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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El conseller d'Innovació,
Universitats i Empresa en
funcions, Josep Huguet,
inaugura la Fira de l'Oli de
la Fatarella .

P4
La directora territorial
d'Educació en funcions,
M. Àngels Rojas, presenta
la constitució del quatre
nous instituts escola a les
Terres de l'Ebre.

P6

Societat

L'Ajuntament de Tortosa
limita la població de
coloms a la ciutat.

P9
Esports

L’aleví de l’Espanyol
revalida el títol en el
Torneig Poble de Jesús.

P17

El gerent de Fira Amposta, Joan Ramon Masip, que va estar ahir a Canal TE, al programa Dixa’m Vore, va fer un balanç molt posi-
tiu d'aquesta edició i va destacar els bons resultats que han tingut alguns dels canvis que s'han dut a terme en la distribució d'es-
pais, com és el cas del lloc que ocupen des d'enguany els firaires al Passeig del Canal, i els concessionaris de vehicles que ocu-
pen el llarg del carrer Sebastià Juan Arbó. Masip també va afirmar que es compleixen les expectatives dels 60.000 visitants. Cal
destacar també la gran afluència de públic en tots els espectacles i actes duts a terme al recinte firal del 3 al 8 de desembre. La
previsió de vendes es calcula que pot estar al voltant dels sis milions d’euros. P3

50.000 persones 
visiten FIRA AMPOSTA

L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar tutela la creació de 382 llocs de treball en els darrers 3
anys i mig mitjançant polítiques socials i dinàmiques econòmiques, que han reduït l'atur a
la població fins al 9%, la meitat del 18% de Catalunya. Tant es així que l'obra de construc-
ció de la residència per a la gent gran i centre de dia encetada fa només unes setmanes,
obra noves possibilitats laborals per a les empreses locals i una nova perspectiva laboral
en el sector dels serveis socials i de l'atenció, un cop es posi en marxa aquest equipa-
ment. P4

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

En quin país viu aquesta gent?

Opinió

Aquests darrers dies s´ha celebrat la 50ena edi-
ció de la Fira de Mostres d'Amposta, del 3 al 8 de
desembre. Una cita anual entre els ciutadans
d'Amposta, els visitants d'arreu de Catalunya i els
més de 250 expositors procedents d'arreu del

país.
Durant aquests 50 anys han estat diversos els
formats que la Fira ha anat adoptant, però sem-
pre amb la denominació de mostra multisectorial
oberta a tothom, participativa i àmpliament solidà-
ria, que ha despertat sempre una gran expectació
entre la ciutadania de les nostres comarques.

Cinquanta anys successius, de tradició, presèn-
cia, qualitat i actualització permanent d'una de les
fires de referència del sud de Catalunya, sempre
al servei del desenvolupament econòmic del nos-
tre entorn. No en va, les fires són el referent cen-
tral i fonamental de les festes d'hivern de la ciutat
amb una agenda complementària amb tot tipus
d'activitats. Quan una fira com aquesta arriba al
seu número 50 es un motiu d'orgull per la ciutat i
per tots aquells que participen de la feina de fer-
ho possible avui i dels que ahir ho van fer possi-
ble i pels quals sempre cal un sentit reconeixe-
ment. 50 anys de Fira posen en valor la creativi-
tat i perseverança en fer les coses, l'empenta que
es demostra, la cultura de l'esforç, la tossuderia
en contra les adversitats i la devoció per la feina
ben feta. Tota una garantia de molts èxits futurs
com a fira, com a ciutat i com a economia.

Editorial

Per molts anys!

Fira de Mostres d’Amposta, 50 anys que posen en

valor la creativitat i la cultura de l’esforç

Avui dia 9 torno al Parlament, per pre-
sentar els papers necessaris per  l'acta
de diputat. Bon moment per mirar enre-
re, prou enrere. Mesos abans de l'any
2003, quan tothom donava per feta la
derrota de CiU i més a l'Ebre. Allí i llavors
ja s'anunciaven moltes de les coses que
avui ens han donat un resultat satisfacto-
ri. Recordo algun, més d'un, alcalde de
CiU amagat als portals de les cases pro-
peres a la catedral escridassats, insul-
tats per militants, diputats, dirigents d'al-
tres partits. Ploraven, no ho entenien, no
podien entendre el poc respecte institu-
cional, el tarannà  poc democràtic dels
partits de l'oposició. No dels manifes-
tants, no del moviment social, que quedi
clar; parlo dels partits que l'instrumenta-
litzaven. Recordo una carta publicada
per un diputat de quin partit no vull recor-
dar-me, denunciant,  anunciant i certifi-
cant que  els “micos de Camarles” eren
portadors de virus com l'Ebola i Sida.
Recordo el que deien de l'abocador de
Tivissa i l'Enron. Recordo com un cone-
gut diputat i dirigent polític tirava objec-
tes contra el cotxe del President. Ho
recordo, ho perdono. Ho oblido, pel que
té de passat però no puc deixar de dir
que amb aquella actitud es contenia el
fracàs del futur Govern, el fracàs de mol-
tes de les polítiques que es diuen defen-
sar i no porten enlloc.  Creueres en la
possessió de la veritat més absoluta,  el
menyspreu polític i intel·lectual de l'ad-
versari és el camí més curt cap el
fracàs.  

No es pot construir un territori, una iden-
titat, una vegueria des de la imposició,
l'arraconament de l'adversari. No es pot
construir res des del no i l'exclusió de
gran part de forces polítiques i socials
(es diguin CiU, PP, ERC o PSC PSOE). No
es pot desestimar una inversió sense
tenir en compte alcaldes: Electes!!!. No
es pot construir una alternativa política
sense buscar els punts de trobada amb
les diferents sensibilitats del territori,
amb els encaixos necessaris amb les
necessitats de la resta del país. No, no
es pot i molt menys es pot governar de
la mateixa manera. Excloent als alcaldes
i representants de l'oposició. No, no es
pot invertir en funció d'un color, enlloc
d’en funció d'una necessitat. No, no es
pot desestimar una infraestructura, un
port, una carretera perquè afavoreix
aquell o perjudica al meu. No es pot frac-
cionar el país en colors polítics  i menys
un govern. 
Per això val la pena mirar enrere, i no
tant enrere. Llegir encara avui les des-
qualificacions viscerals d'alguns. No per
retreu, tampoc per despit. Per aprendre,
per comprometre'ns a no ser sectaris, a
respectar alcaldes i electes siguin del
color que siguin.  Per saber que un
govern ha de ser de tots, ha de saber
dialogar i no deu imposar ni per decret,
ni per manifestació!!  Hem de saber que
estem al servei d'un país, no només al
servei d'unes sigles. 
Per això avui quan vaig a fer els papers
per recollir l'acta de diputat, vull presen-
tar el meu respecte a tots els partits, a
totes les persones que han concorregut
a les eleccions des de partits democrà-
tics. Vull oferir el meu escó al seu servei,
la meva capacitat de diàleg per arribar a
acords, sense exclusions ideològiques
sense dogmes sagrats, sense exclu-
sions sagnats. El compromís de L'Ebre,
el veritable compromís amb la gent.     

Francesc Sancho i Serena

El dia 29 de novembre vaig
estar content. No precisa-
ment pel resultat electoral,
sinó per la lliçó que onze
homes valents van donar a
la comunitat esportiva inter-
nacional.  Dues maneres
clares de fer i d'actuar.
Dues actituds. Dos compor-
taments diferents. Cinc gols
de diferència. Ara bé, més
enllà dels gols, de l'actitud o
de la manera de fer és va
generar un debat i una opi-
nió pública que encara per-
dura aquests dies. I es que
davant d'una premsa espor-
tiva poc plural i objectiva els
debats posteriors als partits
duren i duren i la seva signi-
ficació no té una línia argu-
mental lògica seguint els cri-
teris purament periodístics.
S'extrapola del futbol, tot
allò que es pugui imaginar i
es fa una barreja informativa
i d'opinió que té més perill
que una bomba de mà.
L'altre dia  per desgràcia- i
recalco la paraula desgrà-
cia- vaig anar a parar fent
zapping en un  d'aquests
debats que donaven per la
televisió. 
Vaig caure en mans, ni més
ni menys del debat que des-
prés del derbi feien la gent
plural i democràtica
d'Intereconomia. La primera
sensació que em vaig
emportar al escoltar tot
aquell espectacle grotesc
va ser pensar que no parla-
ven en el mateix idioma que
jo. I en efecte, el seu accent
centralista, conservador i
anticatalà em dificultava la
seva comprensió. La sego-

na sensació que qualsevol
persona s'hauria emportat
seria la de no haver vist el
mateix partit que van veure
aquella bona gent. Sempre
he pensat que el fanatisme
no té límits.  El problema
però, encara es més greu.
Aquests tertulians condicio-
nen moltes opinions que
des d'Espanya es té de
Catalunya i dels catalans i
catalanes. I el futbol és un
instrument molt valuós per
construir mentides. Viuen en
un altra galàxia,és cert. Una
galàxia que no acaba de fun-
cionar, però la seva capaci-
tat per generar debat i infor-
mació hem de reconèixer
que es potent cosa que ens
hauria de preocupar. No
tant sols per la imatge irreal
que puguin vendre del nos-
tre país i dels nostres
equips, sinó per la imatge
poc seriosa, poc plural i poc
objectiva que està prenent
el periodisme esportiu. Si
els periodistes que surten
d'una universitat i treballen
en actiu no tenen la suficient
capacitat mental per aplau-
dir un equip quan ha jugat
bé i criticar-lo quan no, esta-
rem entrant en falses drece-
res i en fabricants de menti-
des i manipulacions que tant
sols donaran lloc a naixe-
ments de noves cadenes de
televisió i ràdio com
Intereconomia i Veo TV.

Joan Alginet Aliau
Directiu de futbol.

Avui dia 9 torno al Parlament

Opinió
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En declaracions a Amposta
Ràdio, Masip també afirmava
que s’han complert les
expectatives dels 60.000
visitants que s'esperaven per
tractar-se d'un pont amb més
dies de Fira i s'estima que
aquesta edició ha suposat un
volum de negoci d'aproxima-
dament 6 milions d'euros. El
certamen ha ocupat enguany
uns 30.000 metres qua-
drats, 5.000 dels quals són
coberts, que han donat cabu-
da en total a més de 250
expositors. Als dies 

de festa, les novetats en el
programa i la reubicació d'al-
guns expositors cal afegir l'a-
tractiu adicional que ha supo-
sat el nou Saló 
d'Actes de la fira que ha aco-
llit totes les activitats que des
de fa uns  anys es venien
celebrant en una carpa ins-
tal·lada a l'exterior del  recin-
te firal. En concret cal desta-
car la gran assistència de
públic al concert que van ofe-

rir les bandes de música de
la ciutat a l'auditori en 
motiu de l'homenatge a l'ex-
positor i que va omplir les
500 localitats  disponibles a
la sala. Cal destacar també la
gran afluència de públic en
tots els espectacles  eqües-
tres. La Fira també va acollir
l'acte d'entrega de creden-
cials als nous  voluntaris de
Protecció Civil d'Amposta,
que han superat el curs de

Formació Bàsica per a
Voluntaris de Protecció Civil.
Així, amb l'acte  s'han incor-
porat 12 nous efectius al cos
que ja suma un total de 33
persones que es dediquen
desinteressadament a donar
suport en l'organització d'ac-
tes i esdeveniments en els
que es concentra gran quan-
titat de públic. En aquest sen-
tit, el cap de la Policia Local,
Xavi  Saragossa, els agraïa

aquesta tasca de suport que
suposa poder dur a 
terme molts actes en els que
farien falta més efectius de la
Policia Local i fer-ho "amb la
qualitat de servei que merei-
xen els ciutadans".  
El regidor de Governació,
Josep Garriga, i l'alcalde
d'Amposta, Manel Ferré,
tambe tenienparaules d'a-
graïment, en aquest sentit,
l'alcalde va voler posar de

relleu la gran tasca del volun-
tariat que es  duu a terme
tant des de Protecció Civil
com des de Creu Roja, asse-
gurant que són "el paradigma
del voluntarisme". Va tenir
lloc també l'acte d'entrega
de les beques al transport
per als  estudiants universita-
ris que, per tercer any conse-
cutiu va entregar la
Regidoria d'Ensenyament de
l'Ajuntament d'Amposta a
aquells estudiants  universita-
ris que estan empadronats a
la ciutat i que han aprovat
totes  les assignatures del
curs. 
En total han estat una cin-
quantena d'estudiants els
que s'han beneficiat  d'aques-
tes beques i als quals s'ha
entregat un xec en funció del
que han  justificat mitjançant
els tiquets del transport
públic i que suposen uns
imports que van des dels 28
fins als 300 euros. 
Aquest és el primer any en
què s'ha donat un taló nomi-
nal a cadascun  dels becats,
tal i com ha explicat la regido-
ra Isabel Ferré "perquè ens 
interessa també conèixer
aquelles persones a les que
premiem el seu esforç".
Enguany la Fira va retre un
homenatge al pastor transhu-
mant, que es va concretar en
la persona de l’ampostí
Lionel Martorell, un dels pocs
pastors que manté viva la
transhumància entre la
comarca del Montsià i les
terres del Baix Aragó.

Més de 50.000 persones visiten Fira de
Mostres de la ciutat d’Amposta

Aquest passat dimecres
va ser l’últim dia en què
Fira Amposta va estar
oberta al públic. A
només unes  hores de
finalitzar aquesta cin-
quantena edició, el
gerent de Fira  Amposta,
Joan Ramon Masip feia
un balanç molt positiu
d'aquesta edició  i des-
tacava els bons resultats
que han tingut alguns
dels canvis que  s'han
dut a terme en la distri-
bució d'espais, com és
el cas del lloc que 
ocupen des d'enguany
els firaires al Passeig
del Canal, i els 
concessionaris de vehi-
cles que ocupen el llarg
del carrer Sebastià Juan 
Arbó. 

