 

L’Ametlla no perd pistonada i es manté
lligat en la lluita per la segona plaça

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Vilalba va visitar el Pinell (2-1), en un dels derbis de la Terra Al-
ta que suposava el debut de Manel Landa a la seua banqueta. El
Pinell, més incisiu al primer temps, va avançar-se amb els gols de
Sergi Rodriguez i de David. Però el Vilalba va refer-se a la repre-
sa quan va dur la inciativa. «Vam tenir ocasions a més de dos pe-
nals que l’àrbitre, que no va agradar a ningú, no va xiular», deia
Landa. Salva (79’) feia el 2-1 i aportava emoció fins en un final un
xic tens i ajustat. El Vilalba presenta la novetat d’Alex Peña, davan-
ter que va estar al Vilanova i al Sitges i que jugava a la Segona re-
gional barcelonina. Tot i que es busquen més fitxatges, aquesta
setmana no se n’esperava cap per rebre el líder: «estem il.lusio-
nats per intentar sorpendre’l. N’hem parlat molt i, a més que ne-
cessiten els punts per sortir de baix, els jugadors estan motivats». 

El Vilalba, que ha fitxat Alex Peña,
«motivat per poder frenar el líder»

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El MIC ha arribat enguany a la
desena edició. El torneig
internacional, que es celebra
a la Costa Brava a la
Setmana Santa, està més
que consolidat i disposa d’un
prestigi mundial. El tècnic de
Bítem, Juanjo Rovira, director
del MIC, feia una bona valora-

ció: «el més important és
que, quan els equips marxen,
ens comuniquen que l’any
vinent volen tornar, que han
estat força bé destacant el
nivell organitzatiu així com
l’esportiu. Les enqüestes que
s’han fet també indiquen que,
tot i que sempre cal millorar,
les coses s’han fet ben fetes.

El MIC 2010 ha estat millor
que el 2009 i l’objectiu és
que el proper encara sigui
millor». Les finals van ser
transmesses per televisions
locals i també nacionals, un
fet que remarca la dimensió
del MIC. 
La participació ebrenca es va
saldar amb la selecció aleví
passant a la segona fase
com a tercer i enfrontant-se
al Barça, subcampió, sent
aquesta una experiència ino-
blidable. El Tortosa juvenil va
caure, als penals, als quarts
de la fase de consolació.

«L’objectiu és que el proper
encara sigui millor»

Bona valoració del MIC 2010
REDACCIÓ

JUANJO ROVIRA, DIRECTOR

La temporada del rècord
està a punt de ser-ho del tot.
L’equip referent del futbol
modest català, la UE Jesús i
Maria, està a dos punts de
proclamar-se campió.
Diumenge, podria ser-ho. En
la jornada passada va com-
plir, tot i les dificultats que va
oposar el R.Bítem B, però els

altres resultats no el van afa-
vorir. No obstant, la fita està
prop. I els rècords s’acumu-
len. Fins ara, tots els partits a
l’Aube es compten amb victò-
ries. 
Els de Bítem, diumenge, van
avançar-se en el marcador
amb un gol de Sisco, que va
aprofitar una jugada de
Pulgarin. El Jesús i Maria,

poc a poc, va reaccionar. La
pressió de poder ser campió
es va notar en l’ambient. I l’e-
quip va jugar un xic precipi-
tat. No obstant això, abans
del descans va tenir opcions
i va empatar amb un gol de
Sebas, després que Joan evi-
tés el 0-2 a peu de David
Martínez. A la represa, els
locals van accelerar el ritme i

van assetjar la porteria visi-
tant. Nando porter dels de
Bítem va estar molt encertat
i va evitar-ho tot, juntament
amb els seus companys.
Però a manca d’un quart va
aparèixer el Killer Ferreres,
aprofitant una assistència
magistral d’Albert, va batre
amb qualitat a Nando. Euforia
i el títol que ja està aquí. 

Dos punts per al gran somni de la
Unió Esportiva Jesús i Maria

Els de David Torres van guanyar el R. Bítem B (2-1)
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El J. i Maria, únic equip
invicte del futbol català,
juga a Vilalba on depèn
d’ell per ser campió

Falten set jornades

Francesc Hipp, president
del Flix, va anunciar aquesta
setmana que el dia 7 de
maig, el president de la Fe-
deració Catalana de Futbol,
Jordi Casals, el directiu, Xavi
Torres, i el Defensor del
Club, Sergi Albert, estaran a
la localitat de la Ribera per
oferir una xerrada informati-
va al clubs comarcals i a tot-
hom que ho desitji en gene-
ral.

