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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Programa MaB, de la
Unesco a l’Ebre: es
constitueix el Consell
Promotor per proposar la
candidatura de les Terres de
l’Ebre com a Reserva de la
Biosfera.

P4
3,8 milions per als
discapacitats de les TE.
Acció Social i Ciutadania
inverteix en diferents
equipaments. P6

Societat

Els referèndums perden
gas, però moltes persones
volen decidir a les TE.

P9
Esports

El president del CD Tortosa
no seguirà i ha obert un
període de presentació de
candidatures. P10

Reaccionant a l'adversitat económica que ens ve assetjant, des d'ahir dijous 29 d'abril i fins al 2 de maig, el Pavelló Firal de
Tortosa acollirà aquesta Expo amb 280 estands participants i amb novetats com la celebració de la I Trobada de Joves
Emprenedors, una exposició d'artesania de les Terres de l'Ebre, un remodelat Saló Ebreambient amb la primera edició dels
Premis Ebreambient a la Sostenibilitat, i, en aquest mateix marc, una mostra d'electrodomèstics sostenibles. 
Enguany, a més, Expoebre estarà completament adaptada a les persones amb mobilitat reduïda, amb busos adaptats i apar-
cament específic. P3

Expoebre 66

El 23 d’octubre de l’any passat es feia la presentació oficial dels premis EBRELÍDERS, que van
crear-se amb l’objectiu de reconéixer, de manera popular, la feina ben feta de les persones i
les institucions que integren el nostre territori. Deu categories i candidats que els propis lec-
tors de MÉS EBRE i televidents de CANAL TE van anar introduint i, posteriorment, votant. Uns
Premis populars que s’han convertit en un fenomen social per la participació extraordinària que
han tingut. Divendres de la setmana vinent, dia 7 de maig, a l’Auditori de Tortosa, a les 20 h.,
es farà l’acte de lliurament dels guardons als finalistes i als guanyadors. Un final multitudinari
per la primera edició d’una iniciativa que ha estat un èxit. P 6

EBRELÍDERS, falta una setmana
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

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

www.mesebre.cat

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

On aneu i qui us pararà?

Anna Aïda Martí, medalla de bronze a l’estatal

Opinió

Tothom ha coincidit que la
crisi l'ha provocat el compor-
tament de les entitats finance-
res i del conjunt dels mercats
financers, l'excessiva
dependència del totxo (fomen-
tada, des de les institucions,
per la majoria de partits polí-
tics), i el discret valor afegit de
la nostra producció industrial.
Això, afegit a la histèria immo-
biliària i consumista que ens
va agafar a tots plegats, con-
fiats que el castell de sorra
que havíem construït ens
duraria tota la vida.
Si tenim identificades les cau-
ses, que res tenen a veure
amb el comportament dels
treballadors i treballadores
d'aquest país i del conjunt de
l'Estat, per què es plantegen
avui reformes estructurals
que afecten el mercat de tre-
ball i les pensions? Si el sentit
comú no m'ha abandonat, la
solució a tots aquests mals
passa per la reforma del
model productiu i un major
control dels mercats finan-
cers. Aquestes són les refor-
mes estructurals que ha d'em-
prendre el Govern de l'Estat, i
no fer-ho pagar als de sempre
amb una pèrdua de drets
socials en forma de flexibilitza-
ció laboral i revisió a la baixa
del sistema públic de pen-
sions.
La salut del sistema de pen-
sions està garantit si, en pri-
mer lloc, es crea ocupació, i
per a això cal una reforma en
profunditat del sector indus-
trial i del conjunt del nostre
model productiu. Estem a
anys llum de l'Europa a la que
pretenem pertànyer, i ho
estem perquè hem perdut
miserablement 10 anys cen-
trant tota la nostra atenció en
un sector que s'ha comportat
de manera especulativa, el de
la construcció. En segon lloc,
i si no n'hi ha prou amb les
aportacions a la Seguretat
Social, que l'any passat va
tenir un superàvit superior als
8.000 milions d'euros i pel
2010 es preveu que sigui de
2.900 milions, podem garan-
tir el futur de les nostres pen-

sions si ens acostem als parà-
metres europeus en matèria
de fiscalitat. L'Europa dels 15
té una despesa social per
càpita 6 punts superior a la de
l'Estat Espanyol, i la pressió
fiscal a casa nostra és 10
punts inferior a la dels nostres
veïns europeus. Si anem bai-
xant impostos, si qui més té
no paga més, no es pot sus-
tentar l'estat del benestar. Hi
ha països que destinen part
de la recaptació de l'Impost
de Societats al pagament de
les pensions. Per què no? Són
el països més avançats del
continent, i crec que valdria la
pena seguir el seu exemple.
També ajudaria, i molt, perse-
guir el frau fiscal, que a l'Estat
Espanyol ha adquirit unes
dimensions d'escàndol davant
la passivitat de les administra-
cions públiques.
En resum, revisem el que
haguem de revisar, però no
ho fem pagar als de sempre.
Al nostre territori, el tsunami
de la crisi ha posat de relleu
les mancances del nostre sec-
tor industrial i l'excessiu prota-
gonisme que havia adquirit la
construcció, però també ha
posat de relleu la impotència
de molts treballadors i treba-
lladores que han vist com les
seves empreses els deixaven
al carrer. No és moment de
penalitzar més la gent treballa-
dora, ara toca que governs i
patronals, en col·laboració
amb les forces sindicals,
posen els fonaments d'una
nova economia que generi
ocupació.

Jaume Forcadell
Portaveu del Grup Municipal
d'ICV a l'Ajuntament de
Tortosa.

Jubilar-se als 67

Opinió

La dinamització econòmica de qualsevol terri-
tori passa per diverses actuacions, però una

d'elles es
mostrar al
visitant els
potencials
i productes
que té
qualsevol.
Al nostre
territori, a
nivell de
fires, la
veritat és
que no ens
p o d e m
queixar, i

en cada una d'elles tot el que bonament som
capaços de fer queda palés. 

Ara toca el torn a Tortosa, a la seva Fira: la
Fira de Fires. 
Cada fira té les seves singularitats pròpies,
de la identitat de cada municipi, ja que en
això radica la gràcia. 
Però, Expoebre és gran, un referent territo-
rial, senyal identificativa de Tortosa i també
de les Terres de l'Ebre. El pavelló on es cele-
bra ja es magnífic de per sí. Però el que està
clar, i que si no sé és tortosí molts cops
passa desapercebut, és que hi ha dos pun-
tals en l'ideari dels tortosins. D'una banda, la
verge de la Cinta i de l'altra Expoebre, inde-
pendentment de l'edat tothom conserva
aquestes dues fites en la retina de la memò-
ria, acabi participant o no. Així, que des
d'ahir i fins el proper 2 de maig, el Pavelló
Firal de Tortosa us espera, Expoebre us
espera. 

Editorial

Expoebre, renovació i ganes de continuar

Ens costa opinar. Es fa difícil i dolorós
haver de parlar en determinades cir-
cumstàncies. Costa entendre el deteriora-
ment de la vida política, i el menyspreu a
les institucions per part d'aquells que
tenen el deure de defensar-les. Costa
assumir que això afecta  a tots els nivells
de la vida política del país. Em costa assu-
mir que em presenten una llei de vegue-
ries on la vegueria que afecta a l'Ebre es
supedita a una modificació de la LOREG -
llei orgànica règim electoral general -, no
així les que fan referència a les quatre pro-
víncies tradicionals. Costa entendre que
aquells que diuen defensar la vegueria tor-
nen de Madrid dient que han arrancat el
compromís de què ens faran un informe
jurídic!!! i que això ho presenten com un
triomf. Precisament els mateixos que poc
després ens diuen que no hauríem de
dependre de cap informe ni dictamen del
Tribunal Constitucional de Madrid, fins al
punt que ni l'acaten ni el combaten. On
ens han portat? On ens volen portar? Avui
tinc la sensació que hi ha a Catalunya qui
pensa, que com pitjor, millor. Avui, he
assistit a l'espectacle vergonyós de què

un acord entre el President Montilla i el
Cap de l'oposició Artur Mas, es nega a
signar-lo Esquerra Republicana amb l'ex-
cusa de què ells van més enllà dels dictà-
mens o informes jurídics del Tribunal
Constitucional. Ells van més enllà de
l'Estatut, però ai! no en allò que fa referèn-
cia a la vegueria de l'Ebre. En això es con-
formen en menys del que diu l'estatut, en
la promesa de què els faran un senzill
informe jurídic. On ens porten? On ens
volen fer arribar? Ens porten potser a
aquesta actitud de no respectar les lleis
de les que ens hem autodotat, de no
escoltar al propi Consell de Garanties
Estatutàries, òrgan d'autogovern català,
qui per unanimitat els diu que no poden
nomenar com ho han fet, sense una majo-
ria de dos terços al Sr. Marin, a la
Corporació Catalana de Televisió?. La
manca de rigor. La manca d'autorrespec-
te són d'un calibre francament intolerable.
Es demostra dia a dia, parlem d'autogo-
vern, parlem d'organització territorial, par-
lem de crisi o d'atur. Amb aquesta gent,
amb aquest govern, amb aquesta manca
de respecte a la ciutadania res és possi-
ble, són com el rei Midas però al revés:
tot el que toquen ho converteixen en un
gran fracàs, en el que ens volen emboli-
car a tots plegats, en la excusa de què
tots som iguals. Doncs no, ells són el
revés del rei Midas, ells són la viva imatge
d'un govern fracassat. La resta formem
part d'un poble que vol sortir-se'n, que
treballant se'n sortirà.

Francesc Sancho
Ebrediputat.

«Cada fira té les seves 
singularitats pròpies, de la

identitat de cada municipi, ja
que en això radica la gràcia.
Però, Expoebre és gran, un 

referent territorial, senyal
identificativa de Tortosa i

també de les Terres de l'Ebre» 

Anna Aïda Martí, del Club Natació Tortosa,
va fer medalla de bronze a l’Open
Campionat d’Espanya Absolut de Natació
en els 50 metres papallona, celebrat el cap
de setmana passat a Màlaga. Un altre èxit

d’aquesta jove esportista (fa dues setma-
nes fou reconeguda com a Millor
Esportista de Tortosa) de la que cal desta-
car la seua projecció i que és un orgull per
a l’esport tortosí i ebrenc.
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Plantant cara a l'adversitat
económica que ens ve
assetjant en els darrers
temps, des d'ahir dijous
29 d'abril i fins al 2 de
maig, el Pavelló Firal de
Tortosa acollirà aquesta
Expo amb 280 estands
participants i amb nove-
tats com la celebració de
la I Trobada de Joves
Emprenedors, una exposi-
ció d'artesania de les
Terres de l'Ebre, un remo-
delat Saló Ebreambient
amb la primera edició dels
Premis Ebreambient a la
Sostenibilitat, i, en aquest
mateix marc, una mostra
d'electrodomèstics soste-
nibles. Enguany, a més,
Expoebre estarà comple-
tament adaptada a les per-
sones amb mobilitat reduï-
da, amb busos adaptats i

aparcament específic. El
president de Fira de
Tortosa i regidor de
Promoció Econòmica,
Ricard Forés, explicava el
dia de la seva presentació
«hem fet un esforç suple-

mentari per generar noves
iniciatives amb l'objectiu
de dinamitzar Expoebre.
Tenim un programa atapeït
que combina les activitats
tradicionals amb impor-
tants novetats». En relació

a aquestes últimes, Forés
va destacar, d'entrada, la
celebració de la I Trobada
de Joves Emprenedors,
avui mateix, divendres 30
d'abril, amb més de sei-
xanta inscrits que tindran
ocasió que compartir
experiències i participar
en xerrades formatives».
Però no només es tracta
de xerrades sinó que
aquesta primera trobada o
millor dit Expoebre pot a la
llarga esdevenir un media-
dor entre l'emprenedor i
les institucions i adminis-

tracions que poden ajudar
a fer viable la seva empre-
sa, és a dir un element
molt important en el crei-
xement econòmic del nos-
tre territori i la nostra
gent. Però avui  no només
tindrà lloc la trobada de
joves emprenedors, sinó,
a més, la Diputació de
Tarragona lliurarà el premi
Emprèn en Femení, que no
hem d'oblidar, també exis-
teix. Pel que fa a altres
fets destacables d'aques-
ta gran fira, ens trobem
amb el Saló Ebreambient

que enguany celebra la
seva cinquena edició com-
pletament renovat, amb
uns estands fets amb
materials innovadors i
amb un nou enfocament
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 comp-
ten amb 15 empreses can-
didates. Els seus projec-
tes podran veure's en una
exposició.  Les novetats
continuen amb una fira
d'artesania de les Terres
de l'Ebre que ha convocat
25 artesas de casa nos-
tra. 
«Aquesta és una línia de
treball que volem consoli-
dar de cara al futur»,
avançava Forés. Paraules
que reforçava el director
de Fira de Tortosa, Ramon
Ferrando, al dir que «trac-
tem de fomentar l'artesa-
nia com un sector econò-
mic més del territori».
Com a elements impor-
tants a tenir en compte
respecte a la Fira d'eb-
guany, un fa referència a
les barreres arquitectòni-
ques i que Expoebre ha tin-
gut molt en compte a l'ho-
ra de disenyar-la en aques-
ta ocasió, estem parlant
que Expoebre estarà com-
pletament adaptada a les
persones amb la mobilitat
reduïda, amb busos adap-
tats, aparcaments reser-
vats i accessos garantits. 

Expoebre es consciencia 
amb els joves emprenedors

La Fira multisectorial
Expoebre arriba a la
seva 66a edició i
l’Ajuntament i Fira de
Tortosa han apostat per
reforçar el programa
d’activitats amb noves
iniciatives amb l’objectiu
que Expoebre sigui, un
any més, referent com a
punt de trobada social,
institucional i econòmic i
pugui donar resposta a
diverses necessitats del
públic que hi assisteixi.