Hi ha una previsió de vendes al voltant dels sis milions d’euros

El certamen ha complert aquesta edició 50 anys

REDACCIÓ

La Fira ha generat un volum de negoci de sis milions d’euros.



terres de l’ebrediarimés
ebre
4

DIVENDRES 10
DE DESEMBRE

DE 2010www.mesebre.cat

L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar es va proposar a l'i-
nici d'aquesta legislatura
aplicar tota mena de mesu-
res per afavorir la creació
de llocs de treball i d'aques-
ta manera contribuir també
a la millora de la qualitat de
vida dels seus ciutadans.
Prova d'això és que el 18%
d'atur que tenim de mitja a
Catalunya davant del 21% a
la resta de l'estat espanyol,
es veu reduït fins al 9% de
la població a l'Ametlla de
Mar. Sense dubte, són
xifres considerablement

importants, que contrasten
amb la dinàmica emergent
de l'increment constant de
la xifra d'aturats. Ja al
2008, dins d'un paquet de
mesures empreses per l'a-
juntament de caire social,
es van habilitar una sèrie de
procediments per afavorir
la creació de llocs de treball
al municipi, una part dels
quals es fonamentaven en
primer lloc, en el convenci-
ment de l'equip de govern,
de les possibilitats del muni-
cipi a nivell econòmic i en
segon lloc per la mateixa
dinàmica municipal, que en
els darrers ha encetat tot
un seguit de projectes i
obres publiques amb la
conseqüent creació de
llocs de treball. La complici-
tat municipal amb les
empreses adjudicatàries
d'aquestes obres i la sub-
contractació d'empreses i
treballadors locals, ha estat
fonamental en els resultats
finals com ho proba la crea-
ció de 382 llocs de treball
des de 2007 amb previsió
fins a primers de 2011,
sempre per la intervenció

de l'ajuntament. D'aquests
382 llocs de treball, 168
han estat contractacions
directes de l'ajuntament
amb caràcter temporal. A
aquestes xifres s'hi ha d'a-
fegir 94 llocs de treball
més mitjançant les empre-
ses contractades o subcon-
tractades executores de l'o-
bra publica. La llista es

completa amb les 120 per-
sones que s'han vist benefi-
ciades durant aquest perío-
de pels tallers i plans d'ocu-
pació. Segons Andreu
Martí, Alcalde de
l'Ajuntament, ”tenint en
compte l'escenari econò-
mic generalitzat, la nostra
màxima prioritat és la crea-
ció de llocs de treball i la

dinamització de l'economia
local. Des del primer dia
hem apostat fermament
per la inversió pública com
a eina per a la dinamització
econòmica, i des de fa uns
anys a més exigim que les
empreses que treballen al
nostre poble tinguin en
compte als industrials i tre-
balladors/es locals a l'atur. 

L'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar tutela
la creació de 382 llocs
de treball en els
darrers 3 anys i mig
mitjançant polítiques
socials i dinàmiques
econòmiques, que han
reduït l'atur a la pobla-
ció fins al 9%, la meitat
del 18% de Catalunya.

REDACCIÓ

El consistori de La Cala s’ha marcat seguir apostant per polítiques laborals i socials.
Cedida

El passat diumenge 5 de
desembre, es va inaugurar
la 12a Festa de Oli de la
Fatarella, que va rebre el
Premi a la Iniciativa
Comercial 2009 de la
Generalitat de Catalunya.
El conseller d'Innovació,
Universitats i Empresa en
funcions, Josep Huguet,
acompanyat de l'alcaldes-
sa de la Fatarella, Carme

Pelejà, i el delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre en funcions, Lluís
Salvadó, van visitar els
estands de la Fira, que pre-
senten les darreres nove-
tats en oli i també altres
productes naturals i cultu-
rals del municipi i de les
Terres de l'Ebre.
La Festa de l'Oli va comp-
tar, a més de la fira, d'al-

tres activitats comple-
mentàries com un esmor-
zar amb la típica clotxa,
concurs d'allioli, demostra-
cions de la tècnica tradi-
cional de recollida d'olives,
tastos comentats d'oli de
la DOP Terra Alta, junta-
ment amb les actuacions
del grup d'animació The
Mckensy's Clan Band i del
músic folk Pep Gimeno.

12a. Festa de l’Oli de la Fatarella
Rep el Premi a la Iniciativa Comercial 2009 de la Generalitat

El doctor Ravindra C.
Joschi ha explicat que
Catalunya és el primer
país que ha vist implicat
en la lluita contra el
caragol maçana, i fent-
ho amb mètodes inten-
sius que, al seu parer,
són molt importants.
Durant les reunions i tro-
bades que ha tingut amb
el sector arrossaire i
entitats del territori,
Joshi ha explicat una
nova proposta que per-
metria destruir caragols
més ràpidament. 
Així, la idea seria crear
una espècie de dics d'ai-
gua al voltant dels arros-
sars, després de la
sega, atraure els cara-
gols fins allí, i destruir-
los massivament.

Propostes per
acabar amb el
caragol poma

El Grup Intercomarcal
Veïns d'Ascó contra el
cementiri nuclear ha
expressat les seves sos-
pites que l'executiu
espanyol aprofitarà
l'impàs en el Govern per
anunciar que el magat-
zem temporal centralit-
zat (MTC) de residus
nuclears s'ubicarà a
Ascó (Ribera d'Ebre). Els
opositors al MTC estan a
l'espera de si el Consell
de Ministres finalment
anuncia quin municipi de
l'Estat acollirà la
instal·lació nuclear. Si no
ho fa, els veïns es mobi-
litzaran a Madrid.

Noves
mobilitzacions
contra l’MTC

Oportunitats laborals a la Cala
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar s’esforça per la creació de llocs de treball 
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En la darrera sessió
plenària celebrada el pas-
sat divendres dia 3 de

desembre, el consistori
del municipi d'Alcanar va
aprovar l'adjudicació de la
primera fase de les obres
de rehabilitació de l'antic
convent dels Josepets de
les Cases d'Alcanar. En
total van ser 30 les

empreses que van pre-
sentar la seua oferta i,
finalment, després d'efec-
tuar les diferents valora-
cions, l'obra ha estat
adjudicada a
Construccions N. Solé
d'Amposta, per un import

de 738.984 euros, iva
exclòs (més 133.017
euros d'iva). Aquesta pri-
mera fase de les obres,
compta amb una subven-
ció de 485.000 euros
procedents dels Fons
Feder, i permetrà consoli-

dar l'estructura de l'edifi-
ci, rehabilitar la façana, la
il·luminació exterior, la
renovació de la fusteria i
forjats, i condicionar la
planta baixa d'aquest edi-
fici històric, que forma
part del patrimoni arqui-
tectònic del municipi.
Està previst que les obres
s'inicien a primers d’
aquest 2011. El regidor
d'Urbanisme d’Alcanar,
Manel Martí, ha explicat
que la idea definitiva és
convertir el convent en un
alberg social de la Xarxa
d'Albergs de Joventut de
la Generalitat de
Catalunya, la qual cosa
permetrà incidir “molt
positivament en l'econo-
mia de les Cases
d'Alcanar i en la seua pro-
jecció turística”. 
A més, la planta baixa de
l'edifici tindrà un ús social
ja que es destinarà a l'ús
de les entitats casen-
ques. 

Alcanar aprova l’adjudicació de les
obres del convent dels Josepets

L’Ajuntament d’Alcanar
ha aprovat l’adjudicació
de la primera fase de
les obres de rehabilita-
ció del convent dels
Josepets de les cases
d’Alcanar. 
Aquesta primera fase
de les obres, compta
amb una subvenció de
485.000 euros proce-
dents dels Fons Feder, i
permetrà consolidar
l'estructura de l'edifici,
rehabilitar la façana, la
il·luminació exterior, la
renovació de la fusteria
i forjats.

Primera fase de rehabilitació d’aquest edifici històric de les Cases d’Alcanar

REDACCIÓ

L’antic convent dels Josepets de les Cases d’Alcanar.

Cedida

Si Catalunya registra
280.000 donacions de
sang a l'any, de donants
joves només són 25.000,
el que representa el 12%
del total. A això s'hi suma
el fet que el perfil del
donant és el d'una perso-
na adulta que té per cos-
tum donar sang. De fet, el
85% són repetidors. El
Banc de Sang i Teixits
alerta que aquests
donants habituals estan
envellint i que l'entrada de
gent nova i jove es fa
cada cop més necessà-
ria. La situació tampoc és
alarmant, donat que ara
mateix Catalunya té una
bona reserva de sang,
per a 7 dies -el ventall
òptim se situa entre els 6
i 10 dies. 

La població
donant de sang

de Catalunya
envelleix

El vehicle d'ocasió és un
dels pocs sectors econò-
mics que, contràriament
a molts d'altres, es veu
afavorit en temps de
crisi. Aquest mercat no
només ha vist incremen-
tar un 2% les seves ven-
des fins a l'octubre, amb
més de 290.000 unitats
venudes a Catalunya,
sinó que preveu tancar
l'any registrant un 4%
més de vendes respecte
del 2009. Les expectati-
ves futures són molt
bones i asseguren que el
mercat de l'ocasió té
encara un llarg recorre-
gut. Actualment, per
cada vehicle nou se'n
venen 2,5 de segona mà.

Expectatives
positives en el

sector del motor

La previsió d'una collita
superior en quantitat a la
de l'any passat difícilment
ajudarà a pal·liar temporal-
ment la crisi endèmica que
viu el sector de l'oli del
Baix Ebre i el Montsià, la
principal zona olivarera de
Catalunya. Un mes des-

prés de l'inici de la cam-
panya, els preus seguei-
xen la línia descendent i el
sindicat agrari Unió de
Pagesos continua denun-
ciant que la pressió de les
grans cadenes de distribu-
ció alimentària els manté
als mateixos nivells d'anys

enrere. La situació, combi-
nada amb l'actual crisi,
adverteixen, pot convertir-
se en dramàtica i afavorir
un abandonament massiu
de terres de conreu. 
Algunes cooperatives tre-
ballen amb la idea d'assu-
mir directament el cultiu.

El sector de l’oli del Baix Ebre i
Montsià viu una crisi endèmica 

Principal zona olivarera de Catalunya

EN LLOGUER

TOT MOBLAT



DIVENDRES 10
DE DESEMBRE

DE 20106
terres de l’ebrediarimés

ebre
www.mesebre.cat

D'acord amb la implemen-
tació de la LEC, des dels
Serveis Territorials
d'Educació ha donat res-
posta “a una demanda que
se'ns havia fet des de
diversos municipis, dels
quals hem atès les peti-
cions més factibles per la
seva constitució, seguint

els criteris d'optimització
de recursos i d'implanta-
ció d'un model pedagògic
diferent, que no preveiem
per a tots els municipis
però sí per aquells que
sigui totalment viable”.
Concretament, els nous

instituts escola seran el
del Perelló, “on fa 3 anys
hi ha un nou edifici que ja
es va construir pensant en
aquesta tipologia de cen-
tre, amb serveis comuns
com menjador, gimnàs,
biblioteca, etc, i, per tant,

ara fem un pas endavant a
nivell administratiu amb la
creació d'una única direc-
ció” ha explicat M. Àngels
Rojas. D'altra banda, es
crearan també instituts
escola a St. Jaume
d'Enveja, Móra la Nova i a
l'EMD Jesús (Tortosa). En
el cas de St. Jaume
d'Enveja els alumnes
assisteixen actualment a
l'institut Berenguer IV
d'Amposta però “l'efecte
pont entre St. Jaume i
Deltebre ens portava a
haver d'ampliar l'institut
d'aquest municipi per la
seva proximitat i també
mantenir beques de trans-
port i menjador. Per tant,
davant la demanda de St.
Jaume i per la situació de
contenció econòmica hem
cregut adient implementar
el nou centre al mateix
municipi” - destacava la
director territorial
d'Educació. També en
aquest sentit s'han aplicat

els mateixos criteris als
centres de Móra la Nova,
que fins ara traslladava els
alumnes a l'institut de
Móra d'Ebre, i a Jesús on
el alumnes s'havien de
desplaçar fins a l'institut
de Roquetes Aquests nous
instituts escola impartei-
xen tot l'ensenyament obli-
gatori, dels 3 als 16 anys,
excepte el Perelló que
també ofereix Batxillerat.;
mentre que el post-obliga-
tori es continuarà impar-
tint als tradicionals insti-
tuts.En aquests moments,
les Terres de l'Ebre ja
compten també amb un
institut escola a Batea i els
propers mesos s'iniciaran
les obres al nou centre de
la Ràpita, per tant, amb el
conjunt dels 6 nous insti-
tuts escola, les comar-
ques ebrenques se situa-
ran en una de les ràtios
més altes d'implantació
d'aquesta nova tipologia
de centre educatiu.

Quatre nous centres educatius de les Terres
de l’Ebre esdevindran instituts

La directora territorial
d'Educació en funcions,
M. Àngels Rojas, acom-
panyada de l'adjunta a
la Direcció, Rosa
Vandellòs i el responsa-
ble de Planificació,
Marià Cano, ha explicat
aquest matí la constitu-
ció de quatre nous insti-
tuts escola per al pro-
per curs 2011-2012 a
les Terres de l'Ebre.

Durant el curs escolar 2011-2012

REDACCIÓ

Imatge de la presentació.

Cedida

El recinte hospitalari de
Móra d'Ebre disposa a
partir d'aquest mes de
desembre de 25 noves
places d'estacionament
per a vehicles gràcies a
l'acord de cessió  assolit
entre l'Ajuntament i el
propietari dels terrenys.
El portaveu de l'equip de
govern, Josep Solé
Arnal, explicà que el con-
sistori es va posar en
contacte amb el propie-
tari d'una parcel·la al
carrer Benet Messeguer,
al costat mateix de l'hos-
pital, per aconseguir la
cessió dels terrenys.  Tal
i com ha fet l'equip de
govern en altres zones
d'aparcament creades al
nucli urbà, el propietari
aprova la cessió dels
terrenys i el consistori, a
canvi, li retornarà l'IBI de
la parcel·la afectada. 

