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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El PSC de Tortosa comença

a treballar per a les

properes eleccions.

P4

Llum verda a provar

d’explotar les muscleres a

nivell turístic.

P6

Societat

El proper 25-A, Alcanar i

Ulldecona «Decideix».

P9

Esports

La Rapitenca disposa de

270 minuts per evitar el

descens directe.

P10

La Història de les Terres de l'Ebre té la voluntat d'esdevenir una eina ordenadora del màxim nombres de factors histò-
rics, culturals, econòmics, artítics, polítics i socials del territori, per cohesionar les comarques del Baix Ebre, el Montsià,
la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. La Història de les Terres de l'Ebre compta amb l'historiador Josep Sánchez Cervelló com
a coordinador científic d'un equip format més 14 especialistes dels camps de les ciències socials i humanes, que s'han
ocupat d'encarregar, a més de 200 experts, els textos que conformaran els 7 volums d'aquesta obra per a les Terres
de l'Ebre. P3

Les Terres de l’Ebre,
un territori il.lustrat

El diumenge 18 d’abril ja és un dia històric per a la UE Jesús i Maria. Un gol de Jesús
Ferreres en els darrers minuts al camp del Vilalba va valdre un triomf que, a manca de
sis jornades, ja representa el títol de Campió i l’ascens a Primera regional. Els registres
(únic equip que no ha perdut) són de rècord i la temporada de somni. «El Dream Team»
de l’Aube és una reivindicació del futbol modest i un referent en el futbol català per la
seua trajectòria. Diumenge vinent, continuaran les celebracions per una fita que trigarà
temps a oblidar-se. Enhorabona campions! P 12-14

UE Jesús i Maria, un campió de rècord!

PÓSTER UE JESÚS I MARIA
PLANA 12 i 13

MÉS INFORMACIÓ
PLANA 15
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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.

6.000 exemplars 
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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. 

Tortosa diu SÍ a la vegueria de les Terres de l'Ebre

Opinió

Tota lògica esportiva es fona-
menta en aconseguir un
objectiu determinat que ser-
veix com a punt final d'una
temporada en concret. Uns
pensen en l'ascens, d'altres
en salvar-se ja en tenen prou.
Però la pregunta que sovint
em faig és la següent: és la
Regional Preferent una cate-
goria assumible i econòmica-
ment viable per als equips de
les Terres de l'Ebre ?
Analitzem la situació i veurem
aviat que no. Dels 18 equips
que conformen el grup 2 de la
Preferent catalana, 4 són de
la província de Tarragona
comptant el Roquetenc. És a
dir, a priori tens quatre des-
plaçaments assumibles, però
14 en distàncies que van dels
100 als 200 km. comptant
amb les despeses de des-
plaçament i dinars dels juga-
dors. Un segon argument
contrari a la Preferent és estè-
tic, ja que dóna goig veure els
estadis plens els diumenges
de derbis territorials amb una
afluència considerable d'afi-
cionats ebrencs. Vindran amb
tanta seguretat els aficionats
del Sitges, del Mollerussa o
del Vista-Alegre amb l'assiduï-
tat que ho fan els seguidors
de l'Alcanar, l'Aldeana o el
Catalònia? Ara bé, aquests
dos arguments que si més no
poden ser tinguts en compte,
han servit històricament com
a justificació davant de l'afició
i dels jugadors a l'hora de fre-
nar les aspiracions il·lusiona-
des dels nostres equips. Però
de facto, aquests arguments
han generat un tercer impac-
te encara més perjudicial ja
que des dels clubs del territo-
ri hem estat creant contínua-
ment falses expectatives als
nostres jugadors quant hem
sabut perfectament que la
Preferent no és una categoria
creada per a la idiosincràsia
futbolística dels clubs de les
Terres de l'Ebre. A més,
aquesta manera encoberta
d'obviar la realitat ha generat
una falta de desil·lusió i com-
promís per part d'alguns juga-

dors que és del tot justifica-
ble. I és que els clubs hem
assumit com a responsabilitat
pròpia la decisió de no fer
ascendir els nostres respec-
tius equips quan en realitat
estem davant d'una estructu-
ra arcaica i allunyada de la
realitat econòmica que vivim
els clubs ebrencs que justifica
plenament la nostra decisió.
No podem convertir les cate-
gories regionals en lligues d'a-
nar per casa i on les lògiques
esportives quedin manifesta-
ment apartades de l'esperit
competitiu dels nostres
equips com a conseqüència
de competicions mal planifica-
des. Deia el senyor J. Celma
que la Cava portava disset
anys intentant ascendir. Fals.
Portem 17 anys graduant el
nostre paper a la categoria
per tal de que no ens toqui
pujar!. És allò de lluitar per llui-
tar sap?. Quin valor pot tenir la
Preferent si a la mateixa
Primera Territorial els clubs
calibren el seu rendiment en
funció d'evitar l'ascens? Cal
plantejar-nos canviar el
model. I els equips amb
ànima ambiciosa han de tenir
el seu espai que no ha d'estar
limitat per estructures arcai-
ques i condicionants econò-
mics. I els que tenen una
ambició més acotada a la
seva realitat també han de
tenir els seus espais de parti-
cipació. Si perdem la lògica
de la competitivitat i la lògica
dels objectius, estem perdent
valors esportius que si no
actuem per reconduir-los els
resultats podran ser irrecupe-
rables.
Joan Alginet Aliau
directiu de futbol.

Lluitar per què?

Opinió

Diuen que una persona sense història no és
ningú, i això passa també amb els territoris. Si

d'una cosa
es poden
sentir satis-
fetes les
Terres de
l'Ebre no és
només tenir
una impor-
tant histò-
ria, ja que
han estat
escenari de
m ú l t i p l e s
m o m e n t s
rellevants,
amb perso-

nes dignes de recordar i admirar... Sinó que,

també a partir d'ara, tota aquesta història es
trobarà guardada per al futur dintre d'una
«magna obra»: L'enciclopèdia de les Terres de
l'Ebre. Mai millor dit, un grup de professio-
nals s'ha encarregat de buscar, ordenar i con-
servar la nostra història. Tot un llegat per als
nostres fills, que amb aquest treball podran
reviure i conèixer moments, tradicions, econo-
mia, cultura, etc. Assistim així, al renaixement
de la nostra identitat com a ebrencs obrint-
nos pas cap al futur, ja que a partir d'ara no
ens farà falta pensar en el passat, perquè
sempre que ho necessitem podrem trobar tot
allò que busquem a la nostra enciclopèdia.
Una darrera reflexió, qui ha dit que passat i
futur no poden trobar-se? 
Podríem dir que aquest dijous amb la presen-
tació d'aquesta històrica obra si han trobat.
DM

Editorial

Escriure la nostra Història és una necessitat de futur

L'Ajuntament de
Tortosa va apro-
var el dilluns 12
d'abril, en sessió
plenària, una
moció del grup
municipal de
Convergència i
Unió (CiU) en la
qual demana al
Govern de la
Generalitat i al
Parlament de
Catalunya l'apro-
vació immediata
de la vegueria de l'Ebre, i exigeix que se'n con-
cretin el finançament i les competències.
L'aprovació va comptar amb el suport de tots i
cadascun dels grups polítics, com no podia ser
d'una altra manera, cosa que vaig agrair en el
debat municipal i vull reiterar ara en aquest
escrit. Crec que valia la pena que enmig de la
tramitació del Projecte de Llei de Vegueries de
Catalunya, l'Ajuntament de Tortosa reiterés el
consens que hi ha a la nostra ciutat i a les
Terres de l'Ebre en general, d'ara i de sempre,
vers la reivindicació de la vegueria. 
Convergència i Unió (CiU) està fermament com-
promesa amb la nova ordenació territorial de
Catalunya en vegueries i aposta decididament,
no pas d'ara sinó des de fa molts anys, per la
vegueria de l'Ebre. Vull recordar que va ser un
govern de CiU, liderat pel president Jordi Pujol,
qui va iniciar el 2001 el procés de descentralit-
zació creant la primera delegació del Govern de
la Generalitat a les Terres de l'Ebre. I ha estat la
Diputació de Tarragona, l'única de les quatre
diputacions presidida per CiU, que ha cregut en
la descentralització territorial  i ha posat l'em-
brió de la futura vegueria de les Terres de
l'Ebre, creant una seu específica a Tortosa i una
vicepresidència territorial. 
El compromís de CiU amb la vegueria de l'Ebre
és indiscutible i conegut per tota la ciutadania.
Malgrat que la moció de CiU va ser aprovada
per unanimitat dilluns passat al Ple de
l'Ajuntament de Tortosa, el portaveu del PSC,
Joan Sabaté, va criticar durament una proposta
que, torno a recordar-ho, es limita a reclamar
“l'aprovació immediata de la vegueria de

l'Ebre”. Davant d'una moció que l'únic que bus-
cava era el consens, el senyor Sabaté es va
presentar al Ple amb una moció pròpia que pre-
tenia just el contrari, que buscava l'enfronta-
ment amb la Diputació de Tarragona i donar
suport al text actual del Projecte de Llei de
vegueries, malgrat les seves importants man-
cances en els àmbits de finançament i com-
petències. El projecte de Llei en tràmit no con-
creta les competències que han de tenir les
vegueries  i, el que és més greu, no sabem com
es finançarà ni quins recursos tindrà. CiU vol
una vegueria de les Terres de l'Ebre però la vol
en condicions, amb competències clares i un
finançament suficient per poder-les dur a terme.
Una vegada més el senyor Sabaté i el PSC, en
una qüestió tan important per al nostre territori,
han buscat la confrontació partidista de la
manera més barroera. I una vegada més no se
n'han sortit. Davant del perill d'aïllament que va
veure el portaveu socialista si s'oposava a la
moció de CiU, ja que comptava amb el suport
de la resta de forces polítiques, es va veure obli-
gat a donar-hi suport no sense dedicar-hi grans
desqualificacions i improperis. Arribats en
aquest punt,  cal que ens preguntem, què
busca el senyor Sabaté i el PSC? Realment creu
en la vegueria de les Terres de l'Ebre? Perquè si
hi cregués veritablement, vull pensar que voldria
una vegueria forta, amb competències i un
finançament clar. 
L'única vegueria que compta amb l'absolut
compromís polític i social del territori i de la
resta del país és la de les Terres de l'Ebre. Les
altres sis vegueries que projecta la Llei presen-
ten controvèrsies territorials i problemes de
consens. El govern de la Generalitat, si ho
hagués volgut, podria haver creat la vegueria de
les Terres de l'Ebre mitjançant una llei de transi-
ció i així donar resposta, d'una vegada per
totes, a la demanda històrica del nostre territo-
ri. L'important, en qualsevol cas, és que
l'Ajuntament de Tortosa, a proposta de CiU i per
unanimitat de tots els grups polítics, s'ha pro-
nunciat d'una manera clara i contundent a favor
de la vegueria de les Terres de l'Ebre.

Meritxell Roigé i Pedrola
Portaveu del grup de CiU a l'Ajuntament de
Tortosa.

«Si d’una cosa es poden sentir
satisfetes les Terres de l’Ebre no és
només tenir una important 
història, ja que han estat escenari
de múltiples moments rellevants,
amb persones dignes de recordar
i admirar...sinó que, també a 
partir d’ara, tota aquesta història
es trobarà guardada per al futur
en una ‘magna obra’».
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Aprofitant la Diada de Sant
Jordi, la URV i la FIF, presen-
ten els mitjans que han de
facilitar a la ciutadania de les
comarques ebrenques l'ac-
cés «a aquesta magna obra
de la història de les Terres de
l'Ebre en majúscula, per la
seva rellevància intel·lectual i
social però, que no és només
per gran erudits sinó per al
gran públic de les nostres
comarques» - destacava
Piñas. En aquest sentit, s'han
presentat diversos mitjans
per poder accedir a les subs-
cripcions d'aquesta obra, ja
que «ha superat la part més
administrativa i podem asse-
gurar que és a punt d'entrar a
maquetació del primer volum,
dedicat a l'Art i la Cultura, que
apareixerà el proper de mes

de juliol», explicava el presi-
dent de la FIF. D'una banda,
els ciutadans de les Terres de
l'Ebre podran conèixer aques-
ta obra, a través de la butlleta
que trobaran al díptic publici-
tari, mitjançant les més de 20
entitats que formen part del
Consell Promotor. També des
de la web www.historiaterre-
sebre.cat que ja es troba en
funcionament i on, a més de
conèixer el projecte en el seu
conjunt, inclou un apartat per
poder fer les primeres subs-
cripcions del primer volum
que es publicarà o del conjunt
de l'obra. De fet, prop d'una
seixantena de persones i ins-
titucions ja s'han interessat
per tramitar el més aviat pos-
sible les subscripcions.
Aquestes subscripcions
poden ser d'un volum al preu
de 90 eurosÛ cadascun, o
bé, de tota la col·lecció de 7
volums al preu de 540, la
qual cosa permet obtenir-ne
un gratuït, mentre que el
pagament serà repartit al
moment de rebre cadascun
dels volums. A més a més, a
partir del la propera setmana
començarà la campanya
publicitària als mitjans escrits
i audiovisuals de les Terres de
l'Ebre. I, en el marc d'aquesta
campanya inicial està previst
fer-ne difusió, aprofitant la
implicació de les entitats i ins-
titucions que conformen el
Consell Promotor, així com
també, l'assistència a fires
sectorials de les Terres de
l'Ebre. Al mateix temps, la
URV continuarà la seva impli-
cació, no només a nivell

acadèmic per garantir la qua-
litat acadèmica, sinó també
amb la divulgació a través
dels cursos de la Universitat
d'Estiu de les Terres de l'Ebre
(UETE). El primer dels quals
es dedicarà a la presentació
del volum IV Art i Cultura però
que “volem tingui continuïtat
en properes edicions de la
UETE, tant per la presentació

de l'obra en si com ajudar en
l'elaboració d'alguna temàtica
o d'altres aspectes mentre el
projecte estigui en construc-
ció” - explicava Azael
Fabregat. El primer volum de
la Història de les Terres de
l'Ebre, que sortirà a la venda
el mes de juliol, es tracta del
volum 5è. Art i Cultura, coor-
dinat pels especialistes en

història de l'art, Jacobo Vidal i
Jordi Carbonell i redactat per
30 autors, encarregats d'ela-
borar continguts com la rique-
sa arquitectònica, literària o
musical, entre d'altres del
nostre territori. La Història de
les Terres de l'Ebre té la volun-
tat d'esdevenir una eina orde-
nadora del màxim nombres
de factors històrics, culturals,
econòmics, artítics, polítics i
socials del territori, per cohe-
sionar les comarques del Baix
Ebre, el Montsià, la Ribera
d'Ebre i la Terra Alta.
La Història de les Terres de

l'Ebre compta amb l'historia-
dor Josep Sánchez Cervelló
com a coordinador científic
d'un equip format més 14
especialistes dels camps de
les ciències socials i huma-
nes, que s'han ocupat d'enca-
rregar, a més de 200
experts, els textos que con-
formaran els 7 volums d'a-
questa obra per a les Terres
de l'Ebre. 
La Història de les Terres de
l'Ebre amb la Fundació
Privada Ilercavònia Futura i la
Unviersitat Rovira i Virgili al
capdavant, compta amb el
suport de les institucions i
entitats que conformen el
Consell Promotor: la
Generalitat de Catalunya amb
els departaments de la
Vicepresidència, Cultura i
Mitjans de Comunicació,
Treball i Innovació,
Universitats i Empresa, a més
de l'Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre (IDECE);
la Diputació de Tarragona; els
consells comarcals de les
Terres de l'Ebre; la Universitat
Nacional d'Educació a
Distància (UNED); l'Institut
Ramon Muntaner (IRMU); el
Centre d'Estudis de la Ribera
d'Ebre (CERE); Amics i ami-
gues de l'Ebre; el Museu
comarcal del Montsià; els
arxius comarcals del Baix
Ebre i la Ribera d'Ebre; els
quatre consells comarcals de
les Terres de l'Ebre, el Grup
Ebre comunicació; el Grup
Més Ebre i els ajuntaments de
Tortosa, Amposta, Gandesa i
Móra d'Ebre.