Sense deixar de banda una realitat tan important com conviure amb el medi Ambient, a través d’Ebreambient

Més novetats: la Fira d’artesania de les Terres de l’Ebre, on Expoebre comptarà amb la presència de 25 artesans

DM

Expoebre arriba a la 66ena. edició.
Cedida

Els temps canvien i Expoebre, tot un
referent de fira multisecotrial a les
Terres de l’Ebre, no té por a renovar-se
per exemple apostant pels joves
emprenedors.

L’Expoebre avança al pas del temps
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Destaquen el delta de
l'Ebre, el massís dels
Ports, la serra de Cardó,
la reserva natural de
Sebes, el patrimoni geolò-
gic de la Terra Alta o el
propi riu Ebre. Un patri-
moni extraordinari que ha
conviscut amb harmonia
amb l'activitat humana,
modelant uns paisatges
singulars de bancals, de
marges de pedra seca,
d'oliveres, de vinyes, de
fruiters, d'arrossars...
Uns espais i uns valors
que han determinat l'evo-
lució i consolidació de
sectors fonamentals de la
nostra economia com la
pagesia, la pesca, l'a-

groindústria o el turisme.
Al mateix temps, l'acció
de l'home ha deixat sobre
les Terres de l'Ebre valors
històrics i patrimonials de
gran rellevància com el
Castell de Miravet, la
Catedral de Tortosa,
espais de la batalla de
l'Ebre com el Poble Vell
de Corbera o la Serra de
Pàndols, les pintures
rupestres o el valuós
patrimoni iber al conjunt
de les quatre comarques.
Aquests valors patrimo-
nials (naturals, paisatgís-
tics, culturals i històrics)
poden i han de contribuir
al desenvolupament,
aportant noves oportuni-
tats al teixit econòmic
existent. En definitiva, els
valors patrimonials del
territori poden i han d'aju-
dar a construir una econo-
mia amb valors. Una eco-
nomia, arrelada i reforça-
da per la identitat i la sin-
gularitat de les comar-
ques de l'Ebre, que més
enllà de la seva funció
productiva actuï com a

veritable vehicle de cohe-
sió social i territorial.
El Programa MaB de la
UNESCO, i la figura de la
Reserva de la Biosfera,
potser l'instrument per
avançar, pel camí del
compromís voluntari i
consensuat entre institu-
cions públiques, sectors
socioeconòmics i societat
civil, cap a la generació
de sinergies entre la pre-
servació activa dels
valors patrimonials i el
desenvolupament social,
econòmic i equilibrat del
territori.
Així mateix, una figura
internacional com aques-
ta pot ésser l'oportunitat
per situar, des del reco-
neixement de la singulari-
tat i excel·lència dels pro-
ductes i serveis ebrencs,
les Terres de l'Ebre en el
mapa mundial, acreditant-
les amb un inestimable
valor afegit front el con-
text d'una economia cada
vegada més global.
Per tot això, els impulsors
de la proposta manifesten

que el seu objectiu és:
«constituir-nos com a
Consell Promotor per a
elaborar la proposta de
candidatura de les Terres
de l'Ebre com a Reserva
de la Biosfera davant la
UNESCO». 
Així mateix, «treballar pro-
activament vers la cohe-
sió territorial de les
Terres de l'Ebre i cercar

actuacions per contribuir
a un desenvolupament
harmònic i equilibrat del
territori, ambiciós en ter-
mes de sostenibilitat
social, econòmica i
ambiental. 
I difondre en els nostres
respectius àmbits de tre-
ball i d'influència els
objectius del Programa
MaB».

Les Terres de l’Ebre dis-
posen d’un important
patrimoni natural i pai-
satgístic, molt divers i
singular, en el context
català i europeu.

REDACCIÓ

Consell Promotor.
Cedida

Des de la completa
instal·lació dels contenidors
soterrats a la comarca s'ha
multiplicat la proporció de

residus reciclats
El president de l'Àrea de Medi
Ambient del Consell
Comarcal del Montsià, Josep
Caparrós, acompanyat de la
presidenta del Consorci de
residus, Cèlia Lleixà, i per la
tècnica de comunicació
ambiental, Noèlia Fabra, han

fet balanç de l'evolució del
reciclatge i la recuperació de
residus a la comarca durant
el 2009; any en el què ja han
disposat de contenidors
soterrats tots els municipis
del Montsià. Les xifres pel
que fa a l'evolució de la taxa
de recuperació són molt

positives: durant el 2009
s'ha recuperat més del 50%
dels residus generats a la
comarca, i en el període
2001-2009 la taxa de recu-
peració s'ha triplicat, supe-
rant la de Catalunya en un
17%.  Tal i com ha explicat
Josep Caparrós, «aquestes
dades confirmen l'èxit del
projecte de contenidors sote-
rrats i àrees agrupades. De
fet durant el 2009, el Montsià
ja ha superat els objectius
marcats per la Generalitat
per al 2012 i ens trobem en
nivells superiors als de
Dinamarca, Suècia i
Luxemburg».

D'aquesta manera, s'ha fet
especial èmfasi en continuar
treballant per millorar i com-
pletar la gestió dels residus al
Montsià, pel que s'invertiran
grans esforços en millorar
els percentatges d'impropis
dels residus de la comarca i
evitar accions i usos incívics
d'alguns ciutadans.
Finalment, Cèlia Lleixà «ha
felicitat a tots els ajunta-
ments, tècnics, comunicado-
res i, sobretot, a la ciutadania
que han dipositat els seus
esforços per aconseguir que
la comarca del Montsià sigui
capdavantera en la recupera-
ció de residus».

La taxa de recuperació de residus al
Montsià el 2009 ha superat el 50 %

Tots els municipis de la comarca disposen de contenidors soterrats

REDACCIÓ

La Policia Local de
Tortosa ha posat en
marxa el servei de recolli-
da i tramitació de denún-
cies penals a l'EMD de
Jesús. Fins ara, els veïns
de Jesús havien de des-
plaçar-se fins a la
Comissaria de la Policia
Local, al barri de
Remolins, o bé a la dels
Mossos d'Esquadra, a
Ferreries. Des d'ara, les
víctimes de fets delictius
com robatoris en habitat-
ges o a l'interior de vehi-
cles, danys i pèrdua de
documentació, entre d'al-
tres, poden dirigir-se a les
oficines de l'EMD, on el
personal administratiu
informarà de la possibilitat
d'interposar la denúncia.

L’EMD  de Jesús
tramitarà

denúncies penals

«Qui ha de convocar la
cimera d'alcaldes per orga-
nitzar un front institucional
per reclamar el cabal
ecològic de l'Ebre?.
L'Ajuntament de Tortosa
s'havia compromès a fer-
ho, arran d'una moció
popular presentada per la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE), però el PSC i
ERC estan dilatant la deci-
sió i bloquejant el procés
per diversos motius». El
portaveu de la PDE,
Manolo Tomàs, va confir-
mar els contactes, i que l'úl-
tima opció que hi ha sobre
la taula és que la cimera
sigui convocada pels con-
sells comarcals del Baix
Ebre (on governen CiU i
ERC) i del Montsià (amb
govern del PSC i ERC).

La PDE mou fitxa per
convocar la cimera

Programa MaB, de la UNESCO a l’Ebre
Es constitueix el Consell Promotor per proposar la candidatura de les Terres de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera 
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I és que ,segons
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar, la CUTE s'extrali-
mitava amb les modifica-
cions que demanava del

POUM i que envaïa les
competències munici-
pals. Ara ha arribat la
resolució al recurs d'alça-
da amb una molt bona
notícia per al consistori,
la Direcció General
d'Urbanisme els dóna la

raó. Un dels punts del
POUM aprovats és el con-
veni de l'Ajuntament amb
els propietaris del Bon
Repòs. Per tant, el 80%
d'aquest espai es conver-
tirà en un gran jardí
públic, pulmó del cas

urbà. I al 20% restant es
construiran 100 habitat-
ges.  Fora del nucli urbà,
a les urbanitzacions cal
destacar diversos punts
aprovats. El primer és el
referent a la renaturalitza-
ció de Port Olivet i el
manteniment de la part
d'Artilleria com a zona
verda. A canvi, els habi-
tatges previstos a Port
Olivet es situaran en una
altra zona edificable del
municipi. El segon punt
significatiu aprovat del
POUM se situa a la zona
nord de l'Ametlla de Mar,
concretament a Sant
Jordi. A la zona PAU Sant
Jordi amb el POUM s'ha
aconseguit que la prime-
ra línia de mar es conver-
teixi en una zona verda,
una part privada i l'altra
pública; i, per tant, es
tirarà a terra el xalet que
hi ha pràcticament a la
platja Sant Jordi. Sense
moure'ns de Sant Jordi

cal destacar que amb la
resolució de la Direcció
d'Urbanisme de la
Generalitat s'accepta el
conveni amb Promocions
Calafat que va permetre
l'escripturació del Castell
de Sant Jordi, convertir-lo
en patrimoni públic, i dels
terrenys de l'entorn. A
canvi, es reajustarà el
gàlib  d'edificació a l'àrea
nord-est de la urbanitza-
ció Calafat. D'altra banda,
un dels punts del POUM
que finalment ha acceptat
la Generalitat és les
actuacions del sector J
Castell ja que el PGOU
(Pla General d'Ordenació
Urbanística) vigent ho
permetia i, a més, la
Generalitat prèviament
havia aprovat la
reparcel·lació i el pla par-
cial. Finalment, un dels
punts del POUM que ha
rebut certes matisacions
és el referent a la façana
marítima. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar
presenta un recurs a Nadal

Després que el POUM
(Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal)
fos revisat per la CUTE
(Comissió d’Urbanisme
de les Terres de l’Ebre),
l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar davant
les rectificacions propo-
sades per la comissió
del consistori ha decidit
fer un recurs d’alçada
dirigit directament a la
Direcció General
d’Urbanisme del
Departament de Política
territorial i Obres
Públiques (DPTOT) de la
Generalitat.

Des del consistori es respira optimisme i es preveu l’aprovació definitiva per a aquest 2010

REDACCIÓ

Vista aèria del Port Olivet, de l’Ametlla de Mar.

Cedida

Els pagesos del Delta de
l'Ebre han iniciat la inunda-
ció dels camps, punt de
partida d'una nova cam-
panya de cultiu de l'arròs.
Els primers terrenys a
rebre l'aigua del canal de
l'esquerra van ser els del
terme municipal de l'Aldea
i Deltebre, al voltant de la
sèquia 1. Per la seva
banda, l'hemidelta dret ha
estat el darrer. El procés
s'allargarà durant uns vint
dies i suposarà la inunda-
ció de més de 20.000
hectàrees d'arrossars.
Les dues comunitats de
regants han aprofitat els
mesos d'hivern per a dur a
terme treballs de manteni-
ment.

Comença la
inundació dels
camps d’arròs

La policia local de
Deltebre va aconseguir
recuperar, la matinada de
dissabte a diumenge pas-
sat, diferent material
robat que era a punt de
ser enviat a Romania. En
un control rutinari, els
agents van fer aturar una
furgoneta d'una empresa
de transport de mercade-
ries, amb placa de matrí-
cula romanesa. Durant
l'escorcoll, els policies
van veure que el vehicle
duia un ciclomotor en un
remolc i, en comprovar la
placa, van descobrir que
havia estat robat el 6 d'a-
bril a Deltebre. 

Veí de Deltebre
detingut per

robatori

El senador de l'Entesa,
Joan Sabaté, ha preguntat
aquesta setmana al vice-
president tercer i ministre

de Política Territorial,
Manuel Chaves, sobre la
posició del Govern davant
els canvis necessaris en la
legislació estatal quan,
previsiblement, sigui apro-
vada en el Parlament de
Catalunya la Llei de
Vegueries que dividirà el

territori català en set
demarcacions. Sabaté ha
al·ludit a l'Estatut, vigent,
constitucional i en desen-
volupament, que divideix
el territori català en muni-
cipis i vegueries. Sabaté
creu que ha de modificar-
se la Llei orgànica de

règim electoral general
(LOREG) per buscar una
solució similar al dels
cabildos insulars i ha
subratllat la filosofia del
preàmbul de l'esmentada
llei que es refereix a l'es-
crupolós respecte a les
competències autonòmi-

ques. El ministre de
Política Territorial, Manuel
Chaves, prefereix esperar
a que sigui aprovada la llei
catalana i no avançar els
possibles canvis, per res-
pecte a les competències
legislatives del Parlament
de Catalunya, no obstant
això ha reconegut el dret
a desenvolupar aquesta
llei a Catalunya que es fa
d'acord amb l'Estatut i ha
remarcat que la
Constitució preveu en el
seu article 141.2 altres
entitats distintes a les
diputacions. 

Joan Sabaté pegunta a Chaves
sobre la Llei de Vegueries

El ministre ha preferit esperar, a que sigui aprovada, per a opinar

REDACCIÓ

El senador creu que s’ha
de modificar la 

Llei orgànica de règim
electoral

Opinió de Sabaté
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Ara i des del mateix mitjà
volem fer un repàs a les
candidatures, que gràcies
a la vostra col·laboració
s'han anat forjant. Així, no
voldríem deixar de recor-
dar-vos que EBRELÍDERS és
el resultat d'una idea que
ha estat possible gràcies
a la participació de la ciu-
tadania, ja que tothom
que hagi considerat que
hi havia algú mereixedor

del premi, l'ha pogut ins-
criure en una de les candi-
datures: votar i demanar
el vot. 
Però, EBRELÍDERS no
només té la particularitat
respecte d'altres convo-
catòries, que tu o tu heu
escollit els representants

de les candidatures, sino
que, també, siguis tu qui
trii el guanyador en les
diferents categories, tu
seràs el jutge i tu triaràs.
En definitiva, EBRELÍDERS

són uns premis creats pel
poble i per al poble, uns
premis democràtics on

només aquells que hagin
buscat el bo i millor per a
l'Ebre tenen cabuda. 
Bé, això últim no és del
tot cert ja què de les
pífies EBRELÍDERS també
se n'ha fet ressò creant la
candidatura al premi
«Pataca». 