El president de la
FCF, a Flix

El dia 7 de maig

El Perelló va assolir un triomf de mèrit que li serveix per
recuperar-se després de la derrota de la jornada anterior
contra el Corbera. Ivan Montes i Jonatan van marcar els
gols en un partit, com tots els que es disputen a Santa Bàr-
bara, que fou marcat pels pocs espais que deixa les dimen-
sions del camp. La defensa visitant no va donar opció a la
davantera local. D’aquesta forma, els de Harry sumen 56
punts. Diumenge, partit clau contra el Pinell. Per la seua
part, el S. Bàrbara veu frenada l’escalada de la segona vol-
ta del campionat. D’altra banda, l’Olímpic també va guanyar,
a la Ràpita (0-1). Un gol d’Agustí va valdre tres punts d’or
per als de Narcís que van patir per l’ajustat del marcador
però que van assolir un altre triomf que els manté empatats
a punts amb el Perelló, a la segona plaça. 

El Perelló va guanyar a S. Bàrbara (0-2)
i l’Olímpic a la Ràpita (0-1)

No van perdonar

Una acció del partit entre el Barça i la Selecció ebrenca alevins, al MIC.
MIC/Adrià Fontanet
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PRÒXIMA JORNADA
diumenge

Ametlla-Rapitenca (16 h)
Vilalba-Jesús i Maria (17 h)

Perelló-Pinell (17 h)
Batea-Santa Bàrbara (17 h)
Camarles-Corbera (17.30 h)
Masdenverge-Horta (17 h)
Olímpic-Amposta (17 h)
Deltebre-Benifallet (17 h)

RESULTATS
27a jornada Segona regional

Benifallet-Aldeana 3-0

Deltebre-Ametlla 1-3

Jesús i Maria-Remolins Bítem 2-1

Pinell-Vilalba 2-1

S. Bàrbara-Perelló 0-2

Corbera-Batea 1-1

Horta-Camarles 3-0

Rapitenca-Olímpic 0-1

Amposta-Masdenverge 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 27 87 26 73

2. Perelló 27 58 39 53

3. Olímpic   27 57 34 53

4. Horta 27 53 30 51

5.  Pinell  27 55 36 49

6. L’Ametlla 27 46 32 49

7. Camarles  27 44 43 45

8. Batea 27 48 32 44

9. Amposta 27 42 37 38

10. S. Bàrbara 27 59 39 37

11. Corbera 27 50 45 36

12. Deltebre 27 45 45 34

13. Rapitenca 27 55 49 31

14. Masdenverge 27 32 50 28

15. Benifallet 27 38 62 22

16. Rem. Bítem 27 33 63 20

17. Vilalba 27 27 59 19

18. Aldeana (retirat) 27 20 128 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
26a jornada Tercera regional

Mora Nova-Benissanet 1-1

Roquetenc-Catalònia 3-3

Campredó-Ulldecona 2-1

Tivenys-Flix 1-2

Alcanar-Rasquera 0-2

Fatarella-Jesús i Maria 2-3

Godall-Torre Espanyol 5-0

Tivissa-Ginestar 2-0

Atlas Tortosa-Arnes 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 26 74 30 57

2. Móra Nova 26 43 18 54

3. Flix 26 73 36 52

4. Campredó 26 49 26 49

5. Ginestar 26 72 43 47

6. Tivenys 26 65 37 47

7. Godall 26 56 39 47

8. Alcanar 26 42 31 46

9. Benissanet 26 43 42 40

10. Catalònia 26 41 34 38

11. Atlas Tortosa 26 41 38 32

12. Tivissa 26 49 61 32

13. Fatarella 26 39 60 31

14. Rasquera 26 45 69 24

15. Ulldecona 26 34 53 21

16. Arnes 26 32 59 21

17. Jesús i Maria 26 34 78 16

18. Torre Espanyol 26 19 97 3 

Tercera regional

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 27 80 43 56

2. Valls 27 60 34 54

3. Reddis 27 56 33 52

4. la Cava 27 59 38 50

5. Alcanar 27 52 34 46

6. Ascó 27 46 38 46

7. Gandesa 27 52 44 43

8. la Sénia 27 42 35 42

9. Catalònia 27 62 38 41

10. Ulldecona 27 47 50 41

11. Ampolla 27 37 38 37

12. Canonja 27 39 50 37

13. Torredemb. 27 45 47 35

14. Aldeana 27 35 57 25

15. Cambrils U. 27 35 65 25

16. Vilaseca 27 23 51 19

17. Hospitalet 27 29 60 19

18. Icomar 27 26 70 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Roquetenc-Morell (dis 16.30 h)

Camp Clar-Vista Alegre

Alcarràs-Ol. Can Fatjó

Torreforta-Viladecans

Horta-St. Ildefons

Pub. Cases-Mollerussa

Martorell-Cervera

Canyelles-Sitges

Cambrils-Catllar

RESULTATS

27 jornada, Regional preferent

Catllar-Camp Clar 1-0

Olim. Can Fatjó-Cambrils         1-0

Sant Ildefons-Alcarràs 2-0

Mollerussa-Horta 0-0

Cervera-Roquetenc 3-1

Viladecans-Martorell 3-0

Canyelles-Torreforta 3-2

Sitges-Vista Alegre 0-1

Morell-Pub Cases 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 27 58 27 64