La Història de les Terres de l’Ebre en
«MAJÚSCULA»

El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Lluís
Salvadó, el president de la
Fundació Ilercavònia Futur
(FIF) Ismael Piñas i el
director del Campus de
les Terres de l’Ebre, Azael
Fabregat, juntament amb
el director territorial de
Cultura i Mitjans de
Comunicació, Xavier
Vega, presentaven ahir
dijous la campanya de
difusió i publicitat de la
Història de les Terres de
l’Ebre, la primera enci-
clopèdia del territori
ebrenc.

El primer volum de la Història de les Terres de l’Ebre sortirà a la venda, el proper mes de juliol.

L’Obra compta amb l’historiador Josep Sánchez i Cervelló com a coordinador científic i 14 especialistes.

REDACCIÓ

Presentació de la campanya de difusió i publicitat de la Història de les Terres de l’Ebre.

Per la seva rellevància intel·lectual i
social però que no és només per erudits
sinó per al gran públic de les nostres
comarques! 

«Magna Obra»
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El director del departament
de Medi ambient de Terres
de l'Ebre, Víctor Gimeno,
podria enfrontar-se a una
pena d'onze anys d'inhabili-
tació per un suposat delicte
de prevaricació, comesa a
l'arxivar expedients per caça
il·legal de tordos en barraca.
L’acusació particular consti-
tuïda per la Fiscalia i
l'Associació Espanyola
d'Agents Forestals i
Mediambientals (Aeafma)
demanen que Gimeno quedi
inhabilitat per a ocupar un
càrrec públic i l’acusen de
prevaricar a l'arxivar inten-

cionadament, poc després
d'ocupar el càrrec, desenes
de denúncies interposades
pels agents rurals i la
Guàrdia Civil entre octubre i
novembre de 2004 a caça-
dors de barraca que empra-
ven mètodes il·legals com el
reclam elèctric. Aquest any
la direcció general de Medi
ambient va autoritzar excep-
cionalment la caça del tordo
en barraca en les comar-
ques del Baix Ebre i el
Montsià, però no permetia
l'ús de reclams elèctrics i
imposava un contingent de
captures. En concret van ser
interposades 96 denúncies
per caçar en barraca sense
permís o amb reclam elèc-
tric, el que va motivar l'ober-
tura de 88 expedients admi-
nistratius sancionadors.
L'acusat no ha fet declara-
cions, però el departament
de Medi ambient sí ha emès
una nota en la qual defensa
la presumpció d'innocència
de Gimeno. Però Gimeno,
també, se l’acusa, segons la
fiscal, d’aprofitar el trasllat
d'una funcionària instructora
i l'arribada d'altra interina

per a resoldre els expe-
dients segons la llei catala-
na, menys severa que l'es-
panyola, que tipificava les
infraccions com menys
greus i estipulava multes de
601 a 60.000 euros. Així,
Gimeno li va dir a la nova ins-
tructora que apliqués la llei
catalana i va dictar dos tipus
de resolucions: per a 17
caçadors ja condemnats pel
jutjat per atemptat a l'autori-
tat va declarar la caducitat
dels expedients per haver
transcorregut més de sis
mesos sense que hagi estat
possible l'emissió i notifica-
ció de la corresponent reso-
lució; i per a la resta de
caçadors, va dictar resolu-
cions que arxivaven els
expedients i els traslladaven
als respectius ajuntaments,
que van imposar finalment
multes de cent euros a
cadascun dels caçadors
denunciats. Per aquests fets
CCOO del Cos d'Agents
Rurals i l'Associació
Nacional per a la Protecció i
el Benestar dels Animals van
denunciar els fets davant la
Fiscalia, que es va querellar

contra Gimeno, encara que
un jutjat d'Amposta va arxi-
var el cas al gener del 2006.
Després l'Audiència de
Tarragona va acceptar el
recurs d'apel·lació de la
Fiscalia i dels agents rurals i
va decidir reobrir el cas i
acordar l'obertura de judici
oral contra  Víctor Gimeno.
Des de les Terres de l’Ebre,
l’acusat, també, a comptat
amb el recolzament del pre-

sident d’ICV al Territori,
Jaume Forcadell, qui a argu-
mentat que el director va
pendre les mesures asses-
sorat pels serveis jurídics
del departament de
Mediambient i no de manera
unilateral» a banda,
Forcadell, també aprofitava
per reclamar una via «més
pedagògica» per posar fi a
una modalitat de caça que
és il·legal a Europa.

El director del departa-
ment de Medi Ambient a
les Terres de l’Ebre s’a-
fronta a una pena d’on-
ze anys d’inhabilitació
en un càrrec públic per
un delicte de prevarica-
ció d’expedients de
caça en barraca.

REDACCIÓ

Caça en barraca.
Cedida

El PSC de Tortosa ha pre-
sentat aquest matí la prime-
ra de les campanyes que
preveu tirar endavant amb

vista a les eleccions al
Parlament de Catalunya i a
les municipals de l'any
vinent. Tortosa, Perquè Som
Capital és l'eslògan escollit
pels socialistes tortosins
perquè reflexa el compromís
socialista amb la vegueria
de les Terres de l'Ebre i amb

el reconeixement de la capi-
talitat de Tortosa, en el marc
d'un esforç inversor sense
precedents tant des del
govern espanyol com des
del govern de la Generalitat,
tots dos amb els socialistes
al capdavant. «Aquesta cam-
panya constata el nostre

compromís polític», ha expli-
cat el primer secretari del
PSC, Joan Sabaté, que ha
afegit, «és un dels nostres
principals objectius, no és
l'únic, perquè la nostra prio-
ritat és la lluita contra la
crisi, però en l'àmbit polític
ens centrem en impulsar
aquest projecte de llei de
vegueries que dóna respos-
ta a l'anhel i a les aspira-
cions de Tortosa, de la nos-
tra ciutat». Sabaté ha fet
especial èmfasi en que
aquest reconeixement no
representa només un reco-
neixement territorial sinó

que ve avalat pel gran
esforç inversor sense prece-
dents que s'ha fet mai a la
nostra ciutat i al nostre terri-
tori, 81 milions d'inversió a
Tortosa per part del govern
de la Generalitat, amb els
socialistes al capdavant, i
10 milions per part del
govern de José Luis
Rodríguez Zapatero. «Qui no
reconeix això està intentant
confondre a la ciutadania»,
ha constatat. 
Sabaté ha afegit que la cam-
panya també mostra, per
tant, la convicció del PSC
amb Tortosa.

El PSC de Tortosa comença a
treballar per a les properes eleccions

Els socialistes ha presentat la primera de les campanyes

REDACCIÓ

La resolució a la que s’ha
arribat després de moltes
reunions, finalment, ha
estat que s’enderrocaran
els els sis metres lineals
de la construcció neces-
saris per poder finalitzar
l'obra pública. 
Però, sense que això
representi el seu trasllat.
Aquest acord arribava
després de la reunió cele-
brada aquesta setmana a
Deltebre entre represen-
tants de Costes, els pes-
cadors, l'Ajuntament de
Deltebre i la Direcció
General de Pesca. 

La Confraria de
Deltebre es
queda on

estava

El sindicat USOC consi-
dera que l'aplicació del
pacte de la borsa de tre-
ball per al personal de
l'Institut Català de la
Salut i, en extensió, als
treballadors de l'Hospital
Verge de la Cinta que ja
han dut a terme diversos
tancaments per manifes-
tar la seva posició en
contra, signat pels sindi-
cats CCOO, UGT I
SATSE, ha creat molt
«mal ambient». 
Així, manifesta que cal
deixar clar que el pacte,
sols és d'aplicació en
contractes superiors a
tres mesos.

USOC contrari a

CCOO, UGT i SATSE

per «salut»

Gimeno rep el recolzament d’ICV
Medi Ambient i el president d’ICV al nostre territori demanen la pressumpció d’innocència per a l’acusat.
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I ho fa amb noves iniciatives
destinades a captar l'atenció
d'expositors i visitants, amb
l'objectiu que EXPOEBRE sigui,
un any més, referent com a
punt de trobada social, insti-
tucional i econòmic. Des del
29 d'abril fins al 2 de maig,
el Pavelló Firal de Tortosa
acollirà la 66a. EXPOEBRE amb
uns 280 estands partici-
pants i amb novetats com la
celebració de la I Trobada de
Joves Emprenedors, una
exposició d'artesania de les
Terres de l'Ebre, un remode-
lat Saló Ebreambient amb la
primera edició dels Premis

Ebreambient a la
Sostenibilitat, i, en aquest
mateix marc, una mostra d'e-
lectrodomèstics sostenibles.
Enguany, a més, EXPOEBRE

estarà completament adap-
tada a les persones amb
mobilitat reduïda, amb busos
adaptats i aparcament espe-
cífic. El president de Fira de
Tortosa i regidor de
Promoció Econòmica, Ricard
Forés, ha explicat aquesta
setmana alguns dels detalls
del certamen firal d'aquest

2010. «Hem fet un esforç
suplementari per generar
noves iniciatives amb l'objec-
tiu de dinamitzar EXPOEBRE.
Tenim un programa atapeït
que combina les activitats
tradicionals amb importants
novetats». En relació a
aquestes últimes, Forés ha
destacat, d'entrada, la cele-
bració de la I Trobada de
Joves Emprenedors, el
divendres 30 d'abril, amb
més de seixanta inscrits que
tindran ocasió que compartir

experiències i participar en
xerrades formatives. Aquell
mateix divendres, la
Diputació de Tarragona lliu-
rarà el premi Emprèn en
Femení. El Saló Ebreambient
arriba enguany a la seva cin-
quena edició completament
renovat, amb uns estands
fets amb materials innova-
dors i amb un nou enfoca-
ment per lligar la fira amb el
món professional i de l'em-
presa. En aquest marc es
lliuraran els I Premis
Ebreambient a la
Sostenibilitat, que compten
amb 15 empreses candida-
tes. Els seus projectes
podran veure's en una expo-
sició. Les novetats continuen
amb una fira d'artesania de
les Terres de l'Ebre que ha
convocat 25 artesans de
casa nostra. «Aquesta és
una línia de treball que volem
consolidar de cara al futur»,
ha avançat el regidor, mentre
que el director de Fira de
Tortosa, Ramon Ferrando,
ha dit que «tractem de
fomentar l'artesania com un
sector econòmic més del
territori». Finalment, Forés

ha dit que EXPOEBRE estarà
enguany completament
adaptada a les persones
amb la mobilitat reduïda,
amb busos adaptats, apar-
caments reservats i acces-
sos garantits. 
Altres dels actes inclosos al
programa d'EXPOEBRE són el
debat que emetrà Catalunya
Ràdio en directe el dijous 29,
a partir de les 20 hores,
entre l'alcalde de Tortosa, el
delegat del Govern de la
Generalitat a les Terres de
l'Ebre, el secretari general
d'UGT a TE i el portaveu de
la PDE. També la 11a Cursa
Popular i Caminada Ciutat de
Tortosa (1 de maig) o la pre-
sentació dels cursos d'estiu
de la URV-UETE.
Ricard Forés ha afirmat que
Expoebre vol ser «un viver de
fires», en el sentit que de
cara a un futur alguna de les
iniciatives posades en marxa
en el marc de la fira multisec-
torial podria emprendre el
camí per si sola. La inaugura-
ció anirà a càrrec del presi-
dent del Consell de Cambres
de Catalunya, Manuel Valls,
el divendres 30 (18.30 h).

«Un viver de fires»

La fira multisectorial
EXPOEBRE arriba a a 66a.
edició en un context, un
any més, força compli-
cat en l’àmbit econò-
mic. En aquest escena-
ri, l’Ajuntament i Fira de
Tortosa han apostat per
reforçar el programa
d’activitats. 

Aquesta setmana s’ha presentat la 66ena. edició d’Expoebre que tindrà lloc del 29 d’abril al 2 de maig

REDACCIÓ

Ricard Forés, president de Fira de Tortosa, en la presentació d’Expoebre.
Cedida

La multinacional cemente-
ra CEMEX ha aprovat la
instal·lació d'un filtre de
mànigues en la seva plan-
ta d'Alcanar amb una
inversió de 4 milions d'eu-
ros. Aquest filtre incorpora
les últimes tecnologies del
mercat en matèria d'emis-
sions, aconseguint reduir
els nivells de les mateixes
a menys de la meitat de
les quals arriben a els fil-
tres tradicionals, que en
l'actualitat estan per sota
de les autoritzades per la
legislació.

CEMEX instal.la
un filtre de

mànigues a la
planta d’Alcanar

Segons els Mossos,
aquesta banda pretenia uti-
litzar la violència necessà-
ria per aconseguir el seu
objectiu. Cinc dels detin-
guts han ingressat a presó
per ordre del jutge i el sisè
ha quedat en llibertat amb
càrrecs. La investigació va
començar el mes de febrer
i durant aquest temps els
agents han pres les mesu-
res necessàries per evitar
que es produís el delicte i
aconseguir les proves per
poder-los detenir. 
El grup està format per
persones d'entre 27 i 41
anys. Cinc dels arrestats
són catalans i veïns de
Tortosa i Roquetes. El sisè
és veí de Corella (Navarra).
Aquest últim l'ha detingut la
Policia Foral.