Després de moltes set-
manes de moviment en
les 10 candidatures, els
finalistes es donaven a
conèixer aquest passat 4
de gener, en que els mar-
cadors es posaven a zero
i per votar el guanyador
de cada categoria era
necessari enregistrar-se,
ja que no s'ha d'oblidar
que enguany s’ha triat el
guanyador definitiu,
representant d'una cate-
goria, però també repre-
sentant en part, del terri-
tori ebrenc. 
El temps passa ràpid,
tant que aquest proper
divendres 7 de maig se
celebra l’entrega dels pre-
mis als guanyadors de
cada categoria. Tots
esteu convidats a la festa
que tindrà lloc a l’auditori
Felip Pedrell de Tortosa,
una festa que cada any se
celebrarà en un municipi
ebrenc diferent. Serà iti-
nerant.

Recta final d’EBRELÍDERS,
uns premis molt populars

El 23 d’octubre de l’any
passat es feia la presen-
tació oficial dels Premis
EBRELÍDERS, que com
recordareu pretenen
reconèixer, de forma
popular, la feina ben
feta de les persones i
les institucions que inte-
gren el nostre territori.

Van néixer amb la voluntat de premiar la tasca ben feta, i aquest proper 7 de maig serà el moment

REDACCIÓ

Logo EBRELÍDERS.
JESÚS RUIZ

Primeres vies d'aigua en
l'operació per externalitzar
durant 25 anys el 48,93%
de les participacions de
l'Empresa Municipal de
Serveis Públics (EMSP). El
nou soci privat d'Aigües de
Tortosa podrà revendre en
bloc la seua participació en
la nova societat mixta. Així
es desprèn de l'article 29
del plec de condicions que
el ple municipal va aprovar
amb els vots de l'equip de
govern (CiU i ERC) i del
regidor del PP. Per tant, el
«soci tecnològic» de
l'Ajuntament a l'EMSP
podria no ser el mateix per
sempre.

El nou soci
d’Aigües de
Tortosa pot

revendre

La prova pilot que el
Departament de Medi
Ambient de la Generalitat
va posar en marxa al riu
Ebre a finals de 2009
per eradicar el silur i
altres espècies al·lòcto-
nes del riu Ebre no tindrà
continuïtat, almenys en la
fórmula aplicada de
col·laboració amb pesca-
dors de Romania. 
El motiu és l'aparició de
diversos informes cientí-
fics, que alertaven de les
elevades concentracions
de mercuri i altres
metalls pesants que con-
tenien els silurs analit-
zats al riu Ebre. 

Silurs
«fosforescents»

a l’Ebre

El Departament d'Acció
Social i Ciutadania desti-
narà 3.850.841,65 euros
a entitats de les Terres de
l'Ebre pel manteniment de
serveis i establiments de
serveis socials durant
aquest 2010. El director

dels Serveis Territorials,
Adam Tomàs, signava
aquesta setmana els con-
venis amb l'Associació de
Famílies amb Disminuïts
Psíquics de la Comarca
del Montsià (Apasa),
Verge de la Cinta, Jeroni
Moragues i la Fundació
Tutelar de les Terres de
l'Ebre. La signatura d'a-
quests convenis permetrà
mantenir places públiques

als diferents equipaments
destinats a serveis per a
persones amb discapaci-
tat intel·lectual.
Concretament, 92 places
de llar residència, 226
places de teràpia ocupa-
cional, 10 places de cen-
tre d'atenció especialitza-
da i 39 usuaris de tuteles.
L'any passat, el
Departament també va
destinar al manteniment

de serveis i establiments
de serveis socials de les

Terres de l'Ebre uns 3,5
milions d'euros.

3,8 milions per als discapacitats de les TE
Acció Social i Ciutadania inverteix en diferents equipaments

REDACCIÓ
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La nova plaça fou inaugura-
da el pssat 23 d'abril, en el
marc de la celebració de la
Diada de Sant Jordi I
segons les paraules del
propi alcalde d'Alcanar,
Alfons Montserrat, «i consti-
tueix un espai obert i tran-
quil, que invita a la lectura i
al descans». Aquesta cons-
trucció ha estat acompan-
yada per les obres de millo-
ra dels carrers que l'envol-
ten, el carrer Carolines i el
carrer Loreto, a través del
FEIL.  Del import el 45% ha
estat subvenconat i la resta
s’ha fet càrrec l’Ajuntament.
Amb un pressupost de
300.827, les obres han

estat executades per l'em-
presa TAU-ICESA. Amb una
superfície de 1800 metres
quadrats, la nova plaça,
d'estil mediterrani, es dis-
tribueix en dues àrees, la
infantil presidida per l'escul-
tura “La Maternitat”, d'Àn-

gel Martí i una altra pensa-
da per al públic jove i adult,
amb un gran escenari per
dur a terme actuacions cul-
turals. Així, la plaça consta
de diverses zones verdes,
bancs per a seure, terras-
ses cobertes i un parc
infantil. També disposa d’un
escenari per a fer-hi activi-
tats com el concert de
Gospel i l’actuaciód e la
banda de música que va
tenir lloc el dia de Sant
Jordi, quan es va inaugurar.
La nova plaça porta el nom
popular d'Emília Gual, una
mestra nascuda l'any
1868, que va arribar a
Alcanar quan tenia 21 anys
i que va deixar una gran
empremta a la ciutat per la
seua labor educativa,
sobretot en les xiquetes i
noies de l'època. L'acte d'i-
nauguració va estar presidit
per Carles Pasqual, direc-
tor dels Serveis Territorials
de la Generalitat, que va
estar acompanyat per l'al-
calde, Alfons Montserrat, i
la majoria de regidors i regi-
dores de l'Ajuntament. Un
lloc destacat es va reservar
per a Mari Carmen Polls,
néta de la Mestra Gual.

La nova plaça d’Alcanar 
obrirà tots els dies

El Consistori Canareu té
previst obrir la nova
plaça «Verger de la
Mestra Gual», situada  a
l’interior de la recent
estrenada Biblioteca
Pública Trinitat
Fabregat, tots els dies,
incloent el cap de set-
mana.

1800 metres quadrats, d’estil mediterrani, distribuida en dues àrees 

«Un espai obert i tranquil, que invita a la lectura i al descans», Alfons Montserrat

REDACCIÓ

Dia de la inauguració.
Cedida

La Unitat de Radioteràpia
de l'Hospital de la Santa
Creu de Jesús-Tortosa,
satèl·lit a les Terres de
l'Ebre del servei
d'Oncologia de l'Hospital
Universitari Sant Joan de
Reus, ha adquirit un apa-
rell de radioteràpia super-
ficial, que rep el nom d'e-
quip d'ortovoltatge.
Aquesta setmana es pre-
sentava el nou equipa-

ment, amb la presència
de l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, el director
dels Serveis Territorials
de Salut, Ismael Roldan, el
vicepresident del Consell
d'Administració de
l'Hospital de la Santa
Creu, Pere Panisello, el
director de l'àrea
d'Oncologia de l'Hospital
Sant Joan de Reus, Josep
Gomà, i el president de la
Lliga contra el Càncer a
les Terres de l'Ebre,
Francesc Vallespí. Aquest
equipament és útil pel
tractament de tumors
superficials, com els car-

cinomes de pell, o per
tractar patologies benig-
nes dermatològiques,
com és el cas dels queloi-
des. Disposa de diferents
aplicadors segons la mida
i localització de la lesió
cutània, així com dels sis-
temes més avançats de
seguretat i verificació inte-
grada dels tractaments.
Amb la posada en funcio-
nament de l'equip d'orto-
voltatge es donen més
opcions de tractament pel
càncer de pell a la pobla-
ció tarragonina i, en espe-
cial, a la població de la
regió sanitària de les

Terres de l'Ebre. Amb
aquest nou equip, cap

pacient ha de desplaçar-
se fora per tractar-se. 

L’Hospital de Jesús ja compta amb un nou aparell de
radioteràpia per tractar el càncer de pell

Es va completant el tractament de radioteràpia a les Terres de l’Ebre, fet que comporta que els pacients no s’hagin de desplaçar

REDACCIÓ

Els veïns i l’Ajuntament de
Santa Bàrbara es queixen
dels fums i les males
olors que emet l’empresa
Secaderos Ecológicos de
Cataluña, dedicada a l’as-
secament de la sansa
(pinyolada) de l’oliva.
Molts veïns s’han queixat
a l’Ajuntament i fins i tot
han recollit signatures
perquè es trobi una solu-
ció. L’Ajuntament ja va
començar a actuar l’any
passat, notificant la situa-
ció i les molèsties ocasio-
nades al consistori de la
Galera i els departaments
de Medi Ambient i Salut
de la Generalitat. 
Es van encarregar dos
informes tècnics (un
municipal i l’altre indepen-
dent) i es van denunciar
possibles contamina. El
departament de Medi
Ambient a les Terres de
l’Ebre, ha informat que
l’empresa compta amb
un expedient sanciona-
dor.

Els veïns de Santa
Bàrbara no volen
més males olors

Els grups ecologistes
SEO/BirdLife, Gepec,
Ipcena, Ecologistes de
Catalunya, Acció
Ecologista i Gecen donen
suport a l'Associació
d'Agents Forestals i la fis-
calia, que han denunciat
el director dels serveis
territorials de Medi
Ambient a les Terres de
l'Ebre, Víctor Gimeno,
d'un delicte de prevarica-
ció per haver arxivat
intencionadament infrac-
cions relacionades amb
la caça en barraca el
2005. En aquest cas, la
fiscalia demana la inhabi-
litació de Gimeno durant
11 anys. Per la seua
banda, els grups conser-
vacionistes lamenten que
Gimeno hagi tingut el
suport del Departament
de Medi Ambient i del
president d'ICV a l'Ebre,
Jaume Forcadell, que
defensa l'ús de la via
pedagògica per posar fi
a la caça en barraca. 

A Gimeno li
creixen les
denúncies

Una mestra nascuda el 1868, que va arribar a
Alcanar als 21 anys i que va deixar una gran
empremta, per la seua labor educativa

La popular figura d’Emilia Gual
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Es crea el Consorci per
a la Protecció i Gestió
dels Espais Naturals de
la Comarca del Montsià
amb l’objectiu de preser-
var i la valoritzar el patri-
moni natural i paisatgís-
tic de la comarca, així
com la gestió integral
dels espais naturals
següents: serra de
Godall, serra de
Montsià, secans de
Montsià i barrancs de
Sant Antoni-Lloret-La

Galera. 
L'àmbit d'actuació del

Consorci abastarà princi-
palment dos tipologies
d'espais. 
En primer lloc els espais
naturals de la comarca
del Montsià inclosos en
la Xarxa Natura 2000 i
que no estan conside-

rats com a figures d'es-
pecial protecció, concre-

tament: serra de
Montsià, serra de
Godall, barranc de la
Galera i garrigues de la
Galera. 
D'altra banda, aquells
espais perifèrics que
actuen com a corredors

o connectors, a tall d'e-
xemple, la Foia
d'Ulldecona, la Foia de
Solsó, el riu de la Sénia,
el sistema de camins
ramaders, entre d'altres
i que per la seva funcio-
nalitat tenen gran interès
natural i etnocultural. 
La presidència de l’ens
recaurà sobre el Consell
Comarcal del Montsià,
representat per Josep
Caparrós, i les vicepre-
sidències corresponen
als ajuntaments
d'Ampostai de Mas de
Barberans, representats
per Manel Ferré i Josep
Lleixà, respectivament.
Josep Caparrós ha con-
siderat que la iniciativa
«és una mostra de la
unió d'esforços per opti-
mitzar els recursos,
revaloritzar els espais
naturals de la comarca i
donar-los la veritable
importància que tenen»,
deia.

REDACCIÓ

La Fira de la Terrissa de la Galera arri-
ba a la 17 edició. Des d’avui, 30 d’a-
bril i fins el proper 02 de maig, uns

80 estants exposaran les obres d’autors de totes bandes del
territori i de fora. Des del bon començament, l’entitat organit-
zadora, «L’Associació Cultural galerenca lo Cadup» i l’ajunta-
ment de la Galera van tenir la idea de dedicar cada edició a
una comunitat autònoma d’Espanya. Enguany li toca al País
Basc. I de fora d’Espanya s’ha convidat a França.

L’associació de veïns Riu
Sec-Les Codines-
Barberanes davant les
declaracions realitzades
pel President de l'E.M.D.
de Jesús, Pere Panisello
en el sentit que si CiU
arriba al Govern de la
Generalitat, en les prope-
res eleccions al
Parlament, el seu com-
promís, segons paraules
textuals, «és que es puga
modificar el traçat de la
variant de la C-12»,  ha
manifestat que molts
dels veïns els hi han fet
arribar el seu malestar a
la junta. 
Davant aquesta situació 

l’associació de veïns ha
informat que entén que
aquesta actitud del presi-
dent de l’EMD de Jesús
respon a un intent de
transparència política
però li reclamen que acla-
reixi en què consistirà
aquesta hipotètica «modi-
ficació del traçat de la
variant de la C-12» i a
quins veïns afectarà. 
Els veïns feien aquestes
manifestacions a través
d’un comunicat de prem-
sa per tal d’exposar la
seva sorpresa «per la
inconcreció de les decla-
racions realitzades per
Panisello».

