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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Expoebre manté visitants i

expositors l’any en què es

posen en marxa noves

iniciatives com la Jornada

d’Emprenedors.

P4

Balanç econòmic positiu

de l’Ajuntament de

l’Ametlla de Mar.

P5

11 vins de la Terra Alta

catalogats d’excel.lents

pel millor crític del món,

Robert Parker.

P8

Esports

La UE Rapitenca ha d’evitar

el descens directe, guanyant

diumenge el Prat. P9

Avui divendres, a l’Auditori de Tortosa, hi haurà celebració. El territori ebrenc ho estarà amb la cloenda de la primera edi-
ció dels Premis EBRELÍDERS. Es lliuraran els guardons als guanyadors i als finalistes d’una iniciativa original que s’ha dis-
tingit per ser popular i que s’ha convertit en un fenomen social. Uns Premis que reconeixeran la feina ben feta a la gent i
les institucions de les nostres terres. I aquest és precisament el fet diferenciador d'altres convocatòries de premis similars d'al-
tres territoris, ja que ha estat la gent del carrer qui amb els seus vots via internet, ha decidit qui ha estat mereixedor del guar-
dó EBRELÍDERS de l'any. Han estat un mesos d’il.lusió. Avui és el Gran Dia. L’emoció està servida. P11

Ebrelíders 2009
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

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

La universitat, nou repte d’Amposta

Opinió

Molt sorpresos per l'ac-
ceptació pública d'a-
quests premis i, com a
conseqüència, compro-
var que a la mitja nit,
entre dimecres 5 i dijous
6, s'enduien emesos
123.339 vots en aquesta
segona fase, sense
comptar, lògicament, els
de la primera de classifi-
cació. 
Per a nosaltres, com a
finslistes, això és un èxit
sense precedents per
aquestes llars.
Això representa la nostra
primera felicitació a l'or-
ganització, per haver
aconseguit aquesta parti-
cipació.
La nostra següent felicita-
ció és per la brillant idea
de muntar aquests pre-
mis, alguns molt origi-
nals, que han fet tan
diversa la participació. 
A simple vista, sembla
que no falta cap sector i
s'ha comprès tot el teixit
social de totes aquestes
comarques. 
Potser es trobi a faltar
algun apartat polític, però
això és millor que el solu-
cionin les urnes.
Per tant, la nostra enho-
rabona també perquè,

amb aquests premis, es
recorda i premia a perso-
nes individuals i Entitats
que, amb la seva trajectò-
ria humana i professional,
han destacat en les seves
corresponents facetes.
Ha arribat l'hora de
reconèixer els seus
mèrits i que transcendei-
xin al públic en general.
I finalment, la nostra
enhorabona per generalit-
zar els premis a un àmbit
comarcal, que comprèn
sectors més amplis i
diversos.
Possiblement, després
de veure els resultats d'a-
quests primers premis i
la manera com s'han
desenvolupat, és possi-
ble que, per a successi-
ves edicions, pugui millo-
rar-se qualsevol defecte o
errada detectada en
aquesta primera edició,
però temps hi haurà per a
això.
Felicitats a tots!. Els Ebre
liders han il.lusionat a
molta gent d’aquestes
terres. Es un fet meritori i
que cal destacar.

Finalistes primera edició.

L’opinió d’uns finalistes 
dels Ebrelíders

Opinió

Una de les reformes més notable i profunda
que està promovent el Govern de la Generalitat
de Catalunya, avui en dia, és la reconfiguració
de l'organització territorial de Catalunya. Una

futura llei de vegue-
ries que, desde el
seu inicial planteja-
ment, no ha passat
d e s a p e rc e b u d a ,
satisfent molts terri-
toris, però també
suscitant moltes crí-
tiques. El Govern
actual ha obert una
nova etapa que ha

de conduir a una nova arquitectura institucional
del país. Però la proposta de nova organització
territorial de Catalunya té un camí recorregut,
uns bagatges que no podem oblidar per poder
assolir un consens ampli amb totes les forces
polítiques, agents socials i territorials. Un con-
sens que ara no hi ha. Ens podem preguntar

per què ens endinsem així en un procés com-
plex, llarg, feixuc? Ens podem preguntar per
què no deixem les coses com estan? Ens
podem preguntar si val la pena fer aquest camí,
creant més distància entre els nostres repre-
sentants polítics? La resposta és sí! Per què?
Perquè la constitució de la vegueria de l'Ebre
és un reconeixement polític i institucional  a un
territori, a la seva personalitat i singularitat prò-
pia. És posar les terres de l'Ebre en el mateix
pla d'igualtat de reconeixement polític que
Barcelona, Girona, o l'Alt Pirineu, entre d'altres.
Les nostres comarques tenen una singularitat
evident que no ens pot passar per alt i ha de
facilitar la posada en pràctica de la nova orga-
nització territorial. El reconeixement territorial
de la vegueria de l'Ebre ha de permetre, doncs,
un òptim desenvolupament inversor, econòmic
i social d'aquestes terres. Creure en l'Ebre és
creure en l'equilibri territorial, reduir desigual-
tats i promoure la cohesió tant territorial com
social. Per tant.... sí!!!!!

Editorial

Un reconeixement polític i institucional a un territori

L'esport, a la nostra ciutat, ha estat des
de sempre un àmbit que ha tingut un
paper molt decisiu. Famílies senceres
tenen un peu posat en algun dels clubs
que conformen aquest ampli teixit asso-
ciatiu que treballa dia rere dia per fer de
l'esport un motiu de trobada i de crei-
xent personal, un aspecte que ens iden-
tifica i que, a la vegada, ens projecta
més enllà del nostre terme.

El Centre de Tecnificació Esportiva de
les Terres de l'Ebre encetava una nova
etapa l'any 2004, amb la construcció de
més instal·lacions esportives al servei
de quatre comarques. Nois i noies d'a-
rreu consoliden en aquests moments la
seva formació sota les directrius de pro-
fessionals que treballen per incremen-
tar-los el rendiment esportiu. Ara ja no
els cal allunyar-se del seu entorn natal.
Ara ho poden fer aquí, a prop de casa, i
amb la seguretat que hi trobaran les
millors condicions per encarar les seves
necessitats de formació.

Però aquests projectes tan emblemàtics
mai s'aconsegueixen caminant de mane-

ra solitària. Cal cercar el consens entre
totes les forces polítiques del consisto-
ri, però, sobretot, cal tenir el suport d'al-
tres institucions que són les que hi abo-
quen els diners. Sense l'acompanya-
ment de la Secretaria General de
l'Esport, sense la seva obsessió per
activar una plataforma d'aquestes
característiques, això mai no hauria
estat possible. 

Amposta té ara damunt la taula l'oportu-
nitat d'assumir un nou repte i convertir-
se en la tercera seu d'un nou INEFC, una
institució que ens obre les portes a ini-
ciar activitats lligades a la docència, la
investigació científica i la recerca. La
candidatura que recentment es va pre-
sentar ofereix les millors condicions per-
què es puguin formar els futurs llicen-
ciats en educació física i esport de les
Terres de l'Ebre, així com de tota la seva
àrea d'influència. Aquesta, però, no és
l'única candidatura i serà del tot impres-
cindible pedalar fins a l'últim moment
per aconseguir que la Universitat aterri
al Montsià. 

Comença una cursa que té un objectiu
molt clar i hem d'invertir tot el temps
que calgui per explicar a què estem dis-
posats com a ciutat. Amposta té
opcions per ser la primera a arribar a la
línia de meta, perquè surt amb unes
bases molt sòlides, i l'Ajuntament té tot
el suport del grup municipal d'Esquerra,
perquè aquesta és una ocasió que no
podem deixar escapar.  

Adam Tomàs
Candidat a l'alcaldia d'Amposta

«El reconeixement 
territorial de la vegueria de
l’Ebre ha de permetre un
òptim desenvolupament
inversor, econòmic i social
d’aquestes terres»

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Després de fer-ne una
valoració positiva del trà-
mit, Esquerra han anun-
ciat que el seu objectiu
segueix sent aprovar la
llei abans del darrer plena-
ri de vacances d'estiu.
Salvadó ha donat a conèi-
xer les esmenes presenta-
des de manera conjunta
pels partits que formen el
Govern tot destacant la
número 9 on es tanca el
fals debat sobre el
finançament de les vegue-
ries.  Aquesta afirma que
«La Llei de Finances
Locals haurà de garantir
la suficiència financera de
les vegueries i la presta-
ció de serveis als munici-
pis atenent a criteris d'e-
quilibri territorial».
Lluís Salvadó tot seguit ha
passat a analitzar les sis

esmenes presentades per
CiU, part de les quals fan
un plantejament que com-
portaria aturar de manera
indefinida la constitució
de la vegueria de l'Ebre.

Segons Salvadó, «CiU té
un clara voluntat de frenar
i posar pals a les rodes a
la vegueria de l'Ebre. Ha
dissenyat una gincama
sense sortida, amb tants

entrebancs que fan invia-
ble la via ràpida que el
Departament de
Governació ha dissenyat
per a la nostra vegueria.
CiU és coherent amb el
que va fer durant 23 anys
al Govern i per tant vol
seguir mantenint l'estruc-
tura provincial i les diputa-
cions».  
El primer exemple per
Esquerra és l'esmena
número 4 on CiU planteja

que la nova organització
territorial per ser validada
es procedirà a votació la
nova llei i «haurà d'obtenir
el 51% dels vots emesos
a cadascuna de les vegue-
ries». 
«Dubto molt que més del
51% de la gent del Camp
de Tarragona votés a
favor de constituir la
vegueria de l'Ebre», ha
afirmat Salvadó.  
CiU també planteja en una

esmena que no pugui
entrar en vigor la vegueria
fins que «el Parlament no
hagi regulat l'àmbit com-
petencial i financer dels
ens locals a través de la
Llei de Governs Locals i la
Llei de Finances locals»,
una altre exemple per
Esquerra de que CiU vol
retardar per molt temps la
posada en marxa de la
vegueria. 
Per últim CiU a l'esmena
afirma que «no es podran
constituir els Consells de
Vegueries fins que les
Corts espanyoles no
modifiquin el règim electo-
ral general i es tramiti la
Llei Orgànica per aquelles
modificacions dels límits
provincials».  
Per  Salvadó la demanda
de supeditació a la trami-
tació d'aquesta Llei
Orgànica manifesta la
posició immobilista de
CiU cap a la vegueria de
l'Ebre, tal com ja va
expressar Felip Puig en la
seva visita a Tortosa.  
La diputada republicana,
Marta Cid, ha explicat que
les esmenes de CiU
«intenten torpedinar la
línia de flotació de la llei» i
que després de la reunió i
dictamen de la Ponència,
on es debatran les esme-
nes, és molt possible que
abans d'anar al Ple del
Parlament es passi pel
Consell de Garanties
Estatutàries.

Esquerra acusa CiU de voler aturar
indefinidament la vegueria de l’Ebre

La diputada del
Parlament, Marta Cid i
el secretari d’organitza-
ció de la Federació de
l’Ebre d’Esquerra, Lluís
Salvadó acompanyats
dels membres de l'exe-
cutiva regional, Carles
Pasqual i Josep
Monclús, han celebrat
una roda de premsa per
valorar l'estat de trami-
tació de la llei de vegue-
ries així com les esme-
nes presentades. 

Per Esquerra les esmenes de CiU a la llei són immobilistes i expressen la voluntat de seguir la divisió provincial

«CiU ha dissenyat una gincama sense solució per arribar a constituir la vegueria de les Terres de l’Ebre»

TG

Roda de premsa d’ERC per valorar l’estat de tramitació de la llei de vegueries.