2. Horta        27 44 15 54

3. Vista Alegre 27 55 37 50

4. Pub. Cases 27 47 46 44

5. Sant Ildefons 27 54 40 42

6. Cervera 27 42 40 42

7. Canyelles 27 55 59 40

8. Catllar 27 37 50 37

9. Alcarràs 27 39 40 36

10. Mollerussa 27 42 45 36

11. Camp Clar 27 49 45 35

12. Cambrils 27 39 38 35

13. Torreforta 27 32 31 33

14. Sitges          27 36 42 32

15. Morell  27 33 37 31

16. Roquetenc   27 30 41 28

17. Viladecans 27 29 42 28

18. Martorell 27 28 74 6

Regional preferent

Una acció del partit de dissabte, entre el Tivenys i el Flix.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

PRÒXIMA JORNADA  
Manlleu-Prat

Hospitalet-Blanes
Santboià-Premià

Pobla Mafumet-Rapitenca
Olesa-Castelldefels
Balaguer-Vilanova
Amposta-Cassà

Palamós-Llagostera
Benavent-Cornellà

Europa-Reus

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 34 21 11 2 64 13 74
2.  Reus 34 22 7 5 66 23 73
3. Prat 34 17 9 8 54 31 60
4. Santboià 33 16 10 7 56 40 58
5. Cornellà 34 14 12 8 37 38 54
6. Europa 34 13 14 7 54 45 53
7. Manlleu 34 12 15 7 42 35 51
8. Amposta 34 12 13 9 55 52 43
9. Balaguer 34 12 10 12 51 45 46
10. Llagostera 33 11 11 11 42 38 44
11. Castelldefels 34 12 7 15 48 57 43
12. Palamós 34 12 6 16 39 47 42
13. Cassà 34 10 10 14 46 54 40
14. Pobla Mafumet 34 10 9 15 42 51 39
15. Vilanova 34 10 9 15 42 52 39
16. Benavent 33 9 9 15 41 63 36
17. Rapitenca 34 9 6 19 44 63 33
18. Premià 34 8 9 17 32 44 33
19. Blanes 34 7 6 21 41 71 27
20. Olesa 33 4 11 18 24 58 23

Tercera divisió RESULTATS
33a jornada, Tercera divisió

Castelldefels-Balaguer 3-2
Premià-Pobla Mafumet 2-4
Vilanova-Amposta 3-2
Reus-Manlleu 4-1
Blanes-Santboià 2-3
Rapitenca-Olesa 4-0
Cassà-Palamós 2-1
Prat-Hospitalet 1-1
Cornellà-Europa 2-2
Llagostera-Benavent 21/4

PRÒXIMA JORNADA 
Tortosa-Tàrrega

San Cristobal-Vilassar
Peralada-Sants

Poble Sec-Masnou
Banyoles-Gramenet
Santfeliuenc-Iberiana
Vilafranca-Igualada

Rubí-Guíxols
Mataró-Marianao

Montcada-Muntanyesa

RESULTATS
30 jornada, Primera catalana

Marianao-Montcada 3-3

Gramenet-Santfeliuenc 1-2

Vilassar-Peralada 1-0

Sants-Poble Sec 4-1

Masnou-Banyoles 4-1

Iberiana-Vilafranca 1-2

Muntanyesa-Tortosa 1-1

Tàrrega-S. Cristobal 0-1

Igualada-Rubí 2-2

Guíxols-Mataró 1-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 30 49 22 64

2. Muntanyesa 30 45 29 54

3.  Masnou 30 53 35 52

4. Gramenet 30 52 34 50

5. S. Cristobal 30 40 27 50

6. Santfeliuenc 30 41 33 50

7. Igualada 30 45 43 49

8. Sants 30 48 39 44

9. Rubí 30 51 38 44

10. Tàrrega 30 37 34 43

11. Peralada 30 38 47 41

12. Guíxols 30 34 33 39

13. Poble Sec 30 51 55 37

14. Tortosa  30 32 39 37

15. Montcada 30 37 44 35

16. Iberiana  30 42 50 32

17. Banyoles 30 27 50 31

18. Vilassar 30 28 56 27

19. Marianao 30 33 55 26

20. Mataró 30 33 53 19

El Flix va obtenir una
victòria amb doble valor
en la lluita per l’ascens a
la Segona regional, al
camp del Tivenys(1-2)

Pas endavant

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Reddis-Icomar (17 h)
diumenge

la Sénia-la Cava (16 h)
Catalònia-Valls (17 h)

