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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

CiU situarà Roigé en un lloc
de sortida a les llistes de
Tarragona pel Parlament en
substitució de Sancho.

P4
Acaben les obres de
remodelació de la llotja de
peix de les Cases
d’Alcanar, que han costat
173.000 euros.

P5
Quimi Portet,
protagonista de la Festa
amb motiu de
l’EBREMÚSIK i del 15è
aniversari de l’Auditori.

P9
Esports

La UE Rapitenca
consuma el descens.

P10

Montañés, rei a Estoril.
P17

Divendres passat, a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa, va tenir lloc l’acte de cloenda de la primera edició dels premis EBRELÍDERS,
uns premis populars que han generat, amb la interconnexió amb lectors de MÉS EBRE i amb espectadors de CANAL TE, 26 fina-
listes en les nou categories establertes al seu inici. Els guanyadors i els finalistes, decidits per la gent del territori a través del
seu ordinador, van rebre els reconeixements en un acte multitudinari que va refermar la fortalesa que ha agafat aquesta inicia-
tiva en el seu primer any de vida. L’emoció va presidir la cloenda de la primera edició d’uns Premis que han estat ben valorats
per la societat ebrenca i que són un impuls per al nostre territori pel que signifiquen i per la seua originalitat. P11

EBRELÍDERS: Els Premis 
de les Terres de l’Ebre
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

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

www.mesebre.cat

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

Vegueria: CiU mos dóna gat per llebre

Opinió

Vivim en un estat de dret on
la divisió de poders és la
justificació democràtica del
sistema. Una de les diferèn-
cies principals amb un sis-
tema dictatorial és precisa-
ment aplicar allò que filosò-
ficament va proclamar
Montesquieu, que els jut-
ges fossin independents
del poder polític. Aquesta
reflexió més aviat política
que esportiva, es la que vull
portar a debat avui. La
majoria de clubs del territo-
ri hem estat víctimes de
decisions arbitrals injustes
que s'han hagut d'acceptar
de forma forçosa sense
gaires opcions efectives
d'apel·lar. I es que el siste-
ma arbitral vigent a la
Federació Catalana des fa
molts d'anys urgeix una
revisió urgent per no posar
en entredit els principis
fonamentals del mateix sis-
tema democràtic. El siste-
ma actual empara i prote-
geix la incapacitat arbitral,
l'amiguisme i el tacticisme
integral personificat per
alguns col·legiats que no
veuen més enllà dels diners
que aportem els clubs cada
diumenge. Empara i justifi-
ca també, la visió única i
interessada dels fets que
pot conduir al terreny peri-
llós de la manipulació. No
entra dintre de cap lògica,
que un àrbitre (que juga el
rol de jutge dintre del
terreny de joc) dicti sentèn-
cia sense escoltar a les
parts implicades en els
fets. Com a societat ens
posaríem les mans al cap si
un jutge del Jutjats de
Tortosa decidís condemnar
a algú sense haver donat a
aquest ciutadà el dret a una
defensa i a un judici amb
totes les garanties constitu-
cionals. No pot ser que la
voluntat de l'àrbitre, sigui la
única que es transformi en
una sanció. Hi ha d'haver
d'altres mecanismes, com
ara observadors d'àrbitres

que no siguin del mateix
Col·legi i per tant amics
dels observats, i que actuïn
de forma objectiva valorant
els arbitratges sense lli-
gams de cap mena. Cal
establir judicis a petita
escala davant d'incidents
entre àrbitres i jugadors on
estiguin representades les
parts i la decisió sigui la
que sigui, tingui en compte
a tots els afectats i que
substitueixin els poc efec-
tius recursos d'apel·lació.
No potser tampoc que els
annexos per incidents
siguin redactats al domicili
de l'àrbitre, perquè tampoc
cap jutge elabora la sentèn-
cia a casa seva. I tot això
s'ha de fer per frenar la
impotència que sentim
alguns quant veiem deci-
sions injustes, actes mani-
pulades i annexos realitzats
amb ànims de venjança.
Amb àrbitres professionals
- que n'hi ha- no caldria revi-
sar el sistema, però el pro-
blema és que aquests són
minoria. Crec que la majo-
ria de clubs pensen el
mateix. I es que en definiti-
va, més que una qüestió
vinculada al futbol és una
qüestió de principis, ja que
si formem part d'un siste-
ma democràtic, aquest s'ha
de posar de manifest a tots
els nivells de la societat. 

Joan Alginet Aliau, directiu
de futbol.

Àrbitres fora de la Constitució ?

Opinió

L'organització veguerial de Catalunya és un
procès que, a data d'avui, no sabem si culmi-
narà, però evidentment està havent resistèn-
cia per diferents parts polítiques. 

En aquest
punt és bo
que ens plan-
tejem cap on
ens porta
aquest procès
l e g i s l a t i u .
Serà més
barata i eficaç
una Catalunya
amb vegue-

ries? 
Ens permetrà superar en gran mesura una
divisió administrativa provincial que data del
1822? La gestió dels problemes del territori
necessita demarcacions més petites? Sigui

com sigui, iniciat el projecte... iniciada la
polèmica. 
Si la setmana passada era ERC qui acusava
CiU de voler aturar indefinidament la vegue-
ria de l’Ebre, aquesta són els convergents
els que «tornen la pilota» als republicans i els
acusen de generar «bronques polítiques» a
canvi de benefici de «rèdits electorals». Els
dirigents republicans han denunciat que les
esmenes formen part d'una «gimcana sense
sortida» organitzada pels convergents amb
l'objectiu de fer inviable la «via ràpida» que el
Departament de Governació ha previst per al
cas de les Terres de l'Ebre. La resposta de
CiU, «aquesta llei no crea la vegueria de
l'Ebre i si ho fa ho farà sense competències
i sense finançament». Sigui com vulgui,
escoltant els arguments que s’escoltin,
seguim dient la nostra... Treballem junts per
un futur millor al nostre territori!

Editorial

La Gimcana de la vegueria ebrenca

Abans a la gent gran se la tenia per gent
d'enteniment, òbviament, no a tota. De la
gent gran hem heretat refranys; dos me'n
venen al cap que són de plena actualitat i
voldria comentar. 
No estirar més lo braç que la màniga.
Segurament això és lo que han fet moltes
persones, organitzacions i fins i tot estats;
sinó, com a exemple pensem en Grècia, a
qui s'ha d'acudir a socórrer en recursos
d'altres països de la zona de l'euro: a
Espanya n'hi tocarà aportar 9.000.000.
Que no et donen gat per llebre. Això és lo
que ens vol donar CiU als tortosins. Sí, així
de clar ho dic, i convindria que ningú s'en-

ganyés. Com tantes altres vegades, CiU
vol nadar i guardar la roba (un altre
refrany). M'explicaré: a diferents mitjans,
en diferents fòrums llegim i escoltem mani-
festacions de l'alcalde de Tortosa, o de la
regidora d'urbanisme en el sentit que volen
la vegueria de l'Ebre, i que la volen ja.
Mentre això diuen ells, el Grup Parlamentari
de Convergència i Unió presentava 6 esme-
nes al Projecte de llei de vegueries,
adreçant-les a la “Mesa del Parlament”
(vegeu el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya, del dia 3 de maig, pàg. 29 i 30).
Les esmenes primeres defensen la creació
de noves vegueries com la del Penedès i
les tres últimes barren de facto la possibili-
tat de crear la vegueria de l'Ebre, ja que
proposen una llarga, molt llarga, carrera
d'obstacles per aconseguir-la. A mi això
em recorda al que ja vam viure en “lo del
Transvasament”: aquí dient una cosa i allà
fent-ne un altra. Ebrencs, mos volen tornar
a donar gat per llebre.

Josep F Monclús i Benet
Metge i polític

«Si la setmana passada era ERC
qui acusava CiU de voler aturar
indefinidament la vegueria de
l’Ebre, aquesta són els 
convergents els que tornen la
pilota als republicans»

En record a Rafel Uria
Carta al Director

El passat 15 de març vam enterrar al meu
pare. Sempre he pensat que a un enterra-
ment és on es veu la qualitat humana d’una
persona per la gent que assisteix a dir-li el
darrer adéu. Ell era una persona gran, potser
ja li tocava, encara que per un fill el pare,
sempre és el pare, i sempre dol pensar que
ja no hi serà.
Era un home de bé, molt treballador, que feia
25 anys que s’havia jubilat. Durant 30 anys va
treballar (i molt) a l’Ajuntament de Camarles.
Al seu enterrament estàvem els seus fills, la
seva dona, altres familiars molt propers,
amics i coneguts que segur guardaran sem-
pre un molt bon record d’ell. 
El que em va decebre va ser descobrir la qua-
litat humana d’aquells que governen. Pensant

en ell, no pas en nosaltres, crec que la
presència per part d’algú del consistori al seu
enterrament era un detall que tots saben que
ell es mereixia. El que vull dir amb aquest
text, és que considero que una persona que
ha estat treballant durant 30 anys a un
Ajuntament, es mereix un últim adéu per part
d’aquells que l’administren. Si bé els polítics
saben fer campanya i quedar bé per aconse-
guir vots, també haurien de saber quedar bé
a l’hora de dir adéu a una persona que ha
dedicat 30 anys de la seva vida a servir el
poble. A ells només els suposava 30 minuts
del seu temps, a mi m’ha significat un desen-
gany per part dels polítics del consistori. 

Pedro Uria i Borrull. 
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Els diputats de CiU,
Francesc Sancho i Xavier
Pallarès, han sortit al pas
aquest dimarts de les críti-
ques que ERC els va etzi-
bar la setmana passada
assegurant que CiU estava
posant pals a les rodes per
tirar endavant la creació de
la vegueria de l'Ebre.
Sancho ha acusat ERC de
generar «bronques políti-
ques» amb la Llei de
vegueries perquè «es
pensa que li dóna rèdits
electorals». El diputat
ebrenc ha deixat clar que
des de CiU estan oberts a
pactar i transaccionar les
esmenes que siguin
necessàries per millorar la

llei, i ha afirmat que el pro-
blema no són les esmenes
sinó l'articulat. «Aquesta
llei no crea la vegueria de
l'Ebre i si ho fa ho farà

sense competències i
sense finançament», ha rei-
terat. Per a Esquerra, que
PP i CiU portin la llei al
Consell de Garanties

Estatutàries no podrà atu-
rar que la vegueria de
l'Ebre s'aprovi. La
Federació de l'Ebre
d'Esquerra, mitjançant el
seu president, Gervasi
Aspa, ha volgut sortir al
pas de les acusacions.
Segons Aspa, l'aliança de
CiU i PP per portar la Llei
de vegueries al Consell de
Garanties Estatutàries «no
podrà aturar la vegueria de

l'Ebre, com a molt només
retardarà un mes la seva
aprovació». Per a Aspa,
mentre Esquerra intenta
donar la màxima rapidesa
a l'aprovació de la vegueria
de l'Ebre, CiU posa els
màxims d'obstacles, d'aquí
que Aspa denunciï l'actitud
immobilista de CiU i l'a-
liança amb el PP per tal de
defensar la divisió provin-
cial espanyola. 

«És lamentable que CiU de
les Terres de l'Ebre, tal
com van fer amb el trans-
vasament, recuperi l'a-
liança amb el PP i justifiqui
els intents d'aturar la
vegueria, defensant els
interessos de Tarragona i
no els de la gent de
l'Ebre». Segons Aspa, «és
curiós que els mateixos
que ens deien que el trans-
vasament no es podia atu-
rar i que s'havia de nego-
ciar per aconseguir com-
pensacions, ara ens diuen
que la vegueria no es
podrà fer per manca de
competències i finança-
ment».  Per a Aspa, «cal
que CiU tingui memòria
perquè, aplicant el mateix
argument que utilitzen per
oposar-se a la vegueria de
l'Ebre, la Generalitat mai
no hauria pogut descentra-
litzar-se a les Terres de
l'Ebre, perquè quan
Sancho va ser nomenat
Delegat, no tenia ni des-
patx oficial, ni pressupost,
ni l'arquitectura administra-
tiva per desplegar totes les
conselleries al territori,
algunes de les quals ho
van fer anys després». 
El president republicà té
molt clar que «ara és el
moment que les Terres de
l'Ebre deixin d'estar supedi-
tades a Tarragona i, mal-
grat els intents de CiU i el
PP, això no es podrà atu-
rar».

Obtenció de rèdits electorals? 
o Actitud immobilista? 

La setmana passada, la
Federació d’Esquerra a
les Terres de l’Ebre
assegurava que les
esmenes de
Convergència i Unió
sobre la Llei de
Vegueries intentaven
torpedinar la línia de flo-
tació de la llei. Una set-
mana més tard, CiU ha
sortit al pas de les acu-
sacions i ha contestat
als republicans que, a la
vegada, han tornat a
manifestar la seva opi-
nió al respecte. La polè-
mica... està servida.

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

CiU afirma que estan oberts a pactar i transaccionar les esmenes necessàries per millorar la llei

TG

Diputats per CiU.