«Les esmenes de CiU intenten
torpedinar la línia de flotació de la
llei de vegueries»

Marta Cid, Diputada ERC

www.guiate.cat
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L'alcalde, Ferran Bel, i el
regidor de Fires, Ricard
Forés, feien una primera
valoració d'aquesta edició
assegurant que una vega-
da més Expoebre es
demostra com una «fira
sòlida, que malgrat la
situació econòmica ha
sabut aguantar quant a
visitants i nombre d'expo-
sitors», explicava Forés.
L'alcalde recordava que
quan la festa de l'1 de
maig esdevé en cap de
setmana repercuteix en
una minva de públic els

dos primers dies labora-
bles, però que per contra
el dissabte es va registrar
una important afluència
de visitants, superior a la
d'altres anys. En qualse-
vol cas, Ferran Bel torna-
va a agrair als expositors
la seva fidelitat a
Expoebre i destacava
l'estrena de la I Jornada
d'Empreneduria en el
marc de la fira, que es
saldava amb un èxit d'ins-
crits. En aquest sentit,
Forés feia notar també la
notorietat aconseguida
per l'exposició d'artesans
de les Terres de l'Ebre o
la consolidació del 5è
Saló Ebreambient, iniciati-
ves que junt a la trobada
d'emprenedors «són línies
de treball per les quals
continuarem apostant en
el futur». Un dels últims
actes de la present edició
d'Expoebre fou el lliura-
ment dels I Premis
Ebreambient a la
Sostenibilitat. 
El premi al millor produc-
te ha estat per a l'empre-

sa Skarbat per una bossa
promocional de moqueta
reciclada. 
El primer premi en la
categoria de projectes ha
estat per a Javier Milian
Call per la producció de
biodièsel mitjançant oli de
sansa i altres olis per reci-
clar. I, finalment, el premi
en l'apartat d'estratègia
se l'ha emportat l'empre-
sa Obre't Ebre per l'Aula
Camp i Taula, un projecte
social per a l'agricultura
ecològica.  
Els tradicionals premis
Expoebre han anat a
parar, en la categoria de
millor producte o servei,
a l'empresa Confección
de Embalajes, S.L., men-
tre que el premi al millor
estand fou per a Piscines
de l'Ebre.
L'última jornada
d'Expoebre ha estat dedi-
cada a la comarca de la
Terra Alta, en el marc del
Dia de les Terres de
l'Ebre, iniciativa que
l'Ajuntament de Tortosa
va posar en marxa fa dos

anys per tal de reconèixer
el paper de les quatre
comarques ebrenques. 
A les 12 del migdia, l'al-
calde i el regidor de Fires
feien una recepció al pre-
sident del Consell
Comarcal de la Terra Alta,
Àngel Ferràs, acte que

comptava amb la presèn-
cia d'alcaldes, diputats,
senadors, regidors i
altres autoritats de les
Terres de l'Ebre. 
La comitiva feia una visita
a la fira on tenien ocasió
de parlar amb alguns dels
expositors presents. 

La 66 edició de la fira
multisectorial Expoebre
va tancar portes el pas-
sat diumenge a la nit
desprès de quatre dies
amb una notable afluèn-
cia de públic durant els
dos dies festius.

REDACCIÓ

L'Ajuntament de Tortosa,
a través de l'empresa
urbanística municipal
GUMTSA, ha adjudicat les

obres d'urbanització del
carrer del Vall, un dels
principals vials del nucli
antic de Tortosa. L'obra
ha estat adjudicada a
l'empresa BECSA per un
import de 746.111 euros.
Aquesta és una de les
principals actuacions del

Pla Integral del Nucli Antic
de Tortosa (PINCAT). La
urbanització del carrer del
Vall contempla la renova-
ció de totes les xarxes de
serveis, creació de zones
de càrrega i descàrrega,
instal·lació d'una illa de
contenidors soterrats a

l'altura de la plaça dels
Dolors, així com una nova

calçada i voreres més
amples. 

Inici de les obres al nucli 
antic de Tortosa

Urbanització del carrer del Vall

REDACCIÓ

La Coordinadora
Anticementiri Nuclear de
Catalunya ha iniciat contac-
tes amb els quatre partits
polítics catalans (PSC, ERC,
ICV-EUiA, i CiU), que el passat
11 de març van aprovar la
resolució contra el cementiri
nuclear al Parlament, per
demanar-los que «siguin con-
seqüents» i incloguin el «no al
cementiri nuclear» als res-
pectius programes electo-
rals. Els portaveus de la
coordinadora han sol·licitat
reunir-se amb els respectius
líders, José Montilla, Joan
Puigcercós, Joan Herrera i
Artur Mas, per transmetre'ls
personalment la seva petició.

No al cementiri
nuclear en el

programa electoral

La jutgessa de Gandesa
que porta la instrucció
del cas de l'incendi
d'Horta de Sant Joan ha
iniciat el procediment
judicial de nomenament
de pèrits per valorar els
danys causats pel foc a
les finques que es van
cremar. La jutgessa
nomenarà tres pèrits en
un termini d'un màxim
d'unes dues setmanes,
que seran els encarre-
gats de fer aquestes
valoracions. Es preveu
que els peritatges s'allar-
guin durant mesos, ja
que en l'incendi es van
cremar 1.200 hectàrees
en total. 

Peritatges en
l’incendi
d’Horta

Expoebre tanca portes amb èxit
Desprès de 4 dies amb una notable afluència de públic durant els dos festius, l’1 de maig i diumenge



diarimés
ebreterres de l’ebre

5www.mesebre.cat

DIVENDRES 7
DE MAIG
DE 2010

Dels principals indicadors
del balanç econòmic de
2009 de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar es des-
prenen bones notícies. El
romanent de tresoreria de
l'exercici 2009 és de més
de 4 milions i mig. El resul-
tat pressupostari, és a dir,
la diferència entre els
ingressos i les despeses

totals, és de més de
360.960 euros. Per tant,
s'ha ingressat més del que
s'ha gastat. Pel que fa al
rati d'endeutament és de
52,92%. Molt lluny del
110% que estableix com a

màxim la normativa.
Aquest nivell d'endeuta-
ment baix permet que
l'Ajuntament pugui invertir
en millores al municipi. El
rati d'estalvi net del 2009
se situa en un 5,05% res-

pecte als ingressos
corrents liquidats. Aquest
rati d'estalvi net alerta
sobre la despesa i l' ingrés
ordinari. I és que la crisi
econòmica i en especial
del sector de la construc-
ció ha afectat als ingres-
sos en concepte d'Icio i
llicències d'obres. De fet
del 2009 al 2008 han dis-
minuït en 800.000 euros.
Precisament, per tal de fer
front a la crisi,
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar va posar en marxa
un pla econòmic de xoc
que ha donat bons resul-
tats tal com ho reflectei-
xen els comptes del con-
sistori. Segons Andreu
Martí, alcalde del municipi:
«novament tenim uns indi-
cadors econòmics molt
bons, segons els informes
d'intervenció. El romanent
de tresoreria és positiu,
l'estalvi net ha generat un
5% i el rati d'endeutament

està al 52% i molt lluny del
límit. Per tant, aquell pla
de xoc que ens vam mar-
car fa dos anys ens ha
demostrat que estem en
la bona direcció i que el
rumb que vam traçar és
satisfactori». Per tant, des
de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar s'ha fet
una valoració positiva de
l'exercici econòmic 2009
tot i la crisi econòmica i
s'ha apostat aquest 2010
per continuar invertint en
millores pel municipi i en la
creació d'ocupació.

Balanç econòmic positiu de
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar

De la liquidació de l’e-
xercici de 2009 es
desprès un rati d’endeu-
tament de 52,92%, molt
lluny del que estableix
la normativa com a
màxim, el 110%.
Segons l’Ajuntament,
aquests resultats
demostren el bon estat
de salut dels comptes
del consistori calero.

Els resultats demostren el bon estat de salut dels comptes del consistori calero

REDACCIÓ

Andreu Martí, Alcalde de l’Ametlla de Mar.

Cedida

La plantilla d'Indo a
Tortosa es va mobilitzar
aquest dimarts per evitar
el tancament de la fàbrica.
La trentena de treballa-
dors de la planta de
SAMO, filial de la multina-
cional de l'òptica Indo a
Tortosa, han anunciat una
sèrie de mobilitzacions
per evitar el tancament de
la fàbrica, el pròxim 31 de
juliol. L'empresa, però,
encara no ha presentat un
expedient de regulació
d'ocupació (ERO) .
Segons el secretari gene-
ral de CCOO a l'Ebre,
Josep Casadó, la plantilla
sent «indefensió», en des-
conèixer les condicions
del tancament.

La plantilla
d’Indo a Tortosa

surt al carrer

Una barraca del delta de
l'Ebre, una embarcació
navegant per l'Ebre, un
tram de la via Verda, la
catedral de Tortosa, els
estrets de la Fontcalda i
una platja deserta són
les imatges escollides de
la nova campanya  que
promocionaran la marca
turística. «L'objectiu és
seduir al públic de proxi-
mitat i amant de la natu-
ra». Els nous cartells pro-
mocionals situen el futur
visitant dins del paisatge
i l'empenyen a participar
activament de la riquesa
de l'oferta turística de la
zona.

Terres de l’Ebre
ja té nova
campanya

Més d’un centenar d’em-
barcacions d’arrossega-
ment dels ports de
Tarragona i les Terres de

l’Ebre, fins a l’Ampolla, han
iniciat aquesta setmana la
veda anual. 
Els ports tornaran a aturar
l’activitat als mesos de
juliol i agost. Un any més,
la Generalitat ha aprovat
dues línies de préstec per
valor d’1,7 milions d’euros

que permetran avançar els
ajuts als armadors i les
prestacions d’atur als pes-
cadors que han aturat
l´activitat i que aprofitaran
la parada per posar a punt
les seves barques. 
La flota del territori ha
anat a la baixa en els

darrers anys pel desballes-
tament d’ algunes bar-
ques, arran de la manca
de relleu generacional o
de la viabililitat econòmica

de la pesca. 
Una viabilitat que es torna
a veure condicionada per
un nou encariment del
preu del gasoil.

Centenars d’embarcacions
inicien la veda anual

Pensada per recuperar els principals caladors

REDACCIÓ

El nivell d’endeutament
baix permet que

l’Ajuntament pugui
invertir en millores al

municipi

Es pot inventir



terres de l’ebrediarimés
ebre
6 www.mesebre.cat

DIVENDRES 7
DE MAIG
DE 2010

El president de la cambra
tortosina, José Luis Mora
va destacar que la jornada
va transcórrer amb «total
normalitat», agraïnt la parti-
cipació dels 313 electors
(104 presencials i 209 per
correu), dels membres de
les meses electorals, i dels
candidats que «amb sentit
de territori volen treballar
per la Cambra de Comerç

durant els propers quatre
anys». Mora, també va fer
extensius aquests agraï-
ments als membres «en
funcions» de l'actual plena-
ri, als mitjans de comunica-
ció, i al personal de la
Cambra i de la Generalitat
que han fet possible el
desenvolupament del pro-
cés electoral. Pel que fa a
la participació, ha estat del
2.18% del cens electoral,
amb un total de 487 vots,
una participació baixa que
el president a considerat
deguda  «a les moltes
hores de treball i diàleg per
aconseguir consens entre
les candidatures».
Aquestes eleccions supo-
nen un procés molt impor-
tant de renovació del plena-
ri amb un 65 per cent dels
seus membres. Ara
aquests resultats hauran
de ratificar-se en plenari,
però tot indica que les 26
empreses electes entraran
a formar part del plenari,

juntament amb els tres
vocals, d'una llista de qua-
tre, proposats per les orga-
nitzacions empresarials i
que seran escollits el pro-
per dia 27 de maig. Un cop
validat tot el procés electo-
ral, tindrà lloc la constitució
del nou plenari, prevista ini-

cialment pel dia 10 de juny,
on els 29 membres esco-
llits elegiran el president,
els tres vicepresidents, el
tresorer i la resta del
comitè executiu. 
El vicepresident de la
Cambra de Comerç de
Tortosa, José Maria

Chavarría, va destacar que
el consens assolit entre el
Baix Ebre, el Montsià i els
municipis de Rasquera i
Ginestar a la Ribera d'Ebre,
«demostra la vitalitat de la
Cambra i la unitat dels
empresaris que en aquests
moments de crisi busquen
solucions de consens per
treballar per les Terres de
l'Ebre». Sobre les pers-
pectives del treball futur
del nou plenari, José Luis
Mora va parlar que «treba-
llarem per sortir el més
aviat possible d'aquesta
situació econòmica i per
fer sentir la veu dels
empresaris sobre moltes
qüestions, inversions i
actuacions que afecten les
Terres de l'Ebre». 
En aquest sentit, el proper
7 de maig el Palau de
Congresos de València
acollirà l'acte «Pel reconei-
xement europeu de l'Arc
Mediterrani», organitzat per
l'Institut Ignasi Villalonga. 