Desarticulada una
banda a Tortosa que

planejava cometre un
robatori violent

El director del Servei
d'Ocupació de Catalunya,
Joan Josep Berbel, ha pre-
sentat aquesta setmana el
balanç de 2009 del projec-
te «Treball a les 4 comar-
ques» i la previsió de 2010

corresponent a la comarca
de la Terra Alta.
A la presentació, han assis-
tit l'alcalde de Gandesa,
Miquel Aubà; l'alcalde de
Bot, Lluís Agut; l'alcalde de
Batea, Josep Paladella, l'al-
caldessa de La Fatarella,
Carme Pelejà; l'alcalde de
Corbera d'Ebre, Sebastià
Frixach, i el director del ser-

veis territorials de Treball a
les Terres de l'Ebre, José
Antonio Martín Cid. El
Projecte «Treball a les 4
comarques», impulsat pel
Departament de Treball mit-
jançant el Servei
d'Ocupació de Catalunya i
cofinançat pel Fons Social
Europeu, s'aplica a les
comarques del Ripollès,

Terra Alta, l'Anoia i Pallars
Jussà. Aquestes quatre
comarques, que enguany
seran set amb la incorpora-
ció de la Ribera d'Ebre,
Montsià i Baix Ebre, estan
incloses en el Pla
d'Iniciatives de
Dinamització Comarcal
aprovat pel Govern el 2008
perquè són les que tenen
més necessitat de reactiva-
ció econòmica. El Projecte
«Treball a les 4 comarques»
és el resultat del Pla de
Govern de la Generalitat de
Catalunya 2007-2010 en
què s'expressa la voluntat
d'afavorir la vertebració del

territori, compensar les
desigualtats i potenciar el
desenvolupament de les
zones amb menys dinamis-
me econòmic o especial-
ment despoblades del terri-
tori català.
La subvenció de 156.000
euros atorgada pel
Departament de Treball, a
través Servei d'Ocupació
de Catalunya ha servit per
donar suport a la contracta-
ció del personal necessari
de suport per crear una
estructura tècnica que ges-
tionés les accions de dina-
mització i desenvolupament
local.

El Projecte «Treball a les 4 comarques»
s’estén a tot el territori ebrenc

El Departament de Treball, fins ara, l’havia aplicat a la Terra Alta

REDACCIÓ
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Els aqüicultors preveuen
organitzar visites a les
muscleres, informar sobre
tot el procés de producció
i oferir degustacions del
producte en la mateixa
explotació, amb l'objectiu
de dinamitzar l'economia i
el turisme del Delta. La
prova pilot, de fet, ja s'ha
iniciat en una de les mus-

cleres autoritzades de la
badia dels Alfacs i, en
quinze dies, començarà
també al Fangar. La previ-
sió és que s'allargui durant
els mesos de la campanya
turística d'estiu -fins al
setembre- i que, abans del

31 de desembre, una
comissió de seguiment
elabori un dictamen que
fixi les condicions de l'acti-
vitat per poder-la estendre
a d'altres aqüicultors inte-
ressats, sigui de forma
individual o sota el parai-

gua de la Federació de
Productors de Mol·luscs
del Delta de l'Ebre
(Fepromodel). La comissió
estarà presidida pel direc-
tor dels serveis territorials
del Departament
d'Agricultura, Alimentació i

Acció Rural (DAR) a les
Terres de l'Ebre, Antoni
Espanya, i integrada per
diferents departaments de
la Generalitat, consell
comarcals, ajuntaments,
Fepromodel i la Cambra
de Comerç. 
«És una activitat compati-
ble amb la producció de
musclos i ostres. És un
projecte innovador, de
futur per al tema del turis-
me», ha destacat el presi-
dent de Fepromodel,
Josep Ramon Castells, tot
recordant que es tractava
d'una reivindicació dels
aqüicultors que es va aca-
bar incloent a la llei de
Pesca, fet que ha permès
ara regular l'activitat. La
idea consisteix en habilitar
embarcacions, homologa-
des i legalitzades, per
transportar turistes a les
badies des dels ports de
l'Ampolla (Baix Ebre) i Sant
Carles de la Ràpita
(Montsià).

Llum verda a  provar d’explotar les
muscleres a nivell turístic

La Direcció General de
Pesca aprova la resolu-
ció per la qual autoritza
la prova en dos muscle-
res de la badia del
Fangar i dels Alfacs per
a que s’explotin turísti-
cament, d’ella se’n deri-
varan les necessitats
del projecte i els punts
que s’han de millorar
per tal d’extendreu a la
resta d’explotacions.

«És una activitat compatible amb la producció de musclos i ostres... Un projecte innovador»

REDACCIÓ

Muscleres.
Cedida

Una iniciaitva pilot subven-
cionada per l’Estat i gestio-
nada per l’Associació
Territori del Sénia proposa
convertir el terme
d'Ulldecona, en concret la
partida de l’Arion, que és
on es concentra la major
densitat d’oliveres milenà-
ries, en un Museu Natural
per donar a conèixer
aquest patrimoni.
Actualment s'està acabant
de redactar el projecte,
que incorporarà informa-
ció i senyalització de tot
l'espai, on s'hi troben
exemplars de grans
dimensions com ara la
coneguda Farga de l'Arion.  

Les oliveres
milenàries

estan de moda

L'Ajuntament de Tortosa
ha posat en servei quatre
noves illes de contenidors
soterrats que s'afegeixen
a les quatre que ja hi havia
en funcionament. Els nous
punts de recollida de la
brossa estan ubicats als
carrers Enric d'Ossó,
Sebastià Joan Arbó, plaça
Jaume I i carrer Portal de
Remolins. Properament
s'incorporaran tres noves
illes de soterrats. Els nous
contenidors dupliquen la
capacitat dels de superfí-
cie i admeten cinc tipolo-
gies de residus: paper,
vidres, envasos, fracció
orgànica i rebuig. 

Noves illes de
contenidors

soterrats a Tortosa

El Centre d'interpretació de
la Pesca de l'Ametlla de Mar
acollia ahir dijous la presen-
tació de la 11a edició de
«Com sona l'ESO», trobada
anual d'alumnes i profes-
sors de música de 41 insti-
tuts de secundària públics
de Catalunya, País Valencià i
les Illes Balears. Durant qua-
tre dies, del 12 al 15 de
maig, conviuran i treballaran
a l'Ametlla de Mar aquests

alumnes i professors amb
un objectiu ambiciós, realit-
zar un gran concert. I és
que en aquest projecte es
reuniran més de 1.000
alumnes d'entre 12 i 17
anys i prop de 100 profes-
sors. Enguany el tema
transversal és la dona, crea-
dora, un tema que segons
Vicent Bravo, un dels pro-
fessors organitzadors del
País Valencià, «potser ens

quedava pendent». Per la
seva part el director de l'ES
Mare de Déu de la
Candelera, Xavier Sanchez
ha explicat que «tots els
anys l'institut de l'Ametlla de
Mar ha col·laborat en aques-
ta trobada i enguany és una
gran satisfacció acollir-la».
El consistori a través del
seu pressupost ha destinat
25.000 euros però costarà
molt més. Al concert final

participaran el grup Soul
Atac i els alumnes, i inter-

pretaran el text La resistèn-
cia d'Imma Masó. 

«Com sona l’ESO» a l’Ametlla?
«Tots els anys l’institut de l’Ametlla de Mar ha col·laborat».
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Des del moment que es va
tenir coneixement de l'e-
xistència del cargol poma
(Pomaceus canaliculata) a
les zones agrícolas i canal
de reg del Delta de l'Ebre,
la Generalitat juntament
amb l'ADV de l'arròs, les
comunitats de regants i les
cooperatives arrossaires,
van establir un Pla de mesu-
res per frenar la seva
expansió i eradicar-lo. Les
principals propostes d'ac-
tuació, que establia el Pla
per la lluita contra el cargol
poma, passaven per la reti-
rada dels exemplars adults

i postes, l'aplicació de trac-
taments en la vegetació
dels marges per reduir la
densitat d'exemplars i la
realització d'assajos amb
productes fitosanitaris.
Així, des de l'agost de
2009 fins el març de 2010,

s'han s'han retirat 37.000
exemplars i 20.000 pos-
tes, mitjançant les tasques
dels treballadors de la
Comunitat de Regants i
també de la brigada, con-
tractada mitjançant un Pla
d'Ocupació, en què durant

3 mesos, 12 peons i un tèc-
nic s'encarregaren de la
recollida manual d'exem-
plars dels cargols adults i
les seves postes.  Unes tas-
ques de neteja que s'han
dut a terme a 118km de
canals i sèquies, des de

l'ermita de l'Aldea fins al
final de la Sèquia mare,
dels quals només 70km
tenien presència d'exem-
plars, a més de 2 km de
riu.   D'altra banda, aquests
mesos s'han assecat
3.931Ha. d'arrossars de
l'hemidelta esquerre, com-
patibilitzant-ho amb el man-
teniment de les mesures
agroambientals, la qual
cosa amb les baixes tem-
peratures, ha comportat
que la mortalitat natural
durant el passat hivern s'es-
tima en un 44%. A més,
aquestes actuacions s'ha
complementat amb l'ús de
maquinària per destruir els
exemplars de cargol poma i
cremes controlades de la
vegetació de les sèquies de
Capítol i Barques i del fons
d'alguns desguassos a la
zona de Tudó, i també a la
zona de la bassa de les
Olles.  En aquest sentit, les
mesures dutes a terme fins
a març de 2010, que han
comptat amb un pressu-
post de més de 300.000Û,
han estat valorades com a
«molt positives» ja que han
permès reduir un 90% la
població existent.

Efectivitat en les actuacions dutes a
terme per controlar el cargol poma 

El delegat del Govern,
Lluís Salvadó, ha presi-
dit aquest dimecres 21
d'abril, la sessió plenà-
ria de la Comissió pel
control del cargol
poma, en què s'ha fet
una valoració de les
actuacions dutes a
terme des del mes d'a-
gost de 2009 i fins el
març de 2010.

Aquesta és la conclusió extreta per la Comissió de control del cargol poma en la reunió d’aquest passat 21 d’abril.

3 mesos, 12 peons i un tècnic han estat els encarregats de la recollida manual d’exemplars dels cargols adults i les eves postes

REDACCIÓ

Comissió de control de la plaga del cargol poma.
CEDIDA

El consistori amposti va
presentar la setmana
passada la seva candida-
tura per albergar el ter-
cer centre universitari a
Catalunya de l’INEFC. La
iniciativa que compta
amb el recolzament de
tots els grups polítics de
l’ajuntament està avalada
per la tradició esportiva
de la ciutat, que a hores
d’ara disposa de diversos

equipaments esportius ja
construïts, la situació
geogràfica per als
esports nàutics i la inten-
ció d’invertir 10 milions
d’euros en un edifici
docent. Davant tot ple-
gat, l’alcalde del munici-
pi, Manel Ferré ha mani-
festat que es tracta d’un
«projecte realista,
pragmàtic i potent». La
previsió és que uns 80
alumnes per curs, 320 en
total- puguin cursar-hi els
estudis de grau superior,
antiga llicenciatura- en
educació física, depen-
dent del centre de Lleida

i amb un especial interès
per fomentar els esports
nàutics. La proposta es
va fer efectiva la setmana
passada quan una dele-
gació de l’INEFC va visi-
tar Amposta. Així, aquest
passat dimecres, 21 d’a-
bril, l’alcalde acompanyat
dels portaveus dels
grups municipals a l'opo-
sició, Marta Cid (ERC) i
Antoni Espanya (PSC),
manifestava la seva satis-
facció considerant que es
tracta de «la millor candi-
datura en l'àmbit espor-
tiu, d'instal·lacions i d'o-
ferta d'edifici docent, que

es pot presentar.
L'Ajuntament ha fet bé el
treball que havia de fer,
conjuntament amb tots
els grups de l'oposició».
Per la seva banda, el por-
taveu del PSC, Toni
Espanya va parlar d’una
«aposta estratègica de
ciutat» que ha de benefi-
ciar a tot el territori com
una oportunitat i no en
termes de «competència
o rivalitat». Des del punt
de vista financer, Ferré
va presentar el projecte
per construir l'edifici
docent del centre univer-
sitari, una construcció de

7.200 metres quadrats
amb un aparcament sub-
terrani per a 200 places,
amb un pressupost de
10milions d’euros que
assumiria el consistori.

La capital del Montsià aposta fort per albergar el tercer
centre universitari d’INEFC a Catalunya

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, parla d’un «projecte realista, pragmàtic i potent» amb l’aval de la resta de grups polítics

REDACCIÓ

Avui divendres, diada de
Sant Jordi, Roquetes
celebra el tercer aniver-
sari de la biblioteca
municipal i el canvi de
nom d'aquesta com
homenatge a l'actriu
Mercè Lleixà en el pri-
mer aniversari de la
seva mort.
L'actual Biblioteca
Municipal de Roquetes
passarà a anomenar-se
Biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà. 
Per a la celebració de
Sant Jordi la biblioteca
ha preparat un conjunt
d'actes  en que no fal-
tarà una festa infantil
amb gran animació, la
tradicional xocolatada i
els bous. Per la tarda,
es durà a terme  l’acte
del canvi de nom de la
biblioteca, una acte que
preveu ser molt emotiu
recordant a la desapare-
guda Mercè Lleixà filla
de Roquetes.

Roquetes
recorda a l’actriu

Mercè Lleixà

El cadàver d'un home de
48 anys, Yuri Furik, origi-
nari d'Europa de l'Est,
apareixia a principis de
setmana a l'interior d'una
masia abandonada de
Tortosa i a prop del nucli
urbà de Roquetes, des-
prés que divendres pas-
sat es produís un incendi
que va enfonsar la teula-
da de la vivenda. Un
amic de la víctima,
també originari d'Europa
de l'Est, es va personar
a les dependències de
Policia Local de
Roquetes dos dies des-
prés, el diumenge, per
avisar que el seu amic
podia estar mort.
L'home havia anat a visi-
tar-lo on sabia que dor-
mia, i va assegurar haver
vist restes d'ossos entre
la runa. Diversos efec-
tius es van desplaçar al
lloc dels fets i van desco-
brir el cadàver calcinat
de l'indigent.