El traçat de la variant C-12 
continua sent motiu de preocupació

REDACCIÓ

El karaoke de la campanya
«Encomana el català» arriba
a Tortosa. Les persones que
s’apropin a Expoebre entre
les 17 i 21 hores del dia 2 de
maig podran participar acti-
vament en un karaoke amb
temes en català en què
tindrà especial protagonis-
me el missatge de la cam-
panya «Encomana el català»,
impulsada per la Secretaria
de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya
amb la col·laboració del
Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Es tracta d’una activitat que
pretén fer reflexionar sobre
els usos lingüístics a la vega-

da que fa present la música
en català. L’activitat es
desenvolupa en tres fases.
En la primera els participants
hauran de respondre unes
preguntes sobre cultura
general. En la segona fase
hauran de cantar algun tema
de música en català.
Finalment, l’equip guanyador
rebrà un obsequi i tots els
participants cantaran la
cançó de la campanya
«Encomana el català».
«Encomana el català» és una
campanya impulsada per la
Generalitat i destinada a pro-
moure l’ús del català en
aquells contextos en què se
sol utilitzar el castellà.

Canta en català al «Karaoke» 
de l’Expoebre de Tortosa

A les Terres de l'Ebre el pri-
mer municipi en participar
va ser Xerta el passat 28
de febrer, és a dir, el 28-F,
amb una participació del
42%, una dada gens dolen-
ta. Els darrers municipis en
participar en la consulta
per la Independència al
nostre territori han estat
Alcanar i Ulldecona. I
aquest cop els resultats
han estat ben diferents,
com en general a tota
Catalunya. De totes for-
mes, deixant de banda els
números, la valoració que
han fet tots dos municipis
respecte a la participació i
el fet en sí, ha estat positi-
va. Després de la consulta
celebrada el passat 25 d'a-
bril sobre la independència
de Catalunya dins la
Comunitat Europea,  a
Ulldecona la participació no

va arribar ni a la meitat de
la mitjana de Catalunya que
va ser del 20%. A
Ulldecona, el 9'2%, és a dir
555 persones de les sis mil
que podien votar ho van
fer. El «Sí» va ser un 90% i
el «No» no va arribar a ni al
6%. Josep Rodrigo regidor
d'ERC i membre
d'Ulldecona Decideix va
comentar «tenint en comp-
te la conjuntura econòmica
i els mitjans que disposa-
ven estem contents». Des
de la plataforma d’aquest
municipi consideren que es
poden sentir satisfets per-
què amb aquest acte s'ha
obert una via de debat que
no s'havia produït mai infor-
mant que ajudaran a altres
coordinadores de cara a la
propera onada prevista per
al juny i en la que partici-
parà Deltebre.  
Pel que fa a la urna simbò-
lica per al País Valencià a
Ulldecona van votar 38 per-
sones, algunes d'elles van
arribar des d'Alacant per
opinar.
Pel que fa al municipi
d'Alcanar, la coordinadora
ho ha tingut molt clar a l’ho-
ra de fer una valoració, per
cert molt positiva de la con-
sulta, i titllar el  passat 25
d'abril com a dia històric al
municipi. 
Des de la Coordinadora
Alcanar, Decideix! Els resul-
tats han estat valorats més

enllà  dels 1546 canareus,
canareves, casenques i
casencs que van decidir.  I
afegeixen que aquesta con-
sulta ha hagut de lluitar
amb uns recursos escas-
sos, que no tenen res a

veure amb els emprats en
eleccions i a banda, que
han hagut de fer front a un
boicot mediàtic important a

nivell nacional i a un buit
polític encara més impor-
tant a nivell nacional i fins i
tot local. 
Tot i això, s’han aproximat,
i molt, a les xifres de les
últimes eleccions europees

celebrades al juny del
2009, quan van sortir al
carrer unes 2300 perso-
nes.

Els referèndums perden gas, però
moltes persones volen decidir a les TE

El passat 25 d’abril,
més conegut com el
25-A, es duia a terme
la tercera onada de
referèndums sobre la
independència a
Catalunya, arribava el
torn d’Alcanar i
Ulldecona, a les Terres
de l’Ebre.

REDACCIO

Ulldecona va presentar una participació molt
baixa, el 9,2% però amb 91,3% a favor del

«Sí». Pel que fa a Alcanar, la participació va
ser d’un 17,03% i d’aquests, un 89% era a

favor de la independència.

Els números són els que són...

Cartell a favor de la independència de Catalunya.
cedida

La terrissa forma part de la 
nostra cultura des de temps ancestrals

cedida

Néix el Consorci per a la Protecció i
Gestió dels Espais Naturals del Montsià
«És una mostra de la unió d’esforços per optimitzar els recursos»

Són molts els espais naturals i paisagístics que
conté aquesta comarca, i amb la creació
d’aquest ens l’objectiu és donar-los més valor

L’objectiu de preservar i valoritzar
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«Anunciar que deixo de ser
president ha estat el millor
que m’ha passat des que ho
sóc». Aquest era un dels mis-
satges de Santi Pelejà en la
roda de premsa de dimecres
passat. El president va dir
que «tal com està actual-
ment la cojuntura econòmi-
ca, els clubs necessiten una
nova filosofia i creiem que ha
arribat el moment de que
arribi aire nou al club. El con-
texte econòmic és complicat
i han baixat les subvencions,
existeixen però han baixat,
no hem ingressat els diners
dels socis que esperàvem i
la publicitat també és inferior,
degut a l’estat actual de les
empreses. Teníem un patro-
cinador però, amb bona
voluntat, també ens ha
comentat que no podrà
seguir ajudant. Per tot això i
perquè estic cansat i perquè
potser jo també canso, con-
siderem que és el moment. I
per això ho diem ara, perquè
hi hagi temps per noves can-

didatures». Pelejà va infor-
mar, segons els estatuts,
dels passos a seguir davant
d’una situació d’aquesta indo-
le. Per tant, caldrà esperar
per veure si hi ha candidatu-
res, de si es confirmen els
rumors de que existia una
alternativa i de si aquesta tira
endavant el club. Eleccions
sembla complicat que
puguin arribar a haver-ne.
D’altra banda, el president va
aprofitar l’ocasió per aclarir
altres qüestions com era el
pagament als jugadors.
Segons Pelejà, «es deu mig
més a uns jugadors i un més
i mig a la resta. Però, tal com
vaig manifestar a la plantilla,
mig mes es liquidaria aques-
ta setmana gràcies a una

gestió que efectuem directa-
ment la pròpia junta directi-
va. Per tant, hi haurà juga-
dors al dia i altres que, si
només es pot pagar mig
mes, els restaria un per
cobrar. Un fet que, tal com
estan la majoria dels clubs,
no sembla ser tan greu.
Malgrat això, els jugadors
van dir que no entrenaven i
no van fer-ho ni dijous ni
divendres de la setmana pas-
sada. El tècnic, per motius
personals, no hi era. Els juga-
dors no van entrenar sense
permís del tècnic, ni del pre-
sident ni per cap altre motiu
de força major. Per tant, dins
del règim intern establert,
això ja té un càstig que és la
baixa. Vaig donar la cara i els

hi vaig explicar la situació i
les solucions però no van
canviar la seua decisió. A
més, hem sabut que han
hagut comentaris d’algun
jugador que ha dit que no
havien de guanyar a
Montcada perquè si no, no
els pagariem el que hi ha
pendent». Pelejà afegia que
«a hores d’ara és el que
podem dir i no sabem que
passarà en el sentit de si hi
haurà baixes o jugadors que
voldran marxar. Qui ho vulgui
fer, que ho faci». «No som
bons pagadors però no
volem ser no pagadors. Vam
comentar que ho intentariem
solucionar, com el tema de
les primes per incentius que
vam explicar que buscariem
solucionar-ho al final de la
temporada. Potser no en el
fons però si en la forma, els
jugadors no han estat correc-
tes amb el seu plantejament.
A més, esportivament,
estem on estem i penso que
si alguna cosa ha tingut
aquesta junta ha estat
paciència. I ells amb nosal-
tres no l’han tinguda. Així
mateix, tampoc beneficia el
club actualment comentaris
de si el proper entrenador
serà qui ara entrena un equip
capdavanter a la Primera
regional. Tampoc em sembla
correcte». Pelejà també va
informar que s’havia parlat

amb els tècnics del futbol
base per la mateixa situació,
donant-los solucions aclarint
també que les quotes dels
pares no s’han cobrat total-
ment i que «n’hi ha de pen-
dents». Finalment, el presi-
dent va parlar de la denúncia
de jugadors que ja no estan
al club i que l’han efectuada
per no haver cobrat el darrer
mes de la temporada passa-
da. Va exposar que tenia la
prova amb un document sig-
nat per un altre jugador d’a-
quella plantilla conforme diu
que va cobrar uns diners per
guanyar el Masnou i que
aquest jugador recordava qui
li va pagar. «Vam actuar dins
de la legalitat perquè rebre
una prima d’un altre club no
està acceptat. I per això ens
vam negar a que ho accep-
tessin i els ho vam comuni-
car. No van fer-ho i se’ls va
aplicar una sanció. Segons la
reglamentació, els jugadors
que van poder rebre-la poden
ser sancionats amb sis
mesos d’inhabilitació, si el
jutze així ho considera». 

Eleccions?

Santi Pelejà, president
del CD Tortosa, ha ma-
nifestat que ni ell ni la
junta seguiran i, per
tant, s’obre període per
presentar candidatures
al club. 

CD TORTOSA

La junta del CD Tortosa obre període de presentació de candidatures i anuncia que no continua
M.V.

El president i la directiva
comuniquen ara la seua
decisió perquè hi hagi
temps per donar pas a

altres candidatures.

Nous candidats

Resten dues jornades. La
Rapitenca visita diumenge
(12 h) el líder l’Hospitalet,
equip que es juga el títol de
campió. En la darrera, els
de Fabregat rebran a El

Prat, conjunt que si puntua
diumenge ja estarà classifi-
cat per la promoció d’as-
cens.

En qualsevol cas, a la Ra-
pitenca només li val sumar
els mateixos punts que el

Premià en el que queda de
lliga. 
Els maresmencs visitaven
ahir (22 hores) el Santboià
en el partit ajornat. Diumen-
ge jugaran al camp del Prat
i acabaran contra el Blanes.

El golaverage és favora-
ble a l’equip ebrenc i, per
tant, la Rapitenca pot tenir
aquest avantatge per con-
servar la quarta plaça per la
cua i esperar els ascensos
catalans a la Segona B.

Hugo i Mario, sancionats,
són baixa mentre que cal es-
perar per saber si Manel es-
tarà recuperat.

Seran partits de transis-
tors i de mòbils. 

Fer els mateixos punts que el Premià
Es la única opció que li queda a la Rapitenca per evitar el descens directe

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

La junta directiva del CD Tortosa no seguirà al capdavant del club.
ME

La Rapitenca visita el
líder, l’Hospitalet, equip
que es juga el títol
(diumenge 12 h).

Líder

L’Amposta, novè amb 52
punts, tancarà la lliga al seu
camp diumenge (17 hores)
contra el Cornellà. Serà el co-
miat davant de l’afició a una
temporada molt interessant
en què l’equip ha fet gaudir,
amb el seu joc, als aficionats.
Tot i els problemes i que l’afi-

ció no ha acudit darrerament
a l’estadi com ho feia al prin-
cipi, diumenge serà dia d’ho-
menatge per la trajectòria du-
ta a terme.

Fran Artiga, tècnic de l’Am-
posta, comentava que «ens
hem de refer del resultat de
Llagostera (5-0) en un partit,
potser l’únic de la lliga, en el

que no hem estat a l’alçada.
En el darrer dia a casa hem
de donar una bona imatge,
com tot l’any, i aquesta ha de
ser la motivació davant d’un
bon equip com ho és el Cor-
nellà. Hem de buscar el
triomf per dedicar-lo a l’afició
i també perquè sigui un reco-
neixement pel jugador, per la

seua campanya que, tot i les
dificultats sofertes, ha estat
molt bona. L’equip sempre ha
donat la cara». 

Gustavo i Granados, lesio-
nats, i Yuri sancionat són bai-
xa pel partit de diumenge da-
vant el Cornellà, el darrer
d’aquesta temporada a l’esta-
di d’Amposta. 

Comiat de l’afició
L’Amposta s’enfrontarà al Cornellà en el darrer partit a casa, diumenge 17 hores

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

«Penso que necessitem en-
tre sis i nou punts per salvar-
nos, per tant no ens hem d’obs-
sessionar amb el Vilassar que,
està clar que és un rival directe
i que si en sumem tres contra
ell millor que millor, però no
hem de plantejar-ho com una fi-

nal, tot i que és evident que una
victòria seria molt important»,
deia Albert Viñas, tècnic del Tor-
tosa. El Vilassar marca la zona
de descens directe. Ha guanyat
els darrers sis partits. Sobre
afers extraesportius, Viñas deia
que «hem d’intentar que influei-
xin els menys possible». 

El Vilassar, en ratxa
El Tortosa el rebrà diumenge (17 hores)

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

La decisió de la junta del
Tortosa, coneguda dimecres,
no va sorpendre’m. Possible-
ment s’esperava. El missatge
fou de cansament i que «el
club necessita aire nou», tot
això coincidint amb una èpo-
ca molt complicada econòmi-
cament i que accelera el can-
sament i el desgast de les
persones que estan al capda-
vant d’un club.