Rem.Bítem-Ampolla (17 h)
Ulldecona-Torredembarra (17 h)

Alcanar-Canonja (17 h)
Ascó-Cambrils U (17 h)

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

RESULTATS

27 jornada, Primera regional

Torredem.-Reddis 3-1

Icomar-Rem. Bítem    1-5

Canonja-Ulldecona      2-0

Cambrils U.-Alcanar    0-0

Valls-la Sénia            4-0

Vilaseca-la Cava      0-0

Ampolla-Catalònia 1-0

Gandesa-Ascó 2-1

Aldeana-Hospitalet 3-1
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Es tracta d'una iniciativa
que ja s'havia fet fa alguns
anys i que té per objectiu
reconèixer «el treball, l’es-
forç i la dedicació dels
esportistes de casa nos-
tra», segons ha explicat
l'alcalde de la capital del
Baix Ebre, Ferran Bel. 
El regidor d'Esports i pre-
sident de Tortosasport,
Pere Panisello, ha dit que
si l'impuls a les activitats
esportives durant tot l'any

i la construcció de nous
equipaments és important,

també ho és el reconeixe-
ment dels mèrits dels

esportistes, dels seus
clubs, famílies i patrocina-
dors.
La festa començarà a par-
tir de les 21 hores amb el
reconeixement als 25
nominats pels diferents
clubs i entitats de la ciutat,
pas previ al lliurament dels
dos premis, noi i noia, al
millor esportista de l'any. 
La vetllada continuarà amb
un sopar i amb l'actuació
del showman televisiu Pep
Plaza, popular per les
seves imitacions de Josep
Guardiola al programa de
TV3 Crackòvia.
El jurat que ha de dirimir
sobre els nominats pels
diferents clubs està for-
mat per vuit periodistes
esportius, a més del
gerent i president de
Tortosasport.

Tortosa recupera una festa per
reconèixer els millors esportistes locals

L’Ajuntament de Torto-
sa ha organitzat per a
demà dissabte, a les
21 hores i al Pavelló Fi-
ral, la Festa per esco-
llir el Millor Esportista
2009.

ACTUALITAT

El Pavelló Firal acull demà dissabte la Festa Millor Esportista de Tortosa 2009

REDACCIÓ

El cap de setmana passat el
Pavelló Municipal de Tortosa
acollia la Copa Catalana de
Clubs (equips i grups), compe-
tició inscrita a la Federació
Esportiva Catalana de Twirling
i que compta amb el suport
de la Secretaria General de
l'Esport, amb la col·laboració
de l'Ajuntament de Tortosa,
Tortosasport, Diputació de
Tarragona i el Consell
Comarcal del Baix Ebre.
L'encontre va aplegar a més
de 300 esportistes proce-
dents d'onze entitats ubicades
a Amposta, Tortosa,
Ulldecona, Deltebre, Santa
Bàrbara, Magraners,
Alcalaten, Maçanet de la
Selva, Costa-Brava i Badalona. 
Amb 834 punts el primer lloc
de la classificació general va
ser per al Club Twirling Costa
Brava;  seguit del Club Twirling
Tortosa, amb 759 punts i el
Club Twirling Amposta, amb
346. El certamen va comptar
amb la participació de les
categories juvenil, júnior,
sènior i adults. Els twirlers van
participar en diferents modali-

tats: per equips, grups, pare-
lles i individuals (un i dos bas-
tons).
La presentació del certamen
va anar a càrrec del President
del Club Twirling Tortosa, Joan
Montpel; l'Alcalde de Tortosa,
Ferran Bel; la Presidenta de la
Federació Catalana de
Twirling, Núria Pla; el President
del Consell Comarcal del Baix
Ebre, Dani Andreu; el Regidor
d'Esports i Vicepresident
Territorial de la Diputació de
Tarragona, Pere Panisello i el
Representant Territorial de
l'Esport a les Terres de l'Ebre,
Jordi Gaseni, que destacà la
importància d'events d'aques-
tes característiques per al
territori i «el fet que la modali-
tat esportiva del Twirling està
fortament arrelada al territori
ebrenc, contribuint de manera
important a la formació de la
Selecció Catalana que tants
èxits ha aconseguit en les
darreres temporades». La pro-
pera cita de Twirling a les
Terres de l'Ebre tindrà lloc els
dies 1 i 2 de maig a
Ulldecona, amb les Finals
Territorials Tarragona-Lleida.