25 noves places a
l’hospital de
Móra d’Ebre

La Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre ha
aconseguit frenar de
moment l'expansió de la
plaga del musclo zebrat
a altres embassaments
no afectats, segons ha
confirmat la campanya
de mostrejos de larves
d'aquesta espècie  que
s'ha realitzat enguany en
64 pantans de la conca
del riu Ebre. Enguany la
CHE ha realitzat un total
de 983 mostrejos en
296 punts diferents de la
conca i els resultats
obtinguts assenyalen que
ho ha hagut cap cas nou
de presència larvària. 

Es frena la plaga
del musclo

zebrat

La urbanització Mirador del
Ebro, impulsada per
Martinsa-Fadesa al terme
municipal de l'Aldea, és un
dels principals exemples al
territori del que ha suposat
la crisi de la construcció i el
final de la bombolla immobi-
liària. Pensada inicialment
per a un miler d'habitatges,
fa dos anys i mig l'empresa
promotora va presentar
concurs de creditors (l'anti-

ga suspensió de paga-
ments) i va deixar a mig fer
prop de 150 habitatges,
alguns dels quals ja estaven
venuts.  Tot i l'anunci a finals
de 2008 de la represa de
les obres (gràcies a un prés-
tec que li va concedir Caja
Madrid), l'activitat ha estat
puntual a la zona i encara
queden per acabar bona
part dels edificis, així com
una part dels serveis.  En

aquest sentit, l'Ajuntament
de l'Aldea es nega a donar
cap llicència de primera
ocupació per als habitatges
que ja estan acabats, fins
que no es garanteixin els
serveis mínims i el conjunt
d'obres d'urbanització del
pla parcial.  Segons explicà
al Diari de Tarrgona l'alcalde
del municipi, Daniel Andreu,
fa uns dos mesos que s'ha
tornat a reprendre l'activitat

a la zona,  tot i que de
forma puntual, però pel que
fa als serveis bàsics encara
queden per solucionar la
connexió de la xarxa l'abas-
tament d'aigua potable amb
la de l'Aldea, la depuradora,

la telefonia o els ajardina-
ments.  
Per contra, si que s'hi pot
observar ja l'enllumenat
públic, la xarxa de gas i el
servei de clavegueram,
entre altres.  

Situació de la urbanització 
Mirador del Ebro, a l’Aldea 

Impulsada per la constructora Martinsa-Fadesa
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Malgrat l'aposta per ende-
gar un segon pla de recon-
versió varietal de la fruita
dolça, el sindicat accepta
la pròrroga del primer
sempre i quan el Ministeri
treballi paral·lelament per
tal de poder articular un
segon pla abans que fina-
litzi la pròrroga. 
En aquest sentit, Unió de
Pagesos condiciona la
pròrroga a que sigui el
Govern de la Generalitat i

no el de l'Estat el que esta-
bleixi les prioritats que han
de complir els beneficiaris
en el repartiment dels
ajuts en cas que el pressu-
post assignat per a
Catalunya no sigui sufi-
cient per aprovar totes les

sol·licituds. El sindicat
considera que l'article del
reial decret que fa referèn-
cia a aquesta qüestió vul-
nera l'Estatut, ja que
Catalunya té plenes com-
petències en matèria d'a-
gricultura. 

A més, Unió de Pagesos
considera que a l'hora d'a-
torgar els ajuts s'han de
prioritzar les demandes
dels productors que ja han
estat beneficiaris d'un pla
de reconversió però que
no han esgotat el topall de

nou hectàrees per explota-
ció abans del 31 de març
de 2011. 
El sindicat també proposa
en les seves esmenes l'o-
bertura d'una nova convo-
catòria de plans de recon-
versió per a nous benefi-
ciaris, i que, sempre que
hagi disponibilitat pressu-
postària una vegada
cobertes les anteriors
opcions, els beneficiaris
de convocatòries ante-
riors que el 31 de març de
2011 hagin esgotat el
topall de les nou hectàre-
es també puguin optar a
reconvertir fins a quatre
hectàrees més en el perío-
de 2011-2013. En el
primer pla de reconversió
varietal de la fruita dolça,
endegat pel departament
d'Agricultura el 2006 des-
prés de les reiterades peti-
cions que va fer Unió de
Pagesos, es va aprovar la
reconversió de les varie-
tats de poma, pruna, pera,
préssec, cirera i nectari-
na. 
El reial decret que preveu
la pròrroga d'aquest pri-
mer pla també inclou l'al-
bercoc.

UP continua el reclam d’un segon pla
de reconversió de la fruita dolça

Unió de Pagesos de
Catalunya continua
reclamant al Ministeri
de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí (MARM) un
segon pla de reconver-
sió varietal de la fruita
dolça en les seves
esmenes a la proposta
de reial decret per la
qual es prorroga el pri-
mer pla dos anys més,
fins el març de 2013, ja
que el termini d'aquest
pla finalitzava el 31 de
març de 2011.

Al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM)

Es prorroga el primer pla dos anys més, fins al març del 2013

REDACCIÓ

UP condiciona la pròrroga a que sigui la Generalitat que estableixi les prioritats.
CEDIDA

La fotografia adjunta a
l’article correspon a les
obres per poder fer
accessible un dels pas-
satges que comunica l'a-
vinguda de la Generalitat
amb la plaça de
l'Ajuntament de la ciutat
de Tortosa, d'acord amb
el que establia el Pla
d'Actuació Municipal
(PAM) en el seu apartat
de Mobilitat. 

Encara dins d'aquest
mateix àmbit,
l'Ajuntament ha instal·lat
un nou pas de vianants
elevat al carrer
Barcelona, una mesura
demandada pels veïns
del barri de Sant Llàtzer
que contribuirà a fer més
segura la circulació
rodada i de vianants per
aquesta via. 
El regidor de Medi
Ambient i Mobilitat del
consistori de la capital
del Baix Ebre, Valentí
Marín, que ha recordat

que en les prope-
res setmanes
entrarà en funcio-
nament un ascen-
sor a l'edifici de
l'Ajuntament de
Tortosa, ha expli-
cat també que "en
matèria de mobili-
tat queden encara
coses per fer a
Tortosa, però és
evident que durant
aquest mandat
n'hem fet moltes",
manifestava Valentí
Marin.

Es fa més accessible un dels
passatges de la ciutat de Tortosa
Comunica l’avinguda de la Generalitat amb la plaça de l’Ajuntament

TG

Uns 300 treballadors
d'Indo es van concentrar
aquest passat dissabte
4 de desembre a
Barcelona per protestar
contra l'expedient de
regulació d'ocupació
(ERO) presentat fa poc
pel grup, que preveu l'a-
comiadament de 294
empleats a tot l'Estat. A
la concentració, convo-
cada per CCOO i la UGT,
hi van prendre part tre-
balladors de Tortosa,
València, Sant Cugat i
altres ciutats on l'empre-
sa té plantes operatives,
segons el delegat de la
UGT a Indo, Blas
Sánchez.
Aquesta és la primera de
les set jornades de vaga
convocades per CCOO i
la UGT, amb què es pre-
veu mobilitzar les planti-
lles del grup els dies 9,
10, 13, 14, 15, 16 i 17
de desembre.

Treballadors
d’Indo es

manifesten

Partidaris de la candida-
tura d'Ascó a acollir el
Magatzem Temporal
Centralitzat (MTC) de
residus nuclears s’han
tancat a la seu del con-
sell comarcal, a partir de
les sis de la tarda d'a-
quest dijous i tenien pre-
vist estar-ho fins les
dues del migdia d’avui
divendres, per reclamar
la instal·lació del cemen-
tiri nuclear a la zona. 
Es tracta de la mateixa
acció que membres del
Grup Intercomarcal
Veïns d'Ascó i de la
Coordinadora Anti-
Cementiri Nuclear de
Catalunya (CANC) van
efectuar la setmana pas-
sada per oposar-se al
projecte. 
Els favorables al cemen-
tiri han acusat l'equip de
govern comarcal de
'posicionar-se' sobre el
conflicte i haver cedit les
instal·lacions 'a una pla-
taforma o una altra', això
és el que han manifestat
aquesta setmana.

Actes de suport

al Magatzem de

Residus a Ascó
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L'escriptor i periodista
Xavier Bru de Sala serà
enguany el convidat
especial dels XVI Premis
Literaris Terra de Fang
de prosa, poesia i
assaig que convoca l'À-
rea de Cultura de
l'Ajuntament de
Deltebre. La celebració
es durà terme aquest
dissabte, 11 de desem-
bre, i en el transcurs
d'un sopar literari s'ator-
garan els diferents pre-

mis en cadascuna de les
modalitats de prosa,
poesia i assaig, dotats
en 1.000 Euros cadas-
cun, i el premi d'autor
local, dotat amb 500
Euros. El lliurament dels
premis anirà a càrrec de
l'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, i la regido-
ra de Cultura, Teresa Bo.
Clourà l'acte l'escriptor i
periodista Xavier Bru de
Sala. Per finalitzar l'acte
hi haurà l'actuació en
directe d'Artium Quartet,
format pels músics; Jon
Robles, Georgina Calvo,
Gemma Massanas i
Cristian Serret. En

aquesta edició dels XVI
Premis Literaris Terra de
Fang s'han presentat a
concurs 61 obres, 29 en
la modalitat de prosa,
27 en poesia  i 5 en la
modalitat d'assaig.
Entre totes les modali-
tats s'han presentat 7
obres d'autors locals.
Pel que fa al convidat
especial, Xavier Bru de
Sala, és escriptor i
periodista i es va donar
a conèixer el 1972, en
guanyar el premi Carles
Riba amb La fi del fil. El
1974 va ser guardonat
amb el Premi Ciutat de
Barcelona i el 1981 amb

l'Englantina d'Or en els
Jocs Florals de
Barcelona. Com a perio-
dista d'opinió, col·labora
amb assiduïtat a diver-
sos mitjans de comuni-
cació, especialment La
Vanguardia. Ha publicat
diversos llibres de poe-
sia i assaig i dirigit pro-
grames sobre política i
cultura en diversos mit-
jans audiovisuals. Així
mateix S'ha destacat
com a traductor d'obres

teatrals i és autor de Les
elegies del marrec
(1973), Fràgil (1979) i El
descrèdit de la literatura
(1999).

Amb l’ús de xarxes, durant els propers dies, es faran captures als vuit punts més problemàtics

REDACCIÓ

Fa dos dijous, el passat 2 de
desembre, es celebrava un
any més, la Nit del Turisme,
organitzada per la Diputació
de Tarragona.
L'esdeveniment reuneix
anualment a empresaris i
entitats del sector en una
festa de cloenda de la tem-
porada turística.  L'acte, pre-
sentat pel periodista Xavier
Grasset, fou presidit pel pre-
sident de la Diputació, Josep
Poblet, i va comptar amb la
presència del Sr. Joan
Carles Vilalta, Director gene-
ral de Turisme de la
Generalitat de Catalunya. En
el transcurs de l'acte, es van
lliurar els premis Jordi
Cartanyà, en les dues cate-
gories de Litoral i Interior en
material de promoció turísti-

ca o campanya publicitària
2010 en l'àmbit territorial
del qual es centri en la Costa
Daurada i/o les Terres de
l'Ebre. Aquest any els 2 pre-
mis han recaigut a iniciatives
de promoció de les Terres
de l'Ebre. La Regidoria de
Turisme de Sant Carles de la
Ràpita, Rosa Anglès, va ser
premiada amb el Premi a les
accions de promoció del lito-
ral, pel curtmetratge “ On la
Terra Abraça el Mar”. 
I l’altre premi destinat a les
accions de promoció de l’in-
terior va ser atorgat al con-
sell comarcal de la Terra Alta
de les Terres de l’Ebre per
l’execució del projecte d’un
tram de la via verda adapta-
da a persones discapacita-
des.

Nit del Turisme, nit rapitenca

La coral de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) i
l'Orquestra Camera
Musicae oferiran dissabte
el concert extraordinari
de Nadal, al Palau de
Congressos de Tarragona
(19 h). 
El programa el conforma
el Magnificat BWV243 de
Johan Sebastian Bach;
Tuttifäntchen, de Paul
Hindemith, i la Suite nada-
lenca, d'Albert Guinovart,
que s'oferirà en estrena.
La direcció de la coral
serà a càrrec de
Montserrat Rios i l'or-
questra la dirigirà Tomàs

Grau. 
La formació coral i l'or-
questra oferiran el con-
cert de Nadal de la uni-
versitat a les Terres de
l'Ebre, que tindrà lloc el
dia 16, a l'altar major de
la catedral de Tortosa.
L'orquestra té com a
incorporació Giovanni
Giri, que toca el concerti-
no. 
La coral, per la seva
banda, oferirà la interpre-
tació de la soprano Marta
Mathéu, la mezzosoprano
Marta Valero, el tenor
Albert Casals i el baríton
Xavier Mendoza. 