El president, a més,  va
aclarir molts dels conflictes
que envolten el club a hores
d’ara. Un fet que, dins d’uns li-
mits, no em sembla mala-
ment i que penso que, en al-
tres moments, ha mancat per
poder tenir la informació del
club davant de problemàti-
ques que han sorgit. També
penso que si no es feia en al-
tres èpoques era perquè lla-
vors no interessava que fos
així. Ara s’ha fet i de forma to-
talment oberta, una situació
que segurament també inte-
ressa que sigui d’aquesta for-
ma, en aquests moments. 

En qualsevol cas, crec que
s’ha de valorar la dedicació
d’aquesta junta i de totes les
que estan al capdavant d’un
club esportiu. El seu senti-
ment i estima a uns colors
són indiscutibles.  Però la
gestió d’un club, malaurada-
ment, només té èxit si la pilo-
ta entra. En aquest sentit, el
Tortosa fa temps que té difi-
cultats i no les ha pogut solu-
cionar tot i provar-ho de diver-
ses maneres. El que s’ha de
fer és apendre de les errades
comeses i no tornar-hi a cau-
re. Aquesta és una conclusió.
I, sobre tot, queda competició
i el descens no està aclarit.
Per tant, «seny roig-i-blanc»
perquè els greuges no siguin
més importants. El president i
la junta actuals ja han dit que
estaran al costat del club fins
el final. Mentrestant, no ha d’-
haver-hi creuament entre els
que surten i els que poden
arribar a entrar. 

«Seny 
roig-i-blanc»

L’opinió de Michel
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L’Ascó va golejar diumenge la Canonja (1-5) i, d’aquesta manera,
es manté vinculat a les primeres places. Es sisè. Com l’Alcanar,
intentarà mantenir la bona línia de resultats i esperar a veure com
queden els rivals directes en els partits en els que s’han d’enfron-
tar. Els de Cotaina rebran en la jornada vinent el Torredembarra i,
posteriorment, visitaran el cuer, l’Icomar. Dues jornades que po-
den aclarir la situació d’uns i altres i si reialment hi ha opcions o
no de lluitar per una segona plaça que a hores d’ara està a sis
punts. Els partits d’aquest cap de setmana són molt importants
en aquest sentit, per desvetllar incògnites o deixar-ne més per a
les quatre jornades que faltaran per acabar el campionat de lliga
de la Primera regional. 

L’Ascó suma els primers punts fora
de casa en la segona volta

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El final de lliga del CD Alcanar està sent impressionant. Dissab-
te, l’equip de Txiki va vèncer a Torredembarra amb autoritat (0-3).
Un pas endavant en el seu camí cap a les primeres places. I
aquest era l’objectiu dels canareus: arribar a les darreres cinc jor-
nades amb opcions. I l’ha complert. Està a vuit punts de líder i a
sis de la segona plaça. I en aquesta propera hi ha enfrontaments
entre els quatre primers. Per tant, l’Alcanar buscarà diumenge de
sumar una nova victòria i, a la vegada, mirarà de reül els altres
duels entre rivals directes per poder fer un altre salt a la taula.

Diumenge, els blauigrana rebran el cuer, l’Icomar. Al camp del
Torredembarra, l’Alcanar ben posat, va reflectir al marcador la
seua imposició amb els gols d’Oscar (2) i Alberto.

CD Alcanar: a mantenir la ratxa i a
esperar els altres resultats de la jornada

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Reddis va guanyar al camp de l’Ampolla (0-2) i, d’aques-
ta forma, és segon, empatat a punts amb el tercer, el Valls,
el seu proper rival demà, a la localitat del Baix Camp. 

Angel Garcia, tècnic de l’Ampolla, comentava que «vam fer
un bon treball físic, però com ens ha passat en altres jorna-
des, vam acusar dues errades defensives que el rival va sa-
ber aprofitar en el darrer tram del primer temps i del partit.
Vam tenir possibilitats per empatar, però no vam transformar-
les». L’Ampolla, amb les dues derrotes seguides davant els
dos primers, és dotzè. Diumenge visita l’Ulldecona i després
rebrà l’Alcanar. El descens directe queda lluny. Cal estar pen-
dent de les compensacions i de no tenir incertesa perquè
aquestes puguin ser nombroses. 

El Reddis referma la seua candidatura
per a l’ascens amb un triomf a l’Ampolla

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana va empatar al camp del Gandesa, diumenge. Un punt
important en la lluita per la permanència. Segons Francesc Ro-
driguez, president de la UE Aldeana, “va ser un partit igualat,
amb poques opcions i en el que l’empat fou un resultat just”.
Alex va avançar el Gandesa, equip que no va saber decidir. I l’Al-
deana, a la segona meitat, va empatar amb una acció d’Albert
Borràs. La indecisió de la defensa i el porter locals va generar
l’empat. 

Un punt valuós i que s’ha de fer bo diumenge amb la visita de
la Unió Cambrils, conjunt que lluita, com l’Aldeana, per evitar el
descens directe i la quarta plaça per la cua. Es una nova final i
en la que la permanència estàrà sense dubtem, en joc. 

Aldeana-Unió Cambrils,
guanyar o guanyar

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona es recupera després de dues derrotes i va fer-ho
en la seua visita al camp de l’Icomar (0-4). Albert (3) i Brusca
van marcar els gols dels ulldeconencs que, amb aquest triomf,
es distancien dels malsons de les compensacions.

L’equip local, cuer del grup, va estar molt més fràgil que a
la primera volta i el partit va transcòrrer amb normalitat, dins
de la superioritat visitant. Una superioritat que va evitar qualse-
vol possible incidència que es podia preveure pel duel de la pri-
mera volta del campionat.

L’Ulldecona, com la resta de clubs del futbol modest, viu im-
mers en un espiral de dificultats econòmiques que es repro-
dueixen com en campanyes precedents. 

L’Ulldecona es refà amb el triomf
al camp del cuer, l’Icomar (0-4)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Fins ara no ha estat la tempora-
da esperada del Roquetenc,
per les seues possibilitats. L’e-
quip viu en zona de descens
des del primer terç de la com-
petició. No obstant, quan arri-
ba la fase decisiva i semblava
que la permanència estava
molt coll amunt, el Roquetenc
ha tret l’orgull i la qualitat. La
unió que sempre ha caracterit-

zat el seu vestidor es deixa no-
tar i els jugadors s’han com-
promès per recuperar el te-
rreny perdut. El triomf a
Mollerussa, després de moltes
setmanes sense guanyar fora,
i la forma en què van aconse-
guir-lo així ho indiquen.

Guillermo Camarero, tècnic
del Roquetenc, del darrer par-
tit, comentava que «vam jugar
molt disciplinats, molt units,

amb compromís i amb una ac-
titud molt bona. I tot ens va sor-
tir bé per poder guanyar». 

Julio, a la sortida d’un cór-
ner, va fer el 0-1. El Mollerussa
va empatar però a la represa,
De la Torre, explosiu com a l’ini-
ci de la lliga, va aprofitar una
acció de Franklin per marcar
l’1-2. 

El Mollerussa va gaudir de
dues opcions. Una va evitar-la

Alfonso, amb una intervenció
fel.lina, i la següent la va evitar
Sandu sota els pals. Posterior-
ment, De la Torre va sentenciar
amb un contraatac. Hi ha vuit
equips separats de tres punts.
Hi ha vida. L’equip en té. I es
nota. Falten cinc finals. Demà,
la primera  (16.30 h). 

Orgull roquetenc
Els de Camarero, amb més opcions, reben demà el St. Ildefons (16.30 h)

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

El líder, la UE Remolins-Bí-
tem, va empatar al camp del
segon classificat, la UE Valls
(2-2). Un partit marcat pel
respecte, que fou igualat i in-
cert fins el final. Els de Nacho
van començar jugant bé, fi-
dels al seu estil. I així van

avançar-se en el marcador,
amb un gol de Kazu. Amb el
0-1, el Valls va intentar dur
més la iniciativa i el líder, amb
els minuts, va passar a defen-
sar-se més enrera, tot i no
passar angúnies. Va ser en
els darrers minuts del primer
temps quan els locals, que ja
jugaven amb un menys,  van

empatar per mitjà de Nasser.
A la represa, el partit fou igua-
lat, amb molt de centrecam-
pisme i dos equips que bus-
caven manifestar el seu
control del joc. Va existir po-
ca profunditat i el cert és que
també poques opcions. No
obstant, ja al final, una jugada
sensacional va culminar-la Xa-

vi Anell amb l’1-2. Era un pas
de gegant del conjunt de Bí-
tem. Però en temps afegit, el
Valls va empatar, aprofitant
que la defensa visitant estava
descol.locada en una acció
en què inicialment es va de-
manar falta a Kazu. En la da-
rrera jugada del partit, Sergio
Ruiz va saltar amb el porter

local, la pilota va quedar solta
i Alex va tocar-la introduint-la
a la xarxa vallenca. L’àrbitre
va xiular falta al porter i el fi-
nal del partit davant de les
protestes visitants. 

L’empat deixa més oberta
la part alta de la taula. A l’es-
pera de la propera jornada. El
Remolins-Bítem, líder, rebrà
el CD la Cava: «un altre partit
amb doble valor de punts i a
més un derbi. No hi ha marge
d’errada i està clar que si ells
ens guanyen es posen a un
punt, tenint en compte que
Reddis i Valls també s’enfron-

ten. Està tot en joc. Qui
aguanti millor la pressió pot
decidir al seu favor», deia Na-
cho, tècnic del R. Bítem.

Robert Cantó, tècnic de la
Cava, deia que «nosaltres es-
tem per darrera en el vagó
dels equips de la part alta de
la taula. No tenim marge per
poder fallar i està clar que
una derrota, quan faltarien
quatre partits, ens distancia-
ria de forma definitiva. No
obstant, hem d’afrontar el
partit amb il.lusió i, sobre tot,
per gaudir-ne d’ell i de la si-
tuació en què ens trobem».

Els quatre primers classificats
s’enfronten en la propera jornada

El líder, la UE Remolins-Bítem, rebrà el CD la Cava, diumenge (17 h)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia va perdre diu-
menge al camp del CD la Ca-
va (2-1). Un partit, sobre tot al
segon tems, molt travat i amb
poques opcions.

Nico, que tot i la lesió no
perdona, va avançar el CD la
Cava al primer minut. Però el
gol va generar que fora el Ca-
talònia qui agafés el control

del partit, guanyant metres.
Els locals, com acostuma a
passar  a casa, van tenir difi-
cultats per donar-li continuïtat
al joc. I el Catalònia va empa-
tar arran d’una acció sútil d’A-
leix que va aprofitar Solla.

A la represa, no va haver
partit. La Cava va culminar la
seua ocasió amb un gol de l’in-
cisiu Alex Accensi. Amb el 2-1,

interrupcions continuades i po-
ca fluidesa de joc. El Cata va
tenir la millor ocasió amb una
acció que no va poder concre-
tar Aleix. I al final, 2-1.

Guillermo Camarero, tècnic
del Catalònia, comentava que
«el partit fou molt travat i va
ser complicat a la represa
quan no van haver-hi ni tres
passades seguides perquè no

va existir la possibilitat de tenir
continuïtat. L’àrbitre penso
que va permetre-ho i no va sa-
ber impedir aquesta mena de
interrupcions». Sobre el futur,
Camarro, comentava que «n’-
hem parlat però per continuar
hauria de ser amb condicions.
Penso que hauria de fer-se
una renovació per la tempora-
da propera». 

Camarero: «han d’haver-hi condicions per renovar»
El Catalònia va perdre al camp del CD la Cava (2-1) i diumenge rebrà la Sénia 

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Els ebrencs van guanyar
a Mollerussa i veuen més
propera la possibilitat de
la permanència (1-3).

Triomf fora

El Valls visitarà el Reddis,
demà dissabte amb un
altre partit interessant i
que pot decidir.

L’altre partit
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El porter Albert va sofrir una commoció per una topada fortuïta.
Fou traslladat, commocionat, amb una ambulància. Però, des-
prés de l’ensurt, ja està recuperat. Pel que respecta al partit amb
el Camarles, els visitants van avançar-se al primer temps quan
van estar millor (gol de Magrinyà). Però a la represa el S. Bàrba-
ra va empatar i acte seguit va remuntar amb un gol de Vilanova
de falta. El partit, llavors, fou seu (4-1). Diumenge van inaugurar-
se les instal.lacions oficialment (vegeu plana 17). Per un proble-
ma tècnic, els nous vestidors no van poder estrenar-se diumen-
ge. Es preveu que podria fer-se la setmana vinent. Finalment, dir
que dissabte van haver actes vandàlics a les instal.lacions que
van afectar, fins i tot, una de les xarxes d’una de les porteries. 

Albert Forcadell, porter del S. Bàrbara, es
recupera d’una commoció

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Benifallet va vèncer el filial del Remolins-Bítem (4-1) en un
duel amb doble valor en la lluita per la permanència. Els dos
equips s’hi jugaven molt en aquest sentit. El Benifallet va
encarrilar la confrontació al primer temps, amb el 3-0, gols
de Cristian, p.p. i Marc.A la represa, Morey va fer el 3-1 i el
partit va estar un xic incert i també obert. Els visitants van
pressionar i el Benifallet no sortia del darrera. No obstant, el
quart gol local, obra de Moha, va sentenciar. El Benifallet,
amb José Luis Margalef a la banqueta, ha sumat tretze punts
dels darrers divuit. La lluita per la permanència està oberta.
Demà dissabte (12 h) partit a la Ràpita. La Rapitenca va
demanar d’avançar-lo perquè havia d’utilitzar juvenils i perquè
aquests puguin jugar amb el juvenil diumenge. 