Descobreixen el
cos calcinat d’un
indigent al terme

de Tortosa

«L’Ajuntament ha fet bé
el treball que havia de

fer, conjuntament amb
tots els grups de

l’oposició. Es tracta de la
millor candidatura en

l’ambit esportiu»

Unitat
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Amics dels Castells i
Nucli Antic de Tortosa
celebra que, finalment,
la Generalitat de
Catalunya, a través de
Patrimoni, hagi donat la
raó a l'entitat a l'hora de
conservar la torre princi-
pal del Balneari d'en
Porcar, situat dins del
barri de Remolins. Jordi
Jordan, president de
l'entitat tortosina, ha
remarcat que
«l'Ajuntament fa bé de

rectificar». Jordà, també
ha volgut recordar que
l'entitat va demanar que
aquesta torre fos rehabi-
litada en el marc dels
gairebé 4 milions del
segon pla Zapatero
cedits a l'Ajuntament
per impulsar una econo-
mia innovadora i de qua-
litat des dels municipis.
Per això, l'entitat va pro-
posar convertir-lo «en un
edifici emblemàtic per a
Remolins com un centre
d'interpretació sobre el
call jueu de Tortosa (afa-
vorint el turisme) o qual-
sevol altre equipament
social per als veïns del

barri». L'entitat remarca
que la voluntat de la
Junta «és treballar amb
les institucions, i que
aquestes, esperem que
acceptin les nostres crí-
tiques  ja que en el
100% dels casos són
constructives per afavo-
rir Tortosa tal i com
venint demostrant en la
nostra llarga trajectò-
ria». 
Cal recordar que el
Balneari del Porcar és
un edifici del segle XIX,
d'estil historicista, cons-
truït pel polític i empre-
sari tortosí Manuel de
Porcar. El complex era

molt conegut al país on
s'allotjava la burgesia
durant les seues vacan-
ces, i a més de la torre
que ara es conservarà,
encara hi resten les
sales subterrànies del
balneari o els jardins del
Príncep, els quals eren
la zona enjardinada de
l'equipament. En contra,
han desaparegut l'antiga
església, el magatzem i
el teatre on es va estre-
nar per primer cop i per
tot Catalunya, la mítica
obra Terra Baixa del dra-
maturg Àngel Guimerà.

REDACCIÓ

Tercera onada de referèndum
El proper 25-A tant a Ulldecona
com a Alcanar votaran si estan a
favor o en contra del referèndum

per la independència de Catalunya. 
En aquesta tercera onada de referèndum, a banda, hi par-
ticiparan Balaguer, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Olot, Reus, la Seu d'Urgell i Valls. Com a
detall: hi haurà una urna simbòlica per als valencians que
vulguin votar.

El Govern de catalunya,
enguany, ha decidit atorgar
la Creu de Sant Jordi a 32
personalitats i 13 entitats
que s'han destacat pels
serveis prestats a
Catalunya en la defensa de
la seva identitat o, més
generalment, en el pla
cívic i cultural. L'acte de
lliurament va tenir lloc el
passat dimecres 21 d'a-
bril, al Saló Sant Jordi del
Palau de la Generalitat. La
Creu de Sant Jordi és un
dels màxims reconeixe-
ments que pot rebre una
persona per part de la
Generalitat de Catalunya.
La distinció es va crear el
1981 (si bé les primeres

distincions no es van donar
fins l'any següent) per dis-
tingir les persones naturals
o jurídiques que, pels seus
mèrits, hagin prestat ser-
veis destacats a
Catalunya. Una d’aquestes
distincions  ha estat per al
professor i escriptor de
llengua i literatura, el torto-
sí, Manuel Pérez Bonfill 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
dècades. El seu mestratge
i la trajectòria cultural i cívi-
ca han estat de referència
a les Terres de l'Ebre ja
des dels temps de la
resistència al franquisme.

Manel Pérez Bonfill rep la Creu de Sant
Jordi aquest passat dimecres

REDACCIÓ

L'Ajuntament de Roquetes
va concedir, la nit de dis-
sabte 17 d'abril, el premi
Roquetenc de l'any 2009 a
Ramon Castellà i Castelló
per la seva tasca social i
humanitària, duta a terme,
durant dècades, des de
l'anonimat o com a mem-
bre d'entitats religioses
com la Congregació
Mariana, el Centre
Parroquial o Càritas a
Roquetes, de la qual n'és
actualment el president.
Ramon Castellà acumula
una llarga trajectòria d'aju-
da als més necessitats;
tasques d'ajut com ara el
repartiment d'aliments, de

roba o la visita periòdica
als reus que compleixen
condemna a la presó de
Tarragona. 
L'entrega dels premis
Roquetenc de l'any va
tenir lloc en el transcurs
del sopar institucional de
la festa local del 14 d'a-
bril, que va celebrar-se al
casal de la raval de Cristo
i va comptar amb l'as-
sistència de gairebé 150
comensals. I no només va
ser Ramon Castellà l'ho-
menatjat durant la nit, ja
que el jurat va decidir ator-
gar diverses mencions
honorífiques a la resta de
finalistes. 

Ramon Castellà i Castelló,
premi Roquetenc de l’any 2009

Aquesta festa lúdica i
esportiva que tindrà lloc
al parc municipal Teodor
Gonzalez, començarà a
les deu del mati i durarà
fins a les dues. La intenció
i el lema de la festa és
sumar quilòmetres pel
Parkinson ja que per cada
quilòmetre, l'entitat rebrà
una aportació econòmica.
Per fer quilòmetres, s'han
organitzat curses de
relleus d'atletisme, ciclis-
me i rem on tothom que
vulgui hi podrà participar.

Paral·lelament i per ame-
nitzar la festa, hi haurà
actuacions musicals,
xocalatada, inflables,
conta contes, tallers, etc.
Entre els participants a la
jornada hi ha el Cor
Flúmine, la Colla Jove de
Dolçainers, el Golafre, el
grup Quico el Célio, el Noi
i el Mut de Ferreries, el
cantador Josep Bo, el
grup de dansa Saragatona
i Muniatto Xou, entre d'al-
tres. «Volem que sigui una
gran festa, atractiva per-
què s'hi apropi tothom,
grans i menuts, però
sobretot molt adreçada a
la gent jove perquè el que
pretenem és passar el
relleu a la societat, sensi-
bilitzar la ciutadania sobre
la malaltia del Parkinson i
aconseguir finançament
per a les activitats que
l'Associació organitza dia
a dia», ha explicat el presi-
dent de l'Associació de
Parkinson Terres de
l'Ebre, Pere Cabanes. 
De fet, per implicar les
escoles, l'entitat ha orga-
nitzat un concurs de
dibuix i ha editat un conte
sobre la malaltia, que es
presentarà durant la diada
del dia 25 d'abril. Per la
seva banda, l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha fet
un reconeixement a l'acti-
vitat que l'Associació del
Parkinson realitza periòdi-

cament i ha fet una crida a
la ciutadania perque parti-
cipi activament en aques-
ta diada per recolzar l'en-
titat. 
«Voldriem que al parc s'a-
proximés molta gent i fos
una veritable festa i sobre-
tot que es puguin recaptar
fons per a l'entitat, que

amb el seu treball i els
seus professionals arriben
allí on les administracions

no poden», ha dit l'alcal-
de. 
La malaltia de Parkinson
és una malaltia neurode-
generativa que produeix
una alteració progressiva
de l'àrea del cervell i afec-
ta les persones provocant-
los rigidesa muscular, pèr-
dua dels moviments

automàtics primaris, tre-
molors i altres símpto-
mes.

Tortosa Corre pel Parkinson,
diumenge vinent

Aquest proper diumen-
ge 25 d’abril, l’asso-
ciació de Parkinson de
les Terres de l’Ebre en
col·laboració amb
l’Ajuntament de
Tortosa i altres institu-
cions organitza la
diada Corre pel
Parkinson, una cele-
bració que tindrà lloc
en diferents ciutats de
Catalunya, Itàlia i els
Estats Units amb l’ob-
jectiu de sensibilitzar
la ciutadania sobre
aquesta malaltia i
recaptar fonts per a
les associacions de
suport als malalts.

REDACCIO

La sensibilització entre la població és
important per poder fer front a una malaltia
que cada cop afecta a gent més jove.

«Passar el relleu a la societat, sensibilitzar»

El Balneari del Porcar és
un edifici del segle XIX

d’estil historicista,
construït pel polític i

empresari tortosí,
Manuel de Porcar.

De Porcar

Park.
cedida

Ulldecona i Alcanar, els propers municipis ebrencs en votar.
cedida

La Generalitat dóna la raó als Amics
dels Castells sobre el Balneari del Porcà
Jordà: «l’Ajuntament fa bé de rectificar»
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Resten tres partits. La
Rapitenca ho té complicat i
més en una temporada en la
que hi ha compensacions,
amb dos descensos catalans
de la Segona B i la possibili-
tat (cal esperar que no) d’un
tercer. Els tres rivals que fal-
ten no permeten tenir opti-
misme: Santboià (diumenge
a la Devesa, 12 h), Hospitalet
(líder) i el Prat, quart. 
L’objectiu, a hores d’ara, «ha
de ser evitar el descens
directe. Acabar quarts per la
cua i, posteriorment, esperar
possibles ascensos catalans
de 3a. a Segona B», deia el
tècnic Fabregat.
Així estan les coses. El pro-
per partit és davant d’un
Santboià que dijous va aca-
bar el partit a Olesa, guan-

yant per 2-5. Si també
hagués jugat diumenge con-
tra el Premià, podria estar ja
classificat per la promoció
d’ascens. Però les suspen-
sions misterioses d’aquest
final de lliga el fan estar prop
però no de forma matemàti-
ca.
La Rapitenca ha de mirar d’u-
nir-se i de revertir la situació
quan gairebé no hi ha marge.
Diumenge va perdre a la
Pobla de Mafumet. El guió és
conegut: jornada amb bai-
xes, fases de control i oca-
sions no encertades, debilitat
defensiva puntual que el rival
aprofita, decisions arbitrals
complicades i la Rapitenca,
molta estona amb superiori-
tat numèrica,  que acaba
fracturada. 
Cardosa Montesinos ja havia
xiulat la Rapitenca a
Benavent, «on ens va robar
dos punts», recordava Martí
Garcia de Radio Ràpita,
dilluns a CANAL TE.
Les decisions diumenge van
poder decidir. Un gol anulat a
Edu Aguilar amb 2-1 per un
fora de joc inexistent n’és un

exemple. Acte seguit va venir
el 3-1. O una falta prèvia de
Denís abans del quart gol
que va fer Virgili.
Això és cert. Però la realitat
és que l’equip rapitenc, si
està on està, no és per
casualitat. «Ha fallat la planifi-
cació i també han hagut juga-
dors que no han estat a
l’alçada, els que més havien
de tirar del carro. Alguns han
marxat, però el cert és que

no s’han compromès com
s’esperava. I el tècnic, en
moltes ocasions, no ha efec-
tuat el plantejament adequat
pels jugadors que disposa»,
va seguir dient Martí.
El tècnic Jordi Fabregat, per
la seua part, diumenge va
carregar contra l’àrbitre:
«vam jugar onze contra tret-
ze i, baix el meu punt de
vista, l’àrbitre fou decisiu.
Sabia el que feia, amb pre-

meditació. Ja em pronuncia-
ré quan s’acabi la temporada
de quina serà la meua postu-
ra, però tinc clar que hi ha
àrbitres que es rabegen amb
mi i ho paga l’equip. Per a ser
àrbitre cal ser integre i humà.
Qualsevol no pot ser-ho. No
accepto que els àrbitres
guanyin o et facin perdre els
partits».Fabregat ha estat
sancionat amb tres partits,
així com Hugo. Chavero i
Mario tornen. Miki i Manel
són baixa per lesió. Galindo i
Roberto ja fa uns dies que
van abandonar el club.

L’Amposta. Va guanyar el
Cassà (3-0), amb gols de
Yelamos (1’) -de penal-, Cesc
(51’) i Miguel (74’). Es vuité
amb 52 punts (xifra històrica
a la categoria) i demà visita el
Llagostera. 

270 minuts

La Rapitenca va perdre
una nova final, diumen-
ge a la Pobla Mafumet
(4-1). Les opcions es
van reduint però encara
n’hi ha. 

TERCERA DIVISIÓ

Són els que manquen per acabar la temporada i els que li queden a la Rapitenca per poder salvar-se

M.V.

Martí Garcia: «acabarem
quarts per la cua i pujaran

dos equips catalans a la
Segona B»

«Hi ha opcions»

El Tortosa, diumenge contra
el Tàrrega, va avançar-se aviat
en el marcador, amb un gol
d’Alberto. I va poder ampliar-lo.
Però a la represa va cedir me-
tres i, tot i poder decidir amb
una ocasió d’Oscar, va veure
com el Tàrrega va empatar en
els darrers minuts. El tècnic Al-
bert Viñas, dilluns passat, re-

cordava una situació que no és
nova: «entenc que el juvenil s’-
hi juga la vida però el primer
equip també. I tenim baixes im-

portants. Clar, si només po-
dem disposar de dos juvenils
que el dia abans han jugat no-
ranta minuts, és complicat. Es
un fet que pot condicionar per-
què nosaltres, ara, arribem li-
mitats de forces als darrers mi-
nuts». Recio, Quique i Borrull
eren baixa mentre que Subi,
amb molesties, va haver de ju-
gar. En qualsevol cas, la situa-

ció esportiva s’ha d’acabar d’a-
clarir i coincideix amb dificul-
tats econòmiques (com la ma-
joria) amb l’endarreriment del
pagament de les nòmines als
jugadors. I el diumenge partit
amb doble valor a Montcada
(12 h). 

Per últim, dir que la junta ha
informat que ja està acabat el
llibre del centenari.

El Tortosa encara no veu la llum
Va empatar contra el Tàrrega (1-1) i no pot allunyar-se de la zona compromesa

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va perdre al camp de la Pobla de Mafumet (4-1), diumenge.
CANAL TE

Diumenge visita el camp
del Montcada, rival
directe en la lluita per
evitar compensacions.

Montcada
El Tortosa juvenil de Lliga

Nacional va empatar, a casa,
amb el Cornellà (1-1) i se-
gueix en zona de descens.
La situació comporta precipi-
tació en els partits i això s’a-
cusa. Mikel, que juntament
amb Cristian va anar diumen-
ge amb el primer equip, va
fer el gol.

D’altra banda, dir que l’ale-
ví de Preferent va aconseguir
una victòria històrica al camp
del Barça (0-1), un partit que
es va poder veure en directe
per Barça TV, així com el del
cadet, que, en aquest cas,
va perdre per 2-0. El futbol
base tenia previst efectuar
una reunió per saber si es po-
den regularitzar els cobra-
ments dels entrenadors. 