La universitat de les Terres de l’Ebre acollirà el
concert extraordinari de Nadal a Tortosa

Alguns dels llocs triats són
el parc municipal, la plaça
Barcelona (al costat del
mercat), els voltants de la
catedral, el carrer
Cervantes (davant l'edifici
de la UNED), i el barri del
Temple entre els carrers
Enric d'Ossó i Mossèn
Manyà. Les captures les
executarà l'empresa espe-
cialitzada Colomba Control,
de Terrassa, que, de fet,
treballa amb aquest siste-
ma a ciutats com
Barcelona, Sabadell, Artesa
de Segre o Torredembarra.
S'enganya els animals
donant-los menjar durant
uns dies al mateix punt.
Quan s'acostumen al lloc,
en uns vuit dies, és el
moment de procedir a la
captura. Se'ls torna a donar
menjar i, quan se'ls té con-
centrats en un mateix lloc,

es dispara una xarxa amb
aire comprimit que els
agafa per sorpresa. Aquest
és el sistema que
l'Ajuntament de Tortosa ha
escollit per reduir la pobla-
ció de coloms. 
El regidor de Serveis de
l'Ajuntament de Tortosa,
Joan Sanahuja, ha explicat
que amb aquestes captures
no pretenen “exterminar”
els coloms al municipi però
sí reduir la població que hi
ha “per minimitzar l'impacte
que tenen sobre els béns
patrimonials i les perso-
nes”. L'Ajuntament ha con-

tractat l'empresa perquè de
moment dispari la xarxa
vuit vegades, i no descarta
que es faci més cops si es
detecten més llocs conflic-
tius per la presència de
coloms. “La nostra intenció
seria reduir un 80% la
població actual. Seria òptim
i desitjable mantenir la colò-
nia en un 20%”, ha afegit el
regidor.
Fa pocs dies es va fer una
prova al parc municipal, al
costat de la Llotja, on es
van capturar més de 150
coloms. 
Amb tot, el nombre d'ani-

mals que s'aconsegueix
agafar amb aquestes xar-
xes és d'entre 300 i 400.
Un cop agafats, els coloms
són dipositats en gàbies
que es fan arribar a una
altra empresa especialitza-
da que s'encarrega d'elimi-
nar-los i, molts cops, s'utilit-
zen per a la fabricació de
pinso. 
En una segona fase,
l'Ajuntament estudiarà ins-
tal·lar un altre sistema de
captura per mantenir l'equi-
libri de la població de
coloms i evitar les molès-
ties que causen als veïns.

L’Ajuntament de Tortosa limita la 
població de coloms a la ciutat

L'Ajuntament de Tortosa
ha decidit posar fi a l'ele-
vada població de coloms
que hi al municipi, que
provoca moltes molèsties
als veïns.  En els pròxims
dies es faran captures de
coloms, amb un sistema
amb xarxa, als vuit punts
de la ciutat més pro-
blemàtics.

REDACCIO

Entre totes les
modalitats, s’han
presentat  7 obres

d’autors locals

Un colom.
cedida

Aquest proper, 13 de
desembre, la defensora dels
drets humans María Doris R.,
protegida a Catalunya des
del passat mes de juliol,
denunciarà en una acte
obert al públic la situació que
es viu al seu país, Colòmbia.
Ho farà amb la conferència
“La situació dels drets
humans a Colòmbia: una
vivència personal”.M a r í a
Doris R., amenaçada al seu
país, s'ha acollit durant 6
mesos al Programa de
Protecció de Defensors de
Drets Humans de l'Oficina de
Promoció de la Pau i els
Drets Humans (Dept. Interior,
Relacions Institucionals i
Participació). María Doris R.
És responsable del comitè
regional dels drets humans
del municipi de Vista
Hermosa (Colòmbia), que
lidera tot el procés de denún-

cia de crims, atacs per part
de les forces militars i altres
violacions de drets humans
que cometen diferents grups
paramilitars al marge esque-
rre del riu Ariari. 
En els últims mesos, ha patit
amenaces i s'ha intensificat
la persecució per part de
grups paramilitars que
actuen a la zona. L'activista
colombiana va arribar a
Catalunya el passat juliol i,
durant la seva estada, ha
mantingut contactes amb
entitats catalanes que treba-
llen per la defensa dels drets
humans i amb representants
de les principals institucions.
L'objectiu és que la seva
presència al nostre país ser-
veixi també per difondre el
seu testimoni i fer visibles les
violacions de drets humans
que encara es cometen a
molts països del món.

Protecció per a persones amenaçades al seu
país, una vivència personalEls XVI Premis Literaris Terra de Fang

tornen a visitar Deltebre
Clourà l’acte l’escriptor i periodista Xavier Bru de Sala, i el lliurament dels

premis anirà a càrrec de Gervasi Aspa i Teresa Bo
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L’Amposta, amb un gran gol
d’Òscar Benet, va sumar els
tres punts al camp del Premià
on va fer un partit complet i en
el que només li va mancar sen-
tenciar a la represa, per no pa-
tir al final. Però dimecres es va

veure sorprés per un Vilafran-
ca que va mossegar al primer
temps quan va avançar-se
amb el 0-2. Miguel i Gustavo
tindrien les opcions per entre-
nar en el partit abans del des-
cans, mentre que Ramon la
tindria a l’inici de la represa.
No obstant, un llançament ma-

gistral de l’especialista visi-
tant, Bakaikoa, el millor del
seu equip, va sentenciar. La
resta, va sobrar. Ocasions en
van haver però ja amb el partit
trencat. 0-3.

Jordi Fabregat, tècnic de
l’Amposta, admetia que «vení-
em de dos partits en els que

havíem jugat amb un sistema
que ens havia donat bons re-
sultats. Però, contra el Vila-
franca, un rival físic, no vam
plantejar-lo bé ni tampoc vam
saber interpretar-lo. Ells, a
més, van ser eficaços i van
guanyar merescudament».
Per diumenge (17 h), Fabregat
perd a Jesús però recupera a
Sandu i a Rojas: «la Pobla és
un rival amb un estil diferent.
Haurem de reconduir el plante-
jament en base també als
efectius que disposem per llui-
tar per assolir la victòria,
conscients que no serà fàcil
perquè és un bon equip i per-
què ens costa guanyar».

L’Amposta és dotzè amb 23
punts, a quatre de la quarta
plaça. Becerra, Moha, que de
moment no s’ha operat, i Ge-
rard són les baixes per lesió.

L’Ascó, per la seua part, va
perdre diumenge contra el lí-

der, el Llagostera (0-3), i, en
canvi, va traure petroli en un
duel a cara creu, al camp d’un
rival directe, el Palamós (0-1).
Fou la primera victòria fora de
casa. Va trencar, a més, la rat-
xa de tretze jornades sense
conèixer-la. Per tant, tres
punts que han d’impulsar a un
Ascó que va presentar baixes.
Unes baixes que van generar
el debut com a titulars del por-
ter asconenc Cabacés i del
moranovenc, Frede.

L’Ascó rebrà diumenge al
matí (12 hores) al Masnou, en
un altre duel amb doble valor
per sortir de baix. 

Cara i creu

Es una setmana de tres
partits. D’aquelles que
t’enlairen o et poden
comprometre. Dues lec-
tures. L’Amposta va co-
mençar-la bé, guanyant
a Premià (0-1). Però va
perdre contra el Vila-
franca (0-3). Queda el
derbi de diumenge con-
tra la Pobla. L’Ascó va
caure amb el líder però
dimecres va vèncer a
Palamós (0-1). 

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va guanyar després de tretze jornades mentre que l’Amposta va perdre amb el Vilafranca

M.V.

La Rapitenca va golejar diu-
menge el Santfeliuenc (3-0)
amb gols de Parra, Raül i Ser-
gi Grau. Era el primer pas de
la setmana. El segon, dime-
cres, el partit de recuperació.
Contra l’Igualada. I també es
va guanyar (4-2). D’aquesta
forma, la Devesa torna a recu-
perar el qualificatiu d’inexpug-
nable, on, a més, els rivals,
se’n van golejats. El partit de

dimecres va tenir alternatives
al primer temps quan els rapi-
tencs van pagar cares les fisu-
res que van tenir. Per això l’I-
gualada, amb deu als 25’, es
va avançar en dues ocasions.
Però la Rapitenca, amb un
Raül afiançat, té capacitat de
reacció i primer Parra (p) i des-
prés Sergi Grau (en un mo-
ment clau) van empatar abans
del descans. A la represa, in-
sistència local fins que Callari-
sa, que tornava, va fer el 3-2.

El partit es va aturar per l’as-
sistència a un jugador visitant.
Quan es va reempendre, amb
el rival en nou, Raül va marcar
el quart. La Rapitenca s’enlai-
ra. El projecte de la junta per
retornar es referma. La nota
negativa, les lesions de Gila-
bert i de Sergi Grau.

La Devesa batega un altre cop
La Rapitenca s’ha fet forta a casa i ja està a la quarta plaça

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

El Tortosa va perdre al camp
de l’Olímpic Can Fatjó de Rubí,
diumenge (4-2). Es la sisena
derrota seguida fora de casa
on a l’equip li manca més con-
fiança per millorar la bona
feina que s’està fent amb una
plantilla jove i localista, basa-
da amb l’austeritat de la nova
etapa.
Carlos Blanch, tècnic del
Tortosa, del duel de diumen-
ge, recordava que «vam
començar molt bé, seguint el
plantejament, jugant ben tan-

cats i esperant sorpendre al
contraatac. Així vam fer el 0-
1, amb gol de Joan. Fins el
descans vam dominar bé el
partit defensivament i no vam
passar angúnies». No obs-
tant, a la represa, «el partit va
obrir-se. Potser vam pecar
d’atrevits i no vam saber llegir-
lo tal com el teníem. El fet que
va obrir-se va beneficiar
l’Olímpic que va empatar i, a
partir de l’1-1, ens va doble-
gar. No obstant, amb el 3-1,
vam entrar en el partit amb el

gol de Sergi i, tot i rebre el
quart, vam seguir intentant-
ho, estavellant dues pilotes
als pals».
L’expedició roigiblanca va
queixar-se pel penal xiulat i
per dos dels gols locals, en

posició dubtosa. 
El Tortosa, diumenge vinent,
torna a jugar a casa on no ha
perdut. Contra l’Olesa.
«Intentarem mantenir la línia
dels partits al nostre camp,
gaudint i fent gaudir. Juguem
contra un equip de dalt que
serà molt complicat. Es d’a-
quells partits que il.lusiona,
conscients de les dificultats
que té». Alex Accensi torna
mentre que Borrull, lesionat
(es va notar a Rubí) i sancio-
nat, serà baixa. 

Mantenir la línia de casa
El Tortosa no puntua fora i no ha de fallar com a local: diumenge rebrà l’Olesa (17 h)

MV

PRIMERA CATALANA

Una acció del partit de l’Ascó, de dimecres, a Palamós.
IRIS SOLÀ

Oriol Romeu, amb el Barça B, va marcar al camp del Betis.

El Tortosa no ha perdut a
casa en el que portem de
lliga. Torna Accensi mentre
que Borrull serà baixa.

Forts a casa

Falta un triomf fora per
consolidar la feina.

Diumenge, a Rubí

L’Amposta rebrà la Pobla,
diumenge (17 h), i l’Ascó,
al Masnou (12 h).

Nova jornada

L’ulldeconenc Oriol Romeu
va marcar el gol de l’empat
del Barça B al camp del Be-
tis, dimecres (2-2).

Es el primer gol del futbo-
lista ebrenc a la Segona divi-
sió A. Un dia per recordar.

I això que el partit va po-
sar-se molt complicat per al
Barça quan el Betis va
avançar-se amb el 2-0, amb

gols de Ruben Castro i de
Roversio.

Nolito va signar l’inici de la
remuntada a manca de deu
minuts. I quan només en fal-
taven quatre, el Benito Villa-
marin va emmudir amb el gol
d’Oriol, un dels jugadors des-
tacats i que va ser-ho per la
premsa que va seguir el par-
tit. Un altre pas endavant del
nostre jugador preferit. 

Va marcar l’empat, al camp del Betis (2-2)

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Oriol Romeu s’estrena amb
el Barça B

Fins ara, no seguia habi-
tualment la Segona divisió.
Reconeixo que vaig fer-ho
quan el Saragossa va es-
tar-hi fa dues temporades.
Possiblement, per aquest
motiu (tot i que espero que
no), podré tornar a seguir-
la la temporada vinent, tal
com està el patí a hores
d’ara, a la cua de la taula.
I sense previsió de millo-
rar, a curt termini.

No obstant, fet el plan-
tejament anterior, he de
dir que ara el motiu que
em vincula a la categoria
d’argent és el Barça B. I di-
mecres vaig seguir el par-
tit al camp del Betis. Juga-
va l’ulldeconenc Oriol
Romeu.

I a manca de pocs mi-
nuts, l’Oriol va marcar
l’empat. Va ser un gol que
vaig celebrar de forma ex-
traodinària. I no acostumo
a celebrar els gols del
Barça. Ja ha quedat clar
que sóc del Saragossa. 

Em vaig sentir satisfet.
Molt. I com jo tots els afi-
cionats ebrencs que, en-
mig d’un Barça triomfant
en tots els sentits, amb un
futbol d’una altra galaxia i
amb una escola plena de
cracks, tenim un represen-
tant ebrenc dins d’aquest
paradís futbolístic. Així ma-
teix, en una tertúlia poste-
rior al partit del Betis, vaig
sentir uns periodistes que
comentaven que Oriol és
un jugador de futur per al
Barça perquè té un perfil
que a Guardiola li agrada.
Una bona notícia com tam-
bé ho és que el morenc
Bruno jugarà els vuitens
de la Champions amb el
València. Són les referèn-
cies. I un orgull. 

Gol d’Oriol!!!

L’opinió de Michel
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Ahir dijous va fer un any que
ens va deixar Josep Estorach
‘Cañé’, jugador aldeà que
pertanyia llavors a la UE Del-
tebre. Va ser capità de la UE
Aldeana, en els anys daurats
a a la Primera regional. Un
contratemps del que encara
a hores d’ara costa creure
que va succeir. I, com l’E-
bresportiu ahir, Més Ebre
també ha volgut recordar-lo.
Fins sempre, Josep! 

