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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L'empresària tortosina
Cinta Aguiló i el projecte de
la Via Verda reben guardons
de Turisme de la Generalitat
2010.

P6

L'Ajuntament de la Ràpita
aprova un pressupost de 13
milions per al 2011.

P8

Societat

Un pas endavant perquè les
Terres de l’Ebre
esdevinguin Reserva de la
Biosfera.
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Esports

El Club Handbol Amposta
rep avui divendres (18 h) el
Lleida: el lideratge està en
joc.

P17

Futuro Ciudad Amposta, el gran complex comercial impulsat per l'empresari valencià Jorge Juan Flor i avalat per l'Ajuntament de
la ciutat, ha obert portes amb la inauguració de la galeria comercial que alberga una trentena d'establiments i franquícies. De
moment, l'hipermercat Carrefour, el gran pol d'atracció del centre, retardarà la seva obertura fins el pròxim mes de gener o febrer.
Construït en 61.500 metres quadrats del Pla de Millora Urbana del Cementiri, ha suposat una inversió de 30 milions d'euros per
part de la multinacional Neela Investments. El complex, estructurat en tres fases, tindrà més de 1.000 places d'aparcament gra-
tuïtes i una zona verda. P3

Més de 60.000 m2 
per crear futur

La multinacional sueca IKEA s'instal·larà definitivament a la ciutat de Tarragona. Reus també hi aspira-
va, però com va passar amb el Corte Inglés, la firma sueca s'instal·larà finalment a la capital tarragoni-
na, segons ha confirmat el mateix alcalde, Josep Fèlix Ballesteros. Aquest ha reconegut que el govern
fa tres anys que treballa en aquest projecte, però no ha volgut donar més detalls d'on s'instal·larà, ni la
inversió ni tampoc la creació de llocs de treball que implicarà el nou centre comercial. D'altra banda, la
noticia no ha estat molt ben acollida pel sector del moble de l'Ebre. “No ens volem precipitar perquè
encara no hi ha res firmat i no estem segurs al cent per cent que IKEA obrirà a Tarragona, però quan
això passi la destrucció de llocs de treball al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre serà important”.
Així, la Federació de Comerciants del Moble de la Sénia creu que en contraposició amb els 400 llocs
de treball que crearà la multinacional se'n destruiran un miler. 

IKEA s’instal.la a Tarragona

JESÚS RUIZ

ALEIX BELTRAN
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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 

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

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

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

www.mesebre.cat

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

Memòries d’un país

Opinió

Futuro Ciudad Amposta està situat a l'Avinguda
Aragonesa, en un important enclavament  natu-
ral i comercial dins d'Amposta, capital de la
comarca del Montsià. 
El Centre Comercial gaudeix d'una ubicació pri-

vilegiada, amb accessos directes des de  l'Eix
de  l Ebre i la N-340 que garanteixen  una ràpi-
da connexió amb las poblacions veïnes de Sant
Carles de la Ràpita, Tortosa, Deltebre o Vinaròs
i visibilitat des de l'Autopista del Mediterrani
(AP-7). 
La recent inaugurada primera fase del projecte

compta amb una Galeria Comercial de 2.300
m2 amb prop de 30 locals de moda infantil,
complements, moda per a home i dona, sabate-
ria, regals, telefonia mòbil i Internet, videojocs,
tenda d'animals, perruqueria, perfumeria, ali-
mentació i restaurants amb agradables terras-
ses per a l'època estiuenca. 
L'oferta del Centre Comercial es completa amb
àmplies zones verdes i d'esbarjo i un aparca-
ment gratuït per  prop de 1.000 vehicles. A
més, aquesta fase comptarà a partir de 2011
amb l'obertura del primer hipermercat
Carrefour a la regió, amb una superfície de més
de 5.000 m2.  Ja més de 2.000 visitants es van
apropar aquest dijous a la inauguració per
conèixer aquesta nova oferta comercial i a com-
partir una tarda d'oci familiar amb jocs infantils
i cocktail de la inauguració.