«Aquesta llei no crea la vegueria de
l’Ebre i si ho fa, ho farà sense
competències i sense finançament»

Francesc Sancho, Diputat per CiU
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El pressupost d'execució de
les obres i de les
instal·lacions és de més de
cinc milions i mig d'euros i el
termini d'execució de 14
mesos un cop s'hagi fet l'ad-
judicació de manera definiti-
va. El lliurament de les obres
es farà un mes després.
Andreu Martí, alcalde de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar, ens explicava que «si
tot va com està previst a
finals de l'any que ve haurí-

em de tenir la residència
pràcticament acabada i a
punt de funcionar i, amb
això, tornaríem a donar solu-
ció a una de les demandes
històriques del nostre poble.
Vull remarcar que en l'execu-
ció d'aquesta obra, com
sempre venim fent en totes
les obres que licitem, procu-
rem que puguin participar
tant industrials del poble
com persones en atur.
Evidentment, aquesta obra
no serà una excepció i per
això hi ha la implicació de tot
l'equip de govern perquè així
sigui». La residència ocupa
una superfície total en el
nivell 0 de 844 m2 i té dos
plantes. Pel que fa a les
habitacions, tenen capacitat
per acollir 132 places orga-
nitzades en 44 habitacions
dobles i 44 simples.
Aquestes disposen de bal-
cons, el que millora la quali-
tat de les estances. Pel que
fa a la distribució, la sortida
de tanatori es fa per la part
del darrera i s'optimitza el
porxo de planta baixa amb
l'espai orientat al sud com
espai exterior d'estada inte-

grat en l'edifici. D'aquesta
manera es facilita l'accés a
l'espai a les persones amb
mobilitat reduïda. Es dispo-
sa d'una distribució absolu-
tament regular, amb sime-
tries, llums més petites per
l'estructura, amb una millor
funcionalitat però sense cap
concessió a formes irregu-
lars, el que afavoreix la
construcció. També es pro-
posen les escales d'e-
mergència integrades dins
de l'edifici i es redimensiona
l'espai de cuina de manera
més regular millorant-ne la
distribució del projecte
base. A cada planta hi ha
una sala menjador-estar,
integrada en una posició
central. En aquest cas
també s'aconsegueix donar
més accessibilitat a les per-
sones amb mobilitat reduï-
da. La residència també dis-
posa de mòduls amb el cen-
tre de control al mig, el que
redueix els recorreguts del
personal d'atenció mèdica i
assistencial. 
Aquests mòduls es troben a
l'ascensor i les escales prin-
cipals. L'oferta d'execució

d'ACSA contempla realitzar
sense cap cost afegit els
treballs d'urbanització del
solar de la Residencia i del
carrer d'accés a la
Residencia i es compromet
a donar prioritat als indus-
trials de la zona per cobrir

les necessitats de subcon-
tractació, en cas de igualtat
de condicions; Tanmateix,
en cas de necessitar la
incorporació de treballadors
nous, l'empresa prioritzarà
la contractació de resi-
dents en la zona.

El Consell
d'Administració de
l'Entitat Pública
Empresarial (EPE) La
Cala Gestió ha adjudi-
cat provisionalment el
contracte de constitu-
ció d'un dret de super-
fície per a la construc-
ció i conservació d'una
residència assistida i
centre de dia per a la
gent gran a l'empresa
ACSA SA. 

REDACCIÓ

Terreny on s’ubicarà la residència.
Cedida

L'assemblea de militants
de CDC al Baix Ebre va
ratificar aquest dimarts a
la nit que Meritxell Roigé

sigui la candidata de la
comarca a les llistes al
Parlament. Roigé passarà
així a substituir a Francesc
Sancho, alcalde de
l'Ampolla i actual diputat al
Parlament, com a candida-
ta del Baix Ebre a les llis-
tes pel Parlament. Roigé,

nascuda a Tortosa fa 34
anys, és presidenta de
CDC al Baix Ebre i tinent
d'alcalde d'Urbanisme a
l'Ajuntament de Tortosa, a
més de ser la portaveu del
grup municipal al consisto-
ri. Tot i que el lloc que ocu-
parà Roigé a les llistes per

Tarragona es farà públic
més endavant, el partit la
situarà en un lloc de sorti-

da i capdavanter per ser la
candidata de les Terres de
l'Ebre.

Meritxell Roigé, candidata a
les llistes a Parlament

Substitueix a Francesc Sancho, alcalde de l’Ampolla

REDACCIÓ

D'esquenes al context
generalitzat de crisi,
Amposta ha donat forma
en els darrer any  al seu
nou i ambiciós eix comer-
cial. Situat en un dels
extrems de la ciutat, la
promoció té com a princi-
pal pol d'atracció l'hiper-
mercat Carrefour, que
ocuparà una superfície
total de 5.000 metres qua-
drats i al costat es pre-
veuen ubicarar desenes
de comerços i franquícies.
El projecte el va iniciar la
societat limitada
Castellania d'Amposta i
l'ha continuat Futuro
Ciudad Amposta.

Carrefour arriba
a la capital del

Montsià

Els sindicats majoritaris,
UGT i CCOO, han reclamat
als partits polítics cata-
lans, tant els que formen el
Govern (PSC, ERC i ICV)
però, especialment, als
que actualment es troben
a l'oposició (CiU i PP), que
es comprometin a conti-
nuar i desenvolupar en el
futur les actuals polítiques
d'industrialització per a les
Terres de l'Ebre posades
en marxa arran el tanca-
ment de LEAR. Segons han
advertit, els projectes
endegats per l'actual
Govern, a mig i llarg termi-
ni, no poden quedar trun-
cats per canvis de color
polític.

Per una
indústria
garantida

Residència de Gent Gran a l’Ametlla de Mar
La Cala Gestió adjudica povisionalment el contracte de constitució d’un dret de superfície per a la construcció
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Amb l'adequació de l'edi-
fici als nous requeriments
sanitaris, ambientals i de
qualitat s'ha optimitzat el
procés de comercialitza-
ció del peix i s'ha poten-
ciat l'activitat pesquera
de les Cases d'Alcanar.
L'actuació executada ha
suposat una inversió de
173.000 euros. Mentre
s'ha executat el projecte,
els pescadors han conti-
nuat fent la subhasta del

peix, de manera provisio-
nal, en una nau habilitada
per Ports de la
Generalitat, al costat de
la llotja.  L'any 2009, el
sector pesquer de les
Cases d'Alcanar va asso-
lir un volum de pesca de

322.385 kg, amb un
valor de venda en llotja
d'1,2 MEUR. 
Aquest port disposa d'un
flota pesquera de 12
embarcacions. La llotja
de peix del port de les
Cases d'Alcanar s'ha

adaptat als nous requeri-
ments pel que fa a tanca-
ments, paviments i reves-
timents. Amb les obres
executades també ha
dividit la superfície de l'e-
difici per zones d'ús, així
l'espai s'ha distribuït en
zona d'arribada i de
descàrrega, sala de sub-
hasta i zona de classifica-
ció i expedició.
A l'interior de la llotja, la
zona de compradors s'ha
situat darrere de la línia
de subhastes. A més, la
remodelació ha permès
crear una zona des d'on
els visitants poden obser-
var la subhasta del peix,
sense interferir en les
tasques del sector pes-
quer canareu. 
També s'ha habilitat un
espai per a ús veterinari i
un magatzem. Quant als
serveis generals de la
llotja, amb aquesta actua-
ció s'han fet noves ins-
tal·lacions d'aigua, elec-

tricitat i xarxa contra
incendis. 
L'adequació de la llotja
de peix del port de les
Cases d'Alcanar és una
actuació que forma part
del Pla de millora de les
llotges de Catalunya. 
El Pla, aprovat per
l'Executiu català, l'any
2008, té com a finalitat
adaptar els edificis a la
normativa vigent en matè-
ria de sanitat, qualitat i
medi ambient. La rehabili-
tació de vint-i-una llotges
de peix arreu de
Catalunya, que s'està
duent a terme, suposarà
una inversió de 3,8
MEUR, finançada inicial-
ment per Ports de la
Generalitat. Després, un
50% d'aquesta inversió
serà retornada a Ports
pel departament
d'Agricultura, Alimentació
i Acció Rural, mitjançant
el Fons Europeu de
Pesca (FEP).

La Generalitat finalitza l’adequació de
la llotja del port de les Cases d’Alcanar

L'empresa pública Ports
de la Generalitat ha
finalitzat la remodelació
de la llotja de peix del
port de les Cases
d'Alcanar, un projecte
emmarcat en el Pla de
millora de les llotges de
Catalunya.

L’actuació executada ha suposat una inversió de 173.000 euros

REDACCIÓ

El projecte s’emmarca dins el Pla de millora de les llotges de
Catalunya.

Cedida

Després d'anys de trà-
mits, el govern ha apro-
vat una inversió de 36
milions d'euros per
començar les obres de
construcció del regadiu
Aldea-Camarles. Aquesta
injecció econòmica per-
metrà treure a concurs
les obres de les esta-
cions de bombament,
canonades d'impulsió,
basses de regulació,
escomesa elèctrica i
línies elèctriques de dis-
tribució, així com les
expropiacions necessà-
ries per a l'ex. La dotació
d'aigua serà de 2.289
metres cúbics per hectà-
rea i any.

Inversió de 36MEUR

pel regadiu 

Xerta-Sénia

El món econòmic i empre-
sarial català empara la can-
didatura d'Ascó per acollir
el MTC de residus nucle-
ars. L'alcalde d'Ascó,
Rafael Vidal, ha respós
dient que agraeix aquest
suport a una iniciativa que,
al seu parer, és «política-
ment incorrecta» com la
instal·lació d'un magatzem
de residus nuclears a la
Ribera d'Ebre. Sota el títol
«El magatzem temporal de
residus nuclears. Una
oportunitat que no es pot
ignorar», l'empresa pública
que gestiona les
instal·lacions nuclears a
l'Estat, han ennumerat els
avantatges.

L’MTC té
partidaris al

seu favor

El conseller d'Educació,
ha inaugurat avui l'Escola
Bressol L'Hortet de
Deltebre, amb capacitat

per a 259 alumnes i que
actualment té matriculats
a 105 nens i nenes i hi tre-
ballen 12 mestres.
L'Escola Bressol, la prime-
ra de caràcter públic que
hi ha a la població, és un
centre educatiu adreçat a
infants de 0 a 3 anys i,

més enllà d'oferir un ser-
vei a les famílies de la
població, té com a objec-
tiu el desenvolupament
integral dels xiquets i
xiquetes. El centre, gestio-
nat per L'ONADA BRESSOL,
ofereix serveis com l'esti-
mulació sensorial (musico-

teràpia i aromateràpia),
estimulació precoç, edu-
cació musical, psicomotri-
citat, ludoteca, atenció
psicopedagògica i escola

de pares, entre d'altres.
L'escola estarà oberta de
les 8 del matí a les 20
hores del vespre, amb ser-
vei de menjador inclòs. 

Inauguració oficial de l’Escola
Bressol l’Hortet de Deltebre

A càrrec del Conseller d’Educació Ernest Maragall

REDACCIÓ
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Uns 47 responsables polítics i professionals d'ens locals han parti-
cipat avui a Amposta en el seminari “L'empadronament i la gestió
del fet migratori” organitzat per la Secretaria per a la Immigració
del Departament d'Acció Social i Ciutadania. La iniciativa s'emmar-
ca en l'oferta formativa anual del Departament i té per objectiu
fomentar la unificació de criteris entre els ajuntaments a l'hora
d'empadronar persones immigrades. El director dels Serveis
Territorials d'Acció Social i Ciutadania a les Terres de l'Ebre, Adam
Tomàs, ha inaugurat aquesta jornada que respon a les mesures
establertes en el Pacte Nacional per la Immigració. 
Al llarg del seminari, els participants han rebut informació actualit-
zada sobre el marc normatiu que regula els processos d'empadro-
nament de les persones immigrades i sobre les situacions que més
freqüentment dificulten la seva aplicació. Durant la jornada s'ha pro-
posat un conjunt de criteris compartits per tal de disminuir les
diferències i les pràctiques diverses que genera aquesta gestió,
competència dels consistoris segons marca la Llei de Règim Local.
Precisament per aconseguir aquest objectiu la Taula de Ciutadania
i Immigració, que és l'òrgan deliberatiu i de participació de la
Generalitat en aquest àmbit, va aprovar a finals de 2009 un docu-

ment de recomanacions per als ajuntaments sobre com gestionar
el padró de persones de nacionalitat estrangera. La proposta ha
estat redactada pel grup de Món local, integrat en aquesta matei-
xa Taula i format per una quarantena de municipis, les quatre dipu-
tacions i les dues entitats municipalistes.
En aquest sentit, les intervencions han posat de relleu la importàn-
cia del padró com a registre administratiu que permet un coneixe-
ment de la població real que viu a cada municipi, fet que facilita la
planificació dels serveis i les polítiques públiques, així com determi-
nar de forma acurada el finançament necessari per ajuntaments i
comunitats autònomes. S'ha parlat també sobre l'obligatorietat
d'empadronar a les persones que es troben en situació irregular. Al
mateix temps s'ha insistit en els perjudicis que comporta impedir-
ho o posar-hi dificultats, en forma de més exclusió social i major
vulnerabilitat de les persones que pateixen aquesta irregularitat.
La sessió ha comptat amb la participació d'altres representants
com ara la directora d'Administració i Afers Socials del Síndic de
Greuges de Catalunya, Sílvia Vèrnia, que ha explicat en detall l'infor-
me sobre empadronament d'immigrants elaborat per aquest orga-
nisme l'any 2008. També han intervingut el president del Consell

Comarcal del Montsià, Castor Gonell, l'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, així com el representant de la Federació de Municipis de
Catalunya, Albert Bondesio, de l'Ajuntament de Reus, i represen-
tants de la Universitat de Barcelona, de l'Institut d'Estadística de
Catalunya i de la Secretaria per a la Immigració.