Intent de renovació dins la 
Cambra de Comerç de Tortosa

Aquest passat dimarts,
4 de maig es duia a
terme la jornada electo-
ral per escollir els
representants al plenari
de la Cambra de
Comerç de Tortosa. Un
dia després, el pesident
de l’ens i el vicepresi-
dent valoraven molt
positivament la jornada.

Tot indica que les 26 empreses electes entraran a formar part del plenari, junt amb els tres vocals

REDACCIÓ

Cambra de Comerç de Tortosa.
Cedida

El conseller d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural,
Joaquim Llena, ha visitat
aquesta setmana la coo-
perativa oleícola Acomont,
ubicada a Ulldecona, on ha
presidit la presentació de
l'oli 1000 Tardors. És trac-
ta d'un dels quatre olis ela-
borats amb oli d'oliveres
mil·lenàries del Territori del
Sénia. Des del departa-
ment d’agricultura, aquest
projecte a part d'eviden-
ciar que el sector té futur,
també posa de manifest la
necessitat de treballar tots
junts, administració i sec-
tor privat.

El DAR
presideix la
presentació
d’un nou oli

El ple de l'Ajuntament de
Tortosa aprovava aquest
passat dilluns una modifi-
cació de l'ordenança
municipal de circulació
per tal d'adequar-se a la
Llei estatal sobre trànsit i
circulació viària que ha
d'entrar en vigor a partir
de l'1 de juliol. Aquesta
normativa canvia els
imports de les sancions,
redueix els terminis, i aug-
menta els descomptes si
es paguen les multes en
quinze dies. Altres de les
infraccions amb l'aplica-
ció de la normativa esta-
tal també passaran a ser
greus.

A Tortosa,

estacionar en doble

fila et pot costar car

Tortosa incorpora des d'a-
questa setmana un nou
equipament cultural de pri-
mer nivell, la Casa de la
Música, que ve a resoldre
un dèficit històric en una
ciutat que ha donat músics
de la talla de Joan

Monclús, Lamote de
Grignon, Felip Pedrell o
Joan Moreira. En el marc
de la mateixa actuació, a
més, s'ha remodelat tot
l'espai frontal de l'edifici,
que s'ha convertit en una
nova plaça al barri que
dóna accés a la Casa de la
Música i a l'església dels
Dolors. L'alcalde, Ferran
Bel, i els regidors
d'Urbanisme, Meritxell

Roigé, Cultura, Joan
Caballol, i Ensenyament,
Rosa Cid, han presentat
aquesta setmana les

noves instal·lacions, acom-
panyats de l'arquitecte
autor del projecte Xavier
Martí, i del director de
l'Escola i de la Banda, Joan
Josep Grau. La Casa de la
Música passa a ser la seu
permanent de la Banda
Municipal de Música, de
l'Escola Municipal de

Música que adopta el nom
de Lamote de Grignon, i de
l'Aula de Música
Tradicional. L a
recentment creada
Orquestra de Cambra de
Tortosa (OCTO) tindrà
també aquí la seva seu i
l'espai on podran assajar
els músics que la integren.
El nou edifici s'ha aixecat
en un solar municipal ubi-
cat a la cruïlla dels carrers
Vergès Paulí i Enric
d'Ossó. Té planta baixa i
dues plantes superiors
amb una superfície total
de 714 m2 distribuïts en
diferents pisos. 

La Música ja té casa a Tortosa
L’equipament representa «una aposta per la música i la cultura»

REDACCIÓ

La recentment creada Orquestra de cambra de
Tortosa (OCTO) tindrà també, aquí, la seva seu
i l’espai on podran assajar els músics que la
integren.

Un espai per a tots
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La Fira que s’havia de cele-
brar del 14 al 16 de maig a
Sant Carles de la Ràpita,
després d'avaluar la situa-
ció actual dels sectors nàu-
tic i pesquer i amb l'objec-
tiu de preservar el preser-
var el prestigi del certamen
i la confiança dels exposi-
tors no és celebrarà.
L'ajornament coincideix
amb l'estrena de Josep
Pitarch com a regidor de
Fires a l'Ajuntament de la
Ràpita. Responsabilitat que
Pitarch va assumir el pas-
sat mes de març en substi-

tució de Carles Cervantes,
que va deixar la política
municipal per motius per-
sonals després de 7 anys
al capdavant de les  regido-
ries de fires i festes.
L'evolució actual del mer-
cat, amb significatives cai-
gudes en vendes, ha com-
promès la participació de
nombroses empreses i,
«des del mateix sector ens
han aconsellat que,  per fer
una fira amb molt pocs
expositors i posar en entre-

dit el bon nom que Expo-
Ràpita s'ha guanyat al llarg
dels anys, el millor era ajor-
nar-la», segons ha explicat
el regidor de Fires, Josep
Pitarch.  Així, el comité tèc-
nic i organitzador del certa-
men ha valorat el marc
actual dels interessos de
les empreses participants
del sector i ha decidit adop-
tar la mateixa solució que
altres certàmens estatals
com els salons nàutics de
Madrid o de Vigo, que han

suspès l'edició d'enguany.
Partint d'aquesta base, «no
sembla que les perspecti-
ves siguin més bones en
els propers mesos», apun-
tava Pitarch, i, en aquest
sentit, «mirarem si per al
2011 les condicions millo-
ren i podem portar a terme
una edició d'Expo-Ràpita
digna». Tot i la suspensió
de la fira estatal nàutico-
pesquera i de cultius
marins per a enguany, l'or-
ganització mantindrà l'edi-

ció d'enguany de les jorna-
des tècniques que, en el
marc d'Expo-Ràpita, s'orga-
nitzen anualment. Les jor-
nades tècniques que,
aquest 2010, arriben a la
seva vint-i-sisena edició, se
celebraran el proper 14 de
maig al saló d'actes de la
llotja pesquera i es conver-
tiran, un cop més, en un
fòrum per al sector medite-
rrani espanyol, on poder
entaular relacions i discutir
les línies d'actuació del
futur de la mar. Així, les jor-
nades abordaran aspectes
relacionats amb els tres
sectors vinculats a la fira:
pesca, nàutica i aqüicultu-
ra, i, com tots els anys,
convidarà a participar-hi
empreses punteres en el
sector aqüícola perquè
exposin el seu model de
producció i comercialitza-
ció. 
Les empreses convidades
en aquesta vint-i-sisena edi-
ció són Eurotrucha i
Tinamenor, els represen-
tants de les quals compar-
tiran taula de treball amb
ponents com Íñigo
Landeta, de la Societat de
Salvament Marítim.

Expo-Ràpita no obrirà les seves portes
degut a la crisi dels sectors

Aquest passat dijous,
6 de maig, l’organit-
zació d’Expo-Ràpita
anunciava que en-
guany no es celebrarà
la fira estatal nàutico-
pesquera i de cultius
marins,després d’eva-
luar la situació del
sectors.

L’ajornament coincideix amb l’estrena de Josep Pitarch com a regidor de Fires a l’Ajuntament de la Ràpita

La caiguda en les vendes ha compromés la participació de nombroses empreses

REDACCIÓ

Imatge virtual d’Expo-Ràpita.
Cedida

11 han estat el total de vins
de la comarca de la Terra
alta que el gran crític de
vins Robert Parker a
catal·logat d’excel·lents. És
una xifra modesta en rela-
ció a zones vitivinícoles pro-
peres com la DOQ Priorat
però simbolitza l'esforç
dels viticultors terraltins per
augmentar el prestigi dels

vins de la seva zona.
Publicada a la revista nord-
americana The Wine
Advocate, la llista és un
esdeveniment molt esperat
per als cellers, distribuïdors
i amants dels bons vins. 
En aquesta edició, i de la
mateixa manera que en els
últims anys, el celler Vinos
Piñol de Batea ha obtingut
una grans resultants,
situant quatre de les sis
referèncis en un mínim de
90 punts parker, puntuació
a partir de la qual el vi és
qualifica d'excel·lent. Així
han aconseguit 90 punts,
L'Avi Arrufí Blanc 2008, un

blanc 100 % de garnatxa
blanca, i Sacra Natura
2008, un vi negre ecològic.
Amb 91+ punts, L'Avi Arrufi
2007, un vi negre amb
cupatge de cinc varietats, i
amb 92 punts, Mather
Teresina 2006, un cupatge
de varietats negres. 
Xavier Clua ha obtingut 90
punts per Mas d'en Pol
Blanc 2008, un blanc  amb
cupatge de quatre varie-
tats, 91 punts per Mas d'en
Pol Barrica Negre 2005, i
92 punts per Millenium
2005. 
Finalment, el celler la
Bollidora també ha assolit

tres vins excel·lents: Flor de
Garnatxa 2008, un vi 100
% garnatxa blanca i Plan B
2007, un cupatge de varie-
tats negres, amb 90 punts;
i G 2006, un cupatge de
varietats negres, amb 90+

punts. Finalment, Bodegas
Abanico  ha aconseguit 90
punts per un vi elaborat pel
Celler Batea, Las Colinas
del Ebro Tinto Selección
2007, un cupatge de tres
varietats negres.

Terra Alta,
Terra d’exel·lència

11 vins elaborats a la comarca han estat catal·logats d’excel·lents per un
dels millors crítics del món, el nord-americà Robert Parker

REDACCIÓ

L'Ajuntament d'Alcanar  ha
aprovat la interposició
d'un recurs d'alçada con-
tra l'autorització ambiental
integrada de les
instal·lacions de la planta
terrestre del projecte
Castor, a Vinaròs. Segons
va informar la Plataforma
Ciutadana en Defensa dels
Terres del Sénia, l'aprova-
ció es va produir per una-
nimitat dels grups amb
representació en el ple,
celebrat dijous passat, 29
d'abril. En un comunicat,
la plataforma agraeix al
ple d'Alcanar que s'hagi
sumat al seu recurs a més
de la formulació d'un altre
recurs per part del consis-
tori. El col·lectiu exigeix
compensacions per al
sector agrícola local, la
restauració dels recursos
naturals afectats per la
planta i la suspensió del
procediment.

L’Ajuntament
d’Alcanar presenta
un recurs d’alçada
contra el projecte

Castor

El bomber que va sobre-
viure a la tragèdia de l'in-
cendi d'Horta de Sant
Joan, on van morir cinc
membres del GRAF Lleida,
Josep Pallàs, ha recollit
aquest dimarts en persona
la medalla Francesc Macià
al mèrit laboral. Es tracta
de la primera aparició
pública que fa el bomber
després de quedar serio-
sament malferit a causa
de l'incendi amb cremades
a més del 75% del seu cos
i lesions pulmonars per
inhalació de fum. Josep
Pallàs és de la Pobla de
Segur (Pallars Jussà) i té
36 anys. Pallàs va aprofi-
tar l'acte per pronunciar
unes breus paraules on va
indicar que ja es troba
millor i va agrair a tothom
les mostres de suport que
ha rebut. 