Sofrir
El juvenil empata a casa amb el Cornellà (1-1)

REDACCIÓ

JUVENIL LLIGA NACIONAL

En ocasions, en els cam-
pionats locals de futbol sala,
no és fàcil suspendre un par-
tit, i menys quan manquen
poques jornades. Però al
grup V de la Tercera divisió
podria no ser així. La setma-
na passada ja comentava
que l’ajornament del partit
Llagostera-Benavent era
complicada. I més pel fet de
que la presidenta del Llagos-
tera i el president del Bena-
vent són directius de la Fede-
ració. «També ho és el de la
Rapitenca i això no ens ha
servit ni per tenir bons arbi-
tratges ni per aquest tema de
les suspensions», va comen-
tar dilluns passat Martí Garcia
a CANAL TE. En qualsevol cas,
el Llagostera va guanyar
abans d’ahir. Bé, però no n’hi
va haver prou. Divendres es
suspenia el Santboià-Premià
perquè els maresmencs no
tenien suficients jugadors.
Estic convençut que existien
els certificats mèdics. Però
tot això té conseqüències
que poden perjudicar a la Ra-
pitenca. No sé, per la forma i
el moment, sembla que la lli-
ga de futbol sala local és
més seria... 

Et va bé ajornar
un partit?

L’opinió de Michel
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L’Ascó, amb dificultats, va golejar un necessitat Unió Cambrils (4-
1). L’equip de Cotaina va avançar-se aviat però, tot i tenir opcions,
no va sentenciar. I els cambrilencs, avançada la represa i amb el
partit més obert, van empatar amb un gol de José (65’). La clau,
però, fou que l’Ascó va reflectir la seua reacció poc després, amb
a través de Pete (69’). L’efectivitat que havia mancat anteriorment,
es va produir en aquell instant quan quatre minuts més tard, Fre-
deric establia el 3-1. Ja al final, l’Ascó sentenciava amb el 4-1. El
resultat manté als de la Ribera a la part alta de la taula, en la sise-
na plaça, no distanciant-se de la segona. Per mantenir-se en aques-
ta situació haurà de trencar la ratxa negativa fora de casa on en-
cara no ha puntuat en la segona volta. Diumenge visita la Canonja.

L’Ascó espera sumar els primers
punts de la segona volta, fora de casa

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar està fent una temporada sensacional. Cal valorar el
seu projecte i la seua trajectòria, sent cinquè a la taula. Fa sis jor-
nades que no perd (quatre victòries) i està consolidant el seu plan-
tejament amb un equip amb una base local ferma. De fet, amb els
juvenils que van jugar a la segona meitat, els canareus van acabar
amb deu jugadors locals, un fet de gran valor. A la primera meitat,
contra la Canonja (3-1), els canareus ja van dominar i Alberto va
acabar d’empènyer una rematada d’Ivan Romeu fent l’1-0. La Ca-
nonja, en la seua arribada amb més intenció, empataria amb un gol
en propia porteria de Jan. A la represa, però, els de Txiki van se-
guir sent els propietaris del duel. Paolo i Alberto, amb un gran gol,
van sentenciar. L’Alcanar continua vinculat a les primeres places.

L’Alcanar va acabar el partit de
diumenge amb deu jugadors locals

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla va perdre al camp del líder, el Remolins-Bítem (2-0). Al pri-
mer temps els locals van imposar-se, avançant-se amb el 2-0 i gaudint
d’altres opcions. A la represa, però, l’Ampolla va guanyar metres i va
fer-ho amb fases de molt bon joc, obrint el camp i creant nombroses
arribades i oportunitats. Li va mancar un gol per entrar de ple en la
confrontació i crear-li més dificultats al líder. Tot i les baixes que han
estat una constant en la lliga (Paco Casas també ho era diumenge)
l’Ampolla està en una situació estable en l’any del retorn. Ha de confir-
mar la permanència per evitar maldecaps per possibles compensa-
cions. Diumenge, reforçat per la segona meitat a Bítem, rebrà el Red-
dis, exequip d’Angel Garcia i rival en ratxa, tercer a la taula. D’altra
banda, de moment, encara no s’ha parlat de la renovació del tècnic,
segons informava el propi entrenador i també fonts de la junta.  

L’Ampolla, reforçada per la represa
a Bítem, rebrà el Reddis, tercer

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona va perdre el tercer partit de la segona volta, segon de
forma seguida, i ha vist frenada la seua progressió. L’equip ullde-
conenc va dominar més el partit i va gaudir de més arribada, re-
clamant un penal amb una acció que va suposar l’expulsió d’un ju-
gador visitant. A la represa, tot i jugar amb un menys, el
Torredembarra va avançar-se en el marcador amb un gol d’Arturo.
L’Ulldecona, un xic precipitat, va reaccionar i va poder empatar,
creant diverses oportunitats. No va ser així. També va acabar la-
mentant decisions arbitrals amb un altra jugada de penal «clar»
que no fou xiulat.

L’Ulldecona visita demà dissabte, el camp del cuer, l’Icomar,
amb ganes de tornar a recuperar-se. 

L’Ulldecona mereixia millor sort
davant el Torredembarra

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana va empatar diumenge amb el Vila-seca (0-0), rival di-
recte en la lluita per la permanència. Va ser un partit de respec-
te, molt anivellat i que va oferir poques ocasions de gol. Les po-
ques, però, foren locals. Una d’elles de Borràs i una altra un
“penal a Sergio molt clar que l’àrbitre no va xiular, ja en els da-
rrers minuts”, deia Rodri, president del club aldeà.

L’Aldeana, molt obligada per fugir de les possibles compensa-
cions, visitarà el Gandesa, diumenge, amb urgència de punts.
Serà abans de rebre el Cambrils, una altra final pels aldeans. Els
cambrilencs s’enfronten diumenge a l’Hospitalet. El Gandesa,
per la seua part, va empatar en la jornada passada al camp de
l’Hospitalet (0-0) on no va quedar gens d’acord amb l’àrbitratge.

L’Aldeana, amb urgència, visita el
Gandesa, diumenge

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc havia de guan-
yar el Morell per mantenir
opcions de permanència. I
va fer-ho (3-0). El resultat, a
més, permet superar el go-
laverage davant d’un rival di-
recte. Els de Camarero no
volen cedir: la zona de per-

manència està a hores d’ara
a cinc punts. S’ha de seguir.

Dissabte, els de Roque-
tes van oferir una altra imat-
ge, molt millor que a Cerve-
ra. El Roquetenc, sota la
pluja i amb un camp tou, va
imposar-se amb una actitud
carregada de compromís.

Defensivament va estar
molt ferm i, a més, amb els
minuts, fou incisiu en atac.
Així van arribar les ocasions
i el gol de Lluís. A la repre-
sa, el Morell va despertar i
el Roquetenc, condicionat
per la seua situació, va de-
fensar més enrera. Es visi-

tants van reclamar un penal
i van fer diverses arribades.
Però no van marcar i el Ro-
quetenc, al contraatac, va
decidir. Un penal comès a
De la Torre, amb segona
targeta per a Diego, va
transformar-lo Sandu amb
el 2-0. Lluís, reivindicant-se i
amb una feina considerable,
va sentenciar amb un gol
que val quatre punts. Hi ha
esperança. 

El Roquetenc, que està a
cinc punts de la zona de
permanència, visita diumen-
ge (12 h) el Mollerussa.

Lluís lidera un triomf que manté
les esperances del Roquetenc

L’equip de Camarero assoleix una victòria de quatre punts

REDACCIÓ

PREFERENT 

Serà el partit de la jornada.
El Valls, segon classificat,
rebrà el líder Remolins-Bítem,
equip que està a dos punts.
Un duel que, segons Miquel
López (fill de l’entrenador va-
llenc i el seu segon), «no serà
en cap cas decisiu, passi el

que passi. L’equip que pugui
guanyar sortirà molt reforçat
animicament per les jornades
que faltaran. Serà un cop d’e-
fecte, però penso que aquest
partit no determinarà».

Nacho Pérez, tècnic de l’e-
quip de Bítem, considera que
«com ja he dit en altres oca-
sions, nosaltres ja hem com-

plert amb el nostre objectiu.
Ara es tracta de gaudir de la
situació, dels entrenaments i
dels partits. Sabem que el de
diumenge vinent és important
però l’afrontem amb con-
fiança i alliberats, amb l’esti-
mul que genera la posició en
què estem. En la vida esporti-
va poques vegades et trobes

amb una situació com l’actual.
Hem d’aprofitar-la i saber-ne
gaudir com el diumenge, un
duel que a tothom li agrada ju-
gar». 

El Remolins-Bítem, amb les
baixes d’Alex i Xavi Anell, va
vèncer l’Ampolla, diumenge,
amb gols al primer temps de
S. Ruiz -tornava a l’equip- i de
Jota, que va aprofitar una ac-
ció de Marc. «Estic content
del primer temps però no del
segon quan vam especula-
ramb el resultat», deia Nacho.
Els de Bítem rebran a la Cava,
en la jornada següent.

El líder, la UE Remolins-Bítem,
visita el Valls, segon classificat

Tots dos equips van guanyar en la jornada passada

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Cava va guanyar a la
Sénia en un partit igualat i
marcat per l’estat del terreny
de joc. Vilarroya va avançar
els seniencs molt aviat. Nico,
tot i les molesties, segueix
sent un referent i va empatar
a la mitja hora. La Cava es va
quedar amb deu abans del
descens. A la represa, el par-

tit va seguir travat i amb mol-
tes targetes. Els locals van
quedar-se amb nou (poc des-
prés, la Cava, també) i sem-
blava que l’empat seria defini-
tiu. Però en temps afegit, a la
sortida d’un córner, el visitant
Alex Accensi va caure dins
l’àrea local. «Penal televisiu» i
«atracament», segons els lo-
cals que van protestar molt.

Toni va marcar i amb l’1-2 fi-
nal, la Cava es recupera i
està a quatre punts del se-
gon, a l’expectativa. Ara ha
de millorar a casa, on torna a
jugar després de dos des-
plaçaments i on té el seu dé-
ficit (quatre derrotes). Serà
contra el Catalònia, en el der-
bi. Després visitarà el líder
actual, el Remolins Bítem. 

El Catalònia, per la seua
part, va perdre amb el Valls
(1-2): «vam merèixer l’empat,
pel joc i per les ocasions que
vam crear i, sobre tot, pel
gran esforç que van fer els
jugadors», deia Guillermo Ca-
marero, tècnic del Cata.
Aleix, a darrera hora, va fallar
un penal i va tenir una altra
ocasió per empatar.

La Cava-Catalònia, el derbi de la jornada
El Catalònia va perdre amb el Valls, fallant un penal al final (1-2)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Cava, quart, va vèncer a
la Sénia (1-2) amb un penal
protestat pels locals (93’)

Polèmica

Manel (Valls) 27 gols
Nico (la Cava) 26 
Aleix (Catalònia) 25
Gallego (Reddis) 24
Marc (R. Bítem) 21
J. Antonio (Ascó) 18
Eugeni (Cata) 17
Alberto (Alcanar) 16
Jota (R. Bítem) 15
S. Ruiz (R. Bítem) 14
Fran (Canonja) 12
Pol (la Sénia) 12

28 jornades de lliga

REDACCIÓ

GOLEJADORS PRIMERA REGIONAL

Nico no perdona.

CANAL TE

                                         





U.E. JESÚS I MARIA (1928-2010)

La U.E. JESÚS I MARIA va néixer l'any 1928, quan un grup de persones s'organitzen com
a un grup d'amics i formen un equip de futbol sota el nom de “Penya Quera”. Acabava
de néixer un Club de Futbol: La Unió Deportiva Jesús i Maria. L'any 1930 es van fer els
primers partits amistosos per les contrades del poble i de la comarca. Ja teníem un
camp provisional, amb pista ciclista inclosa. L'any 1931 s'aconsegueix fer un camp tan-
cat amb canyes anomenat “Camp del Parrillo”. El primer President fou Simon Masdeu i
es legalitza el Club com a “CLUB DEPORTIVO JESÚS Y MARIA”. Ja federat, comencen les competicions
i restem inclosos al Campionat d'Aficionats, amb la camiseta a ratlles vermelles i blanques i els pantalons
negres. L'any 1934 i 1935 van entrar amb competició, però amb l'esclat de la Guerra Civil es paralitzen
totes les competicions. Acabada la guerra torna la competició sota el nom d'Unió Deportiva Jesús i Maria.
La temporada 1956/57 el Club guanya l'ascens a la Segona Regional i la temporada 1961/1962 van
jugar contra La Cava, Amposta, Camarles i l'Alcanar, entre d'altres. L'any 1967 vam rebre al nostre camp
els jugadors del Barça com Reixach i Bustillo entre d'altres i es va fer una gran festa. La temporada més
important del Club va ser la 1976/1977 on l'equip va ascendir a Primera Territorial. Aquell meravellós
equip estava format per Conesa, Perolada, Balagué, Roig, Barberà, Verdié, Serra, Cheve, Roca, Torres,
Ramon i Luque.
Cal recordar que l'any 1982 es va fer la primera ofrena a la Mare de Déu, organitzada per la U.E. Jesús
i Maria
També va ser molt important la creació del futbol base. Josep Luque i Josep Maria Torres van posar els
primers ciments i l'esforç durant molts anys. Actualment la U.E. Jesús i Maria esta format per catorze
equips i gaudeix d'una cantera fenomenal gràcies a l'esforç de molta gent.
Respecte a l'equip campió d'aquesta temporada a la Segona Territorial, fins a l'actualitat invicte, cal dir
que és una de les plantilles més complertes que he vist mai. Un grup d'amics que defensen els colors
amb una professionalitat exquisida sota la direcció d'un tècnic que ho ha donat tot pel club de la seva vida.
Del meu fill puc dir amb veu alta que és una gran persona. De petit es va fixar amb tot el que passava a
casa seva. No cal dir, que a casa, la pilota era el seu entreteniment. Era molt petit quan ja tenia adquiri-
da una gran responsabilitat fora del normal. Va ser alumne meu en els darrers cursos de setè i vuitè i vaig
veure que amb la constància que tenia podia aspirar a qualsevol tipus d'estudi. Acabats els estudis prima-
ris i secundaris, va decidir fer la llicenciatura de Dret. Quatre anys i ja era advocat. Quina il·lusió per a la
família, però ell volia més: situar-se, treballar i jugar a futbol. Va tenir un cop molt dur quan es va lesionar
de gravetat i va haver de deixar la pràctica de l'esport, però amb la seva constància i actitud es va sobre-
passar i no va deixar de treballar com a entrenador, primer de futbol base, i després, com a entrenador
del primer equip. En aquesta faceta és un gran psicòleg, que treballa molt bé i que els jugadors estan
amb ell i prova és que no volen marxar del club. David Torres ha aconseguit formar una plantilla que ha
estat el referent dins el futbol català per la seva temporada històrica. La teva mare, el teu pare, els teus
germans i tota la família està molt orgullosa amb tú. Gràcies i continua sent el que ets!  