Els representants de les entitats han signat els convenis a
la delegació d'Acció Social i Ciutadania amb seu a
Amposta, amb la presència del director dels Serveis
Territorials, Adam Tomàs:

- APASA - Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià:
811.377'93 Û
- Jeroni Moragues i Fundació Privada AJEM: 779.881'34 
- Fundació Tutelar de les Terres de l'Ebre: 111.476,40 Û
- Verge de la Cinta:  2.148.105'98 Û

La signatura d'aquests convenis permetrà mantenir
places públiques als diferents equipaments destinats
a serveis per a persones amb discapacitat intel·lec-
tual. Concretament, 92 places de llar residència, 226
places de teràpia ocupacional, 10 places de centre
d'atenció especialitzada i 39 usuaris de tuteles.
L'any passat, el Departament també va destinar al
manteniment de serveis i establiments de serveis
socials de les Terres de l'Ebre uns 3,5 milions d'eu-
ros.

3,8 milions d'euros a les entitats ebrenques pel
desenvolupament de programes socials

El Departament d'Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya destina 3,8 milions
d'euros a les entitats ebrenques pel desenvolupa-
ment de programes socials. La major part de les
subvencions es destinen al manteniment de llars
residències i tallers de teràpia ocupacional per a
persones amb discapacitat 

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

El Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat amb les programes socials

Foto de l’acte de signatura dels convenis 

Amposta acull un seminari sobre l'empadronament 
i la gestió del fet migratori 

Forma part de l'oferta formativa anual del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i s'han
proposat criteris compartits per a la gestió del padró municipal 

La Targeta tindrà dues funcionalitats diferenciades:

· La Targeta permet donar testimoni del reconeixement del grau de discapacitat i servir de document provatori d'aquest reconeixement, evitant haver de
sol·licilitar constanment certificats en forma paper per acreditar la condició de persona amb discapacitat. La targeta, però, no substitueix el certificat del
grau de discapacitat en format paper. Caldrà continuar utilitzant aquest format sempre que les administracions públiques ho considerin oportú.
· La Targeta,a més de ser un element acreditatiu,facilitarà l'accés a determinats avantatges i beneficis que podran millorar la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat. Amb aquest objectiu es posarà en marxa un programa continu de captació i millora d'avantatges en àmbits de la mobilitat, la cultura,
l'esport, l'oci i el lleure a tot Catalunya, que es podran consultar a partir del mes d'abril de 2010 a la web del Departament d'Acció Social i Ciutadania.
institucional poden accedir-hi totes les persones residents a Catalunya que compleixin els requisits i realitzin la sol·licitud corresponent.

Targeta acreditativa de la discapacitat. Per a què serveix la targeta?

ACTUALITAT

Jornades Immigració
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El Consorci urbanístic de
les Camposines, integrat
per INCASÒL i els ajunta-
ments de La Fatarella,
Corbera d'Ebre, Gandesa,
Batea, Bot, Caseres, Móra
d'Ebre i Vilalba dels Arcs,
ha finalitzat la primera
fase de desminatge dels
terrenys de les
Camposines, al municipi
de la Fatarella (Terra Alta),
un pas previ i imprescindi-
ble per desenvolupar-hi el
nou Sector d'activitats
econòmiques. Durant el
procés de retirada de les
restes d'explosius i artille-
ria, s'han trobat restes
òssies humanes, probable-

ment de soldats que van
participar en la Batalla de
l'Ebre durant la Guerra
Civil. Aquesta troballa ha
requerit l'activació del pro-
tocol establert per la
Direcció General de
Memòria Democràtica. Els
treballs de desminatge,
adjudicats a l'empresa
Veolia, Servicios
Medioambientales, SL, es

fan en tres fases diferen-
ciades. Un cop finalitzada
la primera, que correspon
a la major part dels
terrenys del futur sector
industrial; caldrà desminar
el sòl corresponent a les
finques encara no adquiri-
des per INCASÒL, i final-
ment l'àmbit del tram del
barranc de Sant Vicent
que es recuperarà, i que

està situat al terme muni-
cipal de Corbera d'Ebre.
Durant les feines de retira-
da de les restes d'explo-
sius i artilleria, l'empresa
adjudicatària va trobar res-
tes òssies humanes. En
aquest punt es va activar
el protocol establert per a
les actuacions de recollida
de restes en superfície.
INCASÒL va posar en

coneixement de la
Direcció General de
Memòria Democràtica la
troballa de les restes dins
el sector de les
Camposines. Els respon-
sables de la Unitat de
Desapareguts i Fosses
Comunes, òrgan compe-
tent en matèria de fosses
comunes relacionades
amb la Guerra Civil i la
postguerra, es van des-
plaçar als terrenys on es
van localitzar les restes
per fer un primer reconei-
xement, i posteriorment,
el Consorci va encarregar
la recollida de les restes,
l'estudi antropològic de
les mateixes i el dipòsit
posterior a l'ossera del
Memorial de les
Camposines, seguint el
protocol establert per la
Direcció General de
Memòria Democràtica. La
majoria de fosses comu-
nes relacionades amb la
Guerra Civil que es localit-
zen a Catalunya són de
soldats. Amb el pas del
temps, i com a resultat del
canvi dels paisatges,
alguns dels enterraments
anònims que es van realit-
zar durant aquells anys
surten a la llum, quedant
part de les restes a la
superfície.

Apareixen noves restes humanes durant
el desminatge de les Camposines

El Consorci urbanístic
de les Camposines,
integrat per INCASÒl i
els ajuntaments de la
Fatarella, Corbera
d’Ebre, Gandesa Batea,
Bot Caseres, Mòra
d’Ebre i Vilalba dels
Arcs, ha trobat noves
restes humanes a la
zona de Camposines
durant la primera fase
de desminatge que han
dut a terme.

Els responsables del Departament de Desapareguts i Fosses Comunes es van traslladar a la zona

REDACCIÓ

Les Camposines (La Fatarella).
CEDIDA

Avui es celebra una nova
reunió per intentar arribar a
un acord entre l’empresa
INDO a Tortosa i els sindi-
cats representants dels 31
treballadors que seran aco-
miadats el proper 31 de
juliol. Durant aquesta reunió
està prevista una manifes-
tació dels treballadors fins
al nucli antic. Aquesta situa-
ció porta dies sent reivindi-
cada pels treballadors que

han realitzat diverses mobi-
litzacions recolzats per
C.C.O.O. i U.G.T., qui en
diverses declaracions realit-
zades la setmana passada
lamentaven  la poca involu-
cració de les institucions i
en especial de l’ajuntament
de Tortosa en aquesta
situació.  En relació a les
manifestacions realitzades
pel secretari d'organització
del metall de la UGT, Lluís
Calabuig, sobre la posició
de l'Ajuntament de Tortosa
vers el tancament de l'em-
presa INDO, l'alcalde ha
lamentat les crítiques per
«manca de suport» munici-

pal i les ha qualificat
d’«incomprensibles, més
encara venint d'aquest sin-
dicat». Ferran Bel ha afir-
mat amb rotunditat que des
de l'Ajuntament s’ha fet tot
el que estava a les seves
mans per evitar el tanca-
ment d'INDO, malgrat la
posició mantinguda per
l'empresa. D'aquestes
actuacions, el sindicat UGT
«n'és plenament coneixe-
dor», per la qual cosa l'al-
calde ha atribuit aquestes
declaracions a una possible
«descoordinació». 
Bel va anar més a lluny
plantejant la posssibilitat

que aquestes afirmacions
responen «a algú que vol
fer punts per alguna altra
qüestió, més política que

sindical, que no té res a
veure amb el sindicat ni
amb la defensa dels treba-
lladors». 

L’empresa INDO i els sindicats es tornen a reunir per tal
d’arribar a un acord sobre els acomiadaments del juliol

Mentre els treballadors continuen manifestant-se per reivindicar que l’empresa va bé, però marxar li resulta més beneficiós

REDACCIÓ

La familia del bomber mort
el passat 4 de febrer de
2009, el tortosí Fabián
Garcia, en un accident
laboral vol que es torni a
reobrir el cas perquè con-
sideren que el noi va morir
per les sis hores en les
que va estar atrapat junt
amb una companya, dintre
el camió que conduia. En
una zona enfangada, el
terreny va cedir i el camió
es va precipitar per un
barranc. El jove, de 30
anys, i la companya , van
quedar ferits i atrapats a
l'interior del vehicle. No
van ser rescatats fins al
cap d'unes sis hores ja
que no portaven cap vehi-
cle d'acompanyament,
com marca el reglament.
En el seu moment, el Jutjat
de Vinaròs, que va obrir
diligències davant un pos-
sible cas d'imprudència o
negligència no va trobar
indicis de delicte i va arxi-
var el cas.

La familia de
Fabian Garcia,

convençuda de la
negligència

Diumenge es va celebrar
I Cursa del Vent, cursa de
muntanya dels Reguers
inclosa dins del Circuit de
Curses de Muntanya de
les Terres de l'Ebre. La
prova, que organitza con-
juntament l'associació
Vent Fort i UEC Tortosa,
va comptar amb la parti-
cipació de 143 perso-
nes. Els guanyadors, en
l'apartat masculí, van
ser: 1.- Albert Giné Cid
(UEC Tortosa) 2.- Eduard
Bordera Quintana
(Extrem Team Tivissa) i
3.- Ramon Curto Geira
(Ind). La primera classifi-
cada en l'apartat femení
fou Lucía Caballero
Marcos (UEC Anoia), la
2a, Ana Belen Balagué
Castells (UEC Tortosa) i
la 3a Celia Callarisa Bel
(CEU Sudactiu).
En paral·lel a la cursa, es
va fer una marxa, de
caràcter no competitiu.

Els Reguers
celebren la 

I Cursa del Vent
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Amb la projecció del docu-
mental «Man on wire»
l'Associació Sociocultural
Tarambana clourà el cicle
«Mirades» que ha organit-
zat durant la temporada
2009/2010, a Amposta.
El passi es durà a terme
avui divendres, 14 de
maig, a les 21.30 de la nit,
al Casal municipal. «Man
on Wire» és una pel·lícula
documental britànica, de
l'any 2008, dirigida per
James Marsh i guanyadora
del Oscar al millor docu-
mental llarg. La pel·lícula
tracta sobre el passeig que
Philippe Petit va realitzar
l'any 1974 entre la Torres

bessones de Nova York i
està basada en el llibre de
Petit, "To Reach the
Clouds", recentment reedi-
tat amb el nom de «Man on
Wire». La pel·lícula presen-
ta moments de la prepara-
ció de l'esdeveniment i
mostra fotografies del pas-
seig, així com la recons-
trucció dels fets (amb l'ac-
tor Paul McGill en el paper
de Petit) i entrevistes
actuals als participants.
Phillippe Petit és un jove
fonambulista que a l'any
1974 va anar de la torre
nord a la torre sud del
World Trade Center sobre
un cable col·locat il”legal-

ment. 
El resultat és una pel·lícula
que suggereix la manera
d'entendre la vida per part
d'en Philippe i com va
afectar adquirir la temuda
fama després de demos-
trar la seva genialitat
durant una hora de pas-
seig. El documental va
participar en la secció de
documentals internacio-
nals del Festival de Cinema
de Sundance 2008, on va
guanyar el Gran Premi del
Jurat i el Premi de
l'Audiència al millor docu-
mental. Al febrer de 2009,
va guanyar el BAFTA a la
millor pel·lícula britànica,

l'Independent Spirit Awards
i l'Oscar al millor documen-
tal llarg. 
James Marsh (Truro,
Cornualla, Anglaterra) era,
abans de dirigir «Man on
Wire», més conegut per
haver dirigit la pel·lícula
«Wisconsin Death Trip»,
protagonitzada per Marcus
Monroe i Ian Holm. L'any

1998 va dirigir una pel·lícu-
la sobre el músic gal·lès
John Calli. 
El cicle de documentals
compta amb el suport de
l'Ajuntament d'Amposta i
del Departament de
Cultura i Mitjans de
Comunicació.

El gran Sabina tocarà a Deltebre a l’agost!