Copa Catalana
Els tres primers: Costa Brava, Tortosa i Amposta

REDACCIÓ

TWIRLING

-Albert Montañés va
superar Marin Cilic
(Croàcia) en la tercera
ronda del Màster de
Montecarlo de tennis,
guanyant per 6-4 i 6-4.
-Adam Raga va vèncer a
Eivissa, acabant per davant
del líder Toni Bou i ara s’a-
costa a la general al primer
lloc de l’estatal de trial,
sent segon a dos punts de
Bou.
-El CH Amposta jugarà
davant del Cornellà i l’Ascó,
a la Copa Catalana. Aquest
cap de setmana, primer
partit del 3x1 a la pista de
l’Ascó. 
-El CD la Cava femení

s’ha proclamat campió de
la lliga ebrenca, tot i el
resultat de la penúltima jor-
nada quan va perdre amb
la Rapitenca 1-2. 
-Joan Alcoba fou quinzè a
l’estatal per categories de
tir al plat celebrat a
Granada.
-Ahmed El Qayed (UEC
Tortosa), en categoria mas-
culina, i Ragna Debats
(CE Xerta) en categoria
femenina, van imposar-se
en la «Marató la Fageda»
de la Sénia. La propera cita
del circuit ebrenc de cur-
ses de muntanya serà el
25 d’abril a Xerta amb la «III
Cursa de les Fonts». 

Albert Montanés, endavant a Montecarlo

BREUS

Catalunya ha estat la pri-
mera comunitat de l'Estat
en celebrar el DMAF (Dia
Mundial de l'activitat
Física), amb diverses activi-
tats que han tingut lloc des
del passat dia 6 d'abril per
diverses poblacions del
territori català com
Deltebre, Reus, Tàrrega,
Tremp, Manlleu, Ripoll,
Gavà o Masnou. 
Així, Deltebre, el passat
dissabte dia 10 va comp-
tar amb la presència del
màxim responsable de l'es-
port a les Terres de l'Ebre,

Jordi Gaseni, que va donar
inici a una jornada d'activi-
tats planificades seguint
les recomanacions del Pla
d'Activitat Física Esport i
Salut (PAFES), que van
aplegar a desenes de per-
sones, de totes les edats,
que van voler donar suport
a la causa, entre aquestes
l’Alcalde Gervasi Aspa.
El programa d'activitats va
incloure una caminada ofi-
cial d'uns 1.500 metres
pel passeig fluvial de
Deltebre, una tirada de bir-
les i activitats fluvials pel
riu Ebre amb piragua i llaüt.

Dia Mundial de l’Activitat Física
REDACCIÓ

Una de les activitats del Dia Mundial de l’Activitat Física, a Deltebre.
Cedida

Presentació de la Festa per escollir el Millor Esportista 2009.

Cedida

Cerimònia d’obertura de la Copa Catalana de Clubs.
Cedida

El passat dissabte 10 d'a-
bril, el Pavelló Poliesportiu
Municipal de L'Ametlla de
Mar allotjà la 2ª Fase del
Campionat Territorial de
Gimnàstica Rítmica dels
Jocs Esportius en Edat
Escolar de Catalunya. 
Les 92 actuacions indivi-
duals i de conjunts es realit-
zaren durant tot el matí del
passat dissabte en el marc
de les instal·lacions de
L'Ametlla de Mar davant
d'una concorreguda

assistència d'espectadors.
La competició es desenvo-
lupà en les categories pre-
benjamí, benjamí, aleví,
infantil i cadet-juvenil, en els
nivells A i B, i en les modali-
tats individual, de conjunts i
d'equips. Afegit a la classifi-
cació per a la fase nacional
de Catalunya es repartiren
premis per a les 3 primeres
classificades en modalitat
individual i de conjunts i per
als 3 primers equips en fun-
ció de la participació en
cada categoria.

Gimnàstica Ritmica
REDACCIÓ

Lliurament de Premis, al Pavelló de l’Ametlla de Mar.
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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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Pollastre amb xampinyons i pinya, o com viatjar amb el paladar. 
El sabor del pollastre amb els bolets i la pinya ens traslladarà amb el gust a continents molt llunyans

Primer de tot, netegeu
els xampinyons i tal leu-
los en làmines o, si no
són gaire grans, a
quarts. Tot seguit, po-
seu- los a coure en una
cassola amb un rajol í
d’ol i  d’ol iva. Mentres-
tant, salpebreu el pollas-
tre i, quan els bolets es-
tiguin a punt, retireu-los
de la cassola i fregiu-hi
els daus de pollastre. Si
cal, hi podeu afegir un
rajolí més d’oli. Quan el
pol lastre estigui cuit,
afegiu els xampinyons a
la cassola i mescleu-ho
bé amb l’ajut d’una culle-
ra de fusta. Finalment,