El bomber ferit
a Horta de

Sant Joan rep
la medalla al

Mèrit
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La Rapitenca va visitar, diu-
menge passat, el líder
l’Hospitalet. Els del
Llobregat s’hi jugaven el
títol de campió i per aquest
motiu no van especular al
primer temps quan van
imposar-se i van avançar-se
amb el 2-0. A la represa, la
Rapitenca va alliberar-se i
va refer-se. Els locals
també van acomodar-se i,
d’aquesta forma,  el partit
va igualar-se, amb més
domini de la Rapitenca que
va oferir capacitat de reac-
ció. Raül Teixidó va fer el 2-1 ja en la recta final de la con-

frontació i els ebrencs van
fer sensació de poder
empatar. No obstant, amb
això van quedar-se.
Ara ja només es pot pensar
en diumenge (17 h). Tot el
desgavell que ha suposat la
temporada ha d’intentar
maquillar-se en el partit de
diumenge, davant el Prat,
equip que va fer els deures
en la jornada passada  con-
tra el Premià (beneficiant,
de retruc a la Rapitenca).
Els de Márquez ja estan
classificats per la promoció
d’ascens. Una fita històrica
pel Prat.
La Rapitenca té necessitat
de guanyar. O el que és el
mateix: sumar el mateix
que el Premià (estan empa-
tats a punts i el golaverage
és favorable als del
Fabregat). D’aquesta
forma, s’evitaria el descens
directe. Després, ja es
dependria de les promo-
cions d’ascens i de que dos

o tres equips catalans
pujessin a la Segona B.
Però, en qualsevol cas, és
indispensable salvar el des-
cens directe diumenge.
L’afició, a la Devesa, ha
d’estar unida amb l’equip. 

90 minuts, un descens en joc

És la darrera jornada.
El comiat a una tempo-
rada que s’ha fet llarga
i en la que els rapitencs
no han estat a l’alçada.
Un malson que cal es-
perar que tingui un bon
final.

UE RAPITENCA

La Rapitenca, que diumenge (17 h) rebrà el Prat, depèn d’ella per evitar el descens directe 

M.V.

Sumant el mateix que el
Premià, la Rapitenca

evitaria el descens directe
a la Primera catalana.
Després ha d’esperar.

Evitar el directe

L’Amposta no va merèixer
la derrota en el comiat a
una gran temporada davant
de la seua afició. 

L’equip, refent-se de la
derrota a Llagostera, va
sortir connectat i va oferir
fases de bon joc, com ha
estat habitual a casa. Així va
gaudir d’opcions i va recla-
mar un penal no xiulat a Jai-

me. A la represa, però, el
Cornellà, un equip ferm i
amb molta presència física,
va fer el 0-1 a la sortida
d’un córner. L’Amposta no
va defallir i la seua empenta
va comportar-li noves oca-
sions com una de Cesc o
una altra de Luis, que quan
ja havia superat el porter,
un xic forçat, va enviar la pi-
lota al pal. 

Ja al final, quan l’Amposta
més abocat estava, els visi-
tants van sentenciar amb el
0-2.

Ara ja cal començar a
pensar en el futur i com es
planifica la temporada, tant
a nivell pressupostari com
esportiu, un tema que sem-
pre va lligat. 
S’ha de confirmar la conti-
nuïtat del tècnic que, a man-

ca de que es faci, cal dir
que dissabte, amb un direc-
tiu, va estar a Roquetes
veient el partit del Roque-
tenc. Sandu, que ja ha po-
gut interessar durant la lli-
ga, i Ferran Roig podien ser
els jugadors més obser-
vats.

L’Amposta acaba la tem-
porada diumenge, visitant el
Reus, en un derbi en què els
locals s’hi juguen les op-
cions al títol. Els reusencs
han de guanyar i esperar
que no puntui el líder, l’Hos-
pitalet, en la seua visita al
camp del Castelldefels.

Ja pensant en el futur
L’Amposta va perdre «injustament» en el comiat a casa, davant el Cornellà (0-2)

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

Carlos Gilabert, davanter de la Rapitenca, en una acció d’un partit.

ME

L’Amposta visitarà

diumenge (17 h) el Reus

Deportiu, segon

classificat i equip que té

opcions de poder ser

campió, si guanya i el

líder no puntua.

Darrer partit

La setmana passada fou
convulsa per motius extraes-
portius, al CD Tortosa. I el par-
tit del primer equip era vital,
diumenge, davant d’un rival, el
Vilassar, que arribava amb sis
victòries seguides i sent qui
marca la línia del descens di-
recte. 

El Tortosa, a més, afrontava
el duel amb baixes i amb juga-
dors minvats. La situació no
era alentadora. Però els juga-
dors foren compromesos i

van estar units, malgrat tot el
que s’havia dit la setmana
abans. Van demostrar que te-
nen ganes de salvar l’entitat i
van traure l’orgull necessari.
Així van estar ben posats, mo-
tivats, i van sumar un triomf,
amb els gols de Víctor, al pri-
mer temps, i d’Oscar, al se-
gon. Van acabar sofrint pel gol
maresmenc i per la pressió vi-
sitant, però van saber fer-ho.

La lectura positiva fou el
triomf que acosta a l’equip a

una permanència que encara
no està garantida però que és
més prop.

Albert Viñas, el tècnic, de-
clarava que «era important
que l’equip s’aillés de tot ple-
gat i va fer-ho i, tot i les adver-
sitats en forma de baixes,
hem sumat un triomf molt im-
portant». D’altra banda, Viñas
afegia que «no beneficia mas-
sa que s’hagi dit ara que hi ha
eleccions perquè obre la pos-
sibilitat d’especulacions com

ja han existit. Però, com he
dit, ens hem d’aillar i pensar
en el nostre objectiu que és la
permanència. El proper partit
que és clau al camp del cuer,
el Mataró». La directiva va
complir i va pagar mig mes
del que hi ha pendent. Per
tant, la situació està un xic
més al dia. Finalment, ja hi ha
establerta una junta electoral
que està formada per Joa-
quim Ricart, Eugeni Llopis i
Jorge Alberto Martínez.

El Tortosa s’ailla i s’acosta a la permanència
L’equip, tot i estar minvat per les baixes, fou compromès i va vèncer el Vilassar, rival directe (2-1)

REDACCIÓ

CD TORTOSA

El juvenil que entrena el
benifalletenc Jordi Videllet,
de Lliga Nacional, va perdre
dissabte passat al camp del
Reus (2-1) i segueix com-
promés a la zona de des-
cens. 
Demà té un altre partit molt
important, a casa, davant el
Castelldefels (17.15 h).
Buscarà el triomf per tenir
opcions de permanència.

A Reus, com ha passat en
altres desplaçaments, es
van pagar cares dues inde-
cisions al primer temps (2-
0). A la represa el Tortosa
juvenil va millorar i a més
del gol d’Arasa van haver-hi
fins a quatre ocasions cla-
res.  Però no es va empatar.
També cal dir que Josué,
amb dues intervencions ex-
traordinàries, va evitar el
tercer gol local. 

Objectiu: guanyar
El juvenil perd a Reus i buscarà el triomf demà

REDACCIÓ

LLIGA NACIONAL JUVENIL

Avui l’actualitat per la
família que formem el
CANAL TE i el MÉS EBRE es
centra amb la Gala Ebre-
líders que tindrà lloc
aquesta tarda (20 h) a
l’Auditori Felip Pedrell de
Tortosa.

Recordo com va veure
la llum aquesta iniciativa
que s’ha convertit, amb
els mesos, en un feno-
men social d’una dimen-
sió impensable en els
seus inicis. Era el mes
d’octubre de l’any pas-
sat i estàvem prop del
número 500 de MÉS

EBRE.
Els Ebrelíders van ser

l’impuls per poder crear
un projecte que pugués
commemorar la fita dels
500. I allí es va posar en
marxa, fins arribar al
«monstre» actual. 

Jo em quedo amb la
importància que han tin-
gut els Ebrelíders a ni-
vell social i la il.lusió, en
una època que fa falta,
que han generat entre
els candidats i els finalis-
tes. Tothom s’hi ha abo-
cat.

Sense dubte, l’acte
d’avui a l’Auditori de Tor-
tosa és un bon final per
aquesta primera edició.
Però a la vegada, per la
inèrcia que ha existit
arran d’aquests Premis,
penso que és el punt de
partida d’una iniciativa
de gran valor i que la so-
cietat ebrenca ha valorat
en la seua justa mesura.
Els Ebrelíders marquen
l’actualitat d’aquesta set-
mana. I animen, a tots
plegats, a seguir lluitant. 

Ebrelíder

L’opinió de Michel

Si s’evita el directe, de
moment, hi ha descens
per compensació. Les

opcions de permanència
dependran llavors de les
promocions d’ascens a la
Segona B. De dos o tres

ascensos catalans.

Compensat
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L’Alcanar, una setmana més, manifesta el seu bon estat de forma.
Va golejar, sense dificultats, en un duel distès i en el que amb els
dos gols a l’inici de la segona meitat, d’Alberto i Oscar, que van
suposar el 3-0 (Toni havia fet l’1-0 al primer temps), va decidir al
cuer. El partit, a la represa, va entrar en una fase amb alternati-
ves en la que, tot i els gols de l’Icomar, l’Alcanar no va donar op-
ció i va sentenciar. Cal destacar el hat-trick d’Oscar. I que l’Alca-
nar, que diumenge visita l’Ampolla, arriba a les darreres quatre
jornades a sis punts de la segona plaça. Bona temporada. 

En les darreres jornades, el tècnic,’Txiki’ Estellé ha alineat juve-
nil com Adrià, pichichi del juvenil, amb més de 30 gols, i que dis-
sabte va estrenar-se marcant amb el primer equip. 

El juvenil Adrià s’estrena com a
golejador de l’Alcanar (6-2)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’annex del partit Remolins-Bítem-la Cava ha creat «indignació» al
CD la Cava. Segons Joan Alginet, directiu del club, a l’annex, «l’àrbi-
tre ha falsejat la realitat. En cap moment, un jugador nostre, que, per
cert, era juvenil la temporada passada i mai ha creat cap problema,
li va pegar una patada en acabar la confrontació, a l’accés als vesti-
dors. Aquest jugador fou dels primers en arribar al vestidor, abans
que l’àrbitre. I els insults i empentes que diu que va rebre no són
certs, en cap moment. S’ho ha inventat». Des de la Cava es creu que
«el delegat del comitè tècnic d’àrbitres ebrenc hi era allí mateix. Si ell
corrobora el que l’àrbitre ha manifestat en l’annex, la veritat és que el
tema és molt greu i necessita una reflexió molt profunda. No es pot
acceptar que passin coses com aquesta. I no és el primer cop». 

Malestar al CD la Cava per l’annex de
l’àrbitre: «l’ha falsejat»

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona es va retrobar amb la victòria contra l’Ampolla en
un dels derbis de la jornada. Els dos equips la buscaven per re-
cuperar estabilitat després dels últims resultats i poder consoli-
dar-se a la zona mitjana de la taula. Per a l’Ampolla, a més, el par-
tit era important per tal d’allunyar-se de qualsevol malson per les
compensacions que poden existir de la Preferent. El derbi va te-
nir alternatives en el marcador. Bargalló va contrarrestar el gol ini-
cial de Yassin. Albert va desequilibrar el marcador i, tot i que l’Ull-
decona va gaudir de més arribada, no va decidir, i l’Ampolla va
tenir vida per empatar en la recta final del duel (Palanca). Albert
Arnau, però, va ser determinant amb el tercer gol que fou defini-
tiu (3-2). L’Ulldecona és vuitè mentre que l’Ampolla, amb tres de-
rrotes seguides, no pot adormir-se. Diumenge rebrà l’Alcanar.