L'ajuntament de Deltebre i la pro-
motora de concerts Parrot Music
han presentat en roda de premsa el
concert que el cantant Joaquin

Sabina oferirà al municipi el proper 19 d'agost, en el marc
de la seva gira Vinagre y Rosas.

Demà dissabte, 15 de
maig, començarà a
Roquetes un curs d'inicia-
ció a la fotografia, que serà
impartit pel fotoperiodista
esportiu Antolí Ortiz al
casal de joves. Organitzat
per l'àrea de Joventut de
l'Ajuntament i adreçat a afi-
cionats al món de la foto-
grafia (amb formació prè-
via o sense), el curs forma
part de la programació
estable de formació conti-
nuada que té lloc al casal al
llarg de l'any i neix amb
l'objectiu que els assistents
treguin el màxim rendiment
a les seves fotografies tot
aplicant-hi els coneixe-
ments més bàsics. 
El curs prioritzarà l'apre-

nentatge a través de la
pràctica, per a la qual cosa
les classes tindran lloc al
casal de joves, però també
al carrer i al camp i en
horaris diversos, amb la
finalitat de poder treure
imatges tant diürnes com
nocturnes. Aquest curs d'i-
niciació a la fotografia, que
tindrà una durada de trenta
hores, tractarà temes tan
diversos com ara el funcio-
nament d'una càmera,
tipus d'aquestes, tècniques
de composició, lents i fil-
tres, el color, el blanc i
negre i la llum, retocs
bàsics de fotografia amb
programa informàtic o el
treball de camp (paisatge,
retrat, bodegó, fotografia
en moviment). 

Roquetes aposta per cursos de 
formació en  fotografia

REDACCIÓ

La quarta edició de
l’Espai del Jazz Jove dels
Països Catalans adreçada a
nous solistes o grups de
jazz residents als Països
Catalans que vulguin partici-
par dins la programació XVII
edició de la Mostra de Jazz
de Tortosa que tindrà lloc
del 28 de juny al 4 de juliol
de 2010 ja ha obert les ins-
cripcions. L’Espai de Jazz
Jove dels Països Catalans
és una iniciativa de l_orga-
nització amb l’objectiu d’ofe-
rir el festival com una plata-
forma per promoure artis-
tes poc coneguts aprofitant
el marc global de la Mostra
que, sovint, inclou músics

espanyols, d’arreu del món i
de les Terres de l’Ebre, però
amb poca presència de
referents de la resta d’in-
drets catalans, valencians i
balears. L’organització farà
una selecció entre les pro-
postes rebudes, abans del
1 de juny  de 2010, que for-
marà part de la programa-
ció de la XVII Mostra de Jazz
de Tortosa. 
En aquesta edició  l’Espai
Jazz Jove dels Països
Catalans amplia el nombre
de concerts i poblacions,
essent tots els concerts
programats a les comar-
ques de les Terres de l’Ebre
(Baix Ebre, Montsià, Terra
Alta i Ribera d’Ebre).

L’Espai del Jazz Jove, una 
plataforma de promoció

A partir de les 18 hores, el
dia estarà dedicat a la
Cultura amb sessions de
cinema clàssic, espectacles
per als més menuts, un con-
cert de cambra de l'Escola
Municipal de Música i un
altre de l'Associació 4 + 1, a
més d'una cercavil·la de
l'Escola i de la Banda de
Música. A les 21 hores hi
haurà una baldanada popular

que marcarà l'inici dels actes
vinculats a la 9a edició de
l'EBREMÚSIK. A partir d'aques-
ta hora es faran els concerts
dels guanyadors del concurs
de joves valors i a les 23.30

és prevista l'actuació de l'ex-
Último de la Fila. Els regidors
de Joventut, Emili Lehman, i
de Cultura, Joan Caballol,
van presentar ahir el progra-
ma d'activitats d'aquesta
festa músical i cultural.
L'EBREMÚSIK d'enguany arriba
a la recta final després que
vora 40 grups, la majoria del
Camp de Tarragona i alguns
de les Terres de l'Ebre, hagin
presentat maqueta al con-
curs. Els guanyadors de l'e-
dició d'enguany són el cuar-
tet de Cambrils EGO, que
s'emporten 2.000 euros de
premi i un concert al
Vendrell, ciutat amb la qual
l'Ajuntament de Tortosa ha
signat un conveni per pro-
moure joves valors musicals.
El segon classificat ha estat
el grup El Son de la Chama i
el tercer els Mighty Toxic
Boy. Dels vuit finalistes d'en-
guany, sis són del Camp de
Tarragona i els altres dos de
l'Ebre. Precisament per pro-

moure els grups de les nos-
tres terres, el regidor de
Joventut ha avançat que de
cara a l'edició de l'any vinent
es posa en marxa «un con-
curs dins del concurs», en

col·laboració amb altres
ajuntaments del territori,
amb un Premi Pua destinat a
reconèixer els músics
ebrencs al marge que també
puguin competir pel premi
final d'EBREMÚSIK. 
Emili Lehman durant la roda
de premsa, també va aprofi-
tar per afegir que aquest
concurs «està plenament
consolidat»; destacat la
bona afluència de públic als
vuit concerts previs a la
selecció final que es van fer
a la Sala Cool. 
El regidor va avançar que la
desena edició dels EBREMÚSIK

ja està oberta i que els aspi-
rants poden presentar les
seves maquetes musicals
fins al 30 de juny. Al juliol hi

haurà una primera preselec-
ció i durant els mesos d'oc-
tubre i novembre tindran lloc
els vuit concerts dels finalis-
tes. Pel que a
la celebració dels 15 anys
del Teatre Auditori Felip
Pedrell, el regidor de
Cultura, Joan Caballol va
explicar que s'ha escollit una
mateixa data per tal d'aprofi-
tar sinèrgies amb l'EBREMÚSIK,
després de recordar que
tots els actes previstos per a
la tarda del dissabte 5 de
juny són d'accés gratuït.
Caballol va afirmar que l'au-
ditori  ha esdevingut un equi-
pament públic de primer
nivell sense el qual “ara no
es podria concebre la cultu-
ra a la nostra ciutat”.

L’ex-Último de la fila, Quimi Portet,
l’Ebremúsik i l’aniversari del Pedrell

El guitarrista vigatà
Quimi Portet serà el
protagonista de la
festa que l’Ajuntament
de Tortosa ha organit-
zat per al proper 5 de
juny amb motiu del
lliurament dels premis
EBREMÚSIK i del 15é ani-
versari del Teatre
Auditori Felip Pedrell.

REDACCIO

Per a la propera edició d’Ebremúsik s’atorgaran
els Premis Pua una iniciativa adreçada a
potenciar els grups ebrencs.

«Un concurs dintre del concurs»

«Man on Wire» va
guanyar el Gran

Premi del Jurat i de
l’Audiència

Sundance’08

Portada del darrer disc de Sabina.
cedida

REDACCIÓ

El cicle «Mirades» s’acomiada
amb «Man on wire»
Tots els documentals que s’han passat durant aquesta
temporada han tingut un fort caràcter reivindicatiu.
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Possiblement el partit va ser
el reflex del que ha estat una
temporada per oblidar.
Calamitosa. I el final: un des-
cens a Primera catalana que
fins que ha estat una realitat
no s’ha pogut ser-ne cons-
cient reialment. Quedaven
esperances d’evitar el des-
cens directe i després estar
penjat d’un fil amb les pro-
mocions d’ascens. Era una
empresa complicada però la
il.lusió estava totalment
dipositada en aquesta possi-
bilitat. Diumenge, però, a les
set de la tarde, es va esvair

amb l’empat. Un drama
esportiu que, tot i que podia
passar, costa pair. Una tarda
dramàtica i un triomf que no
va arribar i que condemna a
la Rapitenca al desastre del
descens.
Les opcions van existir però
la Rapitenca no va saber
transformar-les. L’angoixa

de l’obligació va pesar en un
equip que va intentar-ho
però sense poder reaccio-
nar, víctima de la seua pro-
pia situació.
La vida continua i el presi-
dent i la directiva també,
amb ganes de reactivar un
club que ha estat els darrers
anys l’impuls de la il.lusió de

la localitat. 
Jordi Fabregat no segueix i
ja s’han començat a fer ges-
tions per trobar un nou
entrenador. El tècnic, que va
assumir les seues responsa-
bilitats, va anunciar diumen-
ge que, per al futur, la seua
intenció és no dirigir un
equip del grup V de la
Tercera divisió. Amb això
feia referència, com ja va
dir-ho després del partit a la
Pobla, a que part de l’esta-
ment arbitral d’aquesta cate-
goria, per actitud i decisions
mostrades cap a ell, impli-
quen un suposat conflicte
personal que no ha benefi-
ciat. I el raonament a la seua
decisió és per evitar que
pugui tenir continuïtat amb
un altre club del grup català.
En qualsevol cas, el balanç
sempre s’ha de fer al final i,
en aquest cas, aquesta tem-
porada a la Ràpita, no pot-
ser positiu. Més bé al con-
trari. 

Un cop dur

La Rapitenca va empa-
tar en la darrera jorna-
da del campionat, con-
tra el Prat (0-0). Havia
de guanyar per evitar el
descens directe, però
no va poder marcar
cap gol. 

UE RAPITENCA

La Rapitenca no pot guanyar el Prat (0-0) i acaba perdent la categoria, en la darrera jornada

M.V.

Una victòria evitava el
descens directe. No va

aconseguir-se i el Premià,
que va guanyar, és l’equip

que l’evita.
L’empat de la Rapitenca

davant el Prat comporta el
descens directe a la

Primera catalana, sis anys
després.

Descens directe

L’Amposta va acabar la lli-
ga amb un partit que va ser-
vir-li per gaudir-ne, al camp
del Reus (1-0). Els locals en-
cara s’hi jugaven les op-
cions de poder ser cam-
pions, amb el que això
significa a les promocions
posteriors. Però el gol de
l’Hospitalet, a Castelldefels,
va difumir les pretensions

dels reusencs. L’Amposta
va fer el seu partit i va ser
competitiu com ho ha estat
en una segona volta marca-
da per les adversitats. Al fi-
nal, el gol d’Ortega (minut
64) va decidir. 

L’Amposta ha estat desè,
una classificació digna i fruit
d’una temporada molt des-
tacable.

Les incògnites venen ara.

Ahir dijous va haver-hi una
trobada entre els tècnics i la
junta directiva. Es evident
que el tema pressupostari,
les opcions de poder ser un
altre cop competitius, deci-
diran. Aquí està la clau. I
l’Amposta no pot fallar en
aquest sentit. Hi ha sensibi-
litat al respecte. I un plante-
jament basat en l’austeritat,
que potser previsible, pot li-

mitar més encara.
Fran Artiga és molt proba-

ble que no es decideixi
aquesta setmana. Ni la vi-
nent. S’ha d’esperar. I els ju-
gadors es trobaran en una
tesitura similar, sent, alguns
d’ells, punt de mira d’un al-
tre club. 

Per tant, tot sostingut i a
l’espera en el CF Amposta.

Finalment, acabar dient
que el Reus jugarà la prime-
ra eliminatòria d’ascens a
Talavera, diumenge. El Tala-
vera l’entrena Albert Ferri,
un tècnic conegut al territo-
ri ebrenc. 

I ara què?
L’Amposta tanca una lliga brillant al camp del Reus (1-0)

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

Jordi Fabregat va reconèixer que  “l’ angoixa del darrer partit va pesar”.
ME

Ahir dijous, la directiva i el

tècnic Franc Artiga havien

de fer una trobada. És

probable que no hi hagi res

en clar fins d’aquí unes

setmanes, en un sentit o en

un altre.

Converses

El Tortosa va guanyar diu-
menge al camp del cuer, el
Mataró (1-2). La victòria era vi-
tal i va aconseguir-la amb els
gols de Víctor Ortiz i d’Hena-
res. El Mataró va quedar-se
amb nou a la represa i, tot i no
sentenciar, els ebrencs van su-
mar un triomf comode i, princi-
palment, important. Diumenge
vinent rebran el Sants (17 h).

Una altra victòria, ja els dei-
xaria estabilitzats a la zona

mitjana de la taula.
Albert Viñas, tècnic del Tor-

tosa, comentava que «hem fet
un gran pas amb aquestes
dues victòries seguides, da-
vant de rivals directes i en jor-
nades en les que han hagut en-
frontaments entre equips de la
nostra lliga que també ens han
afavorit». Viñas afegia que «no
es pot dir que estem salvats
de forma matemàtica però sí
que la situació ha canviat de
forma considerable. Ens hem

allunyat del descens directe i
de les possibles compensa-
cions. Cal dir que de la quarta
plaça per la cua també estem
distants i ara falta acabar d’a-
llunyar-nos de a cinquena.
També hem de considerar que
hi ha partits, en les jornades
que manquen, entre equips
d’aquesta zona de la taula. Per
tant, crec que, sent cons-
cients que encara hem de cer-
tificar la permanència, també
podem mirar per primer cop

des que estic al Tortosa, sent
optimistes, per lluitar per al-
tres objectius com potser aca-
bar entre els deu o dotze pri-
mers». La plantilla segueix
minvada per les baixes: «a Ma-
taró vam anar amb dotze efec-
tius en condicions de jugar.
Cal esperar per saber amb qui
podem comptar diumenge. Un
fet que, juntament amb l’insti-
tucional que viu el club i que,
lògicament, crea neguit , dóna
més mérit al que s’està fent». 