El Benifallet trepitja fort cap a la
permanència en guanyar el R. Bítem B

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El líder, el Roquetenc B, ja acarona l’ascens després de la
victòria treballada contra l’Arnes (2-1). Està a deu punts del
quart quan en manquen divuit. El Móra la Nova, segon, no va
perdonar i va golejar el cuer, la Torre Espanyol (5-1). I el Flix,
en un partit amb doble valor de punts, va vèncer a Campre-
dó i va fer un pas ferm. Era una final, un partit amb doble va-
lor de punts i va decidir-lo a la represa, quan va aprofitar in-
decisions locals al darrera. Héder va reduir distàncies però,
tot i intentar-ho, els d’Edu no van poder empatar. El Tivenys
és quart i ara té dues finals, totes dues fora de casa. La pri-
mera serà a la Fatarella i la següent a Móra la Nova. Segons
els resultats de diumenge, el duel a Móra potser decisiu. 

El Flix fa un pas de gegant en vèncer
a Campredó (1-2)

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

Fa unes setmana ja vam informar que l’Escola Delta tenia
dues propostes per al futur, una del CD la Cava i una altra
de la UE Deltebre. 
En principi, tal com vam dir, el resultat de la primera assem-
blea fou que «tot quedés igual i que l’escola continués la
seua marxa, com fins ara». No obstant, va obrir-se un perío-
de de reflexió i, en el mateix, la situació ha pres una altra di-
recció i l’escola, finalment, serà filial del CD la Cava, inte-
grant equips d’aquest club i tenint, a partir d’ara, la seua
gestió a banda, però sent, com hem dit, filial del club blanc-
i-blau. Està pendent de perfilar-se el tema però aquesta és
la resolució que sembla definitiva per a l’escola Delta per
apuntalar-la després que en els darrers anys «havia perdut
pistonada i era necessari donar-li un impuls».

L’Escola Delta serà filial del CD la Cava,
a partir de la temporada vinent

REDACCIÓ

ACTUALITAT

El Pinell referma la millora de les últimes tres jornades (7
punts de 9) amb el triomf en el derbi de la Terra Alta, contra
el Batea (1-0). Va ser un partit anivellat i obert en el que els
locals van gaudir d’un parell d’opcions, amb el 0-0, i els visi-
tants també van poder decidir, al seu favor, amb dues
accions a pilota aturada. Però la pilota va anar al pal.
El falsetenc Cristian va assolir l’1-0 a la represa i el partit fou
molt intens per part dels dos equips que lluiten per les pla-
ces capdavanteres del grup. El Batea va assetjar la porteria
local. No obstant, tot i intentar-ho fins el final, no va poder
empatar. Els de Gaspar van reclamar un penal que no fou xiu-
lat. Amb el triomf, el Pinell és cinquè a set punts del segon.
Manté la bona dinàmica de les darreres temporades. Li ha
mancat ser més regular en la segona volta. El Batea és vuitè.
Una temporada excepcional en l’any del retorn. 

Un gol de Cristian decideix el derbi de
la Terra Alta, entre Pinell i Batea (1-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla es va referde l’ensopegada de la jornada anterior
contra la Rapitenca i va fer-ho ambun triomf al camp de l’Am-
posta B, equip que ha fet una temporada interessant però que
en les darreres jornades ha perdut efectivitat amb els resul-
tats, tot i tenir opcions perquè hagin estat més positius. 

L’Ametlla, amb canvis en el seu onze inicial, amb tres juve-
nils d’entrada, va estar molt ben posada a la primera meitat.
Però la direcció del duel va canviar a la represa, amb els lo-
cals més incisius. A manca de deu minuts, el resultat erade 3-
2. Un penal a Tono ila posteriors expulsió van ser molt protes-
tats pels ampostins que van queixar-se per aquest motiu. Amb
tot això, la Cala va remuntar i en els darrers minuts va establir
el 3-5. Morillo (2), Manel, Josep Mariai Jordi Rovira van mar-
car. Els de Balfegó són sisens i l’Amposta, desè.

Remuntada èpica de l’Ametlla en els
darrers minuts, a Amposta (3-5)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Jesús i Maria va viure una jor-
nada plena d’emocions diu-
menge amb la celebració del
títol de campions. Els actes ja
van començar abans del par-
tit quan els jugadors dels
planters van fer acte de
presència sobre el camp per
rebre el campions. 
El Perelló, rival diumenge, va
fer el passadís al conjunt roig-
i-blanc que fou rebut amb un
gran ambient, amb 500 per-
sones a l’Aube.
Banderes, bufandes de cam-
pions molta il.lusió per un títol
que ja era realitat. En acabar
el duel, autoritats, directius,
jugadors i tècnics van dirigir-
se des del camp fins a l’esglè-
sia on va fer-se una ofrena a
la Verge de la Assumpció.
L’entrada al temple dels juga-
dors fou dels moments emo-
cionalment més intensos.
N’han hagut molts però
aquest va ser dels que més.
David Torres, al capdavant,
tornava els aplaudiments als
aficionats que omplien

l’esglèsia. Parlaments i rua
posterior pels carrers de la
localitat, amb els jugadors a
sobre d’un remolc d’un vehi-
cle i cotxes que van acom-
panyar-los darrera.
Era un punt i seguit en unes
celebracions a l’alçada de les
circumstàncies i que no s’han
aturat des de la jornada a
Vilalba. Són els campions!
El partit, davant el Perelló,
era complicat d’afrontar
enmig d’un ambient festiu. No
obstant, els de Torres van fer-
ho amb bona actitud però,
això sí, amb menys efectivitat
que en altres jornades. 
Aquí va estar la diferència. El
Perelló, per contra, si que fou
efectiu a més d’efectuar un
gran partit, extraordinari. Ben
posat en defensa, disciplinat i
jugant amb molta intensitat.
Així mateix, va ser letal. Al
minut 20, arran d’una acció
molt protestada per possible
fora de joc, el visitant Moreno
estava més atent i feia el 0-1.
Era normal que els perello-
necs tinguessin un punt més

de concentració. S’hi jugaven
molt. Narcís, aprofitant una
acció d’Anderson, establia el
0-2. I Tudela, amb una falta
magistral, aconseguia el 0-3.
El Jesús i Maria havia tingut
nombroses ocasions, molt
clares, però Gallego, un dels
porters més destacats de la
categoria, va evitar-les.
A la represa, Ivan afuselllava
l’1-3. El partit vivia els seus
millors moments. El ritme era
trepidant. Jonatan amb una
jugada precedida d’una acció
dubtosa (la pilota va sortir
fora de banda) va resoldre
amb molta qualitat davant de
Joan. Jefrey, amb un gol de
mestre, va fer el 2-4. Però el
Perelló, a la sortida d’ùn cór-
ner, va aprofitar les indeci-
sions locals per marcar el 2-5

final. 
Un triomf de prestigi i aconse-
guit a còpia de lluita, efectivi-
tat, bon treball i amb qualitat
per part dels perellonencs

que mantenen opcions en la
lluita per la segona plaça. La
seua victòria fou justa però
un xic inflada pels mèrits de
tots dos (2-5).

Celebracions del campió
El Jesús i Maria gaudeix del títol amb la seua afició

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Perelló, molt efectiu,
va anar per feina i en un
partit molt intens, va
guanyar per 2-5.

Primera derrota

L’Olímpic afrontava el par-
tit de la jornada, al camp de
l’Horta, equip que no perdia-
des del 22 de novembre. La
segona plaça estava en joc.
I els de Narcís van empor-
tar-se la confrontació (0-2).
Per aquest motiu, són se-
gons a la taula. L’Horta,
després de la remuntada
espectacular que ha fet en
la segona volta, és quart a
tres punts de la segona po-
sició. 

Narcís Laboria, tècnic de
l’Olímpic, expliacava que
«vam començar bé el partit,
amb dues o tres ocasions.
Però, posteriorment, va
igualar-se i també travar-se
amb moltes faltes. A la re-
presa va seguir la lluitaa la
zona ampla però per nosal-
tres, el duel va obrir-se amb
el gol d’Agustí, al primer mi-
nut. L’Horta va pressionar,
amb el seu joc, i nosaltres
vam haver de defensar-nos
amb molta intensitat. Vam
fer-ho i, a més, Santi va de-
cidir amb el 0-2. Un triomf
molt important». 

L’Olímpic de Móra
no perdona (0-2)

Segona plaça

Ofrena a la Verge de l’Assumpció.

Tots els jugadors del club van participar en la jornada festiva.
CANAL TE
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Ametlla-Horta (17 h)
Rapitenca-Benifallet (12 h)

diumenge
Vilalba-Rem. Bítem (17.15 h)
Batea-Jesús i Maria (17 h)

Camarles-Pinell (17 h)
Masdenverge-S. Bàrbara (17.15 h)

Olímpic-Corbera (17.15 h)
Deltebre-Amposta (16 h)

RESULTATS
29a jornada Segona regional

Aldeana (retirat)-Vilalba 0-3

Amposta-Ametlla 3-5

Benifallet-Rem. Bítem 4-1

Jesús i Maria-Perelló 2-5

Pinell-Batea 1-0

Santa Bàrbara-Camarles 4-1

Corbera-Masdenverge 1-1

Horta-Olímpic 0-2

Rapitenca-Deltebre 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 29 90 31 76

2. Olímpic 29 61 34 59

3. Perelló 29 67 42 57

4. Horta 29 54 32 54

5. Pinell 29 57 37 53

6. Ametlla 29 52 36 53

7. Camarles 29 48 49 48

8. Batea 29 51 34 47

9. S. Bàrbara 29 64 43 40

10. Amposta 29 45 44 38

11. Corbera 29 53 49 37

12. Deltebre 29 49 49 36

13. Rapitenca 29 57 51 33

14. Masdenverge 29 33 52 29

15. Benifallet 29 45 66 26

16. Rem. Bítem 29 37 67 23

17. Vilalba 29 30 60 22

18. Aldeana (retirat) 29 20 137 3

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Ulldecona-Roquetenc (16 h)
Rasquera-Catalònia (17 h)

diumenge
Fatarella-Tivenys (17 h)

Godall-Móra Nova (17.15 h)
Torre Espanyol-Campredó (16.30 h)

Flix-Atlas (17 h)
Benissanet-Tivissa (16 h)
Arnes-Alcanar (17.30 h)

Ginestar-Jesús i Maria (17.15 h)

RESULTATS
28a jornada Tercera regional

Jesús i Maria-Catalònia 0-3

Mora Nova-Torre Espanyol 5-1

Roquetenc-Arnes 2-1

Campredó-Flix 1-2

Alcanar-Ginestar 0-0

Tivenys-Godall 5-1

Tivissa-Ulldecona 3-2

Rasquera-Fatarella (sus 75’) 1-0

Atlas-Benissanet 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 28 78 32 63

2. Flix 28 77 37 58

3. Móra Nova 28 48 21 57

4. Tivenys 28 74 38 53

5. Campredó 28 51 29 50

6. Alcanar 28 45 31 50

7. Ginestar 28 73 45 48

8. Godall 28 59 46 48

9. Catalònia 28 44 37 41

10. Benissanet 28 44 44 41

11. Tivissa 28 56 66 38

12. Atlas 28 43 39 36

13. Fatarella 27 41 63 32

14. Rasquera 27 48 70 27

15. Ulldecona 28 37 57 22

16. Arnes 28 36 65 21

17. Jesús i Maria 28 35 83 16

18. Torre Espanyol      28 20 106 3        

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Reddis-Valls (17 h)
Alcanar-Icomar (18 h)

Gandesa-Vilaseca (18 h)
diumenge

Hospitalet-Canonja (17.15 h)
Rem Bítem-la Cava (17 h)
Ulldecona-Ampolla (17 h)

Ascó-Torredembarra (17 h)
Catalònia-la Sénia (17 h)

Aldeana-Cambrils U (18 h)

RESULTATS

29 jornada, Primera regional

Icomar-Ulldecona 0-4

Torredem.-Alcanar 0-3

Canonja-Ascó 1-5

Cambrils U-Hospitalet    1-2

la Cava-Catalònia 2-1

Valls-Rem. Bítem 2-2

Vilaseca-la Sénia 2-1

Ampolla-Reddis 0-2

Gandesa-Aldeana 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 29 84 45 60

2. Reddis 29 64 33 58

3. Valls 29 64 67 58

4. la Cava 29 63 40 56

5. Alcanar 29 58 35 52

6. Ascó 29 55 40 52

7. Gandesa 29 53 45 45

8. Ulldecona 29 51 51 44

9. la Sénia 29 44 39 42

10. Catalònia 29 64 42 41

11. Torredembarra 29 46 50 38

12. Ampolla 29 37 42 37

13. Canonja 29 41 58 37

14. Aldeana 29 36 58 27

15. Cambrils U. 29 37 71 25

16. Vilaseca 29 25 52 23

17. Hospitalet 29 31 61 23

18. Icomar 29 26 80 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Roquetenc-S.Ildefons (dis 16.30 h)

Alcarràs-Vista Alegre

Torreforta-Morell

Horta-Catllar

Pub. Cases-Ol. CanFatjó

Martorell-Mollerussa

Canyelles-Cervera

Viladecans-Sitges

Cambrils-Camp Clar

RESULTATS

29 jornada, Regional preferent

Sitges-Camp Clar 1-0

Vista Alegre-Cambrils 2-0

Catllar-Alcarràs 1-0

Ol. Can Fatjó-Horta 2-1

S. Ildefons-Pub. Cases           5-1

Mollerussa-Roquetenc 1-3

Viladecans-Canyelles 1-0

Morell-Martorell 3-0

Cervera-Torreforta 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 29 61 29 68

2. Horta 29 48 17 57

3. Vista Alegre 29 62 37 56

4. S. Ildefons 29 59 44 45

5. Cervera 29 46 43 45

6.Pub. Cases 29 50 53 45

7. Canyelles 29 57 61 43

8. Catllar 29 40 50 43

9. Torreforta 29 36 31 39

10. Alcarràs 29 40 42 37

11. Mollerussa 29 45 50 37

12. Camp Clar 29 49 51 35

13. Cambrils 29 39 42 35

14. Sitges 29 38 44 35

15. Morell 29 36 40 34

16. Roquetenc 29 36 42 34

17. Viladecans 29 30 45 31

18. Martorell 29 30 81 6

Regional preferent

El CD la Cava és quart, a quatre punts del líder, el R. Bítem, proper rival.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

En la propera jornada, a
la Primera regional,
s’enfronten els quatre
primers classificats.
Quatre punts els separen.