Record a l’aldeà 
Josep Estorach ‘Cañé’

AHIR VA FER UN ANY 

Mauri, procedent del Perelló i que va estar a l’Ascó, va debu-
tar en un Gandesa que, amb les quatre incorporacions efectua-
des (Magdaleno, William i Jonatan) ha reaccionat. Ha encadenat
tres jornades sense perdre i dues victòries seguides (7 punts
de 9). Dissabte, a més, va vèncer a Calafell, equip revelació en
el seu retorn a la categoria. I va fer-ho amb solvència defensi-
va i eficiència en atac. Ja va demostrar-ho en els primers mi-
nuts, quan es va veure com estaven uns i els altres. En una pri-
mera aproximació, un jugador local desviava la pilota i al minut
14. Roger, el pichichi, va fer el 0-2. Va saber sofrir el Gandesa,
tot i haver fet el 0-3 William (74’). Els locals van marcar dos gols
i van ajustar el partit. Però la victòria fou un fet i el Gandesa, de
moment, està fora de la zona perillosa.

Mauri debuta en un Gandesa que ja
respira a la taula

PRIMERA REGIONAL

El líder Camp Clar va guanyar a la Canonja (1-2) i referma el
seu lideratge. Compta els seus partits per victòries des de fa
set jornades i manté distàncies respecte el Valls, equip que
és segon a quatre punts. 
La fermesa del conjunt d’Isaac Fernandez està deixant, de
moment, sense opció la recuperació d’altres equips com el
Torredembarra o la Cava, que ja porta quatre victòries segui-
des, però que no poden acostar-se al cim classificatori. Falta
una ensopegada del conjunt tarragoní o esperar que en els
duels directes pugui tenir-la. Però per a poder aprofitar això,
s’ha de mantenir un ritme molt important que, fins ara, el
Camp Clar està imprimint. De moment, juga la seua lliga. Cal
esperar l’ensopegada.

El líder Camp Clar no afluixa i fins
ara juga una lliga particular

L’Alcanar no veu porteria i no
aprofita el factor camp

PRIMERA REGIONAL.4 PARTITS SEGUITS A CASA

PRIMERA REGIONAL

El Jesús i Maria viu el millor
moment de la temporada del
retorn a Primera. Fa quatre
jornades que no perd i és sisé,
a tres punts de la Cava que és
quart i el primer conjunt
ebrenc a la taula.

Diumenge, els de Torres
van guanyar el Catalònia en un
partit que va decidir-se al se-

gon temps després de que al
primer, el Cata empatés en
temps afegit arran d’un penal
que va transformar Aleix.

A la represa, el duel va es-
tar viu. Jordi Esmel, a la sorti-
da d’un córner va establir el 2-
1 però acte seguit, Albert, el
més destacat dels visitants,
empatava. El partit estava

obert i els dos equips jugaven
amb intensitat. Però l’eficàcia
del Jesús i Maria va decantar
el derbi al seu favor. Primer va
ser Mateo qui va aconseguir el
3-2 i després, ja en temps afe-
git, Joan Esmel sentenciava la
victòria enmig del deliri de l’a-
fició roigiblanca que gaudeix
del moment en el que es troba

l’equip. La victòria fou meritò-
ria i un punt i seguit en la rat-
xa: «a més vam assolir-la con-
tra el millro equip que ha visita
fins ara el nostre camp», deien
des de Jesús i Maria.  El Cata,
per la seua part, no acaba de
trobar el punt d’inflexió i ara
porta quatre jornades sense
guanyar. 

L’Aube vibra amb un Jesús i Maria que
està fent història un altre cop

Va guanyar el Catalònia i és sisè, amb 21 punts

PRIMERA REGIONAL

Aleix (Catalònia) 14 gols
Rosado (Torred.) 14  «
Samu (C Clar)         12  «
Roger (Gandesa)      11  «
Ferreres (J Maria)       8   «
J. Ramon (C Clar)       7   «
David (C Clar)            7   «
Gerard (Valls)             7   «
Loro (Valls)                7   «
Nico (la Cava)            7   «
J. Antonio (Ampolla)      6   «

Aleix i Rosado,
líders de la taula

REDACCIÓ

GOLEJADORS PRIMERA REGIONAL

Aleix, del Cata, pichichi.

La setmana passada co-
mentàvem a MÉS EBRE que el
Remolins-Bítem havia de bus-
car fer el salt a Sant Ildefons.
Era un moment oportú per po-
der fer-ho amb una victòria fo-
ra de casa. I va assolir-se. De
totes formes, cal dir que tot
hagués pogut canviar si el

Sant Ildefons, amb el 0-0, ha-
gués transformat un penal. Va
aturar-lo Jonatan, un dels pro-
tagonistes del matí.
Emili es va estrenar i amb la
canya a punt va establir el 0-
1.  I a la represa, el pichichi
Ruibal (9) va sentenciar, apro-
fitant una assistència d’Eden.
Els de Bítem van estar ferms

en defensa (no van rebre cap
gol, extraordinàri) i van mante-
nir l’avantatge amb un Jonatan
segur. Tot i les baixes, la plan-
tillamostra el seu potencial. Fa
quatre jornades que no perd
(8 punts de 12). Diumenge
(16 h) rebrà l’Organyà. S’ha de
conservar l’impuls. La zona
d’ascens ja es frega. 

El Remolins-Bítem ha de
mantenir l’impuls

Va vèncer a S. Ildefons, amb gols d’Emili i Ruibal, i ja acarona la zona d’ascens 

REDACCIÓ

PREFERENT

El Roquetenc va perdre contra
el Morell (1-2) i, d’aquesta for-
ma, segueix sense poder reac-
cionar. Ja fa set jornades que
no guanya (2 punts de 21). El
Roquetenc va saber refer-se a
un mal inici quan el killer Cazor-
la va marcar el 0-1. Llorenç em-
patava poc després i el Roque-

tenc, fins el descans, va oferir
les seues intencions amb
agressivitat i bona actitud.
Però no va ser suficient. No va
haver-hi encert en els darrers
metres i el Morell, a la represa,
va decidir aviat amb un gol de
Cazorla. L’1-2 va suposar preci-
pitació i neguit en un Roque-
tenc que, malgrat intentar-ho,

no va poder evitar una nova de-
rrota. Una derrota que el man-
té a la cua. L’equip no reaccio-
na, tot i que l’actitud és bona. 

La situació no és nova, ja es
coneix d’altres anys. I no can-
via. Falta poder fer-ho. Diumen-
ge, partit clau a El Catllar. Els
punts tenen molt de valor per
tots dos equips. 

La declaració d’intencions del
Roquetenc no li permet reaccionar
Diumenge, a El Catllar, s’enfroten els dos cuers: un partit clau per poder resorgir

REDACCIÓ

PREFERENT 

David Torres recuperarà a
Ferreres per a visitar demà

dissabte el Cambrils 
Unió (17 h)

Dissabte

L’Alcanar ha entrat en una dinàmica que l’està situant prop de la
zona compromesa de la taula, amb la reestructuració. L’equip de
Chiqui juga amb intensitat i agressivitat, però no pot reflectir-ho
amb resultats. La manca d’encert en els darrers metres el con-
demna. I és que diumenge passat, en el derbi davant de la Sé-
nia, els canareus van fer un pal, amb una falta que va traure l’es-
pecialista, Genis. I a la represa van fallar un penal. Bé, Xavi va
aturar-lo. I Adrià va gaudir de diverses situacions però no va te-
nir la claredat de la jornada anterior i no va poder assolir l’objec-
tiu. La insistència de l’Alcanar va topar amb l’eficàcia defensiva
de la Sénia, equip que va estar ben organitzat. I al final, 0-0. Va
ser un derbi que va es canviar d’ordre. Per això l’Alcanar jugarà
quatre partits seguits a casa. Els dos primers, dos empats. 

La Cava s’emporta el derbi a l’Aldea i
ja és quart a la taula

PRIMERA REGIONAL

La Cava va decidir el derbi al camp de l’Aldea al primer temps
quan va avançar-se amb el 0-3, amb gols gairebé seguits de Ni-
co i de Llatzer. Nico, recuperat, establia el 0-3 després que els
aldeans reclamessin una falta no xiulada a Toni. Era el minut 45
i el gol que determinava. L’Aldeana, que venia de guanyar el pri-
mer partit, es va trobar amb els gols massa aviat i a la represa
va intentar-ho i va posar-se dins del partit amb el gol de penal.
Un penal que va transformar Toni. Però la Cava, amb l’1-3, va
saber portar el partit com li convenia i va acabar golejant per
mitjà de Jordi Rovira, jugador que va fer l’1-4.

La Cava va assolir la quarta victòria seguida. Una recuperació
que l’afiança a les primeres places. Es quart i ara ha de seguir
i esperar que el líder pugui tenir una ensopegada. 

L’Ampolla ofereix la seua millor versió
ofensiva contra l’Ulldecona

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla havia merescut més en jornades precedents en les
que no havia pogut puntuar, tot i mereixer-ho. I diumenge va re-
cuperar la millor essència en un duel que se li va complicar quan
Yassine va avançar aviat a l’Ulldecona, aprofitant un rebuig de
Mata. Era el 0-1. L’Ulldecona estava ben posat i a l’Ampolla li cos-
tava però una rematada de Juan Antonio Marin, a la sortida d’un
córner, va significar l’empat. Gol important per a un jugador que
ha d’anar a més en aquest aspecte. I més ho fou el 2-1, obra de
Perelló, arran d’una falta (45’). L’Ampolla va rendibilitzar dues ac-
cions a pilota aturada i va remuntar. L’Ulldecona, a la represa, va
buscar l’empat però Oscar, amb un gran gol amb un tret des de
fora de l’àrea, establia el 3-1 que ja va sentenciar. Triomf valuós
de l’Ampolla que es distancia una mica de la zona delicada. 
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El Sant Jaume va vèncer l’Aldeana (4-1), equip que va protestar
un penal que va significar una expulsió quan el resultat era de 2-
1. Els de Rogelio van sentenciar posteriorment amb els gols
d’Andreu i de Joel. El Godall, per la seua part, va obtenir un
triomf amb doble valor davant d’un Catalònia que queda ara en
la cinquena plaça. Leandro, en ratxa, va avançar el Cata però
Villarroya i Alin van remuntar. El Tivenys, per la seua part, va trau-
re un punt a Arnes (1-1). Cap dels dos equips va quedar satisfet
de l’empat. I per últim dir que el partit Jesús i Maria Campredó
es va suspendre al minut 55 (0-0). Un gol anulat als locals va pro-
vocar protestes d’un aficionat que va entrar al camp. 
L’àrbitre fou l’assistent en els partits del primer equip a Valls i
Ulldecona on van haver-hi jugades polèmiques. 

Els líders pateixen però sumen tres
punts més

TERCERA REGIONAL

El S. Bàrbara va guanyar 6-2 el Batea en un partit en què va ex-
plotar i que, amb els darrers resultats, l’han fet situar-se en la cin-
quena plaça, distant de les places compromeses (i més si hi ha
compensacions) per a passar a la quarta catalana. Al primer
temps, el partit, tal com inviten les dimensions del camp, va tenir
un ritme frenètic al marcador.  Fins a cinc gols, quatre d’ells de pe-
nal. Amb el 3-2, el Santa va sentenciar a la represa. Fidel (3), Cor-
nejo (2, 1 de penal) i Masdeu (p) van marcar per al Santa. El Ba-
tea, que tenia baixes, segueix irregular, molt poc efectiu en els
desplaçaments.
Finalment, dir que el Corbera segueix intractable a casa, al con-

trari que fora. Va vèncer l’Alcanar (2-1) amb un gol d’Adrià en els
darrers minuts. Es el sisè triomf a casa en set partits.

El Santa Bàrbara s’enlaira i el Corbera
segueix intractable al seu camp

SEGONA REGIONAL

El partit Móra la Nova-Masdenverge va acabar amb empat (2-2).
Francesc Parra, tècnic del conjunt masdenvergenc, estava san-
cionat. Ahir, segons fonts federatives, es confirmaba la notícia
que el Móra la Nova havia impugnat el partit perquè el tècnic vi-
sitant havia estat a la banqueta. Parra ho negava: «això és total-
ment fals. Es cert que estava inscrit a l’acta però no vaig signar-
la i així vaig dir-li al delegat. I el partit el vaig veure al costat de la
banqueta, darrera de la tanca, amb nois de Masdenverge. No en-
tenc perquè es pot dir el contrari». El Masdenverge, amb moltes
baixes, va remuntar el gol del pichichi Magí (iguala a Jacob) per
mitjà d’Ivan i de Guardiola. Però Soriano va empatar a la represa.
«Amb l’1-2, ens van anular un gol legal», recordava Parra que afe-
gia que «en general, penso que l’àrbitre no va agradar a ningú». 

Parra nega que estés 
a la banqueta a Móra la Nova

SEGONA REGIONAL

El Perelló, amb els fitxatges de Narcís i d’Archi, s’ha refet. Aquests
jugadors han donat més confiança. A Horta, diumenge, va assolir
un altre triomf. Tudela, de falta marca de la casa, Oriol i Archi (80’)
van remuntar el gol inicial de Badia. Dani, de penal, reduia distàn-
cies amb el 2-3. L’Horta no va estar d’acord amb l’arbitratge. Di-
mecres, els de la Terra Alta van guanyar en el partit de recupera-
ció contra l’Amposta (4-1). Salva, Vives, Marto (gran gol) i Dani van
marcar. Camarero va va fer el 2-1 i va tenir un penal per empatar
però la pilota va anar al travesser. També dimecres, l’Ametlla va
guanyar el Benifallet (3-1) en un duel en què els visitants van estar
en desacord amb l’arbitratge, per una de les expulsions i per un
dels dos penals xiulats. Per diumenge, quatre sancionats.