Albert Arnau decideix la victòria de
l’Ulldecona contra l’Ampolla

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Sénia es va refer als darrers resultats amb un triomf en temps
afegit, quan jugava amb inferioritat, a Jesús (0-1). El Catalònia, per
la seua part, amb tres derrotes seguides, ha tornat a estancar-se
i no pot consumar la reacció que havia iniciat setmanes enrera. El
partit, al primer temps, va reflectir la situació actual dels jesusencs,
que van jugar amb poca intensitat davant de la Sénia que, per con-
tra, va estar ben posat sabent travar el partit. A la represa, els de
Camarero van estar millor, però sense massa claredat en les juga-
des. La Sénia va fer el que més li convenia i en els darrers minuts
va aprofitar la seua ocasió amb el gol de Jordan (0-1). Un triomf
que l’estabilitza a la taula. El Catalònia, ja pensant amb la planifica-
ció de la temporada vinent, afronta dos partits seguits fora.  

Un gol de Jordan dóna els tres punts
a la Sénia, a la Santa Creu (0-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Un gol de Sergio, al primer temps, i un altre de Rallo, al segon,
van significar, contra la U. Cambrils, una victòria (2-0) amb do-
ble valor pels aldeans que, en la fase decisiva del campionat,
jugant contra rivals directes, han sumat 8 punts de 15. 

A hores d’ara, estan a quatre punts del darrer rival que és
qui marca la zona de descens directe. A més, el supera amb
el golaverage particular. Un pas de gegant en aquest sentit i
també per mantenir la cinquena plaça per baix, una plaça que
potser de permanència segons com queden les compensa-
cions. En aquest sentit s’ha de seguir lluitant i, a més, en el pro-
per partit està en joc acostar-se a la tretzena plaça. I és es vi-
sita la Canonja, equip que l’ocupa, en una nova final. 

L’Aldeana supera el Cambrils i ja
pensa en la tretzena plaça

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va guanyar dis-
sabte el Sant Ildefons (1-0).
Una victòria valuosa. Es la
tercera seguida (10 punts de
12) i els de Camarero surten
de la zona de descens direc-
tes, després d’estar-hi des
de la jornada 11. La primera
volta fou deficitària, però ara
s’està canviant la dinàmica
amb una segona interessant.

Lluís, aprofitant una passa-
da de Ferran, aconseguiria al
primer minut l’1-0. El Roque-
tenc va dominar en els pri-
mers minuts però, poc a
poc, el partit va travar-se i no
va tenir un dominador definit.
Lluís, amb un cop de cap, en-
cara al primer temps, i De la
Torre, a l’inici del segon, van
poder ampliar l’avantatge. El
partit, igualat, més travat i in-

cert, va complicar-se pels lo-
cals amb l’expulsió de Nando
Crespo. 

El Roquetenc, amb un
menys, va defensar-se amb
tot, amb compromís i il.lusió,
conscient de la importància
dels tres punts. L’equip, ac-
tualment, té un altre aire i se
li nota sobre el camp. 

El Sant Ildefons va pressio-
nar i va insistir fins el final,

però Povill i la defensa local
van evitar l’empat. 

El triomf dóna vida. El Ro-
quetenc en té: surt de la zo-
na de descens. Ha de seguir.
Diumenge visita un equip que
potser campió. 

Ho farà amb la novetat de

Pau Diaz, jove jesusenc que
estava al Lleida juvenil, sent
un fitxatge de futur per un
equip que ja té garantida la
continuïtat de la junta, amb
Joan Alegret al capdavant i
nous directius que s’incorpo-
ren. El tècnic té la renovació
sobre la taula. El fitxatge
compensarà les baixes exis-
tents i és que dissabte ho fo-
ren, lesionats, Javi Asín,
Marc Alegre i Alex Gallego.
Pel proper partit ho serà tam-
bé Nando i cal esperar l’evo-
ludió de Franklin i de Sandu.

Fora de la zona de descens
El Roquetenc, després de 19 jornades, viu en posicions de permanència

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

Javi Cid fou l’entrenador del
Roquetenc la temporada pas-
sada. El tècnic recorda que
«abans de començar, em van
plantejar de rebaixar la nòmina
en el moment de negociar la fit-
xa i vam acordar, per compen-
sar-ho, que hi hauria una prima

d’incentius si acabàvem entre
els cinc primers». El Roque-
tenc va ser cinquè després de
guanyar en la última jornada a
Canyelles (3-4) i que el Vilade-
cans perdés contra el Sitges a
casa. La carambola va propi-
ciar el cinquè lloc. El tècnic, en
acabar, va marxar al CD Torto-

sa: «vaig parlar-ho amb el vice-
president, responsable de l’à-
rea esportiva, Albert Giné, amb
qui sempre vaig portar les ne-
gociacions d’aquest tema, i
vam arribar a una entesa de
cobrar la prima d’una forma
fraccionada durant els primers
mesos de la temporada se-

güent. Ha passat el temps i ja
estem a les acaballes d’aques-
ta campanya i no en sé res.
L’excusa que em diu ara és
que he parlat d’això en cercles
privats i que no ha estat co-
rrecte. I se m’ha demanat que
reconegui públicament que se
m’han donat garanties de que
ho cobraria. Així ho estic fent».

Javi Cid reclama «una prima» de la
temporada passada del CD Roquetenc

«Era per incentius per acabar entre els cinc primers»

REDACCIÓ

ACTUALITAT

El Remolins-Bítem continua lí-
der en guanyar el CD la Cava (2-
1) en un dels duels estelars de la
jornada. En l’altre, el Reddis va
golejar el Valls (7-0), un resultat
que parla per si sol i que marca
l’aspecte anímic dels vallencs. 

El primer temps equilibrat, tot
i que va tenir més domini d’un
Remolins-Bítem que va gaudir de

dues opcions clares. Els locals,
però, es van quedar amb deu en
un moment clau (40’). A la repre-
sa, la Cava, ben posada i cons-
cient del que hi havia en joc, va
començar  apoderar-se del par-
tit i va tenir, a més del gol d’Ac-
censi, fins a cinc ocasions cla-
res. No va decidir i tot se li va
complicar amb l’expulsió d’Alex
Accensi.  «Per compensar la que

ells havien tingut al primer
temps», deia Robert Cantó, des
del CD la Cava. El Remolins-Bí-
tem, que ja havia avisat amb un
tret de Sergio Ruiz al pal curt, s’-
hi va abocar. Va veure opcions
de puntuar en un partit que havia
tingut coll amunt. A la Cava va
passar-li a la inversa. Ja al minut
90, una falta que no va existir de
Joel a la frontal de l’àrea propicia

la seua segona targeta i la de
Pier que va fer-li un cop de cap a
un rival. Sergio trau la falta, To
evita el gol en dues ocasions i
del córner posterior, els de Bí-
tem empaten a través d’un re-
mat de Joseph. L’euforia a Bítem
es va desbodar en temps afegit
amb el gran gol de Marc que do-
nava una victòria agònica i de
gran valor. 

El Remolins-Bítem salva el liderat el temps afegit
La Cava va perdonar i en els darrers minuts, amb vuit, va cedir la derrota (2-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Lluís va marcar el gol, dissabte.

ME

Un gol de Lluís va valdre
el triomf. El Roquetenc
visita diumenge el líder,
equip que podria ser
campió: l’O. Can Fatjó.

Visita al líder

Va acabar cinquè amb el
triomf a Canyelles i amb
la derrota del Viladecans a
casa, en el darrer partit.

Cinquena plaça
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Avui, sobre l'escenari de la
sala gran de l'auditori Felip
Pedrell de Tortosa de ben
segur es viuran moments
molt emotius, perquè és
molt emocionant rebre el
reconeixement de la teva
gent i d'això tracta

EBRELÍDERS: reconéixer la
tasca ben feta de persones
i d'entitats de la nostra
terra. Durant molts mesos,
potser massa, però això ja
es tindrà en compte de
cara a properes edicions,
han estat infinites les per-
sones que han votat per tal
que el seu favorit sortís
vencedor en aquesta lloa-
ble pugna. I aquesta tarda,
serem testimonis privile-
giats de l'emoció dels
guanyadors, que no vull
que soni a tòpic, però que
ja d'entrada, guanyadors
som tots perquè estem
vius i respirem! 
Però tornant a EBRELÍDERS,
quan es prepara una cele-
bració d'aquestes caracte-
rístiques no deixa de donar
la mateixa sensació que
quan s'està preparant un
aniversari assenyalat o el
comiat de la teva millor
amiga, fa tanta il·lusió ima-
ginar-te la cara del que ho
rebrà, idear sorpreses que
penses que li podran agra-
dar, els detalls, els convi-
dats, tot esdevé trascen-
dental i importantíssim, fins

al punt que coses en les
que no s'acostuma a pen-
sar passen a convertir-se
en trascendentals.
I tot, per veure la cara d'a-
legria d'aquelles persones
que avui marxaran a casa
amb la sensació de «ho he
aconseguit», amb l'admira-
ció dels seus amics, fami-
liars i d'algun que altre des-
conegut. Personalment,
aquest punt és el que més
m'agrada, atorgar premis a
persones que lluiten cada
dia, que no són potentats i
treuen temps d'on sigui per
deixar un món millor el dia
de demà als nostres fills,

que no ho diria ningú, que
són grans professionals,
que s'han fet a ells matei-
xos, però sobretot que són
humils. I el que m'agrada
cada cop més, estan molt
preparats. 
Perquè terra no és sinònim
d'ignorància, sinó sinònim
d'abundància!
Vaig a baixar d'aquest
núvol d'emocions que
m'està encegant, per par-
lar-vos del guardó d'aques-
ta primera edició
d'EBRELÍDERS, obra de l'ar-
tista roquetenc, Joaquim
Espuny, que ens ve a mos-
trar com les Terres de

l’Ebre són cultiu de creativi-
tat original i destacada,
pròpia de l'esforç col·lectiu
i individual d'un territori
que es creix davant les
adversitats i que al mal

temps li posa bona cara i
entrega premis, com
EbreLíders. 
En aquesta vida tot té el
valor que un li vulgui donar,

per al bo i per al dolent.
EBRELÍDERS és conscient
d'això i per aquest motiu
encara ens ho prenem amb
més ganes, perquè d'entra-
da si ho fas bé sempre hi

haurà algú que dirà que no,
però si intentes fer-ho molt,
molt bé, com a màxim
només ens podran dir que
no els agrada!

El Gran Dia dels EBRELÍDERS

Quan llegiu aquesta
notícia quedaran
molt poques hores
per a que comenci
la primera edició
d’EBRELÍDERS, uns
premis que van néi-
xer a l’octubre de
l’any passat i que
s’han situat amb
força dintre el
panorama de reco-
neixements a les
persones que con-
formen la nostra
societat i el nostre
territori ebrenc.

Avui, a l’Auditori de Tortosa, es lliuraran els reconeixements als finalistes i als guanyadors de la primera edició

DIANA MAR

L’Auditori de Tortosa serà l’escenari avui divendres de la cloenda de la Primera edició dels Premis Ebrelíders.
Cedida

Contrarestar el pessimisme generalitzat, i

premiar la feina ben feta de les persones.

La filosofia del premi

És obra de l’artista roquetenc, Joaquim
Espuny. Una creació que uneix terra i
avantguarda a través de textures sinuoses.