afegiu-hi la pinya en almí-
var tal lada a trossets
amb el seu suc. Podeu
fer servir llaunetes peti-
tes i posar tot l’almívar,
però si feu servir un pot
gran poseu-ne una mica
menys de la meitat. Dei-
xeu que faci xup-xup tot
junt, procurant que els
ingredients quedin ben
mesclats i ja podeu ser-
vir. També podeu afegir
a la recepta uns trossets
de cansalada o de ba-
con. El pit de pol lastre
deés una part de l'animal
molt consumida i accep-
tada pel públic en gene-
ral, per la seva textura,
més tova que altres
carns, el seu delicat sa-
bor i la seva facilitat per
a consumir- la, per

l 'absència d'ossos. Del
pollastre s'aprofita pràc-
ticament tot, per aquest
motiu es pot preparar de
diverses maneres. El pit
de pol lastre és la part
menys grassa del pollas-
tre, si el cuinen a la plan-
xa amb la finalitat de no
augmentar especialment
les calories del plat, po-
den resultar molt se-
ques. Macerar el pollas-
tre amb herbes
aromàtiques de sabors
suaus ens pot fer gaudir
d'un plat apetitós i baix
en calories, adequat per
a totes les persones,
fins i tot per als més pe-
tits a qui, amb freqüèn-
cia s'oferix el pit de po-
l lastre de de manera
empanada.

«Primentons i Tomates». Avui: Pollastre

Del pollastre s'apro-
fita pràcticament
tot, per aquest mo-
tiu es pot preparar
de diverses mane-
res, avui amb pin-
ya, una recepta que
ens recordarà a la
cuina oriental.

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

No permetis  que la teva actitud  independent  et
provoqui  problemes  amb  els  teus  companys
de tasques . En el  social ,serà  bon moment
per a la teva  expansió.

Taure
20/4 al 19/5

Realitza en el teu  treball d'acord  a les  teves  idees
i els teus  plans  i no permetis  interferències . Fes
un examen  de consciència  i abandona  les actituds
possessives. 

Bessons
20/5 al 21/6

Tindràs  la necessitat  d'ampliar  les teus
coneixements , en l'àmbit professional . No
et  guardis  tots els problemes , parlar-ne
amb els amics  et farà bé. 

Cranc
22/6 al 21/7

Revisa  la forma  que t'estàs  relacionant  amb les per-
sones  amb qui  comparteixes   la teva  vida , deixa
enrere tot el que  contribueixi  a causar  discussions  i
problemes.

Lleó
22/7 al 22/8

Si encara  no tens  parella , és possible que
coneguis  persones  que t'atrauran , però  obre
bé els ulls , perquè  podria  aparèixer algun  pro-
jecte  massa controlador. 

Verge
23/8 al 21/9

Per ara  les idees innovadores  i audaces  et
poden reportar bons beneficis  en el treball .
Però  procura evitar  problemes  amb els
companys  de feina.

Balança
22/9 al 22/10

La teva vida sentimental es farà més intensa , per-
què el teu atractiu  i encant estaran amb magnificèn-
cia. Possibilitats  de que coneguis  una persona
estrangera. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Ves amb compte perquè et veuràs obligat  a
efectuar  molts desplaçaments . Pren totes
les precaucions si has de conduir  qualsevol
tipus  de vehicle. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Tots els canvis que estàs vivint , fan  que el
teu organisme tendeixi  a desgastar-se'n  per
això  , procura  de tant en tant , fer un alt  i
retirar-te  a descansar.

Capricorn
21/12 al 19/01

Sents que has de fer un canvi  per sentir-te
més lliure , però  alhora , tens  por de deixar
la seguretat . La clau  serà  que vagis  fent
les modificacions  a poc a poc.

Aquari
20/1 al 18/2

Comptes amb molta energia  que has  de canalit-
zar  de forma  positiva, perquè  podries  afectar els
teus  nervis. Cuida la teva salut , en especial  si ja
pateixes  de varies.

Peixos
19/2 al 20/3

La teva actitud  està  sent massa  idealista  i
per  això , hauràs  de delegar  en algú que
s'encarregui  de les  coses pràctiques .
Busca el suport dels teus amics.

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

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

Verges Benet, Rosa M. Verges Pauli, 32 (Tortosa) 977440715  

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

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

13º 7°PLUJANÚVOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel: 
a l'extrem sud cobert o molt ennuvolat tota la jornada.
A la resta del territori i fins a primera hora del dia el cel també romandrà
molt ennuvolat o cobert, tot i que al llarg del matí la nuvolositat minvarà de
nord a sud i de cara a migdia el cel quedarà entre poc i mig ennuvolat en
general.
A més a partir de migdia hi haurà núvols de desenvolupament vertical a
zones de muntanya, sobretot del terç nord del Principat. 

Precipitacions: 
de matinada i fins a migdia se n'esperen de febles i disperses a la meitat
nord del país, si bé al llarg del matí les precipitacions s'esvairan del Pirineu
i Prepirineu.
A més, a partir de migdia s'esperen alguns ruixats d'intensitat entre feble i
moderada al terç nord del territori, i també al final del dia a l'extrem sud del
país.
La cota de neu es situarà inicialment entorn els 1400 metres, tot i que pujarà
a partir de migdia fins els 1600 metres. 