Josep Maria Torres i Llaó

UE Jesús i Maria, temporada 76/77, ascens a Primera.

ENHORABONA ALS CAMPIONS!

L'ascens de la U.E Jesús i Maria a la Primera Territorial és, com ja s'ha dit des de molts
àmbits, una fita «històrica». Ho és perquè feia 34 anys que no jugava en aquesta cate-
goria i, sobretot, per la manera com ho ha aconseguit: proclamant-se campió 6 jorna-
des abans d'acabar-se la lliga, sense perdre cap partit (fins al moment) i amb un equip
format en gran part per gent del planter, per gent de casa. Des d'aquí i com a Alcalde
de Deltebre vull transmetre la meva felicitació i enhorabona a jugadors, entrenador, cos
tècnic, directiva, ajudants i seguidors de la UE Jesús i Maria.
Deixeu-me dir que la U.E Jesús i Maria fa molts anys que treballa per aconseguir grans coses. Està fent
un treball excel·lent amb els equips base, formant a xiquets i xiquetes del nostre poble per a jugar al fut-
bol, però més enllà d'això els està educant i transmetent els valors que ens aporta l'esport: d'esforç, sacri-
fici, companyonia, solidaritat, compromís, respecte. Un compromís, esforç i sacrifici que es pot veure
sempre que hi ha partit amb gent que s'implica per ajudar amb allò que calgui. També han lluitat per acon-
seguir millorar les instal·lacions del Camp de l'Aube. Van fer sentir la seva veu i la seva insistència va fer
que des de l'Ajuntament i la Secretaria General de l'Esport es financés la instal·lació de la gespa artificial
al Camp de l'Aube. A més, ara es millorarà la il·luminació i s'instal·laran plaques solars per al subministra-
ment d'aigua calenta als vestidors. Uns instal·lacions dignes per un club que s'ho mereix. 
Proclamar-se campió de la Segona Territorial i l'ascens a Primera ha estat la cirereta a aquest pastís que
fa temps que vénen elaborant i que ara ja es poden cruspir de gust. Enhorabona als campions!

Gervasi Aspa
Alcalde de Deltebre
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El Benifallet va empatar diumenge a Deltebre (3-3) en un partit
en què anava guanyant 1-3. L’empat va arribar a darrera hora.
Un punt, però, que li permet mantenir la quinzena plaça, empa-
tat amb el Remolins-Bítem, equip que va sumar-ne tres contra
l’Aldeana B, retirat. I diumenge, els benifalletencs rebran el Re-
molins-Bítem, un duel molt important per tots dos per la per-
manència, tenint en compte queel Vilalba suma segur. 

Lesió de Vicent. D’altra banda, el Camarles va remuntar a
la segona meitat contra un Corbera que va avançar-se amb el
0-2 a la primera meitat. A la represa, els de Barbosa van re-
muntar amb els gols Jordi Mauri, Magrinyà i Isma. Lamentar la
lesió de Vicent, amb els lligaments trencats del seu genoll. 

Benifallet-Remolins Bítem, duel entre
rivals directes per evitar el descens

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Santa Bàrbara, que amb les dues darreres derrotes ha vist
frenada la seua tarjectòriade la segona volta. Ara és desè.
Diumenge rebrà diumenge el Camarles. Abans del duel, s’i-
nauguraranels nous vestidors de les instal.lacions esporti-
ves, amb la presència del president de la Diputació.
D’altra banda, el Santa, molt limitat d’efectius amb les baixes
dels porters Albert i Lleixà, i de Sisco, Javier, Navarro i
Cristian Gallardo va perdre al camp d’un Batea que també
continua molt minvat. No obstant, els de la Terra Alta refer-
men una temporada molt interessant en el retorn a la cate-
goria, sent vuitens amb 47 punts. Amb un xut llunyà, el Batea
va avançar-se per mitjà de Yalti. Borrell va empatar però
Edgar, de falta, i Abdul, va tornar a jugar, van decidir. 

Estrena de vestidors, diumenge al
camp de Santa Bàrbara

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Roquetenc va guanyar a Ginestar (1-2) fent un pas ferm en-
davant cap a l’ascens de categoria. Es líder i té deu punts d’a-
vantatge respecte el quart, quan manquen 21 en joc. Els de
la Ribera, per la seua part, s’allunyen de la tercera plaça. Des
de la seua victòria a Godall, han entrat en un espiral de resul-
tats adversos. Ara són vuitens i si no reaccionen en la prope-
ra jornada a Alcanar, poden acomiadar-se pràcticament de
les seues aspiracions. El filial canareu, per la seua part, llui-
tarà per mantenir-se vinculat a la zona d’ascens en una jorna-
da en quèla situació pot quedar més oberta amb el duel en-
tre el Campredó i el Flix. A l’expectativa d’aquest partit també
hi seran el Tivenys i Godall que s’enfronten diumenge.

El Roquetenc lidera el grup amb deu
punts d’avantatge respecte el quart

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

L’Ametlla, que només ha sumat un punt en les darreres tres jorna-
des a casa i ara és sisè, va empatar contra la Rapitenca B (1-1).
El tècnic de la Cala no ocultava el seu malestar: «d’entrada, he
d’admetre que nosaltres vam jugar molt malament i que, tot i això,
haguéssim hagut de sentenciar una vegada va fer Manel l’1-0, amb
les ocasions que vam tenir. El filial de la Rapitenca va empatar en
els darrers minuts, arran d’una acció que va originar-se amb un re-
bot  i que va culminar-la el seu porter suplent, en funcions de da-
vanter. Nosaltres estàvem amb deu i ells amb set jugadors. No
obstant, a mi, el que no em va agradar és que ens van demanar
de jugar en diumenge i que vinguessin amb alguns jugadors del pri-
mer equip, un fet que, deixant de banda el partit, no és correcte
per la deferència que havíem tingut i considerant també que a Ba-
tea no van presentar-se, un fet que adultera la competició».

Juanjo Balfegó, tècnic de la Cala, molest
amb el filial de la Rapitenca (1-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Horta va guanyar diumenge a Masdenverge (0-1) i, d’aques-
ta forma, ja va una volta que no ha perdut (17 jornades). Un
gol del benifalletenc Dani va valdre els tres punts que van ser
molt treballats tenint en compte que el Masdenverge volia fer
un altre pas endavant en el camí cap a la permanència. 
La victòria deixa a l’Horta a dos punts de la segona plaça que
ocupa l’Olímpic de Móra d’Ebre, equip que diumenge va
imposar-se a l’Amposta B (2-0) i que referma el seu bon
moment de resultats.
Precisament, el conjunt morenc, que entrena Narcís Laboria
és el proper rival de l’Horta, diumenge vinent. Un duel al cim
que, si bé no serà decisiu, si que ho és de doble valor de
punts. Serà, sense dubte, el partit de la jornada en el que la
segona plaça estarà en joc entre dos equips que lluiten per
poder aconseguir-la. 

L’Horta rebrà l’Olímpic, la segona plaça
està en joc a manca de sis jornades

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Robert Avinyó, segon entrenador d’El Perelló, manifestava que
«penso que vam ser millors i que vam merèixer la victòria. Al pri-
mer temps, al minut 24, l’àrbitre va anular-li un gol totalment legal
a Montes. Acte seguit, ells van fer el 0-1. Però ja abans del des-
cans i a la segona meitat, quan vam seguir jugant bé, vam crear
opcions. Malgrat això, fins a darrera hora, no vam empatar, amb
el gol de Narcís». Albert Lizaso, tècnic d’El Pinell, considerava que
«la primera meitat va ser nostra, avançant-nos amb el gol de Ser-
gi Rodriguez. A la represa, vam jugar ben replegats i vam fer mal
al contraatac, gaudint d’opcions per sentenciar. No vam fer-ho i el
Perelló, insistent en els darrers minuts, va empatar en els darrers
minuts. Un empat que no serveix del tot a cap dels dos equips, en
les aspiracions de poder lluitar per la segona plaça». El Perelló vi-
sitarà el campió; el Pinell rebrà el Batea en el derbi.

L’empat no va satisfer ni a El Perelló ni a
El Pinell, dos aspirants a la segona plaça

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

«oe, oe, oe, campions, cam-
pions!!!». «‘Xu’ Maria i ningú
més!!!». Era el diumenge dia
18 d’abril, sobre les 19 hores,
al camp del Vilalba. Un equip,
un club, uns jugadors, un cos
tècnic, una directiva, un presi-
dent, patrocinadors, socis i
aficionats, tota la família que
forma un club modest escla-
tava de joia per una fita histò-
rica ja confirmada. Era el crit
unànim de la Unió Esportiva
Jesús i Maria!. El gol de Jesús
Ferreres, al minut 88, i el final
del partit van desencadenar
una euforia merescuda i justi-
ficada per una temporada de
rècord. Per emmarcar. I per
recordar durant molts anys.
El títol és una realitat a manca
de sis jornades, un fet sense
precedents i amb uns regis-
tres gal.làctics: màxim goleja-
dor, menys golejat...
El Jesús i Maria és un club de
moda i referent. Les celebra-
cions, ja iniciades a Vilalba,
van continuar amb una cara-
vana roig-i-blanca fins a Jesús

i Maria, on la festa va durar
fins la matinada. Era la cele-
bració dels campions.
CANAL TE va estar-hi a Vilalba i
al programa d’aquesta setma-
na va fer un especial pels
campions amb imatges del
partit i de les celebracions
posteriors.
David Torres, tècnic que ha
fet història, declarava que «un
projecte que es va iniciar fa
quatre anys,i que ha trobat el
seu premi amb aquesta tem-
porada. És una suma de fac-
tors, però el més important
és que s’ha fet una pinya,
amb molt de sentiment per un
club, per uns colors. Això ho
resumeix tot. Un grup
excel.lent a nivell humà, que
estic orgullòs d’entrenar».
Ximo Martí, jugador del club
de l’Aube, manifestava que «hi
ha un gran ambient i som una
colla d’amics que gaudim del
que fem i que estem molt
satisfets per haver aconse-
guit el títol i fer història per
aquest club que tant volem».
La setmana ha estat de

somni. La temporada ho és. 
A finals del mes de gener vam
fer a la UE Jesús i Maria,
cracks del MÉS EBRE, com a
campió d’hivern i per la tem-
porada que estava fent. Ara ja
és campió de la categoria.
Uns cracks!.
Diumenge vinent, la celebra-
ció amb tota la seua gent. 
Passadís de tots els jugadors
del club als heroïs, abans del
partit amb el Perelló (17 h);
posteriorment, ofrena a la
Verge de l’Assumpció i en aca-
bar hi haurà una rua. 
Queda pendent de confirmar
una altra celebració amb
sopar, ball i festa a l’alçada. I
no s’ha d’oblidar que el juvenil
també està de festa, amb l’as-
cens a Primera. Està clar: una
temporada de somni!. 

Champions!
La UE Jesús i Maria és campió, en guanyar a Vilalba (0-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL. A MANCA DE SIS JORNADES

Diumenge vinent, es
faran els primers actes de
celebració del títol de
campions!.

Celebració

Ja vaig dir dilluns, al pro-
grama MÉS ESPORT, a CANAL

TE, que la temporada del
Barça, de les sis copes, es
valoraria realment d’aquí
uns anys, amb el pas del
temps. També vaig comen-
tar que el que ha fet la UE
Jesús i Maria es valorarà en
la seua justa mesura quan
passen els anys. I és que
aglutinar tants bons resul-
tats, sense perdre fins ara
(sent l’únic equip català que
té aquest privilegi), no és
una empresa fàcil. 

Però el que si podem va-
lorar a hores d’ara és la
gestió efectuada i el que ha
generat aquesta. Sensacio-
nal. Per traure’s el barret. La
conjunció de la qualitat fut-
bolística amb la humana,
amb la implicació per senti-
ment, és la clau de l’èxit i,
sense dubte, la del Jesús i
Maria. Una reivindicació en
clau esportiva d’un club mo-
dest. Es el primer campió.
Felicitats! Sou l’orgull i una
referència per moltes famí-
lies que han format, fins
ara, la història del club de
l’Aube.

Felicitats campions!
L’opinió de Michel

Els jugadors celebren el títol de campions sobre el camp, diumenge.