El guardó d’EBRELÍDERS 2009

Actualment, els mitjans
de comunicació ens tenen
massa acostumats a es-
coltar, veure o llegir, notí-
cies negatives. I només en
comptades ocasions, ens
sorprenem assabentant-
nos d'algun succés positiu.
Precisament per contra-
restar aquest pessimisme
ja gairebé generalitzat, els
mitjans de comunicació de
les Terres de l'Ebre, CANAL

TE i MÉS EBRE han portat a

terme l'organització d'E-
BRELÍDERS. Uns premis que
reconeixeran la feina ben
feta a la gent i les institu-
cions del nostre territori de
forma popular. I aquest és
precisament el fet diferen-
ciador d'altres convocatò-
ries de premis similars
d'altres territoris, ja que ha
estat la gent del carrer qui
amb els seus vots via inter-
net, ha decidit qui ha estat
mereixedor del guardó
EBRELÍDERS de l'any. No hi
haurà cap altre jurat que

tots aquells que han desit-
jat manifestar la seva con-
fiança en una candidatura
concreta i d'una manera
anònima. És gràcies a l'a-
vanç de les noves tecnolo-
gies que avui podem pre-
sentar un format de
premis d'abast popular,
com ho són EBRELÍDERS.
Fins i tot la presentació de
les pròpies candidatures
és àgil i senzilla per tal d'a-
conseguir la màxima
presència de persones i
institucions de tot el terri-

tori. Per aquest motiu s'-
han desenvolupat 10 cate-
gories, de premis dife-
rents, que inclouen totes
les facetes de la vida so-
cial de les Terres de l'Ebre.
I si per la vessant més po-
sitiva cal destacar la cate-
goria d'Ebrenc de l'any
com a premi més impor-
tant, el contrapunt el tro-
bem amb el premi pataca
amb un clar significat de
denúncia, per una actitud
negativa cap a les Terres
de l'Ebre. 

Història d’EBRELÍDERS

REDACCIÓ
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Un dels grans actius i valors que
han tingut les Terres de l'Ebre
des de fa dècades són uns mit-
jans de comunicació locals, en
vocació de cobertura regional,
que han creat consciència i sen-
timent de pertinença al territori.
L'ús públic habitual i quotidià del
propi referent “ebre” és avui, per
sort, una fórmula més que
corrent i assumida pel conjunt
de la població, des de Riba-roja
fins a Alcanar, des de l'Ametlla
fins a Arnes però, fa tan sols
unes dècades era un concepte
que només assumia una elit terri-
torial minoritària. Aquests mit-
jans de comunicació van ser, en
aquell moment, clau per difondre
aquest sentiment. Un sentiment
que ha sobreviscut durant segles de desinstitucionalització de la nostra identitat,
des del 1716 quan el nefast i famós Decret de Nova Planta va eliminar la
Vegueria de Tortosa, entre moltes altres llibertats nacionals i institucions pròpies.
Una identitat col·lectiva vertebrada pel nostre riu i fonamentada sobre la nostra
singular cultura tradicional, per la nostra variant dialectal, per una història col·lec-
tiva que malauradament no surt gaire als grans llibres d'història, que hem de
saber reivindicar, des d'una catalanitat desacomplexada, des del centre dels
territoris i països de parla catalana.
Avui els mitjans de comunicació teniu, més que mai, el deure moral i el compro-
mís social i territorial de continuar fent territori, d'articular les Terres de l'Ebre.
Aquestes darreres setmanes voltant pel nostre territori escolto amb satisfacció
com la tecnologia digital, recentment implantada, permet a la gent de Gandesa,
Alcanar o de Móra veure les televisions que es produeixen a Tortosa i Amposta,
quan fa 3 mesos no ho podien fer. Aquest fet té un potencial increïble que hem
de saber aprofitar per conèixer-nos millor els ciutadans del conjunt de les nos-
tres comarques. La gala i els premis Ebrelíders són un molt bon instrument per
reforçar el projecte territorial, des dels principis de la participació social, des de
la implicació de les entitats territorials més actives, des de la recerca de perso-
natges i entitats referent del conjunt de les Terres de l'Ebre. Valors positius i,
sobretot, col·lectius. 
Aprofito per felicitar al grup de comunicació Més Ebre i Canal TE per l'èxit asso-
lit en la convocatòria, per l'elevada participació en les votacions però, sobretot,
vull agrair i alhora reforçar el compromís social i col·lectiu que manifesteu amb
les Terres de l'Ebre. Uns premis que, al mateix temps, reforcen el paper referent
dels vostres mitjans. Emergir, transcendir, créixer, avançar... s'assoleix, liderant
projectes de construcció, desplegant projectes ambiciosos. Sou un molt bon
exemple pel al conjunt de les nostres terres.

Lluís Salvadó 
Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre

Vull felicitar, d'entra-
da, als organitzadors
dels premis
Ebrelíders, una iniciati-
va singular, pel seu
format i mètode d'e-
lecció dels guanya-
dors, que està desti-
nada no només a
reconèixer el treball,
la trajectòria o les
fites aconseguides
pels candidats en
cadascun dels apar-
tats, sinó també a
contribuir a la dinamit-
zació i vertebració del
territori. 
El panorama comuni-
catiu, no només a les
Terres de l'Ebre sinó
arreu del país i de
l'Estat, ha sofert un
canvi important amb la
irrupció de la TDT i la
corresponent aparició de nous canals televisius, una part dels quals
amb una cobertura d'àmbit regional i local. Aquest fenomen es pro-
dueix en un moment econòmic complicat, quan moltes empreses
passen dificultats. 
Amb tot, diversos mitjans de comunicació de casa nostra, un d'ells
el Canal TE, lluiten per mantenir una finestra oberta a les nostres
cases, amb la voluntat d'informar i donar a conèixer tot allò que
passa en el nostre entorn més immediat. I aquesta informació es fa,
la majoria de les vegades, amb uns recursos molt diferents dels que
disposen els mitjans d'àmbit nacional. 
És per aquest motiu, que el fet que la iniciativa de fer un reconeixe-
ment al treball desenvolupat per persones i entitats del territori sor-
geixi des d'un mitjà de comunicació és doblement lloable. 
Per molts motius. El principal perquè hi ha una aposta clara i decidi-
da per fer territori. Però també perquè suposa un esforç molt impor-
tant, del mitjà de comunicació i de totes les persones que en formen
part. Reitero el meu agraïment i reconeixement als organitzadors
d'aquests premis.

Ferran Bel i Accensi
Alcalde de Tortosa

Contribuir a la dinamització i vertebració del territoriGala Ebrelíders: fem Terres de l'Ebre
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El Vilalba va agafar oxigen quan més necessitava fer-ho, amb
la visita del filial del Remolins-Bítem (2-0). Era un partit entre
dos rivals directes per la part baixa i els punts, en aquest sen-
tit, tenien doble valor. D’aquesta forma, els de Bítem, veuen
com la seua situació se’ls complica i més tenint en compte que
demà rebran el Perelló, segon classificat, equip que va golejar
el campió al seu camp, fa dues jornades, i que ara ha recupe-
rat el segon lloc, tot i no jugar en la passada.

D’altra banda, en la lluita per la part baixa, dir que el Masden-
verge no va poder fer bo l’empat de Corbera i va caure a casa
davant un S. Bàrbara que va quedar-se amb deu per l’expulsió
de Fidel (minut 40). Ell mateix havia fet el 0-1 (20’).

Triomf molt valuós del Vilalba davant
d’un rival directe, el Remolins-Bítem B

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Roquetenc va guanyar al camp de l’Ulldecona (1-2) i, amb
els resultats de la jornada, està molt prop de l’ascens de
categoria, del retorn a la Segona regional. De fet, podria con-
sumar-lo aquest cap de setmana vinent. 
El Flix, amb un partit tens i amb nervis al final, va cedir un
empat davant d’un Atlas que està enlairat en aquesta sego-
na volta (2-2). L’ensopegada dels flixencs i del Móra la Nova,
que va perdre a Godall, deixa més oberta les altres dues pla-
ces d’ascens. El Tivenys, que va empatar a la Fatarella, s’ho
juga tot demà dissabte al camp del Móra la Nova. 
Serà una final i és que si els d’Arnau poden guanyar, s’engan-
xen directament a l’ascens de categoria. Queden partits
entre rivals directes però aquesta jornada és important.

El Roquetenc B, molt prop de l’ascens
a la Segona regional

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

El tenista rapitenc, Albert
Montañés, va superar a Gime-
no-Traver i va passar als quarts
de final a Estoril, del que n’és
el vigent campió. Avui juga
contra l’uruguaià Pablo Cue-
vas.
L’estadi de Tortosa serà
l’escenari, avui, de la III
Torbada de Centres de
Primària de les Terres de
l’Ebre del Pla Català de
l’Esport a l’escola, organitza-
da pel Consell Esportiu del

Baix Ebre. S’esperen més de
1300 esportistes.
L’Handbol Amposta va guan-
yar el Cornellà (39-13) i, d’a-
questa forma, passa als quarts
de final de la Copa Catalana. 
El Platges de Mataró, fou el
campió del Campionat de
Catalunya Cadet Femení en
imposar-se a la final, disputada
a Tortosa diumenge, 52-47 al
Sant Adrià. Aquesta fase final,
fou un acte mésdel programa
Tortosa Ciutat del Bàsquet
Català 2010.

Albert Montañés, contra Pablo
Cuevas, a quarts d’Estoril

BREUS

L’Ametlla, ja treballant per la temporada vinent, està donant
oportunitats a joves jugadors. Contra l’Horta, l’equip de Bal-
fegó, com a Amposta, va fer un primer temps força interes-
sant, avançant-se amb el gol del juvenil Robert Brooksbank.
A l’inici de la represa, «vam fallar l’infallable, fins a cinc oca-
sions per decidir el duel». Jordi Rovira va fer el 2-0. Però l’-
Horta, que ha vist frenat el seu impuls amb la derrota con-
tra l’Olímpic, va reduir distàncies arran d’una acció que va
suposar una expulsió local. 

Els de la Terra Alta van acabar empatant i salvant un punt.
No obstant, aquest empat deixa als dos equips un xic més
distanciats de la segona plaça quan manquen quatre jorna-
des pel final del campionat de lliga. En la jornada vinent, l’A-
metlla visita el Corbera i l’Horta rebrà el Deltebre.

L’Ametlla i Horta es distancien de la
segona plaça després d’empatar (2-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Pavel Fernandez, àrbitre tarragoní, ja és conegut per diverses ac-
tuacions en els darrers anys. La més recordada fou aquell partit
de tornada de la promció d’ascens entre l’Ascó i l’Hospitalet. Des-
prés, n’han hagut d’altres. Diumenge, després d’unes setmanes
d’absència, tornava a xiular i va fer-ho a Camarles. Els camar-
lencs van avançar-se al primer temps en el que van controlar un
partit que, fins el descans, fou igualat. Però a la represa tot va
canviar arran d’un penal, segons els locals, «inexistent», que, a
més, va suposar expulsions pels camarlencs. El porter local va
aturar el llançament, però l’àrbitre va fer repetir-lo. El Camarles,
amb les expulsions, va sortir del partit i el Pinell va anar per feina
decidint amb l’1-4. Els pinellans tornen a estar, a manca de qua-
tre jornades, de ple, en la lluita per la promoció d’ascens. Els ca-
marlencs van lamentar l’actitud «provocadora de l’àrbitre».