Temperatures: 
mínimes semblants o lleugerament més altes. Oscil·laran entre els 1ºC i 5ºC
al Pirineu, entre els 2ºC i 7ºC al Prepirineu i Depressió Central, entre els 4ºC
i 9ºC al Prelitoral, i entre els 7ºC i 12ºC al litoral. Per la seva banda les màxi-
mes seran similars i oscil·laran entre els 9ºC i 14ºC al Pirineu i entre els 13ºC
i 18ºC a la resta del Principat. 

Visibilitat: 
bona en general, tot i que de matinada i fins a primera hora del matí s'espe-
ra la formació de bancs de boirina a fondalades i valls de l'interior. 

Vent: 
a l'interior el vent serà fluix i de direcció variable durant la matinada. La resta
de la jornada predominarà el component sud i est fluix.
Al litoral hi haurà terral matinal i nocturn fluix i predominarà el component
sud i est fluix al centre del dia. 

Estat del mar: 
Costa Brava:
al nord del cap de Creus bufarà tramuntana fluixa al principi i final del dia.
La resta de la jornada s'imposarà el component est fluix.
A la resta del sector hi haurà terral matinal i nocturn amb domini del com-
ponent est al centre del dia, sobretot xaloc.
Al nord del cap de Creus hi haurà mar arrissada al matí amb àrees de mare-
jol a la tarda. A la resta del sector hi haurà entre mar plana i arrissada al
matí, i arrissada amb àrees de marejol a la tarda. 

Costa Central:
terral matinal i nocturn fluix. La resta de la jornada s'imposarà el component
est fluix, sobretot xaloc.
Entre mar plana i arrissada al matí, i arrissada amb àrees de marejol a la
tarda. 

Costa Daurada:
terral matinal i nocturn fluix. La resta de la jornada s'imposarà el component
est fluix, sobretot xaloc.
Entre mar plana i arrissada al matí, i arrissada amb àrees de marejol a la
tarda.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�

      

Bar con piscina en
venta, todo nuevo a
estrenar. Roquetes,
Tortosa, interesados
696143058

Finca con casa refor-
mada de 100 m2 más
1000 m2 de terreno,
m a n a n t i a l 1 0 0 0
litros/h., garage 2
coches, piscina con
depuradora, barba-
coa, huerta y frutales.
Centro ciudad -
Tortosa - interesados
696143058

Pisos con piscina en
venta nuevos a estre-
nar con o sin mue-
bles, sin entrada
desde 500 Û/mes -
Roquetes, Tortosa
,696143058

TREBALL�

   

DIVERSOS�

  

MOTOR�

  

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.

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).

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equipa-
ment de sèrie + extres
(calefacció, aigua calen-
ta, potes reforçades,
estabilitzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, antena TV,
etc. Preu 12.900€

654 375 373Casa tipus dúplex a
Roquetes de 160 m2 , 5
habitacions , 2 banys amb
hidromassatge , cuina , men-
jador sala d'estar . Terrassa .

190.000 euros. 
Ref. CFD20928 
tel 977 720 799

Àtic a Sant Rafael del Riu
de 156 m2 , 2 habitacions
, 1 bany , cuina menjador.
Amplia terrassa. Tot equi-
pat .Pràcticament nou.
Vistes. 180.000 euros .

Ref. CFD20940. 
tel. 977 720 799 

catalunyafincas@telefonica.net

 

            

Tortosa-centre.
PIS-APARTAMENT
de 2 hab., cuina-
menjador i bany.

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

Tortosa.Parcel.la de
3.200 m2 de jardi i terra
d'hort. XALET de 80 m2,

cuina, menjador amb
xemeneia, 3 hab i bany.
Piscina en depuradora, 

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

Bones vistes, a 2 Km del
centre. Preu: 150.000€

977 44 54 97

 

      

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

MOBLAT. 2 HAB., 1 BANY.
Molt prop del centre de

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79
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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

RIERES
IMMOBILIÀRIA

Amposta. Pisos en
lloguer a estrenar
de 2 habitacions
dobles, menjador
amb balconada,

gran cuina-office,
bany complet.

Moblats. Al costat
de col·legis, super-

mercats i zona
comercial. Preu:
425Û/mes Tel:
977249700
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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!