Celebracions al mateix vestidor del camp de Vilalba.
CANAL TE
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Amposta-Ametlla (17 h)
diumenge

Benifallet-Rem. Bítem (16 h)
Vilalba, descansa

Jesús i Maria-Perelló (17 h)
Pinell-Batea (17 h)

S. Bàrbara-Camarles (17 h)
Corbera-Masdenverge (17 h)

Horta-Olímpic (17 h)
Rapitenca-Deltebre (17.45 h)

RESULTATS
28a jornada Segona regional

Rem. Bítem-Aldeana (retirat) 3-0

L’Ametlla-Rapitenca  1-1

Vilalba-Jesús i Maria  0-1

Perelló-Pinell 1-1

Batea-S. Bàrbara 3-1

Masdenverge-Horta 0-1

Olímpic Móra d’Ebre-Amposta 2-0

Deltebre-Benifallet 3-3

Camarles-Corbera 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 28 88 26 76

2. Olímpic 28 59 34 56

3. Horta 28 54 30 54

4. Perelló 28 59 40 54

5. Pinell 28 56 37 50

6. L’Ametlla 28 47 33 50

7. Camarles 28 47 45 48

8. Batea 28 51 33 47

9. Amposta 28 42 39 38

10. S. Bàrbara 28 60 42 37

11. Corbera 28 52 48 36

12. Deltebre 28 48 48 35

13. Rapitenca 28 56 50 32

14. Masdenverge 28 32 51 28

15. Benifallet 28 41 65 23

16. Rem. Bítem 28 36 63 23

17. Vilalba 28 27 60 19

18. Aldeana (retirat) 28 20 131 3

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Móra Nova-Torre Espanyol
Campredó-Flix (17 h)

Roquetenc-Arnes (16.30 h)
Alcanar-Ginestar (18 h)

Jesús i Maria-Catalònia (16 h)
diumenge

Tivenys-Godall (17 h)
Atlas Tortosa-Benissanet (19 h)

Tivissa-Ulldecona (17 h)
Rasquera-Fatarella (17 h)

RESULTATS
27a jornada Tercera regional

Ulldecona-Atlas 1-1

Catalònia-Alcanar 0-3

Fatarella-Godall 2-2

Benissanet-Campredó 1-1

Torre Espanyol-Tivenys 0-4

Flix-Móra Nova 2-0

Arnes-Tivissa 3-4

Ginestar-Roquetenc 1-2

Rasquera-Jesús i Maria 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 27 76 31 60

2. Flix 27 75 36 55

3. Móra la Nova 27 43 20 54

4. Tivenys 27 69 37 50

5. Campredó 27 50 27 50

6. Alcanar 27 45 31 49

7. Godall 27 58 41 48

8. Ginestar 27 73 45 47

9. Benissanet 27 44 43 41

10. Catalònia 27 41 37 38

11. Tivissa 27 53 64 35

12. Atlas Tortosa 27 42 39 33

13. Fatarella 27 41 62 32

14. Rasquera 27 47 70 27

15. Ulldecona 27 35 54 22

16. Arnes 27 35 63 21

17. Jesús i Maria 27 35 80 16

18. Torre Espanyol 27 19 101 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Icomar-Ulldecona (17 h)
Torredembarra-Alcanar (17 h)

diumenge
Vilaseca-la Sénia (17 h)
la Cava-Catalònia (16 h)

Valls-Rem. Bítem (16.30 h)
Ampolla-Reddis (17 h)

Canonja-Ascó (11.45 h)
Cambrils Unió-Hospitalet (12 h)

Gandesa-Aldeana (17 h)

RESULTATS

28 jornada, Primera regional

Reddis-Icomar 6-0

la Sénia-la Cava 1-2

Catalònia-Valls 1-2

Rem. Bítem-Ampolla   2-0

Ulldecona-Torredem. 0-1

Alcanar-Canonja 3-1

Ascó-Cambrils U 4-1

Hospitalet-Gandesa 0-0

Aldeana-Vilaseca 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 28 82 43 59

2. Valls 28 62 35 57

3. Reddis    28 62 33 55

4. la Cava 28 61 39 53

5. Alcanar 28 55 35 49

6. Ascó 28 50 39 49

7. Gandesa 28 52 44 44

8. la Sénia 28 43 37 42

9. Catalònia 28 63 40 41

10. Ulldecona 28 47 51 41

11. Torredembarra 28 46 47 38

12. Ampolla 28 37 40 37

13. Canonja 28 40 53 37

14. Aldeana 28 35 57 26

15. Cambrils U. 28 36 69 25

16. Vilaseca 28 23 51 20

17. Hospitalet 28 29 60 20

18. Icomar 28 26 76 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Sitges-Camp Clar

Vista Alegre-Cambrils

Catllar-Alcarràs

Ol. Can Fatjó-Horta

Sant Ildefons-Pub. Cases

Mollerussa-Roquetenc (diu 12h)

Morell-Martorell

Viladecans-Canyelles

Cervera-Torreforta

RESULTATS

28 jornada, Regional preferent

Roquetenc-Morell 3-0

Camp Clar-Vista Alegre            0-5

Alcarràs-Ol. Can Fatjó             1-1

Torreforta-Viladecans 3-0

Horta-Sant Ildefons 3-0

Pub. Cases-Mollerussa           2-2

Martorell-Cervera 2-4

Canyelles-Sitges 2-1

Cambrils-Catllar 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 28 59 28 65

2. Horta 28 47 15 57

3. Vista Alegre 28 60 37 53

4. Cervera 28 46 42 45

5. Pub. Cases 28 49 48 45

6. Canyelles   28 57 60 43

7. Sant Ildefons 28 54 43 42

8. Catllar 28 39 50 40

9. Alcarràs 28 40 41 37

10. Mollerussa 28 44 47 37

11. Torreforta 28 35 31 36

12. Camp Clar 28 49 50 35

13. Cambrils 28 39 40 35

14. Sitges 28 37 44 32

15. Morell 28 33 40 31

16. Roquetenc 28 33 41 31

17. Viladecans 28 29 45 28

18. Martorell 28 30 78 6

Regional preferent

Jesús Ferreres va marcar el gol a Vilalba: el Jesús i Maria ja és campió!.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

La UE Jesús i Maria és el
primer campió i puja de
categoria, a la Primera
regional, a falta de sis
partits.

Campions
PRÒXIMA JORNADA  

Blanes-Prat
Premià-l’Hospitalet

Rapitenca-Santboià
Castelldefels-Pobla Mafumet

Vilanova-Olesa
Cassà-Balaguer

Llagostera-Amposta
Cornellà-Palamós
Reus-Benavent
Europa-Manlleu

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 35 22 11 2 67 15 77
2. Reus  35 23 7 5 67 23 76
3. Santboià 34 17 10 7 61 42 61
4. Prat 35 17 9 9 54 33 60
5. Cornellà 35 14 12 9 37 39 54
6. Manlleu 35 13 15 7 44 35 54
7. Europa 35 13 14 8 54 46 53
8. Amposta 35 13 13 9 58 52 52
9. Llagostera 35 13 11 11 49 40 50
10. Balaguer 35 12 11 12 52 46 47
11. Castelldefels 35 13 7 15 51 58 46
12. Palamós 35 12 6 17 39 51 42
13. Pobla Mafumet 35 11 9 15 46 52 42
14. Vilanova 35 10 10 15 43 53 40
15. Cassà 35 10 10 15 46 57 40
16. Benavent 35 10 9 16 44 66 39
17. Rapitenca 35 9 6 20 45 67 33
18. Premià 34 8 9 17 32 44 33
19. Blanes 35 7 6 22 43 74 27
20. Olesa 35 4 11 20 27 66 23

Tercera divisió RESULTATS
34a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Vilassar-Tàrrega

Sants-S. Cristobal
Masnou-Peralada

Gramenet-Poble Sec
Iberiana-Banyoles

Igualada-Santfeliuenc
Guíxols-Vilafranca

Marianao-Rubí
Muntanyesa-Mataró
Montcada-Tortosa

RESULTATS
31 jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Vilassar 1-4

Poble Sec-Masnou 1-0

Santfeliuenc-Iberiana 1-1

Rubí-Guíxols 4-2

Montcada-Muntanyesa 1-2

Tortosa-Tàrrega 1-1

Peralada-Sants 0-0

Banyoles-Gramenet 3-1

Vilafranca-Igualada 0-0

Mataró-Marianao 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 31 49 22 65

2. Muntanyesa  30 45 29 54

3. Masnou  30 52 34 52

4. Santfeliuenc 31 42 34 51

5. Gramenet 31 53 37 50

6. S. Cristobal 31 41 31 50

7. Igualada 31 45 43 50

8. Rubí 31 55 40 47

9. Sants 31 48 39 45

10. Tàrrega 31 38 35 44

11. Peralada 31 38 47 42

12. Poble Sec 31 52 55 40

13. Guíxols 31 36 37 39

14. Tortosa 31 33 40 38

15. Montcada 31 38 46 35

16. Banyoles 31 30 51 34

17. Iberiana 31 43 51 33

18. Vilassar 31 32 57 30

19. Marianao 31 34 56 27

20. Mataró 31 34 54 20
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Els guanyadors es van conèi-
xer en el decurs d'un sopar
que es va fer dissabte a la nit
al Pavelló Firal i que va comp-
tar amb una important repre-
sentació dels clubs i entitats
esportives de la ciutat. Els
guardonats han resultat esco-
llits d'una llista de 25 nominats
de diferents disciplines esporti-
ves. Un jurat format per perio-
distes esportius, el gerent i el
president de Tortosasport han
posat nom i cognom als dos
guanyadors. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i el regidor
d'Esports i president de
Tortosasport, Pere Panisello,
han lliurat els trofeus a Martí i
a Vela. Anna Aïda Martí Arasa
té 16 anys i pertany al Club
Natació Tortosa. Entre els

seus principals èxits destaca
la medalla de bronze als
Campionats d'Europa Júnior
de 2009 en 4x100 estils en la
selecció estatal. També és
rècord d'Espanya en 50
metres papallona i és campio-
na de Catalunya i d'Espanya en
diferents especialitats.
Pau Vela Maggi té 23 anys i ha
portat alguns dels millors èxits
al seu club, el Club de Rem
Tortosa. Ha estat 8è en 4 al

Campionat del Món, 3r en 4 al
Campionat d'Europa i 1r de
Catalunya i d'Espanya.
La resta de nominats foren els
següents: Kiko Vallespí (múi-
xing), Laia Forcadell (atletis-
me), Jeremy Alcoba (minimo-
tos), Lorena Cases (twirling),
Paco Rodríguez (twirling),
J.Maria Faiges (busseig), Ebre
Escola Esportiva (futbol),
Juvenils CD Tortosa (futbol),
Nicolás García i Maria

Turlupova (ball esportiu), Club
Esportiu Handbol Tortosa, Irina
Ibáñez (patinatge), Cristòfol
Duadèn (judo), Laureà Ferré i
M.Josep Audí (ball esportiu),
Centre d'Esports Tortosa
(Handbol), Carlos Asín (vete-
rans de futbol), CF Catalònia
(futbol), Òscar Cabrera (ciclis-
me), Llorenç Sales (atletisme),
Gemma Colomé (atletisme),
Maria Lleixà (tennis), Quim
Sorní (tennis), Roger
Pruñonosa (bàsquet) i Sofia
Fontanet (bàsquet).
El sopar vetllada ha comptat
amb la presència de més de
dues-centes persones, repre-
sentants dels diferents clubs i
entitats esportives. Una vega-
da lliurats els premis, la cloen-
da de l'acte ha anat a càrrec
del showman Pep Plaza, popu-
lar per les seves imitacions de
Josep Guardiola al programa
Crackòvia de TV3.
L'Ajuntament de Tortosa ha
volgut recuperar enguany
aquests premis, després de
molts anys de no fer-se, amb
la voluntat de reconèixer els
èxits i el treball dels esportis-
tes de casa nostra, dels seus
clubs, famílies i patrocinadors. 

Pau Vela i Anna Aïda Martí guanyadors dels
Premis Millor Esportista de Tortosa 2009

La nedadora Anna Aïda
Martí i el remer Pau
Vela, campió de Cata-
lunya i d’Espanya i 3r
d’Europa, han estat es-
collits els millors espor-
tistes de Tortosa de
l’any 2009.

ACTUALITAT

L’Ajuntament de Tortosa va lliurar els guardons dissabte, al Pavelló Firal
REDACCIÓ

-Anna Aïda Martí, neda-
dora del CN Tortosa,  par-
ticipa a l’Estatal Absolut
que té lloc a Màlaga. Anna
debuta en competició avui
divendres en la prova dels
100 metres papallona. La
tortosina acudeix amb el
quart millor temps de les
nedadores inscrites.
-Adam Raga fou segon
en la primera prova del
Mundial «outdoor», en el
Gran Premi d’Espanya
celebrat el cap de setma-
na passat a Bayona. Toni
Bou fou el primer. 
-El sènior femení de
l’Handbol Amposta va

guanyar l’Ascó (22-40) en
el primer partit de la pri-
mera fase de la Copa
Catalana disputat a la
localitat de la Ribera
d’Ebre. Aquest cap de set-
mana, l’Amposta Lagrama
descansarà i les asconen-
ques s’enfrontaran al
Cornellà.
-El Deltebre A és líder
després de la quinzena
jornada, en Bitlles
Catalanes.
-Tortosa viurà diumenge
una jornada esportiva i
solidària amb activitats en
benefici de la malaltia del
Parkinson. 

Anna Aïda, a l’estatal de Màlaga

BREUS

Tortosa va albergar el
Campionat de Catalunya de
Judo en les categories sub-15
i sub-17. Un torneig que va
aplegar un total de 250 judo-
ques procedents d’arreu de
Catalunya, 130 esportistes en
la categoria infantil i 120 en la
categoria cadet. Així, el pri-
mer i segon classificat d’a-
quest Campionat van obtenir
plaça directa al Campionat de
Judo d’Espanya. En la catego-
ria cadet el primer classificat
va ser Òscar Gomez, amb 81

Kg i membre del Tortosa
Atletic Club (TAC). En femení,
el primer lloc l’ocupà Dainé
Cordero, amb 44 Kg i també
membre del TAC. Pel que fa a
la categoria infantil el primer
lloc del podi li correspongué a
Jordi Borrell, del Club Judo
Priorat, amb 50 Kg i
Adoración Heredia, de 48 kg i
també procedent del Priorat.
Aquest és el primer cop que
les Terres de l’Ebre acullen
una competició d’àmbit nacio-
nal d’aquesta modalitat espor-
tiva.

Campionat de Catalunya de Judo
REDACCIÓ

Albert Montañés va caure eli-
minat en la primera ronda del
torneig de Godó. Així mateix,
Tommy Robredo, novè cap
de serie, l’argentí Juan
Monaco (desè) també foren
eliminats i, d’aquesta forma,
el torneig queda més obert
considerant que Nadal, Del
Potro, Stepanek, Berdych i
Davydenko són baixa.
Montañés, després de la seu
brillant participació a
Montecarlo de la setmana
passada on va arribar fins a
quarts, fou eliminat pel fran-
cés Jerémy Chardy.
El tenista rapitenc era
catorzè cap de serie.

El francés Chardy sorprèn
el rapitenc Montañés

En la primera ronda del Godó

REDACCIÓ

TENNIS

Diumenge tindrà lloc la III
«Cursa de les Fonts», a Xerta,
organitzada pel Centre
Excursionista. Així mateix, es
celebrarà la I «Marxa de les
Fonts». Serà la setena cursa
del circuit ebrenc. La catego-
ria femenina la començarà a
les nou del matí mentre que
la masculina ho farà a les
9.15 h. La Marxa s’iniciarà a
dos quarts de deu del matí
des de la Plaça Major on
també hi haurà l’arribada. La
cursa té 25 quilòmetres de
recorregut i, com les altres,
comptarà amb molta partici-
pació.

«III Cursa de les Fonts»,
diumenge a Xerta

Serà la setena del circuit ebrenc

REDACCIÓ

ACTUALITAT

El campionat de Catalunya de Judo va reunir molts aficionats al pavelló.

Cedida

L’Alcalde i el regidor d’Esports amb els dos guanyadors.