El Perelló reacciona i guanya al camp de
l’Horta que dimecres va sumar tres punts

SEGONA REGIONAL

El Deltebre va guanyar l’Amposta amb un gran gol de Sergi
(25’). Amb l’1-0, el partit va obrir-se i els locals van poder deci-
dir tot i que l’Amposta va gaudir de les seues opcions a més
d’un penal que va reclamar. Durant la segona meitat, el duel va
travar-se i les expulsions van marcar, una d’elles, la de l’ampos-
tí Subirats, va produir-se quan ja havia estat substituït i per uns
suposats insults que «mai va pronunciar». 
D’altra banda, el Pinell es recupera amb el segon triomf seguit.
Va vèncer (3-1) un Vilalba que ha baixat en els desplaçaments.
Amadeu va marcar l’1-0 però Oscar va empatar. Ramon, de pe-
nal, va fer el 2-1 i el partit va estar obert. De l’empat, amb una
opció de Bernabé, es va passar al 3-1, obra de Sergi. 

El Deltebre s’imposa amb un gran gol de
Sergi i el Vilalba perd al Pinell en el derbi

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla i l’Olímpic, en la jor-
nada passada, s’enfrontaven
en un duel en què es notava
que hi havia més que tres
punts en joc. Molt de respec-
te entre els dos equips i par-
tit, amb iniciativa local, però
bastant travat al primer
temps. Van ser els locals,
però, dins de la sequera d’o-
casions, els qui van tenir la

més clara amb una doble
rematada a boca de canó.
Van perdonar. L’Olímpic, que
no comptava amb el seu refe-
rent, Jacob, va gaudir de la
seua oportunitat amb un cop
de cap, en una acció a pilota
aturada. A la represa,
l’Ametlla va sortir amb volun-
tat de no perdre el seu estil.
Volia anar a pel partit jugant

com sap. Tono es va posar a
construir des del darrera i va
fer-ho bé. No obstant,
l’Olímpic és un equip crescut
en el que tothom pressiona i
treballa. I una recuperació
d’una pilota va originar el gran
gol de Musta amb un tret
llunyà que va situar la pilota a
l’escaire. L’Ametlla s’hi va
abocar. Va intensificar la

intensitat i va arriscar. Però
les seues arribades va des-
fer-les un Olímpic sensacional
en defensa. I un Marc que va
oferir les privilegiades condi-
cions com a porter. I, al con-
traatac, l’Olímpic va senten-
ciar. Alex estava en fora de
joc, però va estar ràpid i va
anticipar-se. Sentència del
partit i potser de la lliga (0-2). 

L’Ametlla mereixia més però...
El líder no va perdonar (0-2) i va oferir la seua eficàcia amb gols de Musta i Alex

SEGONA REGIONAL

La setmana passada
avançàvem que el partit
entre l’Ametlla i l’Olímpic
podria ser el de la tempora-
da. I ho feiem amb un inte-
rrogant. El líder Olímpic,
amb la inèrcia dels líders,
va resoldre al seu favor
guanyant a la Cala per 0-2.
Un pas més endavant. I
també en el plantejament
que Més Ebre oferia.
Sembla aviat i arriscat

poder dir en aquestes alça-
des del campionat que la
lliga ja pot estar decidida.
Però és així. I el partit d’a-
questa jornada vinent, ja
pot afirmar-se. Serà el de la
temporada. Sí, una victòria
de l’Olímpic el faria ampliar
l’avantatge fins a quinze
punts respecte el segon. És
cert que quedarien moltes
jornades per davant, però
quinze punts ja en són
molts i més amb la dinàmi-

ca que porta un equip de
rècord com l’Olímpic que en
tretze jornades n’ha guan-
yat en dotze. No ha perdut.
Per tant, és l’equip de la
lliga. 
El Deltebre cremarà el
darrer cartutx. El seu i el de
la lliga. I és que un triomf el
faria estar a nou punts del
líder. Una distància que
encara donaria emoció al
campionat. Un empat ho
deixaria tot igual però amb

una jornada menys. En qual-
sevol cas, l’Olímpic actual
ha escrit amb lletres daura-
des la seua trajectòria en el
llibre del club.
El treball de molts anys està
donant el seu rendiment. I ni
amb Jacob de baixa, l’equip
se’n va resentir dissabte
passat. L’ensopegada pot
arribar-li algun dia però té
molt marge d’errada. 

El líder Olímpic rebrà diumenge el
Deltebre: la sentència de la lliga en joc
Els de la Ribera tenen dotze punts d’avantatge en el liderat

M.V.

L’OLIMPIC, EQUIP DE RÈCORD

El Deltebre, que només
ha perdut un partit en
nou jornades, és el
segon classificat. Té
l’opció de reduir punts.

Darrer cartuxt?
En una mateixa temporada els
equips de l’Ampolla, Santa Bàrbara,
Camarles, Aldeana , Horta, Ascó i
altres clubs militaven en 3 regional.
Els hi semblarà impossible però és
cert. Era l’any 1973 quan s'inaugu-
rava aquesta categoria inexistent
en el futbol català. Anteriorment se
celebraven uns campionats d'afi-
cionats. Eren uns altres temps en
els que la 1a. Regional estava com-
posada per tres grups, cap propi de la provincia i un sol
grup de 2 regional. La última categoria, la de tercera
regional és, a priori, la més pobra de futbol però compleix
una gran funció esportiva per a jugadors que acaben del
juvenil i volen seguir jugant, per als pobles petits que així
tenen futbol els diumenges o dissabtes, per als filials que
en els últims anys han nascut en aquesta categoria:
Ulldecona, Rapitenca, la Cava , Aldeana, Jesús i Maria,
Jesús Catalònia, Remolins, Amposta, Alcanar, Roquetenc.
És una categoria amb molta salsa, és una altra cultura de
futbol, l'afició, les directives, els jugadors lluiten cada punt
a mort, l'espionatge de si els jugadors poden jugar √és
total per les sancions, les rivalitats en alguns partits com-
porta alta tensió i si un partit ha estat calent, a la següent
temporada ho serà més. Es millor veure un partit d'aques-
ta categoria que de vegades un del Barcelona, és la sala
del futbol d'aquesta categoria, potser no n’hi ha de gran
nivell però hi ha futbol d'emoció, d'alt voltatge. 
Una categoria que ha quedat devaluada en els últims anys
en crear-se els mateixos grups de tercera regional que de
segona, guanyaria en competitivitat en fer dos grups de
2 regional i cinc de tercera regional, donaria un impuls
aquesta categoria si s’obligués a tots els equips d'1a.
regional a tenir un filial en la tercera regional. √
I és que cal valorar que és una categoria gran perquè el
futbol dels pobles petits poden tenir futbol cada any,
aquí√veiem la Torre de l’Espanyol sempre cuers i quina
moral tenen cada temporada, els haurien de donar un
premi , amb 7000 euros a l'any: fan miracles. A més,
aquesta categoria compleix una funció educativa de l'es-
port i social de pobles que tenen una activitat cada quin-
ze dies. La tercera regional no √és la categoria ultima √és
la millor d'aquí han sorgit grans clubs; tots han passat per
ella excepte, Tortosa, Amposta, Rapitenca, Alcanar,
Ulldecona. I clubs de gran calibre com Morell i Pobla
Mafumet també van competir-hi. En la marató es diu que
té tant mérit ser primer com acabar els 42 km. Què seria
del futbol sense aquesta categoria? La ultima de totes
per√la més important per als jugadors joves que es
foguegen en aquesta i perquè tots puguin tenir futbol.

La Tercera regional, la millor categoria
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92

El Camarles es va refer de la derrota amb el Perelló i va
aconseguir-ho golejant el Flix. Jordi Vallés, Marc Prades,
amb assistència del propi Vallés, i el rapitenc Roi, jugador
que es recupera i ja torna al seu nivell, van marcar (3-0). 

El Camarles es recupera contra el Flix
Segona regional



DIVENDRES 10 DE DESEMBRE DE 2010 15diarimés
ebrepublicitatwww.mesebre.cat



16
esportsdiarimés

ebre
www.mesebre.cat

esports
www.mesebre.cat

DIVENDRES 10
DE DESEMBRE

DE 2010

PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Roquetenc-Móra Nova (16.30 h)
Alcanar-S. Bàrbara (18.30 h)

diumenge
Vilalba-Corbera (15 h)
Amposta-Pinell (12 h)

Olímpic-Deltebre (16 h)
Masdenverge-Ametlla (15.30 h)

Perelló-Benifallet (15.30 h) a l’Ametlla
Flix-Horta (16 h)

Batea-Camarles (15 h)

RESULTATS
13a jornada Segona regional
Horta-Perelló 2-3
Ametlla-Olímpic 0-2
Móra la Nova-Masdenverge 2-2
Pinell-Vilalba 3-1
Camarles-Flix 3-0
Deltebre-Amposta 1-0
Benifallet-Roquetenc 1-1
S. Bàrbara-Batea 6-2
Corbera-Alcanar 2-1
8-12. Ametlla-Benifallet 3-1
8-12. Horta-Amposta 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 13 35 10 37

2. Deltebre 13 23 13 25

3. Ametlla 13 23 16 24

4. Camarles 13 30 20 23

5. S. Bàrbara 13 33 19 22

6. Móra Nova 13 21 15 22

7. Corbera 13 23 29 22

8. Pinell 13 29 17 21

9. Batea 13 23 26 20

10. Vilalba 13 20 23 19

11. Horta 13 22 18 18

12. Amposta 13 16 20 16

13. Perelló 13 24 33 15

14. Roquetenc 13 17 33 10

15. Alcanar 13 13 24 9

16. Flix 13 11 22 9

17. Benifallet 13 12 30 7

18. Masdenverge 13 11 28 6

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Campredó-Ginestar (17 h)
Catalònia-Tivissa (19 h)

Tivenys-Atlas (15 h)
Rem. Bítem- la Cava (16 h)

diumenge
Torre Espanyol-Ulldecona (15.30 h)

Aldeana-J. i Maria (16.30 h)
Benissanet-Sant Jaume (16 h)

Rasquera-Godall (15 h)
la Galera-Arnes (15.15 h)

RESULTATS
13a jornada Tercera regional
Jesús i Maria-Campredó   sus 55’      0-0

Ulldecona-Rem. Bítem 2-1

la Cava-la Galera 1-0

Godall-Catalònia 2-1

Arnes-Tivenys 1-1

S. Jaume-Aldeana 4-1

Ginestar-Torre Espanyol 6-0

Tivissa-Benissanet 1-3

Atlas Tortosa-Rasquera 3-1

8-12. Rasquera-Arnes 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. San Jaume 13 42 12 32

2. Godall 13 38 14 32

3. Benissanet 13 21 10 29

4. Tivenys 12 40 12 25

5. Catalònia 13 22 14 22

6. La Galera 13 29 24 21

7. Atlas 13 22 18 20

8. Arnes 13 20 22 19

9. Ulldecona 13 33 26 18

10. Ginestar 13 27 23 18

11. R. Bítem 13 23 26 17

12. Campredó 12 20 22 16

13. Rasquera 13 25 23 11

14. Jesús i Maria 11 20 28 12

15. La Cava 13 13 23 11

16. Tivissa 13 16 38 9

17. Aldeana 13 10 38 8

18. Torre Espanyol  13 5 53 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Cambrils U-J i Maria (17 h)
Torredem.-Calafell (16.30 h)
Camp Clar-Salou (16.30 h)

diumenge
Alcanar-Ampolla (16 h)

Catalònia-la Sénia (16 h)
Gandesa-Valls (15.30 h)

Nàstic-Canonja (17 h)
la Cava-Cambrils (16 h)

Ulldecona-Aldeana (16 h)

RESULTATS

13a jornada, Primera regional 

Calafell-Gandesa 2-3

Canonja-C. Clar 1-2

Aldeana-la Cava 1-4

Ampolla-Ulldecona 3-1

Alcanar-la Sénia 0-0

J. i Maria-Catalònia 4-2

Valls-Cambrils U 3-1

Salou-Torredem. 0-2

Cambrils-Nàstic 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 13 30 13 32

2. Valls 13 24 13 28

3. Torredem. 13 28 15 24

4. la Cava 13 21 14 24

5. Calafell 13 22 17 22

6. J. i Maria 13 26 20 21

7. Cambrils 13 17 16 21

8. Catalònia 13 26 20 20

9. Ampolla 13 17 18 18

10. Gandesa 13 22 25 17

11. Alcanar 13 15 18 16

12. Cambrils U 13 19 19 15

13. Canonja 13 19 18 14

14. la Sénia 13 11 16 12

15. Nàstic 13 14 20 12

16. Ulldecona 13 17 29 12

17. Salou 13 12 19 11

18. Aldeana 13 9 39 3

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
R. Bítem-Organyà (diu 16 h)

Alcarràs-Sant Ildefons

Vista Alegre-Mollerussa

Morell-Júpiter

Catllar-Roquetenc (diu 12h)

Marianao-Torreforta

Cerdanyola-Pub. Cases

Viladecans-Cervera

Barceloneta-Reddis

RESULTATS
13a jornada, Reg. preferent

Pub. Cases-Marianao 4-1

Mollerussa-Alcarràs 1-1

Roquetenc-Morell 1-2

Reddis-Viladecans 0-1

S. Ildefons-R. Bítem 0-2

Júpiter-Vista Alegre 1-0

Torreforta-Catllar 2-1

Barceloneta-Organyà 2-3

Cervera-Cerdanyola 1-1

8-12. Morell-Cerdanyola 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre  13 22 12 28

2. Torreforta 13 27 12 26

3. Viladecans 13 18 10 23

4. Júpiter 13 18 11 23

5. Cerdanyola 13 22 16 21

6. Cervera 13 17 15 21

7. Morell 13 15 13 19

8. R. Bítem 13 25 28 19

9. Pub. Cases 13 16 13 18

10. Alcarràs 13 16 15 17

11. Reddis 13 21 22 17

12. Marianao 13 19 27 15

13. Barceloneta 13 19 18 14

14. S. Ildefons 13 9 16 14

15. Organyà 13 13 21 14

16. Mollerussa 13 11 19 13

17. Catllar 13 17 31 12

18. Roquetenc 13 13 19 10

Regional preferent

L’Ascó va vèncer dimecres, al camp del Palamós (0-1).
IRIS SOLÀ

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va tornar a
guanyar després de

tretze jornades sense fer-
ho, concretament des de

la tercera.