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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Els Ebrelíders, quan ja
només falten tres setmanes
perquè acabi aquesta pri-
mera edició, han estat tot
un èxit. I així podem dir-ho
per la resposta i tot el que
han generat. La seua dimen-
sió, pel gran que ha estat,
era impensable al seu inici.
Uns Premis populars en els
que els propis lectors van
escollir els candidats i, que
posteriorment, des de l’ordi-
nador de casa o de la feina,
els hi han donat vida. En el
seu primer any, han estat
satisfactoris.
Hi ha moltes anècdotes
arran dels Ebrelíders. Tots
aquells que han estat candi-
dats i que, des del primer
dia en què ho han estat, han
fet campanya per recollir
vots les han generades. I és
que les conexions al portal

mesebre.cat ja eren nom-
broses, però les que han
existit fins ara amb els
Ebrelíders han estat espec-
taulars. Molta gent s’ha
implicat. I ha existit i existeix
competició. 
«El primer que faig quan em
llevo pel matí és votar». «Ja
m’has votat als Ebrelíders?».
«Ei, que ens passen davant.
Hem de tenir més vots». 
Són algunes de les expres-
sions que s’han produit en
els darrers mesos entre els
protagonistes d’aquesta
història. 
Les xarxes socials han
estat una bona eina per
reclamar vots. I així s’ha fet.
Avui hem de parlar de la
categoria dels Esports.
Aquí hi ha un exemple clar
de tot el que hem dit ante-
riorment. Oriol Romeu, jove
ulldeconenc que ha debutat
amb el primer equip i que
juga amb el Barça B, ha
estat la referència a
Ulldecona, localitat que s’ha
abocat amb el seu futbolista
emergent. 
Oriol, sobre els Ebreliders,
quan fou el Crack de la
Setmana de Més Ebre, va
explicar que «estic molt
satisfet dels vots i dels
comentaris que m’ha fet la
gent. Es un orgull i s’ha de
valorar una iniciativa com
aquesta, la dels Premis
Ebreliders».
Oriol és líder d’aquesta
categoria des que va
aparèixer com  candidat.
Disposa, tal com es pot
comprovar en les planes
centrals del Més Ebre, d’un
avantatge considerable res-
pecte el segon classificat
que és el Club Twirling

Tortosa, un altre gran refe-
rent. Un cop va entrar
dins dels Ebrelíders, la
capacitat de convocatòria
d’aquesta entitat, encapce-
lada per Joan Mompel i la
seua senyora, Angels, és
molt gran. 
El twirling és sentiment, és
passió, com també ho són
altres esports. I la veritat és

que es nota. Llegir missat-
ges dels que hi ha en la can-
didatura del Club Twirling
Tortosa posa la pel de galli-
na. Missatges d’atletes del
club i d’altra gent que, sent
d’altres clubs, també s’han
implicat i li han donat
suport. Tot i l’embranzida
d’Oriol Romeu, el Club
Twirling Tortosa ha estat a
l’alçada i ha comprovat que
molta gent ha pensat amb
ells. Es indubtable. Aquesta
és una altra de les satisfac-
cions dels Ebreliders. La
sorpresa de saber o de
veure que hi ha gent, en
molts de casos no saps qui,
que t’ha votat. «I qui ha
pogut ser?». 
Doncs algú que et valora
per alguna cosa i que pensa
amb el que fas o has fet. En
la tercera plaça, Ebrencs a
la Illa de la Reunion, un altre
exemple extraordinari de
sacrifici i lliurament.
Autèntic sentiment.
Autèntica passió. El reco-
neixement és, igual com els
altres, molt merescut i així
s’ha entès. Per mig dels
Ebreliders, aquests ebrencs
amants del barranquisme
han estat més populars i ha
hagut molta més gent que
s’ha assabentat del valor
que té el que fan.
Tot plegat, uns Premis inte-
ressants i ben entesos. 
El dia 7 de maig serà la clo-
enda de la pimera edició
amb un acte a l’Auditori de
Tortosa. Serà un gran final
per uns mesos en què els
Ebreliders han estat pre-
sents en moltes tertúlies i
han originat un moviment
social que anima a pensar
en els propers.

Oriol Romeu, el líder dels Esports

Els Premis Ebrelíders arri-
ben a la seua recta final.
El dia 7 de maig, a l’Audi-
tori de Tortosa, es faran
els reconeixements i es
premiarà als guanyadors
d’aquesta iniciativa que,
sense dubte, ha donat
molt que parlar els da-
rrers mesos en el nostre
territori. I també en tot
l’Estat. Fins i tot, a nivell
internacional amb vots re-
buts des d’indrets que poc
podíem imaginar al prin-
cipi. 

El jove ulldeconenc que juga amb el Barça governa aquesta categoria des que fou introduït als EBRELÍDERS

M.V.

Oriol Romeu, jugador ulldeconenc del Barça B.

Cedida

L’ulldeconenc Oriol Romeu, amb tot el suport

de la gent de la seua localitat, és el primer

classificat en la categoria, seguit pel Club

Twirling Tortosa i Ebrencs a la Illa Reunion.

Classificació Esports

EBRELÍDERS

                                        