Lliga oberta
PRÒXIMA JORNADA  

Blanes-Manlleu
Prat-Premià

Hospitalet-Rapitenca
Santboià-Castelldefels

Pobla Mafumet-Vilanova
Olesa-Cassà

Balaguer-Llagostera
Amposta-Cornellà

Palamós-Reus
Benavent-Europa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 36 23 11 2 71 15 80
2. Reus  36 24 7 5 68 23 79
3. Santboià 35 18 10 7 63 42 64
4. Prat 36 18 9 9 58 33 63
5. Cornellà 36 15 12 9 41 41 57
6. Manlleu 36 14 15 7 47 36 57
7. Llagostera 36 14 11 11 54 40 53
8. Europa 36 13 14 9 55 49 53
9. Amposta 36 13 13 10 58 57 52
10. Balaguer  36 12 12 12 54 48 48
11. Castelldefels 36 13 8 15 51 58 47
12. Vilanova 36 11 10 15 48 53 43
13. Pobla Mafumet 36 11 10 15 46 52 43
14. Palamós 36 12 6 18 41 55 42
15. Cassà 36 10 11 15 48 59 41
16. Benavent 36 10 9 17 44 67 39
17. Rapitenca 36 9 6 21 45 69 33
18. Premià 35 8 9 18 32 48 33
19. Blanes 36 7 6 23 43 78 27
20. Olesa 36 4 11 21 27 71 23

Tercera divisió RESULTATS
36a jornada, Tercera divisió

Llagostera-Amposta 5-0
Premià-Hospitalet 0-4
Rapitenca-Santboià 0-2
Castelldefels-Pobla M.               0-0
Cassà-Balaguer 2-2
Cornellà-Palamós 4-2
Europa-Manlleu 1-3
Blanes-Prat 0-4
Vilanova-Olesa 5-0
Reus-Benavent 1-0

PRÒXIMA JORNADA 
Tortosa-Vilassar
Tàrrega-Sants

S. Cristobal-Masnou
Peralada-Gramenet
Poble Sec-Iberiana
Banyoles-Igualada

Santfeliuenc-Guíxols
Vilafranca-Marianao
Rubí-Muntanyesa
Mataró-Montcada

RESULTATS
32 jornada, Primera catalana

Marianao-Rubí 2-0

Vilassar-Tàrrega 2-0

Sants-San Cristobal 2-1

Masnou-Peralada 3-2

Iberiana-Banyoles 3-0

Muntanyesa-Mataró 1-0

Montcada-Tortosa 2-1

Gramenet-Poble Sec 0-0

Igualada-Santfeliuenc 0-1

Guíxols-Vilafranca 3-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 32 50 25 65

2. Muntanyesa 32 46 29 57

3. Masnou 32 55 36 55

4. Santfeliuenc 32 43 34 54

5. Gramenet 32 53 37 51

6. S. Cristobal 32 42 33 50

7. Igualada  32 45 44 50

8. Sants 32 50 40 48

9. Rubí 32 55 42 47

10. Tàrrega 32 38 37 44

11. Guíxols 32 39 38 42

12. Peralada 32 40 50 42

13. Poble Sec 32 52 55 41

14. Montcada 32 40 47 38

15. Tortosa 32 34 42 38

16. Iberiana 32 46 51 36

17. Banyoles 32 30 54 34

18. Vilassar 32 34 57 33

19. Marianao 32 36 56 30

20. Mataró 32 34 55 20
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La fase final va estar
emmarcada dins del pro-
grama ‘Tortosa Ciutat del
Bàsquet Català 2010’. En
el marc de Tortosa Ciutat
del Bàsquet Català 2010,
el Pavelló Municipal de
Tortosa va acollir el cap de
setmana passat la final del
Campionat de Catalunya en
la categoria juvenil masculi-
na. Un encontre a quatre on
el DKV Joventut es va pro-
clamar campió, revalidant
el títol per tercera tempora-
da consecutiva, després de
vèncer al Regal FC
Barcelona per 71 a 77.
Dissabte les semifinals van
disputar-se entre el DKV
Joventut i el CB Hospitalet,

un partit que finalitzava
amb un marcador favorable
al campió per 77 a 66. Per
la seva banda, el FC
Barcelona s’enfrontava a
Albert Disseny CB I UM
assegurant-se el pas a la

final amb un resultat final
de 73 a 64. 
La disputa pel tercer i quart
lloc acabava en victòria per
als de Manresa, que supe-
raven a l’Hospitalet per 76
a 72. Així, l’Albert Disseny

CB I UM es classificava per
a les fases de sector dels
Campionats d’Espanya de
clubs. També ho feien el
primer i segon classificat,
el FC Barcelona i el DKV
Joventut. 
Desenes de persones d’a-
rreu de Catalunya van
omplir el pavelló tortosí per
presenciar l’esperada final.
També hi assistiren diver-
ses personalitats del terri-
tori entre les que desta-
quen Jordi Gaseni,
Representant Territorial de
l’Esport a les Terres de
l’Ebre; el President de la
Federació Catalana de
Bàsquet, Enric Piquet;
Ferran Bel, Alcalde de
Tortosa, Pere Panisello,
Regidor d’Esports de l’ajun-
tament. 
El proper cap de setmana
Tortosa albergarà de nou
una nova final, el
Campionat de Catalunya
Cadet femení. 
Els partits tindran lloc al
mateix pavelló, durant el
cap de setmana, els dies 1
i 2 de maig.

DKV Joventut, campió de Catalunya 
Júnior per tercer any consecutiu

L’equip badaloní va
imposar-se en la final
al Barça per 71-77.
Dissabte havia guan-
yat a l’Hospitalet. El
Barça, a  les semifi-
nals, va vèncer a la
Unió Manresana.

ACTUALITAT

La fase final va disputar-se a Tortosa el cap de setmana passat
REDACCIÓ

-Alba Simón, del CH
Amposta, és la única juga-
dora catalana convocada
amb la selecció espanyola
júnior que jugarà contra
Polonia. 
-Albert Montañés va per-
dre en la primera ronda del
Màster 1000 de Roma.
L’italià Paolo Lorenzi va
superar-lo. 
-Kiko Martí (AEC Terra
de Fang) i Lucia
Caballero (UEC Anoia) ,
van imposar-ser en la

Cursa de les Fonts de
Xertaen què van participar-
hi 211 atletes. A la marxa
hi van pendre-hi part 175.
-Joan Alcoba, campió del
Català a Ulldecona per
categories. Va vèncer en la
generali en primera cate-
goria, també va imposar-se
per clubs.
-El pavelló d’Ulldecona
acollirà aquest cap de set-
mana la final territorial
Tarragona-Lleida de
Twirling. 

Alba Simón, amb la selecció espanyola júnior

BREUS

Dissabte passat, a
l’Assemblea de la FCF, es va
aprovar de forma unànim la
reestructuració del futbol
base. A les terres de l’Ebre,
el pla de competicionsque-
da així:
JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ
Un grup de fins a 14 equips
de les comarques de l’Ebre.
Ascens a Preferent:
Ascendiran  els quatre  pri-
mers, de forma directa. No

hi ha descensos  a Segona. 
JUVENIL SEGONA DIVISIÓ
Grup  9è. Ascendiran a pri-
mera divisió, els quatre  pri-
mers.
CADET PRIMERA DIVISIO
El formarà un grup de  fins
a 14 equips de l´Ebre.
Ascens a Preferent:  els tres
primers. No hi ha descen-
sos a Segona.
CADET SEGONA DIVISIO
Grup 9 è. Ascendiran a
Primera divisió, els tres  pri-
mers del grup.
INFANTIL PRIMERA DIVISIO

Un grup de  fins a 14
equips.  Ascens a 1a.
Divisió Provincial (Formada
per 10 equips de Tarragona
i 4 de Terres de l'Ebre)
Ascendiran els 3 primers
classificats del grup i el
representant Territorial
actual a la Categoria
Preferent. La resta d'equips
formaran la 2ona divisió, en
els grups que siguin neces-
saris.
ALEVINS PRIMERA DIVISIÓ
El formarà un grup de  fins
a 15 equips de l´Ebre.
Ascens a 1a. Divisió
Provincial (formada per 10

equips de Tarragona i 4 de
l'Ebre). Ascendiran els dos
primers classificats més els
representants Territorials
actuals a la Categoria
Preferent. La resta d'equips
formaran la 2a. divisió, en
els grups que siguin neces-
saris. 
En les categories de
Primera divisió de Juvenils i
Cadets, qualsevol descens
de Categoria Preferent, no
compensat amb un ascens,
afectaria als últims classifi-
cats del Grup, tenint en
compte la ubicació geogrà-
fica.

Pla de Competició de l’Ebre
REDACCIÓ

Diumenge s’inaugurava de
forma oficial el projecte de
remodelació de l’equipament
esportiu de Santa Bàrbara.
Una millora on la Secretaria
General de l’Esport ha desti-
nat un total de 78.200Û en
concepte de pavimentació
amb gespa artificial de camp
poliesportiu i redacció del
MIEM (Mapa d’Instal·lacions
Esportives Municipal). El
complex inclou un camp de
futbol 11 de gespa artificial i
una grada lateral, la construc-
ció de sis vestidors, dues pis-
tes de tennis, dues de pàdel,
dues zones infantils, un camp
de gespa artificial de futbol
5, la millora de l’enllumenat i
enjardinament, així com la
pavimentació de la zona
esportiva. Unes millores que
s’afegeixen a les
instal·lacions existents, que
ja comptaven amb el camp
de terra de futbol 11, el pave-
lló poliesportiu, la zona d’es-
barjo i la piscina. La inaugura-
ció es va dur a terme davant
la presència de Josep Poblet,
President de la Diputació de
Tarragona; Jordi Gaseni,
Representant Territorial de

l’Esport a les Terres de l’Ebre;
el Vicepresident de la
Diputació de Tarragona, Pere
Panisello i diversos regidors
de la població, tots acompan-
yats per l’alcalde, Jordi
Boronat, que els va mostrar
detalladament les
instal·lacions esportives. 
En els parlaments inaugurals
Jordi Gaseni felicità a l’ajunta-
ment i als planers pel resultat
final del complex afegint que
«aquestes són unes
instal·lacions exemplars, de
primer nivell, reflex del bon
treball». Gaseni també va
recordar al recentment desa-
paregut Ignasi Caballé, regi-
dor de l’ajuntament i una per-
sona que sempre havia estat
força vinculada a l’esport pla-
ner. 
Josep Poblet, va qualificar els
equipaments esportius inau-
gurats d’extraordinaris,
remarcant que «la Institució
Intercomarcal atorga ajuts i
subvencions a tots els pobles
de la demarcació, però que
col·labora d’una forma espe-
cial i més satisfactòriament
en aquells municipis on els
serveis i equipaments funcio-
nen per l’esforç que hi posen
els ajuntaments».

S’inaugura la remodelació de
les instal.lacions esportives

Inversió de 78.200 Euros

REDACCIÓ

A SANTA BÀRBARA

El DKV Joventut, campió de Catalunya Júnior 2010, a Tortosa.

Cedida

Deltebre serà la seu de la
base de Piragüisme del
Centre de Tecnificació
Esportiva de les Terres de
l’Ebre. El Govern de la
Generalitat i el Consell
Català de l’Esport han apro-
vat la creació d’una base de
Piragüisme a Deltebre que
formarà part del Centre
Tecnificació Esportiva de
les Terres de l’Ebre. La
base de piragüisme s’ubi-
carà a les instal·lacions de
l’Associació Esportiva Xino-

Xano, club pioner en pira-
güisme a les Terres de
l’Ebre. El Govern subvencio-
narà la construcció d’a-
quest nou equipament amb
300.000 Euros.
Actualment s’està treballant
en la redacció del projecte
de millora i ampliació del
magatzem de l’A.E. Xino-
Xano, unes obres que tin-
dran un cost de prop de
800.000 Û que finançarà
en bona part la secretaria
General de l’Esport. El pro-
jecte inicial preveu dividir

les noves instal·lacions en
dos volums: un per als ves-
tidors, el gimnàs i la sala de
màquines, i un segon volum
on s’ubicarà el magatzem
de piragües, el de muletes,
el taller, un despatx i una
aula per a una trentena de
persones. 
En total les noves
instal·lacions tindrien una
superfície de 613,08 m2.
L’obra s’executarà en dos
anualitats i en els pressu-
postos d’enguany de
l’Ajuntament de Deltebre

compten amb una partida
de 630.450,41 Euros.
D’acord amb les previsions
del govern municipal les
obres de la base de pira-
güisme podrien començar
a l’estiu, un cop solucionats
els problemes que han sor-
git en la propietat de l’espai
ja que fins ara cap govern
municipal havia reclamat la
cessió dels terrenys i de les
instal·lacions del Club
Nàutic de Deltebre, que fa
prop de 30 anys que es va
construir.