Pavel Fernandez és el protagonista
del partit Camarles-Pinell (1-4)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El passat dilluns, el Representant Territorial de l'Esport a les
Terres de l'Ebre, Jordi Gaseni, acompanyat del Regidor
d'Esports de l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar, Joan Pere
Gómez i de diferents tècnics de l'obra i del Departament
d'Equipaments de la Secretaria General de l'Esport, varen
realitzar una visita tècnica a la Piscina Coberta de L'Ametlla
de Mar que es troba en la seva fase de finalització de les
obres que s'inauguraran, segons el consistori local, el proper
dissabte 29 de maig, a les 18 h. La instal·lació compta amb
dues piscines, una principal de 25 x 12,5 m i una auxiliar de
6 x 12,5 m i un espai d'uns 600 m2 que acull 4 sales espor-
tives. L'obra ha estat subvencionada amb 583.100,00 Û per
la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya i s'afegeix al llistat dels municipis ebrencs que ja
disposen de piscines cobertes. 

L’Ametlla i Alcanar s’afegiran a les
poblacions que disposen de piscina coberta

REDACCIÓ

INFRAESTRUCTURES

Dilluns es va presentar la vintena edició del Torneig Internacio-
nal de Tennis Femení Ciutat de Tortosa, organitzat pel Club de
Tennis tortosí. La cita, dotada amb 10.000 dòlars, es cele-
brarà del 8 al 16 de maig i comptarà amb algunes joves pro-
meses. El torneig (puntuable per a la WTA) s'iniciarà demà dis-
sabte amb la disputa de la fase prèvia (64 jugadores), que es
prolongarà fins dilluns dia 10 al matí. A la tarda, es celebrarà
el sorteig de quadre final (amb 32 jugadores, vuit procedents
de la fase prèvia), que començarà a disputar-se dimarts dia
11, i seguiran tota la setmana. El disabte es jugaran les semi-
finals i diumenge dia 16 la final. 

XX edició del Torneig Internacional de
Tennis Femení Ciutat de Tortosa

REDACCIÓ

TENNIS

Aquesta tarda s’ha presentat de manera oficial el projecte del
nou Centre de Tecnificació de Piragüisme de Deltebre, una
construcció que suposa la rehabilitació i ampliació de les ins-
tal·lacions de l’Associació Esportiva Xino Xano de Deltebre,
club pioner en aquesta pràctica esportiva a les Terres de
l’Ebre. L’obra està finançada de manera conjunta per
l’Ajuntament de Deltebre i la Secretaria General de l’Esport i
té un cost total de 890.000 euros, dels quals 300.000 els
aporta la Secretaria General de l’Esport. El projecte de la
nova base de Piragüisme ha estat redactat per l’empresa
Tallering. Es preveu que les obres s’iniciïn el proper mes de
juliol, amb el pronòstic de que finalitzin a principis de 2011.

Deltebre acull la seu del centre de
tecnificació de piragüisme

REDACCIÓ

PIRAGÜISME

El Jesús i Maria afrontava,
a Batea, la segona jornada
com a campió del grup.
Per això, va rebre el pas-
sadís abans del partit.
I a la primera meitat, el
Batea va superar-lo en tot.
Els de Gaspar, més
posats, van resoldre i amb
la qualitat ofensiva dels
seus jugadors van decan-
tar el partit al seu favor
amb els gols d’Abul,

Esteban i Yalti. 
El 3-0 semblava decidir el
partit. Però la segona part
fou diferent. El campió va
traure casta, orgull i el
potencial que l’ha dut fins

al rècord d’antelació en
consumar el títol.
El Batea, més replegat,
cal dir que va poder sen-
tenciar amb un parell de
jugades. Però el primer
gol de Dani posaria en
marxa la maquinaria parti-
dalenca. 
El Jesús i Maria no volia un
altre resultat advers com
en la jornada anterior i va
oferir la seua actitud de
tot el campionat. Esmel i
un altre cop Dani, ja
avançada la represa, van
assolir l’empat. El duel,
per moments, es va fractu-
rar. El Batea, ja al final,
amb el 3-3, va reclamar un
penal «clar» que no fou xiu-
lat. En la jugada posterior,
Jefrey va inventar una
jugada a l’estil Messi i va
servir al Killer Ferreres, el
pichichi, que, amb con-
fiança va establir el 3-4
davant de les portestes
locals a l’àrbitre. «la juga-
da s’inicia en fora de joc». 

Remuntada de campió
El Jesús i Maria capgira un 3-0, a la segona meitat, a Batea

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’àrbitre, en general, no
va agradar. Els locals
reclamen un penal i fora
de joc en el 3-4.

Protestes

El Corbera va empa-
tar en la seua visita a
l’Olímpic de Móra d’E-
bre, equip que, amb
aquesta ensopegada,
ha cedit la segona
plaça (1-1). Ara és el
Perelló qui l’ocupa, amb
empat a punts, pel gola-
verage particular. 

El partit fou bastant
igualat, amb fases en
què van existir alternati-
ves. L’Olímpic va ser qui
va poder obrir primer la
llauna i qui va fer-ho
amb el gol d’Agustí,
molt inspirat en la sego-
na volta. Però els de
Narcís no van saber
sentenciar i van entrar
en la recta final del duel,
en una fase de dubtes.
I és que el Corbera, ben
motivat, va guanyar me-
tres i va acabar el partit
jugant dins del camp lo-
cal. Jordi Julià va fer
l’empat i els corberans
van gaudir d’arribades
per haver marcat el se-
gon gol. 

El Corbera sorprèn
a l’Olímpic (1-1)

Segona plaça

El pichichi Jesús Ferreres va marcar el 3-4, diumenge a Batea.
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Rem. Bítem-Perelló (17.30 h)
diumenge

Benifallet-Vilalba (17 h)
Jesús i Maria-Camarles (17.30 h)

Pinell-Masdenverge (17.30 h)
S. Bàrbara-Olímpic (17.30 h)

Corbera-Ametlla (17 h)
Horta-Deltebre (17 h)

Amposta-Rapitenca (17 h)

RESULTATS
30a jornada Segona regional

Rapitenca-Benifallet 4-2

Ametlla-Horta 2-2

Perelló-Aldeana 3-0

Deltebre-Amposta 5-2

Batea-Jesús i Maria 3-4

Camarles-Pinell 1-4

Vilalba-Rem. Bítem 2-0

Masdenverge-S. Bàrbara 0-1

Olímpic-Corbera 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 30 94 34 79

2. Perelló 30 67 42 60

3. Olímpic 30 62 35 60

4. Pinell 30 61 38 56

5. Horta 30 56 34 55

6. Ametlla 30 54 38 54

7. Camarles 30 49 53 48

8. Batea 30 54 38 47

9. S. Bàrbara 30 65 43 43

10. Deltebre 30 54 51 39

11. Corbera 30 54 50 38

12. Amposta 30 47 49 38

13. Rapitenca 30 61 53 36

14. Masdenverge 30 33 53 29

15. Benifallet 30 47 70 26

16. Vilalba 30 32 60 25

17. Rem. Bítem 30 37 69 23

18. Aldeana 30 20 137 3

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Móra Nova-Tivenys (16.30 h)
Campredó-Godall (17 h)

Roquetenc-Benissanet (16.30 h)
Alcanar-Ulldecona (18 h)

Jesús i Maria-Arnes (17.30 h)
Catalònia-Fatarella (19 h)

diumenge
Atlas Tortosa-Torre Espanyol (19 h)

Tivissa-Flix (19 h)
Rasquera-Ginestar (17.30 h)

RESULTATS
29a jornada Tercera regional

Ulldecona-Roquetenc 1-2
Rasquera-Catalònia 4-5
Benissanet-Tivissa 0-0
Torre Espanyol-Campredó 0-2
Fatarella-Tivenys 2-2
Flix-Atlas Tortosa 2-2
Ginestar-Jesús i Maria 4-0
Godall-Móra Nova 4-2
Arnes-Alcanar 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 29 80 33 66

2. Flix 29 79 39 59

3. Móra Nova 29 50 25 57

4. Tivenys 29 76 40 54

5. Campredó 29 53 29 53

6. Ginestar 29 77 45 51

7. Godall 29 63 48 51

8. Alcanar 29 46 33 50

9. Catalònia 29 49 41 44

10. Benissanet 29 44 44 42

11. Tivissa 29 56 66 39

12. Atlas Tortosa 29 45 41 37

13. Fatarella 29 43 65 33

14. Rasquera 29 52 75 30

15. Arnes 29 38 66 24

16. Ulldecona 29 38 59 22

17. Jesús i Maria 29 35 87 16

18. Torre Espanyol 29 20 108 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Icomar-Ascó (17 h)
diumenge

Vilaseca-Catalònia (17 h)
la Sénia-Rem. Bítem (17 h)

la Cava-Reddis (17 h)
Valls-Ulldecona (16.30 h)
Ampolla-Alcanar (17 h)

Torredem.-Hospitalet (16 h)
Canonja-Aldeana (11.45 h)
Cambrils U-Gandesa (12 h)

RESULTATS

30 jornada, Primera regional

Reddis-Valls 7-0

Gandesa-Vilaseca 2-0

Alcanar-Icomar 6-2

Catalònia-la Sénia 0-1

Rem. Bítem-la Cava 2-1

Ulldecona-Ampolla 3-2

Ascó-Torrede. 4-0

Hospitalet-Canonja 3-0

Aldeana-Cambrils U      2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 30 86 46 63

2. Reddis 30 71 33 61

3. Valls 30 64 44 58

4. la Cava 30 64 42 56

5. Alcanar 30 64 37 55

6. Ascó 30 59 40 55

7. Gandesa 30 55 45 48

8. Ulldecona 30 54 53 47

9. la Sénia 30 45 39 45

10. Catalònia 30 64 43 41

11. Torredembarra 30 46 54 38

12. Ampolla 30 39 45 37

13. Canonja 30 41 61 37

14. Aldeana 30 38 58 30

15. Hospitalet 30 34 61 26

16. Cambrils U. 30 37 73 25

17. Vilaseca 30 25 54 23

18. Icomar 30 28 86 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Camp Clar-Alcarràs

Vista Alegre-Horta

Catllar-Pub. Cases

Ol. Can Fatjó-Roquetenc (diu 12 h)

Sant Ildefons-Martorell

Mollerussa-Torreforta

Sitges-Cambrils

Morell-Canyelles

Cervera-Viladecans 

RESULTATS

30 jornada, Regional preferent

Roquetenc-Sant Ildefons 1-0

Alcarràs-Vista Alegre 1-1

Torreforta-Morell 1-1

Horta-Catllar 4-0

Pub. Cases-Ol. Can Fatjó         1-2

Martorell-Mollerussa 1-4

Canyelles-Cervera 0-1

Viladecans-Sitges 3-2

Cambrils-Camp Clar 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 30 63 30 71

2. Horta 30 52 17 60

3. Vista Alegre 30 63 38 57

4. Cervera 30 47 43 48

5. Sant Ildefons 30 59 45 45

6. Pub. Cases 30 51 55 45

7. Canyelles 30 57 62 43

8. Catllar 30 40 54 43

9. Torreforta 30 37 32 40

10. Mollerussa 30 49 51 40

11. Alcarràs 30 41 43 38

12. Roquetenc 30 37 42 37

13. Camp Clar 30 50 52 36

14. Cambrils 30 40 43 36

15. Morell 30 37 41 35

16. Sitges 30 40 47 35

17. Viladecans 30 33 47 34

18. Martorell 30 31 85 6

Regional preferent

Marc Baiges, en temps afegit, va marcar el gol del triomf del líder.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

La UE Remolins-Bítem,
amb una remuntada
èpica en temps afegit
contra la Cava, manté el
liderat.