Cedida

Tortosa acollirà aquest cap
de setmana la fase final del
Campionat de Catalunya
Júnior de bàsquet amb la
presència del Barça, el
Manresa, el Joventut i
l’Hospitalet. I en el següent,
l’acollirà  en la categoria
cadet.
La presència d’aquests
equips garanteix bàsquet de
molt de nivell i és que la
majoria d’aquests jugadors
formaran part la temporada
vinent d’equips de la Liga

ACB o LEB.
Els partits estan programats
per dissabte a les 17 i 19
hores al pavelló de
Ferreries. A les mateixes
hores, es disputaran diu-
menge les finals.
Aquests esdeveniments
entren dins del programa
«Tortosa Ciutat del Bàsquet
Català 2010». Per aquest
motiu, dimecres, Jordi
Villacampa, president del
DKV Joventut, va estar a la
Cambra de Comerç de
Tortosa oferint una xerrada.

Cita amb el bàsket a Tortosa
REDACCIÓ

El Barça júnior serà un dels equips que jugarà a Tortosa.

Albert Montañés.
Cedida.

Nova cursa de muntanya a Xerta.
Cedida.
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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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Peperonata e tomatinos, aquest podria ser el nom de la nostra secció aquesta setmana, 
avui us presentem com fer una bona torrada a base d’uns bons «primentons»

Netejar els pebrots,
treure-els-hi les l lavors i
tallar-los en trossos més
aviat grans. Pelar la ceba
i tal lar - la a t ires f ines,
l’all també (recordar treu-
re el germen). Part ir en
quatre trossos els tomà-
quets i  treure-els-hi les
l lavors. En una cassola
escalfar l’oli un parell de
minuts, afegir els tomà-
quets, els pebrots, l’all i
la meitat de les ful les
d’alfàbrega (que les hau-
rem netejat). Un cop tots
els ingredients dins la
cassola, pujar el foc, que
sigui ben viu, durant uns
5 minuts, passat el
temps salar ho, tapar la

cassola i  deixar-ho uns
20 minuts a foc lent,
desprès sense tapa fins
que el l íquid de cocció
s’hagi evaporat. Mentres-
tant tallar finetes les fu-
l les d’alfàbrega que ens
hagin quedat i incorporar-
les. Servir el plat tebi o a
temperatura ambient, és
molt bo damunt d’unes
llesquetes de pa torrat o
com a guarnició de carns
i peixos. 

es verdures són molt
saludables, perquè apor-
ten molts micronutrients
que actuen sinèrgicament
com a antioxidants,[14] i
protegeixen de diverses
malalties cròniques, tant
cardiovasculars, com del
càncer (càncer de pròs-
tata, càncer de co-

lon),[15][16] i igualment
ajuden a mantenir la salut
de teixits com pell i mu-
coses del cos.

Les verdures es troben
en el segon nivel l  fona-
mental de la piràmide
dels aliments. A més d'a-
portar micronutrients,
aporten hidrats de carbo-
ni d'absorció lenta i fibra
dietètica. Han ingerir de
cinc a sis porcions de
verdura al dia; una porció
de verdura equival a mitja
tassa de vegetals verds
cuinats, o una enllaunats
o una patata o una pasta-
naga. 
Els productes de l ’hor t
ens proporcionen una vi-
da saludable, essent una
gran font de vitamines i
antioxidants.

«Primentons i Tomates». Avui: Peperonata

Pebrot, tomata, ce-
ba, alfabrega... Els
productes de l’hort
ens proporcionen
una vida saludable,
essent una gran font
de vitamines i antio-
xidants

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.

La cuina vermella

«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

La família us respon de molt  bona manera
donant-vos suport i ajudant-vos  a tirar  en
davant  en tots els vostres  projectes. Aneu amb
compte en el tema econòmic. 

Taure
20/4 al 19/5

Es fàcil  que hagueu  de practicar  algun idio-
ma diferent al vostre , però  pot ser  molt
divertit, practicant  se'n aprèn . Ho  teniu
molt bé  en el tema de viatjar.

Bessons
20/5 al 21/6

Hi hauran  alguns aspectes  que us poden
fer sentir molt  bé , i un d'ells és el tema de
salut  , en el que  les coses us aniran  de per-
les i us sentireu  molt bé i valents  per tot.

Cranc
22/6 al 21/7

El vostre atractiu augmenta. S'apropa una
data molt esperada  , però  eviteu  temes  de
conversa  que pugin  resultar polèmics  o fer
mal a algun amic.

Lleó
22/7 al 22/8

Heu  d'anar  amb compte  amb les refredats
que poden fer  acte de presència  i us poden
donar força  maldecaps , cosa que potser bas-
tant molesta i empipadora.

Verge
23/8 al 21/9

En el camp de la parella , les coses  us seran
satisfactòries i això us farà  estar  de molt
bon humor . Són dies  d'èxits a la feina  i als
estudis. 

Balança
22/9 al 22/10

Estareu molt al cas de tot  el que passa  al vostre
voltant  i això  us serà un bon aspecte  per evitar  pro-
blemes  i complicacions . Hi ha  molta calma al vos-
tre ambient.

Escorpí
22/10 al 21/11

Hauràs d'agafar-vos  les coses  amb més
calma  i no deixar  que les converses puguin
de to per anar  bé. En el camp de la feina ,
la cosa us va força  bé. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En el camp de la parella  sembla que  la cosa
està  força  bé, però  tindreu  moltes  temp-
tacions  i això  pot ser  un problema  per  a
la vostra  relació.

Capricorn
21/12 al 19/01

Per evitar  situacions  de conflicte, podeu
optar  per viatjar  ja que  en aquest  aspec-
te  la cosa  pinta  força  bé i us donarà l'o-
portunitat  de fer  noves amistats.

Aquari
20/1 al 18/2

Haureu  d'anar  molt  en compte  en el camp  dels
viatges  o desplaçaments , ja que  anireu  molt des-
pistats  i es fàcil que us perdeu . Tracteu  de dormir
bé. 

Peixos
19/2 al 20/3

Se us posaran  molt bé  totes  les coses rela-
cionades  amb la feina , o sigui  que si convé
aneu  a demanar-ne  o si cal  fer alguna  pro-
posta  és el moment  de fer-la.

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc    Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Curto Balaguer, Francesc Marcel Miralles, 6 (Camarles) 977460152

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

Sauras Pons, Rosa Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304  

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

Ulldemolins Reverter, Xavier       Generalitat, 17 (Amposta) 977700489

Franquet Tudó, Elvira          Plaça Espanya, 5 (St. Carles de la Ràpita)  977740164

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

22º 12°NUVOLOSITAT
VARIABLE

PLUJA

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
al matí cel entre mig i molt ennuvolat a la meitat oest, i mig a la resta del
Principat. A partir de llavors creixeran nuvolades a punts de muntanya que
al llarg de la tarda deixaran el cel molt ennuvolat en general.
Independentment al vessant nord del Pirineu el cel romandrà cobert tota la
jornada. 

Precipitacions: 
de matinada se n'esperen al Pirineu i Prepirineu Occidental i no es descar-
ten de disperses a la resta de la meitat oest. Al final del matí s'iniciaran nous
ruixats al Pirineu, Prepirineu i Serralada Prelitoral que al llarg de la tarda
s'estendran a d'altres punts del país de forma més dispersa amb menor pro-
babilitat de precipitacions en els dos extrems del litoral.
Independentment al vessant nord del Pirineu s'esperen precipitacions entre
febles i moderades al llarg de tot el dia.
Les pluges seran en general d'intensitat entre feble i moderada i localment
acompanyades de tempesta. Acumularan quantitats entre minses i poc
abundants.
La cota de neu es situarà entorn els 2400 metres. 

Temperatures: 
mínimes sense canvis importants. Oscil·laran entre els 3 ºC i 8 ºC al Pirineu
i entre els 8 ºC i 13 ºC a la resta del territori, tot i que al litoral central i sud
podran assolir els 15 ºC aproximadament. Per la seva banda les màximes
seran similars o lleugerament més altes i oscil·laran entre els 12 ºC i 17 ºC
al Pirineu i entre els 17 ºC i 22 ºC a la resta del Principat. 

Visibilitat: 
entre regular i dolenta en general, tret del quadrant nord-est on al matí serà
entre bona i regular. A més a primera hora del dia hi haurà bancs de boira i
boirina a valls i fondalades de l'interior. 

Vent: 
serà fluix i de direcció variable fins a mig matí i de nou a la nit. Al centre del
dia bufarà vent de component sud fluix amb cops moderats, sobretot entre
migjorn i llebeig al litoral. 

Estat del mar: 
Costa Brava:
serà fluix i de direcció variable fins a primera hora del dia amb estones de
component nord fluix, sobretot al nord del cap de Creus. A partir de llavors
s'imposarà progressivament el component sud fluix amb cops moderats. A
la nit el vent quedarà fluix i de direcció variable.
Marejol a maror. Mar de fons de l'est de cara al vespre. 

Costa Central:
Serà fluix i de direcció variable fins a primera hora del dia amb estones de
component nord fluix. Al centre del dia bufarà vent de component sud fluix
amb cops moderats, sobretot llebeig. A la nit el vent quedarà fluix i de direc-
ció variable.
Marejol a maror. Mar de fons de l'est al final del dia. 

Costa Daurada:
serà fluix i de direcció variable fins a mig matí i de nou a la nit. Al centre del
dia bufarà vent de component sud fluix amb cops moderats, sobretot entre
migjorn i llebeig.
Marejol a maror. Mar de fons de l'est al final del dia.

El temps. Previsió
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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
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Sí, és així. Els Ebrelíders els
han decidit vostés des de
casa. O des de la seua feina.
Des de qualsevol ordinador
han pogut aportar el seu
candidat, el seu vot i el seu
comentari. Han decidit. I
aviat arribarem al final d’a-
questa primera edició.
Falten dues setmanes. I tot
està en marxa.
La il.lusió ha estat clau en
molts de col.lectius per tenir
vots i poder sumar. I aques-
ta iniciativa popular és la que
ha fet grans aquests Premis.
La il.lusió, a més, es conver-
teix en emoció. Sí. Avui, en
aquesta contraportada que
dediquem a exposar les
categories que han format
aquests Premis, hem de
comentar-ne dues: Maior de
l’any i Joventut. Curiós.
Antagòniques però relle-

vants totes dues.
Maior de l’any és l’exemple
més remarcat de l’emoció.
Els finalistes han estat Lluís
Millan, el Dr. Manel Vilà i
Enrique Viñas. Els dos pri-
mers ja no estan amb nosal-
tres, però va haver-hi gent
que va veure amb aquesta
categoria, dins dels
Ebrelíders, la possibilitat de
retre un homenatge pòstum
a dues persones que, per la
seua dedicació a la societat
ebrenca, ben bé se’l merei-
xen. I endavant. 
Han estat finalistes i els vots
confirmen que no se’ls obli-
da. El dia 7 tindran també el
seu reconeixement amb
minuts, de ben segur i com
ja he esmentat, de molta
emoció.
Lluís Millan va nèixer a
Ulldecona però va viure a la
Ràpita on l’Ajuntament va
fer-lo fill adoptiu i on té un
carrer. Un mestre molt esti-
mat com s’ha pogut notar
amb els comentaris als
Ebrelíders.
El Dr. Manuel Vilà va dedicar
moltes hores a la investiga-
ció i és molt recordat per la
seua aportació a la medicina
i per la generositat en la
seua professió. En els
comentaris que ha rebut en
els darrers mesos, amb
motiu dels Ebrelíders, cal
destacar que era considerat
com un metge que ajudava
moltíssim a malalts amb
pocs recursos econòmics.
El cert és que els comenta-
ris d’aquests dos finalistes
transmeten molt de senti-
ment. I això és el que són els
Ebrelíders. Tots els candi-
dats han fet o s’han dedicat
amb molt de sentiment al

que han fet. I per això han
estat valorats d’aquesta
forma.
Enrique Viñas, per la seua
part, té 82 anys i és finalista
gràcies a als seus treballs
de recerca, sent autor de
fins a quatre llibres de docu-
mentació històrica. Fou pre-
sident del CD Tortosa durant
set temporades i, tot i ser
natural d’Alcanyís, se sent
un tortosí adoptiu pels anys

que porta a la capital del
Baix Ebre. Dins de la seua
apassionada tasca de recer-
ca cal dir que va ser el des-
cobridor de les dades que
van servir per comprovar ofi-
cialment que el CD Tortosa
fou fundat l’any 1909. I per
això el club roig-i-blanc ha
celebrat recentment el seu
centenari. Un fet de gran
valor i que, òbviament, al CD
Tortosa, president, directius,

socis i aficionats recorden
gratament.
Fins aquí la categoria Maior,
on es reconeix la feina ben
feta que, durant anys, han
fet persones del nostre terri-
tori. Un record merescut.
La de Joventut és diametral-
ment oposada, però amb un
fons similar. Es tracta, en
aquest cas, de valorar i
reconèixer l’impuls, la inicia-
tiva, la força i el dinamisme
de gent jove del territori. I
això, de cara a la gent
emprenedora, el futur de
casa nostra, també és
necessari. I així s’ha entès.
L’Associació Cultural i
Juvenil 7 cervells de Jesús
té 15 anys de vida i, com tot
el que es fa a l’EMD de

Jesús, és fruit de la implica-
ció i el treball del poble. Un
grup de joves amb molta
empenta.
Pau Folqué és de Benifallet i
amb 16 anys ja col.labora
activament en mitjans de
comunicació, sent un jove
actiu i atrevit. I qué dir de
Viki Magí, la periodista
esportiva de Bítem que tant
ha treballat i treballa, amb
passió, per l’esport ebrenc
des de les pàgines del Diari
de Tarragona. Gran profes-
sional i millor persona, Viki.
Això són els Ebrelíders.
Sentiment i reconeixement.
Ja només manquen dues
setmanes. El compte enrera
ha començat. I l’objectiu
s’ha complert amb escreix. 

Reconeixements a la tasca ben feta i a l’impuls

El compte enrera ha co-
mençat. El dia 7 de maig
està prop i serà llavors
quan es faran els reconei-
xements als finalistes d’E-
brelíders. Lectors de MÉS

EBRE i telespectadors de
CANAL TE han determinat,
primer introduint els can-
didats i després votant-los
fins arribar aquí. Hi ha
il.lusió. Els reconeixe-
ments es faran en un ac-
te multitudinari, emotiu i
ple de sentiment. Són els
Ebrelíders. 

La categoria Maior recorda a persones estimades per la seua feina mentre que la de Joventut premia la projecció

M.V.

7 de maig: és el dia en què la primera edició

dels EBRELÍDERS arribarà al seu final amb un

acte que tindrà lloc a l’Auditori de Tortosa.

Dues setmanes

EBRELÍDERS

FINALISTES PREMIS FINALISTES PREMIS 
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wwwwww.ebreliders.cat.ebreliders.cat

MAIORS DEMAIORS DE LL’ANY’ANY JOVENTUTJOVENTUT

                                             