El Tortosa, a refermar la permanència
Ha sumat els sis darrers punts i diumenge vinent rebrà el Sants (17 h).

REDACCIÓ

CD TORTOSA

El Tortoa juvenil de Lli-
ga Nacional va perdre dis-
sabte contra el Castellde-
fels (2-4) i veu com no pot
sortir de la zona de des-
cens en la qual es troba
immers

Resten quatre jornades
i l’equip que entrena Jordi
Videllet ha d’afrontar-ne
dues fora (demà al camp
de la Gramenet, i al camp

de l’Espanyol) i a casa ha
de jugar amb el Lleida i
amb el Vic Riuprimer. La
situació, per tant, no és
gens fàcil tot i que l’acti-
tud i la il.lusió del tècnic i
dels jugadors permet te-
nir esperances.

De la categoria dir que
el Barça B, que entrena
Sergi Barjuan, ja és cam-
pió després d’imposar-se
al Vic Riuprimer per 2-0.

Complicat
El juvenil perd amb el Castelldefels (2-4)

REDACCIÓ

LLIGA NACIONAL JUVENIL

Són moments delicats a
la Ràpita. Molt. Un descens
sempre ho és. Un descens
que estava molt prop però
que semblava que ningú do-
nava per fet. I, al final, de la
forma més dura, ha arribat. 

Recordo fa uns anys
quan el Tortosa va perdre
dues categories seguides.
No s’hi comptava i, tot i que
s’acostava cada cop més,
fins que no es va consumar
el desastre no es va assu-
mir la realitat. No vull fer
comparacions. Però està
clar, com en aquell cas, que
han hagut errades que s’-
han d’intentar no repetir. 

A més de la situació
econòmica, que no ha
permès a la Rapitenca tenir
les alegries d’anys ante-
riors, han hagut massa ad-
versitats que no s’han sabut
reconduir, malgrat intentar-
ho. Una planificació orienta-
da amb un objectiu i que el
temps ha demostrat que no
ha estat bona, un canvi in-
comprensible de tècnic a la
setena jornada i un equip
que, amb una divisió exter-
na palpable, tampoc no s’ha
pogut unir el suficient. 

I ara? La directiva diu que
vol seguir per orgull i que s’-
ha de tornar a il.lusionar a
l’afició. Un fet que, lògica-
ment, és molt complicat a
curt termini. L’alternativa di-
rectiva que podia existir, en
principi, haurà d’esperar i és
que els seus suposats plan-
tejaments podien deixar en
evidència la situació actual. 

Sigui com vulgui, és legí-
tim i també s’ha de valorar
que és vulgui recuperar la
il.lusió. Ja es treballa i ja es
busca relleu a la banqueta.
L’eina inicial per poder aixe-
car un nou projecte.

Un descens
L’opinió de Michel

A la junta directiva li
queda un any de mandat i
«per orgull» tira endavant
i ja s’ha posat a treballar

gestionant el fitxatge d’un
nou entrenador per a la

temporada vinent.

Nou projecte
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Aquest divendres passat,
7 de maig, va celebrar-se
l’acte de cloenda de la pri-
mera edició d'EBRE LÍDERS,
organitzada per CANAL TE i
MÉS EBRE.
EBRELÍDERS, des de la seva
creació, ha tingut com a
punt diferenciador el fet
que heu estat vosaltres,
els lectors de MÉS EBRE i
els espectadors de CANAL

TE qui heu decidit qui par-
ticipava i qui guanyava. La
veritat és que va ser grati-
ficant veure tots els finalis-
tes a dalt de l'escenari, al
començar l'esdeveniment,
expectants i sabedors que
tan sols el fet d'estar allà
dalt ja volia dir alguna
cosa. Els finalistes repre-
sentaven els diferents
aspectes que fan que un
territori tingui identitat.

Així, vam trobar en la cate-
goria del Món Associatiu,
als projectes Aula, Camp i
Taula, Associació cultural
7 cervells i al guanyador,
l'Associació de malalts
d'Alzheimer de les TE; en
Gastronomia i Turisme, la
Taronja de Xerta va ser la
guardonada, però la
seguien, l'associació gas-
tronòmica Plat i Got amb
Amado Cebolla presenta-
dor del programa de la
cadena organitzadora,
Primentons i Tomates; en
la categoria Projecció
Cultural, les Quinquennals
d'Alcanar van endur-se el
guardó, convidant a tots
els presents i tothom a les
properes, però també tin-
gueren el seu moment
important Terrer Roig i per
segon cop Aula, Camp i
Taula; en Comerç Local,
Ferreteria Margalef va ser
reconeguda per davant de
Motos Cantó i Ferreteria

Garcia, però tots tres fina-
listes van estar molt con-
tents perquè ha hagut
gent que ha pensat amb
ells. Així arribàvem a la
categoria d'Empreses i
Indústria on Domipel, una
iniciativa de portar-te la
perruqueria a casa, agraïa
el guardó reconeixent que
d'alguna manera aquestes
iniciatives ajuden a donar-
se a conèixer d'una forma
més àmplia; en Esports el
jugador del Barça, Oriol
Romeu, finalment va
poder recollir en persona
el guardó i assegurar que
aquest premi l'ajudaria a
intentar fer-ho millor i a
esforçar-se més si cap; el
Club Twirling Tortosa
agraïa per la seva banda
la possibilitat que aquesta
iniciativa li plantejava de
cara a que la gent pugués
conèixer encara més
aquesta disciplina esporti-
va. I Ebrencs a l'illa
Reunion quedaven finalis-
tes però igualment il·lusio-
nats perquè més gent ha
sabut del seus reptes.
EBRELÍDERS també va con-
templar la Joventut tan
important per al futur. En
aquesta categoria els

guanyadors van ser 7 cer-
vells, una associació jove
amb un gran sentiment
d'equip. Tot i que d'alguna
manera guanyadors s'hi
podien sentir també, Pau
Folqué i Vicky Maigí, tots
dos finalistes en aquesta
categoria. Però si totes
les categories tenien la
seva importància cadascu-
na en un camp determinat,
van haver-ne dues espe-
cialment importants i emo-
tives, aquestes van ser
d'una banda Maior de
l'Any, on dos dels finalis-
tes ja no es troben entre
nosaltres, el doctor
Manuel Vilà i el senyor
Lluís Millán, amb el tercer
finalista el senyor Enrique
Viñas, d'aquestes tres per-
sonalitats es podria parlar
durant molta estona per-
què cadascun amb ja
molts anys recorreguts ha
aportat coses brillants a la
nostra societat ebrenca,
ja hagi estat en el món de
la medicina, de l'ensenya-
ment o a nivell esportiu.
En aquesta categoria el
guardonat va estar el sen-
yor Millán, a qui tothom li
va adreçar paraules molt
emotives recordant-lo, en

especial sa filla qui en un
moment donat l'emoció no
li va permetre gairebé aca-
bar el seu discurs. Però
he parlat de dues catego-
ries especialment impor-
tants. Si una era la de
Maior de l'Any, sense
dubte l'altra és la d'Ebrenc
de l'Any, una candidatura
que pretén reconèixer la
tasca ben feta i una perso-
nalitat que no passa desa-
percebuda. En aquesta
categoria, els finalistes
foren d'una banda, Pilar
Andreu, Directora del
Departament d'Interior a
les Terres de l'Ebre; Sergi
Saladié, Coordinador Anti
Cementiri Nuclear, i la
guardonada Amparo
Pérez, regidora de cultura
per ICV a l'Ajuntament de
la Ràpita. Però tots tres
tenen una manera de fer i
treballar que s'ho merei-
xien, almenys ser finalis-

tes en aquesta categoria.
Ara de tot això ja ha pas-
sat una setmana, on que-
den els nervis, els plors i
les emocions? Al record, a
la memòria perquè la sen-
sació va ser tan positiva
que val la pena tots
aquells que ho vam viure
de no oblidar-ho i recor-
dar-ho per a l'any vinent, ja
que EBRELÍDERS tornarà.
Aquest cop per passar-ho
igual de bé o millor en
aquest cas en un altre
municipi del nostre
Territori, ja que aquests
premis estan pensats per
ser uns premis de totes
les Terres de l'Ebre i
reconèixer la tasca de tot
aquells milers de perso-
nes que treballen dia a dia
per un món millor i que
molts cops no els coneix
ningú!
La propera cita serà a
Deltebre, l’any vinent.

Valoració molt positiva de  
la primera edició d’EBRELÍDERS

L’Auditori Felip Pedrell de Tortosa fou l’escenari, divendres passat, de l’acte que va tancar la primera edició dels Premis EBRELÍDERS.

Cedida

Tots ells van seguir l’esdeveniment dalt de

l’escenari, esperant el moment de conèixer el

guanyador de cada categoria

26 finalistes... 9 guanyadors

Aquestes han estat les categories més emotives.

Reconeixent l’esforç de tota una vida i el

treball ben fet de persones més joves.

Maior i Ebrenc de l’Any
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El CRACK , especial EBRELÍDERS
L’ENTREVISTA

AMPARO PÉREZ ESPARZA, ADVOCADA I REGIDORA DE CULTURA A L’AJUNTAMENT DE LA RÀPITA

Aquest passat divendres
7 de maig, l'Auditori
Felip Pedrell de Tortosa
acollia la Primera Edició
dels Premis EBRELÍDERS,
uns premis que, com
hem vingut explicant des
del moment de la seva
creació, els atorguen les
persones; ha estat la
gent qui ha decidit els
candidats i qui després
ha lluitat per a que el
que ells consideraven
mereixedor s'alçès amb
el guardó. Tots els guar-
dons han estat especials
(deu en total) però
l'Ebrenc de l'Any repre-
sentava el reconeixe-
ment més gran dels pre-
mis. Tres van ser els
finalistes que hi van
optar. D'una banda, Pilar
Andreu, directora del
departament d'Interior a
les Terres de l'Ebre, una
dona que deixava
recentment els llibres ja
que és mestra per arris-

car-se en el món de l'ad-
ministració i en un
departament que de per
sí sembla poc femení
però que poc a poc
Andreu l'hi va donant
forma; Sergi Saladié,
finalista per la seva lluita
des de la CANC
(Coordinadora Anti
Cementiri Nuclear) i la

guanyadora: Amparo
Pérez, una advocada,
posada en política,
mare, filla i dona a qui
dir el que pensa la fa lliu-
re. A ella ha estat dedi-
cat el CRAK DE LA SETMANA.
Més Ebre: Abans del 7
de maig, parlàvem amb
tu i estaves molt conten-
ta però molt sencera,
què va passar pel teu
cap el dia de la Gala en
el moment de rebre el
premi? Ens vas emocio-
nar i a l'hora patir, com
et vas sentir?
Amparo Pérez: Jo
estic acostumada a par-
lar en públic. Tinc facili-
tat de paraula però allò
va ser diferent a tot. Em
vaig sentir emocionada i
també afalagada imme-
rescudament per un
premi que té molt de sig-
nificat. Com a rapitenca
per a mi era  un orgull
que aquell dia es recone-
guessin les trajectòries

de dos rapitencs: tota
una vida de treball i dedi-
cació del Sr. Millàn i la
meva curta tasca políti-
ca pel territori. Dos
extrems reconeguts en
uns mateixos premis. Et
semblarà exagerat però,
davant del micro, en
aquell precís instant, va
passar pel meu cap la

meva vida. Molts
records, els d'infantesa
al Poblet, amb melangia
i nostàlgia, i molts
moments molt durs i difí-
cils durant la carrera a
Barcelona i, sobretot, el

que em va fer emocio-
nar, el de la meva mare.
ME: Durant els teus
agraïments en tot
moment feies referència
a la importància de l'e-
ducació que et donen

els pares? Per què consi-
deres que és tant impor-
tant? T'agradaria que
els teus fills t'adrecessin
les mateixes paraules el
dia de demà?
AP: L’educació ho és tot
en una persona. És el
que la fa lliure, el que la
fa forta, independent.
Per a poder pensar per
tu mateix, saber elegir el
teu camí a la vida, saber
triar les persones que
t'han d'acompanyar, fa
falta educació. Sí, m'a-
gradaria, el dia de
demà, ser mereixedora
d'aquestes paraules,
significaria que sóc
digna filla dels meus
Pares.
ME: Un detall curiós del
vestit que vas escollir
per a la cerimònia, va
estar un complement,
les sabates, tenia algun
missatge el color?
AP: Ja, Ja. Si. Les va
triar el meu perruquer,
Joan, i l’esteticiene,
Karina. Eren el punt
femení i també agosa-
rat. Jo sóc molt coque-
ta.
ME: On has posat el
premi?
AP: A primera línia.
Presidint el meu des-
patx. 
ME: Animaries a la gent
a participar en la prope-
ra edició d'EBRELÍDERS?