Deltebre, seu de la base de Piragüisme del Centre de Tecnificació
REDACCIÓ

Inauguració de les reformes de l’equipament esportiu de S. Bàrbara.
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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Si teniu un WOK li farem treure fum, avui us presentem una recepta de les anomenades «fusion», 
tècniques de cuina forànies per elaborar plats amb productes autòctons

Demaneu a la vostra
carnisseria que us prepa-
rin el tall que es pela a fi-
lets. A casa, tallar aques-
ta carn a bastonets (per
fer-ho amb més facilitat,
es pot congelar, així d’a-
questa manera, fer-ne
bastonets prims serà
molt més senzill). En un
bol posar-hi la carn, la
cul lerada de farina, la
salsa de soja i  l ’a igua,
barrejar-ho bé. A part,
rentar i tallar a bastonets
els porros i la ceba, re-
servar. Separar les fulles
de la col, rentar-les, treu-
re’ls-hi el tronxo central i
tallar les fulles a trossos
més o menys de la matei-

xa mida, reservar. Nete-
jar els xampinyons i ta-
l lar - los en làmines i re-
servar. En un wok o en
una paella antiadherent,
saltejar alternativament
la col, la ceba, el porro
i els xampinyons a foc
viu amb una mica d’ol i ,
assonant amb sal i  un
polsim de glutamat. Re-
servar. Escórrer el líquid
de maceració de la vede-
l la i saltejar la carn, re-
servar- la juntament amb
la resta de verdures cui-
tes. Bul l ir la pasta amb
abundant aigua salada.
Quan estiguin al dente
escorre’ls i afegir- los al
wok amb la resta d’ingre-
dient, saltejar-ho tot ple-
gat. Un consell, feu-los la
nit abans i mengeu- los

l ’endemà, la barreja de
gustos mil lora amb el
repòs. El WOK és una pe-
lla grossa, de fons abom-
bat i anses de fusta o re-
fractàries (els més
moderns), que s’empra
sobre un petit punt de
calor, i  al ser de xapa
molt fina s’escalfa la part
central del fons i segons
ens allunyem el calor es
va dissipant o perdent in-
tensitat. En el WOK es
van posant els al iments
al centre i es van repar-
tint cap als costats (que
són estr iats) amesura
que ja estan cuits, per a
mantenir - los calents;
però que no es segueixin
fent; per acabar amb la
mescla de tots els ingre-
dients.

«Primentons i Tomates». Avui: Fideus llarga vida

Podem utilitzar fi-
deus llargs, noddles
o spaguettis, la resta
d’ingredients: 300
grams de vedella,
ceba, porros, col,
xampinyons, salsa
de soja i farina de
panís.

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

               



DIVENDRES 30
DE ABRIL
DE 201022

serveisdiarimés
ebre

www.mesebre.cat

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Abandona la tendència a l'especulació  i al risc
no calculat. Ara  el teu lema ha de ser la prudèn-
cia  , l'esforç  i la disciplina, només així  aconse-
guiràs l'èxit.

Taure
20/4 al 19/5

Ara et veuràs recompensat  pels teus  caps
i a més , gaudiràs  de les  seves felicitacions
. Continua millorant  la teva  escala  de
valors  i veuràs  el que et perdies..

Bessons
20/5 al 21/6

Serà recomanable que ara prenguis precau-
cions amb la teva salut, perquè el teu orga-
nisme serà més sensible  a contreure  malal-
ties  de tipus  infecciós.

Cranc
22/6 al 21/7

Tenir una correcta i sincera  comunicació
amb la teva parella serà una qüestió fona-
mental  perquè  aconsegueixis  una convivèn-
cia tranquil·la.   

Lleó
22/7 al 22/8

Si sorgeix qualsevol problema  o inconvenient
en qüestions  laborals o financers , et serà  fàcil
solucionar-los.  Evita  qualsevol  possibilitat de
conflicte.   

Verge
23/8 al 21/9

No et suggestionis  pensant que no estàs
bé, els problemes de salut no podran  pas-
sar  de ser simples refredats  o malestars
insignificants . En l'amor, posa't  les piles.

Balança
22/9 al 22/10

Tracta  que la  tasca que exerceixis et satis-
faci , perquè  això  repercutirà de manera
evident  en la teva economia  i en la bona
marxa  de les coses. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui  serà un bon moment per progressar  i
millorar en tus negocis,  i l'únic que has de
fer és posar  tot el teu  esforç . Saps  que
quan vols, sempre  ho aconsegueixes. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Estàs en un moment  excel·lent  per iniciar
nous negocis, que tindran  continuïtat i dura-
da. Hi ha  molta  harmonia  entre  el que  pro-
jectes  i la manera  de fer-ho. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Ets molt   a prop  de la culminació d'una
àrdua  tasca  que vas començar  fa temps  i
que ara   et permetrà  consolidar  la teva
posició  . Milloraràs  la teva economia.

Aquari
20/1 al 18/2

Tracta de  mostrar-te  molt serè i tranquil , perquè
d'aquesta forma , gradualment  aniràs en expansió
, assolint  les teves  metes i realitzant  les teves
ambicions.

Peixos
19/2 al 20/3

Ara et serà molt  fàcil  adonar-te  de qui t'a-
precia pel que tens i qui ho  fa pel  que real-
ment vals. Cuida de la teva salut , alimenta't
sanament i procura descansar prou.

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Centelles Mas, Mª Pilar Av. Catalunya, 302 (L'Aldea) 977450543

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

Ferreres Puchol, Mª del Carme Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977510348  

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

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

22º 14°NÚVOLNUVOLOSITAT
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
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Ruixat Pluja Pedra Tempesta
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Mar de
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Estat del cel: 
fins a mig matí estarà molt ennuvolat arreu i a partir de llavors, s'obriran
algunes clarianes i quedarà entre mig i molt ennuvolat en conjunt. A partir
de la tarda els núvols tornaran a augmentar arreu, alhora que creixeran
nuvolades, i el cel quedarà molt ennuvolat o cobert al final del dia. 

Precipitacions: 
fins a primeres hores del matí s'esperen algunes precipitacions febles i dis-
perses. A partir de migdia hi haurà ruixats o xàfecs al Pirineu i Prepirineu,
i a partir del vespre també se n'esperen a la resta de la meitat oest. En gene-
ral les precipitacions seran d'intensitat entre feble i moderada, disperses i
entre minses i poc abundants. Localment aniran acompanyades de tempes-
ta i és possible que també de calamarsa. 

Temperatures: 
mínimes lleugerament més altes. Al Pirineu oscil·laran entre els 4 i 9 ºC, al
Prepirineu, la Depressió Central i el Prelitoral central i nord es mouran entre
els 8 i 13 ºC, mentre que a la resta del prelitoral i al litoral estaran entre els
11 i 16 ºC.
Les temperatures màximes baixaran lleugerament, o localment de forma
moderada. Al Pirineu i al litoral es mouran entre els 18 i 23 ºC, mentre que
a la resta del territori es situaran entre els 21 i els 26 ºC. 

Visibilitat: 
entre bona i regular. Tot i així, serà localment dolenta per bancs de boira i
boirina fins a primera hora del matí a punts de l'interior i al llarg del dia a
punts de la meitat sud del litoral. 

Vent: 
de matinada bufarà vent de component sud entre fluix i moderat als dos
extrems del litoral i serà fluix i de direcció variable a la resta del territori. Al
centre del dia s'imposarà el component sud entre fluix i moderat arreu. A
partir del vespre bufarà de component sud i est entre fluix i moderat. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
de matinada el vent serà fluix i de direcció variable al sud del cap de Begur
i de component sud entre fluix i moderat a la resta. Al centre del dia el vent
de component sud s'imposarà arreu i bufarà entre fluix i moderat.
Maror amb àrees de marejol a partir de la tarda. 

Costa Central:
terral matinal. A partir del matí s'imposarà el component sud entre fluix i
moderat. Al vespre girarà a component est fluix amb cops moderats.
Marejol. 

Costa Daurada:
de matinada bufarà terral fluix al nord del cap de Salou i de component sud
fluix a la resta. Al centre del dia el vent de component sud, amb predomini
del xaloc, s'imposarà arreu i bufarà entre fluix i moderat. A partir del vespre
bufarà de component est fluix amb cops moderats.
Marejol.

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

Pisos con piscina en venta
nuevos a estrenar con o
sin muebles, sin entrada
desde 500 Û/mes -
Roquetes, Tortosa
,696143058

Finca con casa reformada
de 100 m2 más 1000 m2
de terreno, manantial
1000 litros/h., garage 2
coches, piscina con depura-
dora, barbacoa, huerta y
frutales. Centro ciudad -
Tortosa - interesados
696143058

TREBALL�

    

MOTOR�

  

DIVERSOS�

  

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.

 

  

L'AMPOLLA.. Zona Club
NàuticPis d'obra nova amb 3
habit, 2 banys, terrassa,
Aire acond., calefacc, ascen-
sor i vistes al maR. Preu:
210.000Û; Ref.: 40005

TORTOSA. Zona Ferreries
Àtic en venta amb 3 habit,
bany, aseo, calefacc.
Terrassa, assolejat i bones
vistes Preu 139.000Û;
Ref.: 10167

Casa a Móra d'Ebre
amb 170m2 cons-

truïts,3 hab., 1 bany,
cuina independent,

menjador,  calefacció
de gasoil i amb garat-

ge. Per només
66.000€!!! Ref. 1151

Casa a Miravet de 108
m2, 3 habitacions, 1banys
i 1 lavabo, cuina indepen-
dent, menjador. Aire condi-
cionat. Terrassa. Mobles

inclosos. Per entrar a viure.
Per només 63.500€!!!  

Ref. 1140

977 41 44 08

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona refugi reformat
al Montsià ( Zona PEIN ).
Excel·lents vistes al mar.

Superfície finca:
24.293m2. Superfície
refugi: 65 m2. Preu:

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

miliar per estrenar amb
dos dormitoris, terrassa de
50 m2, parking. Totalment

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

        

977 72 06 91

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).

Tel. 977 445 527

 

         

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

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

 

  

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

RIERES
IMMOBILIÀRIA

Casa 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
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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!

       



DIVENDRES 30
DE ABRIL
DE 201024

a l’últimadiarimés
ebre

www.mesebre.cat

Durant la setmana he tingut
l’ocasió de parlar amb els
finalistes d’aquesta primera
edició dels Premis. La satis-
facció és gran. Molt. He
comprovat que hem arribat
molt lluny. Per què? Perquè
els EBRELÍDERS són a hores
d’ara un projecte hipercone-
gut, que ha arribat a moltes
famílies i a moltes llars del
país i de l’estat. I que fins i
tot (m’ho comentava un dels
finalistes) a altres conti-
nents, amb votacions que
s’han produit des
d’Argentina. Impressionant.
Però, a més, hem creat
il.lusió per poder donar l’op-
ció de reconèixer la tra-
jectòria d’entitats, empre-
ses o persones que s’ho
mereixen. I els lectors de
MÉS EBRE i telespectadors
de CANAL TE així ho han con-

siderat. Així mateix, cal
valorar el factor sorpresa
que ha existit per la majoria
de finalistes amb una nomi-
nació de desconeguda pro-
cedència (en molts casos)  i
vots que anaven arribant
amb la incògnita de no
saber d’on exactament s’ha-
vien efectuat.
Un deu. Totes aquestes cir-
cumstàncies han fet més
grans els Premis. 
Veure la il.lusió que hi ha
entre els finalistes és gratifi-
cant: «és que el bonic d’a-
quests Premis és que han
estat democràtics i que t’ha
votat gent que et valora a
nivell personal o professio-
nal i que pensa que merei-
xes el vot. Ha estat una ini-
ciativa totalment encertada
que s’ha de valorar i que
tindrà molt d’èxit en el futur,
en properes edicions».
En els últims mesos, hem
dedicat la contraportada del
MÉS EBRE a comentar les
categories. Avui ens queda
la Reina: l’Ebrenc de l’Any.
Un guardó de gran valor.
Totes les persones que des
del principi van formar part
d’aquesta categoria merei-
xien ser finalistes i fins i tot
diria que guanyadors per-
què totes elles s’han distin-
git per treballar pel territori,
per defensar-lo i per promo-
cionar-lo.
Es el cas d’Amparo Pérez,
des de la Ràpita, de Sergi
Saladié, portaveu de la
Coordinadora Anticementiri
Nuclear a Ascó i de Pilar
Andreu, des d’Interior. 
Foren nominats per la seua
tasca i han estat els més
votats fins arribar tots tres a
ser-ne els finalistes. La seua

trajectòria, la seua labor no
ha passat desapercebuda i

menys des que van fundar-
se els Premis EBRELÍDERS.

«Han servit de molt i el fet
de la gent s’ha connectat a
una web, ha votat i s’ha
manifestat exposant el seu
comentari de suport, a més
de promocionar ha donat
molta força i ànim per
seguir endavant».
Es així. Es la realitat d’a-
quest projecte que s’ha con-
vertit en un fenomen social.

Divendres vinent, 7 de
maig, és el gran dia. 
A ebreliders.cat pots enre-
gistrar-te i solicitar la teua
invitació per a un acte que
segur que estarà ple d’emo-
cions. 
Han estat els premis popu-
lars i d’aquesta forma han
estat entesos per l’audièn-
cia. 

L’Ebrenc de l’Any

Una setmana. Set dies i
la primera edició dels
Premis EBRELÍDERS tindrà
la seua cloenda amb un
acte que servirà per
efectuar els reconeixe-
ments als finalistes.
També servirà per efec-
tuar un reconeixement
als milers de persones
que han format part d’a-
quest projecte amb les
votacions que han en-
viat dia a dia i que han
fet gran els Premis
EBRELÍDERS. 

Un reconeixement a persones ebrenques per la seua implicació, dedicació i treball desenvolupat en el nostre territori

M.V.

Finalistes categoria Ebrenc de l’Any.

Jesús Ruiz

Amparo Pérez, Sergi Saladié i Pilar Andreu, a

través de les votacions populars,

han estat els finalistes.

Ebrenc de l’Any

EBRELÍDERS

              