Líder
PRÒXIMA JORNADA  

Premià-Blanes
Rapitenca-Prat

Castelldefels-Hospitalet
Vilanova-Santboià

Cassà-Pobla Mafumet
Llagostera-Olesa
Cornellà-Balaguer
Reus-Amposta
Europa-Palamós
Manlleu-Benavent

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 37 24 11 2 73 16 83
2. Reus 37 24 8 5 68 23 80
3. Santboià 37 20 10 7 68 44 70
4. Prat 37 19 9 9 60 33 66
5. Cornellà 37 16 12 9 43 41 60
6. Manlleu 37 15 15 7 52 36 60
7. Europa 37 13 15 9 56 50 54
8. Llagostera 37 14 11 12 54 41 53
9. Amposta 37 13 13 11 58 59 52
10. Balaguer 37 13 12 12 55 48 51
11. Castelldefels 37 13 8 16 52 60 47
12. Pobla Mafumet 37 12 10 15 47 52 46
13. Vilanova 37 11 10 16 48 54 43
14. Palamós 37 12 7 18 41 55 43
15. Cassà 37 10 11 16 48 61 41
16. Benavent 37 10 10 17 45 68 40
17. Rapitenca 37 9 6 22 46 71 33
18. Premià 37 8 9 20 33 53 33
19. Blanes  37 7 6 24 43 83 27
20. Olesa 37 5 11 21 29 71 26

Tercera divisió RESULTATS
37a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Sants-Vilassar

Masnou-Tàrrega
Gramenet-S. Cristobal

Iberiana-Peralada
Igualada-Poble Sec
Guíxols-Banyoles

Marianao-Santfeliuenc
Muntanyesa-Vilafranca

Montcada-Rubí
Mataró-Tortosa

RESULTATS
33 jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Masnou 1-0

Poble Sec-Iberiana 3-2

Santfeliuenc-Guíxols 3-1

Rubí-Muntanyesa 1-2

Tortosa-Vilassar 2-1

Tàrrega-Sants 2-0

Peralada-Gramenet 0-2

Banyoles-Igualada 0-1

Vilafranca-Marianao 2-0

Mataró-Montcada 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 33 52 25 68

2. Muntanyesa 33 50 31 63

3. Santfeliuenc 33 46 35 57

4. Masnou 33 56 39 55

5. Gramenet 33 55 37 54

6. S. Cristobal    33 43 33 53

7. Igualada 33 46 44 53

8. Sants 33 50 42 48

9. Rubí 33 56 44 47

10. Tàrrega 33 40 37 47

11. Poble Sec 33 55 57 44

12. Guíxols 33 40 41 42

13. Peralada 33 40 52 42

14. Tortosa 33 36 43 41

15. Montcada 33 41 48 39

16. Iberiana 33 48 54 36

17. Banyoles 33 30 55 34

18. Vilassar 33 35 59 33

19. Marianao 33 36 58 30

20. Mataró 33 35 56 21
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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
Consell 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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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Us presentem una recepta dolça, els muffins de xocolata. 
Un postre que donarà un toc de qualitat als nostres menús especials

Forrar amb motlles de
paper una muffinera me-
tal·làlica i preescalfar el
forn a 200 graus. En un
bol tamissar la farina
juntament amb el cacau,
el l levat i  la canyel la.
Afegir el sucre i 125 g
de bocins de xocolata
blanca. Remoure bé. En
un bol a part posar els
ous juntament amb l’oli i
batre fins a obtenir una
mescla espumosa, afegir
a poc a poc la llet sense
deixar de remoure, un
cop ben amalgamat, in-
corporar-ho a la prepara-
ció de farina i mesclar-
ho tot molt bé. Repartir
la mescla fina dins dels

motlles, omplint-los tres
quartes parts. Enfornar
els muffins 20 minuts o
f ins que la massa hagi
puget i estigui esponjo-
sa. Treure’ ls del forn i
deixar-los refredar un pa-
rell de minuts dins de la
muff inaera, passat el
temps deixar-ho al da-
munt d’una reixeta me-
tal·lica fins a que es re-
fredin del tot.

Fondre la xocolata
blanca restant al bany
maria o al microones.
Vessar-la al damunt dels
muffins, deixar-los repo-
sar fins que la xocolata
blanca s’endureixi. Em-
polvorar-los amb una mi-
ca de cacau.

«Primentons i Tomates». Avui: Muffins

Els muffins són sem-
blants a les magda-
lenes però és un
producte que s’ela-
bora d’una manera-
diferent i té un gust
menys dolç.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana. La cuina vermella

«Primentons i

Tomates», amb Amado

Cebolla, s’emet cada

dia per la tele de les

Terres de l’Ebre, a les

15 i a les 20 h.

A Canal TE
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Són moltes les coses que us poden passar
aquest dies , ho tindreu  molt bé  per anar  a lli-
gar , tindreu  iniciativa  i força  i les coses de la
feina  us sortiran molt bé.

Taure
20/4 al 19/5

El vostre instint de responsabilitat serà gran
i formarà part  del vostre tarannà. Us senti-
reu  molt més a gust si feu les coses  ben
fetes  i sense cap  embolic  pel mig.

Bessons
20/5 al 21/6

Esteu una mica nerviosos , cosa que us pot
fer estar  inquiets  i una mica  esverats , és
qüestió de relaxar-vos tant com pugueu  i
respirar  a fons. 

Cranc
22/6 al 21/7

Aneu amb compte en l'aspecte de família , ja
que és molt propens que hi hagi discussions
i malentesos  que provoquin  un malestar
general  dins de casa.   

Lleó
22/7 al 22/8

Seran dies  de molts contactes  i de parlar  amb
molta gent, fins i tot ,  podreu ampliar el vostre
cercle d'amistats  amb persones  molt interes-
sants  i  alegres.

Verge
23/8 al 21/9

Tot sembla anar  una mica  lent , però  és
important que no perdeu la paciència perquè
tard  o d'hora  s'anirà posant tot a lloc  i us
anirà tot bé. 

Balança
22/9 al 22/10

Les coses  un pinten bé  en el camp  dels
diners  , sembla  que tens  ganes de quedar-
se a casa  vostra  i de no marxar , però  no
malbarateu  els estalvis  sense motiu.

Escorpí
22/10 al 21/11

Heu d'anar molt amb compte  en el tema
dels amors  , ja que  al llarg d'aquest dies tot
seran discussions  i malentesos que us
poden  portar  a tenir  algun desengany. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Si us heu proposat  fer un canvi  de feina és
millor  que us ho  traieu del cap  si més no
fins  d'aquí a uns dies , ja que  la cosa en
tema  de canvis  no pinta massa bé. 

Capricorn
21/12 al 19/01

En el camp de la parella  serà  on haureu  de
vigilar més , ja que  serà fàcil que hi hagi
tendències a tallar  la relació  si és que en
teniu; si no, tot això que us estalviareu.  

Aquari
20/1 al 18/2

Tindreu molts  moviments  en tema  de feina  , la
veritat  és que us sentireu  molt segurs  i forts  a
l'hora  de prendre  decisions  difícils , i és que tin-
dreu  les idees  molt clares. 

Peixos
19/2 al 20/3

Ho  teniu força  bé tant en salut  com en
feina.  Haureu  de tenir en compte  l'afonia,
que serà el punt més dèbil que tindreu  , i és
fàcil que us quedeu  sense veu. 

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.

Ferreres Gimeno, Manuel   Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Jimenez Piqueras, Araceli Dr. Maimó, 8 (L'Aldea) 977452056

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

Forés Ventura, Mª Cinta Barcelona, 46 (St. Llatzer) (Tortosa) 977510084  

Ulldemolins Reverter, Xavier       Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 10°PLUJANUVOLOSITAT
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
entre mig i molt ennuvolat a la meitat est del país, a la resta romandrà serè
o poc ennuvolat pel pas de núvols alts que es faran més abundants i com-
pactes a partir de migdia d'oest a est de Catalunya. A més, a partir de mig
matí creixeran núvols a punts de muntanya. Això farà que al llarg de la tarda
quedi molt ennuvolat o cobert arreu del territori. 

Precipitacions: 
no se'n descarten d'inapreciables a punts de la meitat est de matinada. A
partir de migdia s'iniciaran en forma de ruixats i xàfecs a punts de muntan-
ya del terç oest i al Pirineu i Prepirineu Oriental. Al llarg de la tarda s'esten-
dran a la resta de la meitat oest i al final del dia afectaran a qualsevol punt.
Seran entre febles i moderats i localment acompanyats de tempesta. Les
quantitats acumulades seran minses o poc abundants. La cota de neu pujarà
dels 1600 als 1800 metres. 

Temperatures: 
mínimes lleugerament més altes, llevat de Ponent on seran similars o lleu-
gerament més baixes. Oscil·laran entre els 1 i 6 ºC al Pirineu, Prepirineu i
Depressió Central, i entre els 7 i 12 ºC a la resta.
Les temperatures màximes seran similars o lleugerament més altes. Es
mouran entre els 12 i 17 ºC al Pirineu, a la resta del país oscil·laran entre els
16 i 21 ºC. 

Visibilitat: 
serà entre bona i regular en conjunt. Hi haurà boires i boirines matinals a l'in-
terior del quadrant nord-est. 

Vent: 
de matinada serà de component nord i oest entre fluix i moderat. A partir de
llavors girarà a component sud entre fluix i moderat. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
bufarà de component nord entre fluix i moderat de matinada. Al llarg del
matí s'anirà imposant el component sud, amb predomini del migjorn al nord
del cap de Begur, i de migjorn a llebeig a la resta, fluix amb cops moderats.
Marejol. 

Costa Central:
bufarà de component nord entre fluix i moderat de matinada. A partir de lla-
vors s'imposarà el component sud, de migjorn a llebeig al nord de la zona, i
de migjorn a xaloc al sud del sector, fluix amb cops moderats.
Entre mar arrissada i marejol. 

Costa Daurada:
bufarà de component nord entre fluix i moderat de matinada. A partir de lla-
vors s'imposarà el component sud, entre migjorn i xaloc, fluix amb cops
moderats.
De mar arrissada a marejol.

El temps. Previsió

                                                                                   



DIVENDRES 7 DE MAIG DE 2010 23diarimés
ebreclassificatswww.mesebre.cat

IMMOBILIARIA�

      

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!
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Tot està preparat. Els
EBRELÍDERS, en la seua pri-
mera edició, acabaran de
la millor forma que podien
fer-ho. Amb un acte multi-
tudinari que servirà per
lliurar els guardons. El
reconeixement merescut
a entitats i persones que
el tindran gràcies a aques-
ta iniciativa popular.

Diana Mar, Michel Viñas i
Tere Gonzalez, les cares

conegudes de CANAL TE,
conduiran l’acte. Serà la

posada en escena d’un
projecte engrescador,
il.lusionant. 
La cloenda d’avui ha supo-
sat moltes hores de feina
a un grup de persones
que ens hem implicat amb
la voluntat que tot estigui
a l’alçada d’un esdeveni-
ment que ho mereix per la
repercussió que ha tingut.

Ha de ser el final brillant a
uns Premis que no han
passat desapercebuts.
I un impuls per seguir llui-
tant pel territori que esti-
mem i que volem que pro-
gressi. Un orgull.
Entre tots ho hem fet pos-
sible. 
Enhorabona per formar
part dels EBRELÍDERS!

...3, 2, 1... acció

Es l’hora de la veritat.
Dies, setmanes, mesos
d’il.lusió. Avui serà el
gran moment, a l’Audi-
tori de Tortosa.

El compte enrera: la primera edició dels EBRELÍDERS arriba avui al seu final amb l’acte dels reconeixements

MV

Diana Mar, Michel Viñas i Tere Gonzalez presentaran l’acte que tindrà lloc avui divendres a l’Auditori de Tortosa.

Jesús Ruiz

«Els EBRELÍDERS han de ser un impuls per seguir

lluitant pel territori que estimem i que volem

que progressi. Entre tots ho hem fet possible»

La unió fa la força

EBRELÍDERS

            