Per què?
AP: I tant. És una expe-
riència molt bonica. A
més et fa recapacitar i
pensar en moltes coses
i t'ajuda a continuar
voler millorar com a per-
sona i com a professio-
nal.
ME: Què consideres que
s'ha de tenir per ser
EBRELÍDER?
AP: Primer algú que et
proposi. Ara més en
serio, crec que has d’es-
tar segur d'allò que esti-
guis fent. Has de tenir
seguretat i decisió i
invertir totes dues vir-
tuts en treballar per la
teva Terra. Ha de ser
una actitud davant la
vida, però, si us plau,
que no es confongui ni
amb prepotència ni amb
l’arrogància. No.
Aquesta seguretat i deci-
sió de la que jo parlo
ens l'ha d'haver donat el
treball, l'esforç, l'expe-
riència, l’haver plantat
cara a les adversitats i
sobre tot la humilitat i la
capacitat d'estimar. 
ME: I per últim cap on et
decantes més cap a l
‘Ebre o cap al Líder?
AP: Sempre cap a
l'Ebre. 

Moltes gràcies.
Felicitats i fins aviat.

«Et semblarà exagerat però davant del micro, en
aquell precís instant, em va passar pel cap tota la
meva vida, els moments bons i també els dolents»

Què vas pensar en agafar el guardó?

«Primer algú que et proposi i després estar
segur d’allò que estàs fent a la vida. S’ha de
tenir seguretat i decisió i treballar pel Territori»

Què s’ha de tenir per ser EBRELÍDER?
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L’Ascó va golejar el cuer, l’Icomar (1-5) i, d’aquesta manera, refer-
ma la inèrcia positiva de les darreres jornades en les que ha
comptat els seus partits per victòries. Toni Calafat (3), J. Antonio
i Oscar van marcar els gols dels de Cotaina que, darrerament,
han pogut ser també regulars fora de casa i es mantenen en la
quarta plaça, a sis punts de la segona. Per tant, com l’Alcanar, op-
cions encara tot i que aquestes són bastant complicades quan
manquen nou punts en joc.

El Gandesa, per la seua part, no ha pogut reaccionar i va per-
dre a Cambrils (3-2). No ha pogut encadenar victòries en la sego-
na volta i acabarà prou distanciat de la possibilitat de lluitar per
les primeres places com podia ser el seu objectiu a l’inici. 

L’Ascó es manté ferm en el darrer
tram de la lliga i és quart

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La setmana passada informàvem de l’estat anímic del CD la Cava
després de la derrota en temps afegit a Bítem i de l’annex del col.le-
giat d’aquell duel que encara el minvava més. El pichichi Nico, també
ho era després de setmanes jugant lesionat. Per tant, Nico, Mario,
Pier, David Cid i Berkamp eren les absències d’un equip que, com ha
estat habitual en moltes jornades, va alinear tres juvenils en l’onze ini-
cial. Segons Robert Cantó, «vam estar ben posats i vam gaudir de les
ocasions i les situacions de gol per entrar en el partit i merèixer algu-
na cosa més. Però el Reddis l’únic que puc dir és fou molt efectiu. En
qualsevol cas, el resultat fou del tot inflat. El 0-3 no fou just». Final-
ment, la indignació és més gran en saber la sanció, per l’annex de Bí-
tem, a Mario: 15 partits. «Es increïble i lamentable que pugui passar
això, sense ser cert. I, a més, recordant que allí estava el delegat
ebrenc del comitè tècnic d’àrbitres. I res s’ha canviat».

El CD la Cava, minvat per les baixes,
no pot amb un Reddis efectiu 

PRIMERA REGIONAL

La setmana passada, la Federació Catalana de Futbol, va apro-
var una reestructuració del futbol regional que tindrà efecte a par-
tir de la temporada 2011/12. Una proposta que ja estava sobre
la taula des de fa uns anys quan l’expresident, Jordi Roche, va ex-
posar una modificació en la nomenclatura de les categories, que,
en el futur, seran anomenades catalanes.

La Primera ja existeix i, actualment, des d’aquesta fins a la Ter-
cera regional, n’hi ha cinc. Amb la reestructuració, estarà la Pri-
mera (amb dos grups), la Segona (amb sis), la Tercera i la Quar-
ta. Per tant, l’any vinent hi haurà més ascensos de Preferent a la
Primera catalana per a poder fer els dos grups d’aquesta cate-
goria, un fet que serà un al.licient per una categoria, la Preferent,
que porta anys en el centre del debat sobre la seua existència.  

Reestructuració a partir de la
temporada 2011/12

REDACCIÓ

ACTUALITAT

L’Aldeana no perdona en el tram de la competició més decisiu
i en el que pot recuperar el terreny perdut. I és que aquest tram
és decisiu perquè juga contra rivals directes a la part baixa de
la taula. I ho és per poder sortir-se’n. De moment s’allunya del
descens directe i, a la vegada, també ho està fent de les com-
pensacions que poden existir. Per aquest motiu el triomf de diu-
menge, a la Canonja (0-4), va ser contundent i amb doble valor.
L’Aldeana està aquatre punts delconjunt dela Canonja, equip en
dinàmica negativa i afectat pels problemes que viu. Per tant, els
ebrencs que s’acosten a la tretzena plaça. Gabi (2) i Rafel (2)
van fer els gols. Aquest darrer, emocionat, els va dedicar al seu
germà Josep. L’Aldeana rebrà demà el Torredembarra.

L’Aldeana goleja la Canonja i
s’acosta a la tretzena plaça

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona va avançar-se aviat amb el 0-2 (Geira i Albert) i va am-
pliar la diferència amb el 0-3, obra del propi Albert. El partit va es-
tar obert i el Valls va reduir distàncies amb l’1-3. No obstant, l’Ull-
decona va poder decidir «a la represa vam gaudir d’altres opcions
en una fase en què ens vam trobnar comodes i vam saber llegir
el partit», deia Rogelio Figueres, tècnic del conjunt ebrenc. Yassi-
ne va establir l’1-4 que semblava que sentenciava. Però no va ser
d’aquesta manera i és que el Valls va recuperar-se amb el 2-4 i
amb un tercer gol, de penal, en temps afegit. Però va ser fins
aquí. Els Valls, amb dues derrotes seguides, es distancia de l’as-
cens i l’Ulldecona, amb dos triomfs, suma 50 punts. Tot i les ad-
versitats, acaba en una bona situació la lliga. 

L’Ulldecona referma la seua
recuperació amb un triomf a Valls

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc, en plena ratxa,
visitava diumenge el líder, l’O-
límpic Can Fatjó. Els de Rubí
podien ser campions fins i tot
perdent el seu partit (així ha-
gués estat) però no van con-
fiar-se i, enmig d’un ambient
festiu, van decidir el primer
matx-ball que van tenir per po-
der fer-ho. Malgrat el 6-1 final,
el duel fou igualat en el primer

temps, període en què els lo-
cals van avançar-se amb l’1-0 i
en el que van disposar de dues
opcions per haver ampliat l’a-
vantatge. No obstant, no va
ser d’aquesta forma i el Roque-
tenc, encara ben posat, va
acabar empatant poc abans
del descans amb un gol de Tru-
llen que va aprofitar un rebuig
després d’una jugada de De la
Torre. Però a la represa no hi

hauria història. El penal, que va
suposar expulsió de Moisés, i
el posterior 2-1, van traure del
duel al Roquetenc que no va
respondre a la imposició del
campió. Dos gols locals gaire-
bé seguits van sentenciar amb
el 4-1. No va haver-hi més
història. 

El Roquetenc torna a les po-
sicions de descens directe. No
obstant, hi ha set equips sepa-

rats de tres punts. Per tant, les
opcions d’evitar les darreres
les últimes cinc places, és
existeixen. Per això només val
el triomf contra el Catllar,

demà dissabte (16.30 h).
El desplaçament posterior

serà al camp del Vista Alegre,
equip que es jugarà la promo-
ció. La conclusió és que s’ha
de guanyar a casa i esperar.
Serà important recuperar-se
de la golejada a Rubí i seguir
lluitant. 

Amb la reestructuració que
s’aveina, és interessant poder
salvar la categoria. 

Nando Crespo (amb les
imatges de Canal TE) va lliurar-
se d’una possible sanció i va ju-
gar a Rubí.

Oblidar i pensar en el proper partit
El Roquetenc va caure golejat al camp del campió (6-1) 

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

El Remolins-Bítem, líder, va
fer un altre pas endavant en
vèncer al camp de la Sénia (2-
3). Els seniencs van jugar
amb molta intensitat i van ven-
dre molt cara de la derrota so-
bre un terreny irregular i tou
per la pluja que no va benefi-

ciar a ningú. Els del Montsià
van avançar-se en dues oca-
sions però el Remolins-Bítem,
superant una altra prova, van
remuntar a la represa amb els
gols de Sergio Ruiz i del pichi-
chi Marc Baiges, que també
havia fet el primer gol.

Un triomf que dóna autode-
pendència al conjunt de Na-

cho, a manca de tres jorna-
des. Tres finals. 270 minuts
per a fer història. De fet, es-
tan a només un punt d’asse-
gurar la promoció d’ascens

Pel camí, partits encara
compromesos. Sense anar
més lluny, demà dissabte. Un
derbi contra el Catalònia en el
que els jesusencs buscaran

refer-se de les darreres cinc
derrotes. 
S’ha de tenir en compte que
en la jornada següent rebran
el Reddis. 

Per tant, 270 minuts i mol-
ta il.lusió a Bítem perquè falta
menys per poder fer història.
Es un gran somni per un club
modest.

El Remolins-Bítem, líder, rebrà el
Catalònia, demà dissabte (18 h)

Els de Bítem, que van vèncer a la Sénia (2-3), depenen d’ells

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Ja fa setmanes que comen-
tem la trajectòria excel.lent de
l’Alcanar en aquesta segona vol-
ta. Es el tercer equip, en aques-
ta segona ronda, que més punts
ha sumat després del Reddis
(primer) i Remolins-Bítem. Són
nou jornades les que porta l’e-
quip de ‘Txiki’ Estellé sense per-
dre, amb set victòries. Diumen-

ge va aconseguir-la al camp de
l’Ampolla (1-2), en un partit mar-
cat, com la resta de la jornada,
per la pluja. L’Alcanar va
avançar-se amb un gol de Toni i,
d’entrada, tot i una ocasió de Ta-
larn, amb un tret al pal, va con-
trolar el partit fins els darrers
deu minuts del primer temps
quan l’Ampolla va gaudir de més
profunditat i va empatar arran

d’una jugada per l’esquerra de
Paco Casas, amb molta qualitat.
Però a la represa, els canareus
van recuperar el control i van im-
posar-se amb un gol de Saül.
L’Ampolla ho intentava però sen-
se la claredat i la força suficients
per superar l’entramat defensiu
d’un Alcanar ben armat, amb Ro-
dri posant la resta amb segure-
tat a la porteria. Els del Montsià

gaudirien de la darrera opcioó
amb un penal que Mata va atu-
rar-li a Saül, jugador que l’havia
provocat amb una jugada sensa-
cional.  L’Alcanar, en festes, rep
demà el Valls. Es tercer a sis
punts de la segona plaça. Per
tant, tot i que complicades, té
opcions. Destacar que l’objectiu
del seu projecte s’ha complert i
que ho ha fet amb brilantor. 

L’Alcanar puja a la tercera plaça
Demà, en festes, rebrà el Valls, cinquè classificat (17 h)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Trullen va marcar el gol, diumenge.

ME

Hi ha set equis, implicats
en la lluita per la
permanència, que estan
separats de 3 punts. El
Roquetenc rebrà el
Catllar, demà (16.30 h).
No es pot fallar.

Una nova final

El Catalònia, que fa cinc
jornades que no puntua,
s’ha d’enfrontar als dos
primers classificats

Jutge



DIVENDRES 14
DE MAIG
DE 2010 17

diarimés
ebreesports

www.mesebre.cat
esports

Es un tema conegut els darrers anys en el nostre futbol i més
quan arriba la recta final de la temporada. En alguns casos pot
semblar una mesura de força per incorporar nous directius però
a Santa Bàrbara ja s’ha comprovat en altres èpoques que podria
no ser només això. I enguany hi ha membres de la directiva que
tornen a acusar desgast per la gestió del club i que han avisat
que «si no hi ha un parell d’incorporacions a la junta, per compar-
tirla feina existent durant una temporada, hi ha directius que po-
den plantejar-se no seguir». D’aquesta forma, caldrà esperar per
veure com queda la situació i si aquests directius apareixen i el
club de la plana continua endavant. A falta de concretar això, la
planificació esportiva per al futur queda aturada.