13 jornades
PRÒXIMA JORNADA  

Amposta-Pobla (diu 17 h)
Europa-Premià

Espanyol-Terrassa
Muntanyesa-Balaguer
Castelldefels-Vilanova

Cornellà-Prat
Manlleu-Gavà

Ascó-Masnou (diu 12 h)
Reus-Palamós

Vilafranca-Llagostera

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 17 9 4 4 23 13 31
2. Reus 17 7 7 3 22 12 28
3. Manlleu 17 7 6 4 25 20 27
4. Europa 17 7 6 4 24 19 27
5. Pobla Mafumet 17 7 6 4 21 16 27
6. Cornellà 17 8 2 7 29 18 26
7. Terrassa 17 6 8 3 26 18 26
8. Muntanyesa 17 7 5 5 18 17 26
9. Prat 17 6 7 4 22 20 25
10. Vilafranca 17 7 4 6 20 19 25
11. Espanyol 17 6 6 5 25 17 24
12. Amposta 17 7 2 8 18 28 23
13. Castelldefels 17 5 7 5 14 13 22
14. Gavà 17 5 7 5 19 22 22
15. Balaguer 17 5 4 8 21 28 19
16. Masnou 17 4 6 7 21 25 18
17. Palamós 17 4 5 8 16 22 17
18. Vilanova 17 3 6 8 14 24 15
19. Ascó 17 3 6 8 10 25 15
20. Premià 17 1 8 8 9 21 11

Tercera divisió RESULTATS
17a jornada, Tercera divisió

Premià-P.Mafumet 0-2
Terrassa-Europa 1-1
Prat-Castelldefels 0-0
Gavà-Cornellà 1-3
Masnou-Manlleu 1-2
Palamós-Ascó 0-1
Llagostera-Reus 0-1
Balaguer-Espanyol 3-1
Vilanova-Muntanyesa 2-2
Amposta-Vilafranca 0-3

PRÒXIMA JORNADA 
Blanes-Tàrrega
Sants-Igualada

Tortosa-Olesa (diu 17 h)
Iberiana-Ol. Can Fatjó
Vilassar-S. Cristobal

Peralada-Guíxols
Montcada-Vic

Santfeliuenc-Poble Sec
Rubí-Rapitenca (diu 12 h)

Gramenet-Olot

RESULTATS
15a jornada, Primera catalana
Guíxols-Vilassar 3-1

S. Cristobal-Iberiana 5-2

Igualada-Blanes 2-1

Ol. C. Fatjó-Tortosa 4-2

Vic-Peralada 2-1

Rapitenca-Santfeliuenc 3-0

Tàrrega-Gramenet 2-0

Olesa-Sants 1-2

Olot-Rubí 2-0

8-12 Rapitenca-Igualada 4-2

8-12 Blanes-Vic 0-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 15 30 14 33

2. Tàrrega 15 34 14 31

3. Olot 15 23 9 31

4. Rapitenca 15 34 16 27

5. Ol. C. Fatjó 15 22 17 26

6. Vilassar 15 24 18 25

7. Peralada 15 26 18 23

8. Olesa 15 22 18 23

9. Guíxols 15 21 24 23

10. Rubí 15 16 16 22

11. Igualada 15 21 19 21

12. Santfeliuenc 15 23 25 18

13. Tortosa 15 21 23 17

14. Sants 15 12 17 17

15. Gramenet 15 17 25 16

16. Iberiana 14 19 38 16

17. Montcada 15 15 21 15

18. Blanes 15 15 28 9

19. S. Cristobal 15 14 31 6

20. Poble Sec 14 10 28 6
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L’aleví de l’Espanyol va
imposar-se a la final al del
Saragossa i va proclamar-
se campió del Torneig.
La jornada va iniciar-se a
les deu del matí amb la
fase prèvia. 
El grup A estava format
per l’Espanyol, el València,
el Tortosa i l’Ebre Escola. I
el B, per Saragossa,
Barça, Rapitenca i
Catalònia. A les semifinals
van accedir-hi l’Espanyol i
el València (grup A) i
Saragossa i Rapitenca
(grup B). L’aleví rapitenc
va empatar amb el Barça

(1-1) i pel golaverage
general va accedir a la
fase final, deixant fora al
conjunt blauigrana.
Espanyol i Saragossa van
ser els guanyadors de les
semifinals i van disputar la
final del Torneig.
La Rapitenca va acabar en
tercer lloc i el València en
el quart.
En acabar la final i, amb un
gran ambient a la Santa
Creu, es va fer el lliura-
ment de trofeus.
L’organització, abans i
durant el Torneig, fou
extraordinària: «estem
molt satisfets de com ha
anat tot i només ens resta
agrair a la gent que hi ha
col.laborat. L’èxit ens
encoratja per ja pensar en
el proper», deia Manolo
Calvo, un dels directors.
Les fotos són del bloc del
Catalònia. 
Hi apareixen jugadors de
l’Espanyol (amb Josep
Sales, responsable de l’à-
rea esportiva de l’EMD de
Jesús),  del Saragossa
(amb Francesc Subirats,
president del Catalònia) i
l’aleví de la Rapitenca,
equip ebrenc que va brillar
en el Torneig. També es
pot veure una panoràmica
dels equips. 

L’aleví de l’Espanyol, campió del
III Torneig Poble de Jesús

Dilluns va disputar-se
la tercera edició del
Torneig Poble de Je-
sús, en categoria ale-
ví. L’Espanyol va ser-
ne el guanyador. Fou
una jornada emocio-
nant i en la que Jesús
va tornar a demostrar
el seu tarannà. 
La junta i tots els
col.laboradors van fa-
cilitar, amb la seua
feina, que el torneig
tornés a ser un èxit. 

ACTUALITAT

Va vèncer, a la final, al del Saragossa, dilluns passat a la Santa Creu

M.V.

Setmana intensa de ciclo-
clors a les Terres de l’Ebre
amb les proves de la Copa
Catalana de Tortosa, pri-
mera edició del Trofeu
Pedro Moreno, celebrada

el diumenge, i d’Amposta,
dilluns. 
La imatge adjunta corres-
pon a un podi de la prova
de Tortosa, disputada diu-
menge.

Proves de la Copa
Catalana

CICLOCROSS

L’Amposta va imposar-se
amb claredat l’Elx i, aprofi-
tant l’ensopegada del líder
Lleida a Lanzarote, s’ha
situat a un punt del conjunt
lleidatà que entrena
Miroslav Vujasinovic.
El partit contra l’equip ala-
cantí va tenir poca història.
I és que l’Amposta, molt
posat des de l’inici, no va
donar opció. Amb fermesa
defensiva i eficàcia en les
accions d’atac, les de
Marc Fornós van agafar un
avantatge considerable en
superar l’equador del pri-
mer temps, arribant al des-
cans amb un 23-11 que
reflectia el que succeia a la
pista.
A la represa, amb rota-
cions i descans a jugado-
res que havien jugat més
minuts, l’Amposta va man-
tenir les distàncies en un
segon temps que fou dis-
tés i que va acabar confir-
mant una victòria brillant i

que és un punt i seguit en
la trajectòria de les ampos-
tines.
Ara són segones, amb 13
punts, a un del líder Lleida,
equip que en la jornada
vinent rebrà el València.
L’Amposta Lagrama, per la
seua part, es desplaçarà a
la pista del Móstoles, con-
junt que dissabte passat va
perdre a València per 30-
16. 
Per l’Amposta, dissabte
passat, van jugar: De la
Iglesia, Chiriev (4), Botica
(4), Domingo (4), Uliaque
(6), Frnova (2) i Simón (6).
Galvez, Figueres, Marquès
(1), Pàlmer (2), Ungureanu
(4), Llaó (1) i Alonso (3).

L’Amposta no dóna opció
i ja està a un punt del líder
Va vèncer a l’Elx per 38-29

HANDBOL

L’EMD de Jesús s’hi aboca un altre cop amb la Mara-
tó de Tv3, amb la col.laboració de diverses associacions
del poble i d’Electro Julio. Demà dissabte, a partir de les
19 hores, al Casal Jesusenc serà la cita. Per la nit, hi
haurà actuacions del grups com Terrer Roig. 

Abans, avui divendres, hi ha previst un sopar solidari
per recollir recursos amb finalitat solidària per la Marató.
I diumenge dia 19, el Club Cicloturista Primitioi Conesa
organitza la IV Trobada Memorial Miquel Espinós que, a
la vegada, serveix per recordar el gran ciclista tivenysà. 

L’EMD  de Jesús amb la Marató de Tv3

Solidaritat. Demà dissabte

Diumenge, a Falset (11 h), hi haurà una trobada d’esco-
les de futbol amb l’objectiu: «Compartir les il.lusions amb
els companys», en categories aleví, benjamí i prebenjamí.
Una iniciativa que ha de tenir continuitat i noves cites amb
el mateix propòsit.  

Primera trobada a Falset
Futbol base

Avui divendres 10 de desembre, a les 20 hores i al
Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, es farà la cloen-
da dels actes de Tortosa Ciutat del Bàsquet Català
2010. Aquest acte servirà per traspassar el relleu a Vic
com a Ciutat del Bàsquet Català 2011, per la qual cosa
es comptarà amb la presència del seu alcalde, Josep
Maria Vila d'Abadal. També hi haurà l'actuació de Quico
el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, l'Orfeó Tortosí i Pep
Sala, es projectarà un vídeo sobre els actes que s'han
fet durant tot aquest any 2010 a Tortosa i es lliuraran
diferents reconeixements.

Cloenda dels actes 
«Tortosa Ciutat del Bàsquet Català 2010

Bàsquet

L’Amposta es desplaçarà a
la pista del Móstoles,
equip que és vuitè amb
sis punts.

Proper partit
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CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

JÚLIA VENTURA, PATINADORA MUNDIALISTA DE L’ALDEA

Júlia Ventura té 19 anys.
És l’esportista més inter-
nacional de l’Aldea. Els
seus éxits en el món del
patinatge han estat a
nivell mundial. És també
campiona d’Europa. 
La darrera competició fou
a l’europeu de Portugal, fa
dues setmanes. 
Un referent al nostre terri-
tori. I sobre tot, a la seua
localitat, on sempre ha

hagut tradició i passió pel
partinatge. Mereix ser
Crack de la setmana al
Més Ebre.
Pregunta: Quan
comença la teua passió
pel patinatge?
Resposta: Va començar
quan tenia 9 anys. Em
vaig canviar de casa i des
d’allí podia veure com
patinaven. A més, també
perquè una amiga meva
de l'escola que patinava i
que em va animar.
P: La Júlia que patina i
que assoleix èxits espor-
tius, neix o es va fent amb
els anys?
R: El patinatge és un
esport on, en segons, t'ho
jugues tot, per tant pots
estar a la cim i en qüestió
de mesos caure del més
alt. Tot i això penso que el
patinatge ha crescut amb
mi.

P: Els resultats reconfor-
ten el treball, però també
han d’haver molts de
sacrificis pel camí, no?
R: Sí, són molts entrena-
ments i hores extres per
estar preparada física-
ment però quan una cosa
es fa amb ganes sembla
que mai en tinguis prou.
P: El teu palmarès és
impressionant, potser ara
se li exigeix més a Júlia o

s’espera que estigui sem-
pre al màxim nivell?
R: És evident que tothom
vol més i el millor d'una
persona però jo penso
que no hi ha exigències
encara que de vegades
m'ho posi al cap.
P: Potser ara és quan
Júlia més està madurant,
tan a nivell esportiu com
personal?
R: Esportivament aquest
any no ha estat un dels
millors però crec que per-
sonalment m'ha arribat l'e-
tapa en què les coses
s'han de pendre més
seriosament; em costa
però crec que poc a poc li
estic començant a agafar
pràctica.
P: Segur que hi ha Júlia
Ventura per a temps i que
la motivació i l’autoestima
ha de ser superior en el
futur. L’Aldea està amb tu. 

R: En les darreres setma-
nes, em vaig arribar a
plantejar la retirada. No
obstant, està clar que llui-
taré i tiraré avant, amb
ganes i il.lusió, però
també sent conscient que
l’any que ve pujaré a la
categoria sènior i això
suposa competir amb les
patinadores veteranes.
D’altra banda, sé perfec-
tament que l'Aldea està
amb mi i estic molt agrai-
da per aquest motiu.
P: Bé, anem a canviar de
registre. Com et definei-
xes com a persona? 
R: M'agrada escoltar, aju-
dar i crec que quan una
cosa m'agrada la faig
amb moltes ganes. Quant
a defectes que puc tenir
penso que de vegades li
dono massa voltes a les
coses…
P: Què és el que més li
agrada a Júlia, quan no
patina?
R: M'agrada sortir amb
les amigues, estar conec-
tada a internet i també
estar amb familia.
P: Un programa de TV?
R:  Física o Química.
P: Un actor
R: Paco León (el Luisma
de Aida).
P: Un grup musical?
R: El canto del loco.
P: El teu idol esportiu?
R: Carles Puyol
P: Qui ha influit més en la
teua trajectòria?
R: Manel Villarroya; el
meu entrenador des que
vaig començar a patinar.
P: Què t’agradaria que
arribés a fer-se realitat?
Un somni per a complir-lo.
R: M'agradaria ser cam-

piona del Món però reco-
nec que aquest somni
queda molt lluny així que
per la próxima temporada
voldria tornar a anar al
Mundial que es celebrarà
a Brasil i sobretot gaudir
del patinatge.
P: Un llibre?
R: “Tinc ganes de tu”, de
Federico Moccia.