La junta del S. Bàrbara no seguirà si no
hi ha més incorporacions de directius

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Roquetenc va guanyar dissabte el Benissanet (3-1) i, d’a-
questa manera, ja és equip de la Segona regional, a manca
de quatre jornades. Una bona feina de la plantilla i també del
seu tècnic, Jordi Ponce. Toni, Barberà, Gerard i Bruno van
marcar els gols del Roquetenc. D’altra banda, el Flix, segon
classificat, va golejar el Vilalba i va fer un pas endavant molt
important (0-4). Està a cinc punts del quart que a hores d’ara
és el Móra la Nova, equip que en un duel molt important, dis-
sabte, va perdre a casa contra el Tivenys (0-2). Els d’Arnau
són ara tercers pel goleravege. Pau, amb dos gols, va deci-
dir a la segona meitat quan els de Tivenys van estar millor.
Demà, un altre duel clau en aquesta lluita: el Tivenys rebrà al
cinquè, el Campredó. L’ascens estarà en joc.

El Roquetenc ja és nou equip de la
Segona regional (3-1)

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

El Jesús i Maria va tornar a ser letal en els primers minuts
quan Iku aprofitava un rebuig de Monteverde, porter del Ca-
marles. Amb l’1-0, el partit va obrir-se si bé els de Torres
van gaudir del seu control i van encarrilar-lo amb un altre gol
d’Iku, amb una posició acrobàtica dins l’àrea rival. D’esque-
na a porteria, era la única forma que tenia per marcar. L’as-
túcia del jugador partidalenc va comportar-li rematar d’a-
questa forma i aconseguir el 2-0. El Camarles, per la seua
part, val a dir que no va especular i queva tenir les seues
arribades intentant jugar a futbol i, per aquest motiu, afavo-
ritnt que es veiès un partit distès i amb alternatives. Els ca-

El campió supera el Camarles amb un
‘hat-trick’ d’Iku (3-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

marlencs van presentar fins a vuit juvenils, un fet que és un
reconeixement a la seua labor amb els planters, en els da-
rrers anys. 

A la represa va seguir la mateixa tònica fins que Iku, amb
una canonada amb la seua cama dreta, afusellava el porter
rival i obtenir el 3-0.

El campió es manté com l’equip més golejador (amb 97)
i és el menys golejat, juntament amb l’Horta.

El Camarles, per la seua part, és vuitè amb 48 punts. En
la propera jornada, demà dissabte, el Jesús i Maria visitarà
el Masdenverge, equip que busca apuntalar la permanència.
Per la seua part, el Camarles descansarà en la jornada vi-
nent en la que s’havia d’enfrontar al filial de l’Aldeana, equip
retirat i, per tant, els tres punts seran per al conjunt de Bar-
bosa. El davanter Maneletja fa unes jornades que no juga
amb el Camarles.  

El passat dissabte 8 de maig es va disputar la última jornada del
campionat comarcal de Futbol-7 Prebenjamí del Baix Ebre dels
Jocs Esportius Escolars 2009-2010 on han participat un total
de 20 equips. La final, que van jugar-la el CD Roquetenc A” i El
Perelló, va guanyar-la l'equip de Roquetes als penals després d’a-
rribar-se al final del partit amb empat a tres gols.

El CD Roquetenc A guanya el campionat
Comarcal de Futbol-7 prebenjamí

REDACCIÓ

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS

Alba Simón té 18 anys i és una jugador del CH Amposta. Ha
estat convocada per la concentració de la selecció espanyo-
la júnior per a disputar la fase de classificació per al campio-
nat del Món sub 20. Del 21 al 23 de maig es jugarà aques-
ta fase a Mónovar, Alacant. Únicament, el primer del grup
tindrà el passaport per al Mundial que es celebrarà al juliol.
Cal destacar que és la única jugadora catalana que estarà
amb el combinat estatal, un fet que és un orgull per la jove
jugadora i, a la vegada, també ho és per al handbol ebrenc,
en general, i per l’ampostí, en concret. 

La jugadora d’Amposta, Alba Simón,
amb la selecció espanyola Júnior

REDACCIÓ

HANDBOL

Un membre de la junta de l’Handbol Tortosa exposarà en l’as-
semblea de socis de la Federació Catalana, demà dissabte, la
proposta de «matisació de la Norma 80». A través d’aquesta
norma, el Centre Esports Tortosa va fer una reclamació d’una
compensació econòmica al CH Tortosa per drets de formació
de jugadores. Un afer que està pendent del veredicte
d’Apel.lació. La proposta de l’Handbol Tortosa passa perquè
aquests drets siguin aplicables en el cas que documentalment
es pugui demostrar el cost econòmic per al club de formació. 

Proposta del CH Tortosa a la
Federació per a matisar la ‘Norma 80’

REDACCIÓ

HANDBOL

Prebenjamí del Perelló.
Cedida

Prebenjamí del Roquetenc.
Cedida

Albert Montañés és gran.
Com ja he dit en altres oca-
sions, un orgull per a les
Terres de l’Ebre. I el seu
triomf contra Federer, el
número 1 del món, a les
semifinals d’Estoril, ens va
fer vibrar i sentir-nos plens de
satisfacció. I és que el tennis,
amb el rapitenc com a refe-
rent, s’ha convertit en un
esport que disposa d’un
ampli seguiment. 
Això ja va ser el màxim. Però,
a sobre, Albert va guanyar la
final quan jugava a la Final a
casa del rival, Frederic Gil. El
rapitenc es troba comode a
Estoril i va revalidar el títol
que ja havia obtingut l’any

abans. En quatre sets, va
vèncer i va obtenir el quart
títol de l’ATP. Va ser ambiciós
i no va tremolar-li el pols.
Estoril va posar-li la corona. A
les Terres de l’Ebre és el nos-
tre idol. Gràc ies
Albert. D’altra banda el juga-
dor ebrenc, amb una lesió a
l’abductor, cal dir que va
estar condicionat en el
Màster 1000 de Madrid,
aquesta setmana.

Rei a Estoril
Montañés guanya a la final a Frederic Gil

REDACCIÓ

TENNIS

El rapitenc, a les
semifinals, va imposar-se
al número 1 del món,
Roger Federer.

Semifinals

El Perelló no va perdonar al camp del filial del Remolins-Bí-
tem (1-4) i, d’aquesta forma, segueix en la segona plaça. Els
locals lluiten per fugir de la zona de descens. Pulgarin va mar-
car pels de Bítem; Franc Moreno (3) i Narcís, pel Perelló. Els
de Harry rebra el Vilalba. Tenen autodependència.  

El Perelló no falla a Bítem

Segona plaça en joc

Després de la fase prèvia, durant aquesta setmana s’-
ha disputat el torneig fins arribar ja a la seua recta final.
Avui divendres (18.30 hores) tindrà lloc la final de dobles
(hi juga Montse Blasco) i el diumenge (12 h) serà la Gran
Final. Demà la tarda, les semis.

XX Torneig Internacional de Tennis Femení Ciutat de  Tortosa

TENNIS FEMENÍ

«L’Olímpic ha estat, tècnicament, el millor equip que hem vist»,
deien des de Santa Bàrbara. Els morencs van imposar-se (2-3) i se-
gueixen empatats a punts amb el Perelló. En la propera jornada
afronten un partit clau davant d’un rival directe, el Pinell. Les op-
cions de tots dos passen aquí. L’Horta estarà a l’expectativa. 

Olímpic-Pinell, decisiu
Segona plaça en joc

Montañés va guanyar a Estoril, el cap de setmana passat, per segon cop seguit.
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Batea-Rem. Bítem (17.30 h)
Masdenverge-Jesús Maria (18 h)

Horta-Rapitenca (18 h)
diumenge

Olímpic-Pinell (16 h)
Ametlla-S. Bàrbara (17 h)
Deltebre-Corbera (16 h)

Amposta-Benifallet (17 h)
Perelló- Vilalba (17 h)

RESULTATS
31a jornada Segona regional

Rem. Bítem-Perelló 1-4

Aldeana (retirat)-Batea 0-3

Corbera-Ametlla 5-3

Horta-Deltebre 6-0

Amposta-Rapitenca sus

Benifallet-Vilalba 2-3

Jesús i Maria-Camarles 3-0

Pinell-Masdenverge 3-0

S. Bàrbara-Ol. Móra d’Ebre 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 31 97 34 82

2. Perelló     31 71 43 63

3. Olímpic 31 65 37 63

4. Pinell 31 64 38 59

5. Horta 31 62 34 58

6. Ametlla 31 57 43 54

7. Batea 31 57 38 50

8. Camarles 31 49 56 48

9. S. Bàrbara 31 67 46 43

10. Corbera 31 59 53 41

11. Deltebre 31 54 57 39

12. Amposta 31 47 49 38

13. Rapitenca 31 61 53 36

14. Masdenverge 31 33 56 29

15. Vilalba 31 35 62 28

16. Benifallet 31 49 73 26

17. Rem. Bítem 31 38 73 23

18. Aldeana (retirat) 31 20 140 3

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Tivenys-Campredó (19 h)
Tivissa-Torre Espanyol (18 h)

Flix-Roquetenc (20 h)
Ulldecona-Jesús i Maria (16 h)

Arnes-Rasquera (17.30 h)
diumenge

Fatarella-Móra la Nova (17 h)
Godall-Atlas (17.45 h)

Benissanet-Alcanar (16 h)
Ginestar-Catalònia (16.30 h)

RESULTATS
30a jornada Tercera regional

Roquetenc-Benissanet 3-1
Móra Nova-Tivenys 0-2
Campredó-Godall 1-0
Jesús i Maria-Arnes 2-0
Alcanar-Ulldecona 4-2
Catalònia-Fatarella    5-1
Rasquera-Ginestar 2-2
Atlas Tortosa-Torre Esp. 3-0
Tivissa-Flix 0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 30 83 34 69

2. Flix 30 83 39 62

3. Tivenys 30 78 40 57

4. Móra Nova 30 50 27 57

5. Campredó 30 54 29 56

6. Alcanar 30 50 35 53

7. Ginestar 30 79 47 52

8. Godall 30 63 49 51

9. Catalònia 30 54 42 47

10. Benissanet 30 45 47 42

11. Atlas Tortosa 30 48 41 40

12. Tivissa 30 56 70 39

13. Fatarella 30 44 70 33

14. Rasquera 30 54 77 31

15. Arnes 30 38 68 24

16. Ulldecona 30 40 63 22

17. Jesús i Maria 30 37 87 19

18. Torre Espanyol 30 20 111 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

R. Bítem-Catalònia (18h)
Reddis-la Sénia (17 h)
Alcanar-Valls (17 h)

Aldeana-Torredembarra(18 h)
diumenge

Ulldecona-la Cava (16.30 h)
Ascó-Ampolla (16 h)

Hospitalet-Icomar (17.45 h)
Gandesa-Canonja (16 h)

Cambrils U-Vilaseca (12 h)

RESULTATS

31 jornada, Primera regional

Icomar-Ascó 1-5

Canonja-Aldeana 0-4

Cambrils U-Gandesa 3-2

Torredem.-Hospitalet 4-2

Valls-Ulldecona 3-4

Vilaseca-Catalònia 2-0

la Sénia-Rem. Bítem 2-3

la Cava-Reddis 0-3

Ampolla-Alcanar 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 31 89 48 66

2. Reddis 31 74 33 64

3. Alcanar 31 66 38 58

4. Ascó 31 64 41 58

5. Valls 31 67 48 58

6. la Cava 31 64 45 56

7. Ulldecona 31 58 56 50

8. Gandesa 31 57 48 48

9. la Sénia 31 47 42 45

10. Catalònia 31 64 45 41

11. Torredembarra 31 50 56 41

12. Ampolla 31 40 47 37

13. Canonja 31 41 65 37

14. Aldeana 31 42 58 33

15. Cambrils U 31 40 75 28

16. Vilaseca 31 27 54 26

17. Hospitalet 31 36 65 26

18. Icomar 31 29 91 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Roquetenc-Catllar (diss 16.30 h)

Alcarràs-Cambrils

Torreforta-Sant Ildefons

Horta-Camp Clar

Pub. Cases-Vista Alegre

Martorell-Ol. Can Fatjó

Canyelles-Mollerussa

Viladecans-Morell

Cervera-Sitges

RESULTATS

32 jornada, Regional preferent

Camp Clar-Alcarràs 2-2

Vista Alegre-Horta 2-0

Catllar-Pub Cases 0-0

Ol. Can Fatjó-Roquetenc 6-1

Sant Ildefons-Martorell 5-1

Mollerussa-Torreforta 0-2

Cervera-Viladecans 0-3

Sitges-Cambrils 1-2

Morell-Canyelles 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 31 69 31 74

2. Horta 31 52 19 60

3. Vista Alegre 31 65 38 60

4. Sant Ildefons 31 64 46 48

5. Cervera 31 47 46 48

6. Pub. Cases 31 51 55 46

7. Catllar 31 40 54 44

8. Torreforta 31 39 32 43

9. Canyelles 31 58 64 43

10. Mollerussa 31 49 53 40

11. Alcarràs 31 43 45 39

12. Cambrils 31 42 44 39

13. Morell 31 39 42 38

14. Camp Clar 31 52 54 37

15. Roquetenc 31 38 48 37

16. Viladecans 31 36 47 37

17. Sitges 31 41 49 35

18. Martorell 31 32 90 6

Regional preferent

Una acció del partit entre l’Ampolla i l’Alcanar, de diumenge.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

L’Alcanar, que porta nou
jornades seguides sense
perdre, va guanyar a
l’Ampolla (1-2) i és tercer
a la taulaclassificatòria.