P: Una pel.lícula?
R: La vida es bella.
P: Un missatge per als
joves aldeans i ebrencs
que practiquen patinatge?
R: Primerament que gau-
deixin del patinatge i des-
prés que s'esforssin sem-
pre al màxim ja que si des-
prés els resultats no són
com tu desitjaves, mai et

puguis tirar en cara que
no vas fer tot el que esta-
ba a les teves mans.
P: Vols afegir alguna
cosa?
R: M'agradaria agrair a
tothom qui m'ha animat
quan les coses no m'han
sortit bé i desitjar a tot el
Delta de l'Ebre un Bon
Nadal.

«M'agradaria ser campiona del Món
però reconec que aquest somni queda

molt lluny així que per la próxima 
temporada voldria tornar a anar al
Mundial que es celebrarà a Brasil i

sobretot gaudir del patinatge»
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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 Plaça 20 de maig, 11
Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208

SANTA BÀRBARA

Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28

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
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far

ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10

Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR

C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei

Esplai de Juvilats C/ Ramon y Cajal / Av.Catalunya

Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4

Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108

Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38

Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68

Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8

Petit café  C/ Ronda, 1

Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara

Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n

Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer

Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14

C.A.P. Av. Catalunya

Profoto Av. La Ràpita

Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita

Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita

Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita

Mossos d’esquadra Av. La Ràpita

Biblioteca Plaça del Castell

Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n

C.A.P.

Mercat

Restaurant Amaré

Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Primentons i Tomates ha tornat a Canal TE, aquesta setmana hem gaudit dels productes de 
la Granja d'ànecs Luisiana de Deltebre i dels d'El Rebost de l'Empordanet

Una recepta molt sen-
z i l la  i  or ig ina l ,  aquesta
setmana a  Cana l  TE
l 'Anna de la Granja Lui -
s iana, www.lu is iana.cat,
i  e l  Manel del Rebost de
l 'Empordanet ,  www.re -
b o s t e m p o r d a n e t . c o m
ens han por tat els seus
mi l lo rs  productes  per
fer e l  pr imer programa
de la temporada. 

De totes les receptes
que ens van cuinar hem
seleccionat aquesta per
la  or ig ina l i ta t .  Per  fe r
un plat de carpaccio ne-

cessitarem:

un parel l  de carxofes
un ou d'ànec
ol i  d'ol iva
sal
melmelada de pebrot 
escal ivat.

Tal larem les carxofes
en f i nes  làmines ,  les
disposarem a una safa-
ta de forn,  h i  afegirem
un raig d'ol i  d'ol iva i  les
posarem a gra t inar  de
10 a 15 minuts. Per fer
l 'ou cuadrat  necess i ta -
rem tres pams de paper
f i lm doblat ,  posar -h i  a l
damunt  un  mot l lo  cua -
dra t  mu l la t  amb o l i ,  h i
posarem e l  cont ingut
de l 'ou  a l  mot l lo ,  un
pessic de sal ,  taparem
amb e l  paper  i  amb
molt  de compte ho po-

sarem a  bu l l i r

durant uns set minuts. 

Quan t inguem la  car -
xo fa  cu i ta ,  la  posarem
a l  p la t  fen t  una  f igura
circular, com veiem a la
foto i  quan t inguem l 'ou
cuit ,  e l  treurem del mot-
l lo, el  posarem a sobre
del l l i t  de carxofa, afe-
g i rem la  melmelada de
pebrot ,  un  ra ig  d 'o l i  i
sal .  

Tant els productes de
Luisiana com els del Re-
bost  de  l 'Empordanet
e ls  podeu t robar  a  les
seves webs correspo -
nents ,  també,  s i  vo leu
desp laçar - vos  f i ns  a
De l tebre podreu adqu i -
r i r  tan t  e ls  productes
d'un com de l 'a l tre a la
bot iga de la Granja Lui -
s iana ,  a l  car rer  Ma jor,
30 de Deltebre.

«Primentons i Tomates». Avui: Carpaccio de Carxofa

L'Anna i el Manel
ens han preparat al
primer programa de
la temporada un ori-
ginal carpaccio de
carxofa jugant amb
les formes, dispo-
sant un ou d'ànec
cuadrat sobre un llit
circular de carxofa.

REDACCIO

En primer terme, l’Anna i en Manel; a sota, el plat de la setmana i l’amic Amado Cebolla.
ME

La dificultat de la recepta és inversament

proporcional a la seva originalitat

Recepta
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

Barreda - Sorli C.B Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106   

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

Moran Sitja, Juan Carlos       Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

18º 9°SOLNUVOLOSITAT
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 
Cel serè en general. Tot i així, de matinada quedaran restes de núvols al
sector central del litoral i prelitoral i al vessant nord del Pirineu. 

Precipitacions 
No se n'esperen.

Temperatures 
Les temperatures mínimes baixaran entre lleugerament i moderadament,
mentre que les màximes seran similars.

Visibilitat 
Serà bona en general, tot i que de matinada serà puntualment regular al
vessant nord del Pirineu i a punts de la Depressió Central per la presència
de boires i boirines. 

Vent 
Bufarà de component nord fluix amb cops moderats al principi i al final del
dia, amb nombroses calmes a l'interior, i fluix i variable la resta de la jorna-
da. Tot i així, a l'Empordà continuarà bufant tramuntana moderada amb
cops forts i alguns de molt forts fins a migdia, i entre fluixa i moderada amb
cops forts a partir de llavors.

Estat de la mar 

Costa Brava: 
al nord del cap de Begur, bufarà tramuntana moderada amb cops forts i
alguns de molt forts al nord del cap de Creus. A la resta del sector, el vent
serà de component nord entre fluix i moderat.
Forta maror al nord del cap de Begur i maror a la resta. Mar de fons de
component nord. 

Costa Central: 
bufarà fluix i variable, amb predomini del component est de matinada.
De maror a marejol. Mar de fons del nord-est. 

Costa Daurada: 
vent fluix i variable en general, tot i que al sud del cap de Salou bufarà de
component nord i oest fluix amb cops moderats al principi i al final del dia.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

E l s  t eus  i n novado rs   am ics   e t
f a r an   es t a r  a  l ' a van tgua rda  ,  pe rò
pe r  a i xò   e t  veu ràs   ob l i ga t   a
adap ta r - t e  .

Taure
20/4 al 19/5

Es presenten certs  projectes  en el
sector  professional  que aportaran
amb ell canvis  importants  de cara al
futur.

Bessons
20/5 al 21/6

Serà  un moment  per aventurar-te a sor-
tir  de la rutina  i descobrir  noves pers-
pectives. T'interessarà fixar-te  en com
treballen  els  demés  i aprendre  d'ells.

Cranc
22/6 al 21/7

Aquesta és  una jornada  per  centrar-te  en
tu mateix. Analitza  els teus  canvis d'humor
o la característica que has  heretat  directa-
ment  dels teus  progenitors .

Lleó
22/7 al 22/8

La teva parella  es pot  mostrar  massa  ima-
ginativa  i probablement  en alguns moments
et trametia  la sensació  que viu  en un món
d'il·lusions. De totes maneres  escolta-la .

Verge
23/8 al 21/9

Els  serveis  que durant  el dia  d'avui  has
realitzat  et poden  posar en contacte  amb
la gent  observadora  i que té  una forma
de pensar  diferent a  la majoria.

Balança
22/9 al 22/10

Has de dedicar més temps  als teus  fills , a les
teves obres , a la teva creativitat . A exterioritzat
, en  definitiva,  les idees  que et fan  sentir  lliu-
re.

Escorpí
22/10 al 21/11

La relació  amb  la llar familiar, la mare , el
barri o els amics  de la infància t'aporta
seguretat  , però  ha  arribat  el moment
d'abandonar  el niu . Vola.

Sagitari
21/11 al 21/12

Aquesta  serà una jornada  propícia  per
buscar  un lloc  en el qual  pots expressar
les teves idees  sense  que ningú no et
molesti.

Capricorn
21/12 al 19/01

Les recompenses  que t'aporta  la vida  t'aju-
daran  a reafirmar  la teva personalitat , i que
sentis  molta  més  confiança  amb les que
penses  i amb  el que fas.

Aquari
20/1 al 18/2

Tindràs  la possibilitat  d'avançar  a tots  els
teus  companys  i obrir  camí, però  atenció
que aquesta  sigui  una opció compatible
amb el respecte  degut  als  que t'envolten.

Peixos
19/2 al 20/3

Apareixerà en la teva vida, per la porta de l'amor
, una persona  estranya , sorprenent  i que  et
conquerirà  a base  de contar-te  històries  curio-
ses  plenes  de misteri.

Televisió

comercial@mesebre.cat
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IMMOBILIARIA�

       

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�

  

4 amigas muy cachondas,
calientes las 24h. Te espe-
ramos para ponerte a cien
en Sant Carles de la Ràpita.
C o n t a c t a n o s .
tel:679608670

 

  

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

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

Roquetes caseta de camp de
80 m_ en finca de 3000m_
oliveres, 3 habitacions, 2
banys, cuina,,menjador .

Aigua, energia solar,iberban-
da. Piscina. 135.000 euros 

Ref  CFD705     
Tel 977 720 799

Àtic a Sant Rafael del Riu
de 156 m_ , 2 habitacions ,
1 bany , cuina menjador.

Amplia terrassa. Tot equipat
.Pràcticament nou. Vistes.

180.000 € reduït a
160.000 € .  Ref.CFD20940.

tel. 977 720 799

catalunyafincas@telefonica.net
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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).

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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.

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

Llogo habitació
Avda.

Catalunya, 81
3-2 Ferreries.

Tortosa
Telèfon:

626.71.30.77

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

Preu per paraula: 0,15Û+ 1,00Û+18% IVA

Preu per módul: 15Û+18% IVA
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Ara sembla ser que s'ha tor-
nat a encendre la metxa al
voltant de les festes amb
bous al nostre territori.

Però, la pregunta que ens
hem de fer és per què? Amb
la nova llei, s'ha determinat,
perquè així es va votar al
Parlament de Catalunya per
una àmplia majoria (114
vots a favor, 14 en contra i
5 abstencions) que blindava

la festa amb bous a les
Terres de l'Ebre. En aquell
moment, l'Agrupació de
Penyes i Comissions ja va
admetre que no li semblava
del tot correcte les restric-
cions d'aquesta llei respecte
a tradició i localitats, però
es manifestava satisfeta pel
que a la protecció dels
correbous es referia. No
obstant, a hores d'ara poc
queda de les declaracions
que tots els partits i entitats
van fer al respecte i un cop
més se'ns demostra que
qualsevol fet pot ser motiu
suficient per revivar focs,
que al cap i a la fí només
repercuteixen en el ciutadà
de peu, sigui de Camarles o
de qualsevol altre municipi
del país, on potser la seva
màxima preocupació tam-
poc són els bous. 
Estava parlant del que ha
passat amb els bous a
Camarles, i si que voldria
intentar mostrar-vos les
coses com sembla ser han
estat, si encara no les conei-
xeu. Així que molt breument

us diré que l'Ajuntament de
Camarles tenia previst cele-
brar la commemoració de la
seva segregació de Tortosa
el 1978 amb correbous
(dos d'ells embolats). Un
dels requisits que s'estipula
a la nova llei és que s'ha d'a-

creditar tradició d'aquestes
pràctiques al municipi. En
aquest punt es podria enten-
dre les declaracions dutes
terme pel delegat del
Govern a les Terres de l'Ebre
en funcions, Lluís Salvadó,
que argumentava de la
següent manera la denega-
ció del permís “només han
pogut provar que van fer
bous un any, i això no
demostra tradicionalitat”.
Certament els representants
del municipi de Camarles
van aportar com a màxima
prova una gravació que un
videoaficionat havia realitzat
en la celebració de la segre-
gació a l'any 1980. A més,

Salvadó també va fer
referència a una frase per
justificar que no s'autoritza-
ven els bous a Camarles
que mesos abans havia
estat utilitzada pel president
d'ICV a les Terres de l'Ebre,
Jaume Forcadell, al pregun-
tar-li perquè Iniciativa votava
en contra de la regularitza-
ció, i la frase era, “la llei dels
correbous no significa barra
lliure per a tothom”.
Continuant amb els bous i
Camarles, l'Agrupació de
Penyes i Comissions, també
té la seva part de raó al tro-
bar la interpretació massa
restrictiva si tenim en comp-
te que la llei s'ha d'interpre-

tar i en concret en el punt de
tradicionalitat, no es detalla
el temps que ha hagut de
transcòrrer entre una i una
altra celebració, motiu pel
qual els veïns i consistori de
Camarles tindrien el seu
motiu d'indignació, ja que
posats a tirar cap un cantó o
cap a un altre doncs hagues-

sin pogut tenir bous per
celebrar la segregació amb
bous. En definitiva, la refor-
ma legislativa no garanteix
que tothom estigui content,
però almenys, mentre nosal-
tres, els humans, continuem
sense aclarir-nos, els ani-
mals pateixen menys! Ja
hem guanyat alguna cosa!.

Camarles no ha tingut bous

El municipi de
Camarles no va poder
celebrar els 32 anys de
la Segregació de
Tortosa amb bous.
Aquest fet ha indignat
profundament a
l'Ajuntament i a
l'Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines de
les Terres de l'Ebre,
que han vist en aquesta
denegació una lectura
restrictiva de la llei que
regula els correbous, i
que recordem, va ser
aprovada el 22 de
setembre, quan només
havien passat dos
mesos de la prohibició
dels bous a la plaça.

El municipi s’ha convertit en el primer català en quedar-se sense festa amb bous, després de l’aprovació de la nova llei

REDACCIÓ

Bous a Camarles.
Cedida

L’ajuntament de Camarles va acreditar tradició

entregant un video gravat per un  aficionat, on

es mostra que a la Festa de segregació

celebrada el 1980 es van celebrar correbous

Un vídeo i declaracions de veïns

LA NOVA LLEI NO GARANTEIX TENIR BOUS A LA FESTA

Segons la Delegació del Govern a l’Ebre,

Camarles s’hagués pogut atendre  als criteris

d’excepcionalitat, però va efectuar una

sol·licitud per  fer  correbous tots els  anys

Criteris d’excepcionalitat

              