Tercera plaça
PRÒXIMA JORNADA  

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 38 25 11 2 75 16 86
2. Reus 38 25 8 5 69 23 83
3. Santboià 38 20 10 8 68 46 70
4. Prat 38 19 10 9 60 33 67
5. Cornellà 38 16 13 9 43 41 61
6. Manlleu 38 15 15 8 53 39 60
7. Llagostera 38 15 11 12 58 42 56
8. Europa 38 16 15 10 56 51 54
9. Balaguer 38 13 13 12 55 48 52
10. Amposta 38 13 13 12 55 48 52
11. Castelldefels 38 13 8 17 52 62 47
12. Palamós 38 13 7 18 42 55 46
13. Pobla Mafumet 38 12 10 16 47 54 46
14. Vilanova  38 12 10 16 50 54 46
15. Cassà 38 11 11 16 50 61 44
16. Benavent 38 11 10 17 48 69 43
17. Premià 38 9 9 20 35 53 36
18. Rapitenca 38 9 7 22 46 71 34
19. Blanes 38 7 6 25 43 85 27
20. Olesa 38 5 11 22 30 75 26  

Tercera divisió RESULTATS
38a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Tortosa-Sants (diu 17 h)

Vilassar-Masnou
Tàrrega-Gramenet

S. Cristobal-Iberiana
Peralada-Igualada
Poble Sec-Guíxols
Banyoles-Marianao

Santfeliuenc-Muntanyesa
Vilafranca-Montcada

Rubí-Mataró

RESULTATS
34 jornada, Primera catalana

Marianao-Santfleiuenc 4-1

Gramanet B-S. Cristobal         3-0

Sants-Vilassar 1-1

Masnou-Tàrrega 2-1

Iberiana-Peralada 4-3

Muntanyesa-Vilafranca 0-0

Montcada-Rubí 0-2

Igualada-Poble Sec 3-1

Guíxols-Banyoles 0-0

Mataró-Tortosa 1-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 34 52 25 69

2. Muntanyesa 34 50 31 64

3. Masnou 34 58 40 58

4. Santfeliuenc 34 47 39 57

5. Gramenet 34 58 37 57

6. Igualada 34 49 45 56

7. S. Cristobal 34 43 36 53

8. Rubí 34 58 44 50

9. Sants 34 51 43 49

10. Tàrrega 34 41 39 47

11. Poble Sec 34 56 60 44

12. Tortosa 34 38 44 44

13. Guíxols 34 40 41 43

14. Peralada 34 43 56 42

15. Iberiana 34 52 57 39

16. Montcada 34 41 50 39

17. Banyoles 34 30 55 35

18. Vilassar 34 36 60 34

19. Marianao 34 40 59 33

20. Mataró 34 36 58 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!

La carlota és un pastís salat, avui a base d'espàrrecs verds, baix en calories, 
no conté ni greix ni colesterol i té un baix contingut en sal

Netejar els espàrrecs,
tallar els caps a la mida
del cercle que s’ut i l i t -
zarà (el nostre de 15
cm de diàmetre). Fer
coure els caps durant 3
o 4 minuts, la resta dels
espàrrecs uns 10 mi-
nuts, en aigua bullent i
salada. Assecar-los bé i
reservar. Triturar les
cues d’espàrrecs i fer-
ne un puré. Reservar.
Posar a remullar en ai-
gua freda la gelatina un
cop estovada, treure-la
de l ’aigua i escórrer- la
bé, fer- la fondre a foc
molt i  molt lent per a
que no es cremi. A part
muntar ben forta la cre-

ma fresca. Incorporar la
gelatina desfeta al puré
d’espàrrecs i acabar-ho
de tr iturar bé. Salpe-
brar. Ajuntar la crema
fresca al puré d’espà-
rrecs. En un plat reco-
bert amb paper sulfurit-
zat, posar-hi al mig el
cercle de pastisseria i
encamisar- lo amb els
caps dels espàrrecs.
Dins abocar-hi la prepa-
ració anterior. Deixar la
Carlota al menys 6 ho-
res a la nevera. Al mo-
ment de servir talleu la
cansalada viada a tires
fines i fregir-les amb l’o-
li de girasol, un cop ben
cruixents, abocar- les
sobre de la carlota.
L’espàrrec és una horta-

lissa plena de nutrients,
i és baixa en calories,
sodi i  colesterol, per
tant, tot són beneficis.
Aquesta hortal issa és
una font excel•lent d’à-
cid fòlic i vitamina C. Ai-
xí més, aporta potassi i
micronutrients al nostre
organisme. Segons da-
des de l ’ Inst itut Nacio-
nal del Càncer, els
espàrrecs són l’aliment
amb nivel l més alts de
glutat ió, considerat un
dels enemics més im-
portants contra aquesta
malalt ia. És per això
que l’espàrrec està con-
siderat com un potent
anticancerigen, a més
de ser un gran antioxi -
dant.

«Primentons i Tomates». Avui: Espàrrecs

De l'espàrrec desta-
quem les seves pro-
pietats antioxidants i
anticancerígenes.
Una hortalissa rica
en fibra i amb un
gran poder diurètic.

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

És un trànsit que indica  que li has  de dedicar  el
temps  necessari  a cada  assumpte  que sigui
important. Marca  un període atractiu , amb un gran
canvi  pel que  fa a  les  teves relacions socials.

Taure
20/4 al 19/5

Has d'anar  amb compte  a l'hora  de projectar  coses
que siguin  difícils d'arribar. Estudia  bé els assumptes
abans  de bolcar-te  de ple  en projectes  que t'entu-
siasmen però  que encarà   no els tens  del tot  clars.

Bessons
20/5 al 21/6

Els assumptes  sentimentals t'obliguen  a haver  de
prendre  decisions  ràpides  i un tant cuitades . És
el moment  de donar  més marge  a la teva  crea-
tivitat  en l'amor  i gaudir-ne  d'aquesta  situació.

Cranc
22/6 al 21/7

Les circumstàncies t'obligaran  a concretar  el que
vols  de veritat  i el que vols eliminar  de la teva  vida
familiar.  Has d'enfrontar-te  amb  bloqueigs  emo-
cionals  i oblidar  les teves pors. Sigues valent.  

Lleó
22/7 al 22/8

L'augment  de les teves  relacions  socials  farà  que
tinguis  més ofertes  per ocupar  el teu  temps lliu-
re. Revela una època  magnifica  per concebre  nos
projectes  i prendre  iniciatives  de cara al futur.

Verge
23/8 al 21/9

Respecte  als diners  has de mantenir més  concentra-
ció i accelerar  els projectes  que  tens  entre mans , però
tenint  en compte  que no estem  en un moment  en què
puguis  ser  massa  generós amb les  despeses. 

Balança
22/9 al 22/10

És possible  que demostris  més dinamisme  i agres-
sivitat  per augmentar  els teus  recursos  personals.
Amb seguretat  tindràs  més determinació per prendre
iniciatives,  però  pensa-les  abans de dur-les  a terme. 

Escorpí
22/10 al 21/11

És un període on els assumptes  que es referei-
xen  a la teva salut adquireixen  un altre  valor  en
la teva vida. Et convida a mirar  cap al teu  propi
món  intern  i t'obliga  a ser sincer  amb tu mateix. 

Sagitari
21/11 al 21/12

T'arriba  un període  actiu  on pots  gaudir  de les
teves  relacions  en tota la seva profunditat i plenitud.
Aprofita  el moment, ja que aquestes etapes de la
vida no acostumen  a presentar-se  gaire sovint.  

Capricorn
21/12 al 19/01

En general  és un període molt  actiu ,de moltes  tro-
bades  i projectes , on es barreja  el personal  i el pro-
fessional , així  que aprofita'l  i decideix-te  per dur  a
terme  tot allò que portes  temps  intentant fer realitat.

Aquari
20/1 al 18/2

Et veuràs  obligat   a estudiar   una sèrie  de detalls
abans  d'abordar  els teus projectes  personals . Has
de tenir  cura  de tenir somnis  utòpics  perquè  pots
involucrar-te  en projectes  que no són el que semblen.

Peixos
19/2 al 20/3

Emocionalment indica  un període intens. Referent
a les  teves finances  has de tenir e compte  opi-
nions  alienes  a  la teva , has de  rectificar  acords
del passat  i plantejar-te'ls com a noves fites . 

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

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

Téllez Gallego, Celia Eugenia Pza. Alfonso XII, 6  (Tortosa) 977440342  

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

Xavier Ferre - Lluis Ferre      Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

20º 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: 
la nuvolositat minvarà de matinada al terç sud i a Ponent i quedarà restrin-
gida al terç nord i a la meitat est on el cel quedarà entre mig i molt ennuvo-
lat. A partir de mig matí creixeran nuvolades a la meitat est i de forma més
dispersa a punts de muntanya de la resta del país. 

Precipitacions: 
de matinada s'esperen algunes precipitacions febles al terç nord. A partir de
mig matí s'esperen xàfecs i tempestes moderades al terç nord i a la meitat
est i de forma més aïllada a punts de muntanya de la resta del país.
Localment podran anar acompanyades de calamarsa. 
S'acumularan quantitats de precipitació entre poc abundants (entre 5 mm i
20 mm) i abundants (entre 20 mm i 50 mm) al terç nord i a la meitat est i
entre minses (fins a 5 mm) i poc abundants (entre 5 mm i 20 mm) a la resta.
Cota de neu al voltant dels 1200 metres. 

Temperatures: 
baixaran en general. 

Visibilitat: 
serà regular o dolenta en conjunt. 

Vent: 
bufarà entre fluix i moderat de component nord i oest, amb tramuntana
entre moderada i forta a l'Empordà i mestra moderat amb cops forts al terç
sud. Al sector central del litoral i prelitoral i a l'interior de la meitat est bufarà
fluix i variable, amb predomini del component sud. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
bufarà tramuntana entre moderada i forta al nord del cap de Begur. A la
resta bufarà entre fluix i moderat de component nord i oest, si bé hi haurà
estones de vent fluix i variable.
Marejol a maror. Mar de fons del nord al final del dia. 

Costa Central:
terral fluix matinal i nocturn. Al centre del dia bufarà vent fluix i variable, amb
predomini del component sud.
Marejol. 

Costa Daurada:
bufarà mestral moderat amb cops forts al sud del cap de Salou i vent entre
fluix i moderat de component nord i oest a la resta. Hi haurà estones de vent
fluix i variable al nord de la zona.
Marejol.

El temps. Previsió
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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

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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IMMOBILIARIA�

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

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

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

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

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

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

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

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

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

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

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

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

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

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

654 375 373

experiència demostrada

cpradera@empleoper

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

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

977 74 33 99

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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Gràcies i fins la propera!
Així vam tancar l’acte diven-
dres passat a l’Auditori
Felip Pedrell de Tortosa.
Fou la cloenda a uns Premis
que han tingut una accepta-
ció extraordinària com s’ha
comprovat amb la participa-
ció que han generat. I amb
l’acte de divendres. 
Els EBRELÍDERS han estat
valorats de forma positiva
per ser una iniciativa origi-
nal i singular i que ha
permès destacar la feina de

gent del territori. Que així
s’hagin entès són el Premi
més important per l’equip
de CANAL TE i de MÉS EBRE.

L’agraïment, en qualsevol

cas, és recíproc. Cal dir
que sense la gent que s’ha
implicat amb aquest projec-
te, votant i participant d’una
forma directa o indirecta,
res hagués pogut ser com

reialment ha estat. 
L’emoció que es va viure en
diferents moments de la
Gala fou considerable. I
merescuda. Es notava sen-
timent i que, a més, s’esta-
va fent territori. Sentiment
per un territori. 
La cloenda va ser el reflex
del que han estat els
EBRELÍDERS i, a  la vegada,
un impuls per ja pensar en
els propers que acabaran a
Deltebre, tal com va anun-
ciar Joan Antó, Conseller

Delegat de CANAL TE. 
Per nosaltres, els que hem
creat aquesta iniciativa, la
recompensa del treball
efectuat és sensacional
amb la resposta del territo-
ri ebrenc. 
Seguirem lluitant per fer les
coses ben fetes. Aquest ha
de ser l’objectiu generalit-
zat de les Terres de l’Ebre. 
Els EBRELÍDERS, d’aquesta
forma, podran premiar-ho.
Gràcies a tots i fins la pro-
pera!.

Gràcies i fins la propera 

«Entre tots ho hem fet
possible!». La primera
edició dels Premis Ebre-
líders van arribar al seu
final divendres passat
amb el lliurament dels
reconeixements als fina-
listes i als guanyadors. 

L’acte dels reconeixements als finalistes i als guanyadors, de divendres passat, fou la cloenda de la primera edició

MV

«L’agraïment és recíproc. Sense la gent que s’ha

implicat en aquest projecte, votant i participant,

res hagués pogut ser com reialment ha estat»

Agraïments

EBRELÍDERS

          