Editorial

Primera fase d'un gran eix comercial

L’oferta del Centre Comercial es completa amb  àmplies

zones verdes i d’esbarjo i un aparcament gratuït per

prop de 1000 vehicles

Aquesta setmana s’ha tornat a constituir
el Parlament de Catalunya. Una nova
legislatura parlamentaria que sense cap
mena de dubte estarà marcada de com,
entre tots plegats, superem la crisis que
estem patint.
Segons la mateixa Presidenta del
Parlament serà una legislatura marcada
per tres eixos bàsics, el primer el des-
plegament del nou Estatut de Catalunya,
el segon la sentencia d’aquest nou
Estatut i les relacions entre Catalunya i
Espanya i un tercer bloc de com sortim
de la crisis.
Necessitem d’eines per tirar endavant
aquestos tres eixos i necessitem un
govern fort i decidit. Uns dirigents polí-
tics valents, amb ganes i dedicació. Un
govern cohesionat i amb un lideratge
clar, que sense cap mena de dubte exer-
cirà l’Artur Mas.
Recordo amb il·lusió i empenta el
moment de la constitució del nou
Parlament, no és el primer cop que he
estat investit Diputat del nostre País,
però si que és el primer cop que he
assistit a una votació al Parlament de
Catalunya, en la que el meu partit
Convergència i Unió ha tingut el suport
necessari per presidir la Cambra catala-
na.

Ara comencen uns dies de treball per tal
de que l’Artur Mas esdevingui President
de Catalunya i ell conformi el govern del
nostre País. Estic del tot segur que farà
el Govern que va prometre, el Govern
dels millors.
Ara i desprès de la ressaca electoral, la
gent té confiança amb el President Mas,
la gent que ha votat Convergència i Unió,
però també la gent que ha votat lliure-
ment altres opcions polítiques, ens
comenten a peu de carrer que veuen
amb el nou govern una esperança de
canvi. 
La gent espera de nosaltres, el polítics,
una reacció clara i contundent per supe-
rar la situació actual, ho farem amb fer-
mesa i treball. Ho farem escoltant a la
gent i defensant els interessos de la gent
del nostre País.
Sóc conscient de la dificultat en la que
molts de nosaltres ens trobem, soc
conscient de les dificultats en que es tro-
ben els emprenedors de casa nostra,
conscient també de les dificultats de la
gent que viu al mon rural, des de
Convergència i Unió, totes les Diputades
i Diputats tenim un compromís amb la
ciutadania, un compromís que va
començar el dia 28 de Novembre a par-
tir de les vuit de la tarda, un compromís
per intentar no defallir a ningú i aportar
per a les nostres terres tot el que de
nostres espera la gent del territori.
Nous reptes i nous compromisos que
amb ganes, treball, il·lusió i compromís
ho tirarem endavant. Els Diputats de
Convergència i Unió en definitiva volem
continuar sent la veu del nostre territori,
una veu sensata i honesta.

Xavier Pallarès
Diputat de CIU al Parlament de Catalunya

Quan va esclatar la Guerra
dels Trenta Anys, l'any
1618, per causes religioses
barrejades amb qüestions
polítiques i econòmiques, el
rei d'Espanya Felip IV de la
dinastia dels Àustries, hi
participà obligat pel seu
parentiu amb l'emperador
alemany de l'estirp dels
Habsburg. Però les guerres
costen diners i una guerra
tan llarga va arruïnar la tre-
soreria reial. Llavors es
decidí que Catalunya apor-
tés homes i diners a la gue-
rra. Això originà la indigna-
ció de la població catalana,
que es va veure forçada a
acollir les tropes imperials
que havien de defensar la
frontera espanyola d'un
hipotètic atac francès. Els
abusos dels soldats, que es
van comportar com si fos-
sin forces d'ocupació, va
provocar la revolta popular
dels segadors coneguda
com “Corpus de Sang”. 
Amb el Tractat dels Pirineus,
la monarquia espanyola i la
francesa van posar fi a les
seves disputes. La penyora
de pau va ser el Rosselló
que en 1659 es va incorpo-
rar definitivament a França.
Això donà lloc al sentiment
antifrancès dels catalans,
que va anar incrementant-se
al llarg de la segona meitat
del segle XVII per esdevenir
un dels factors de rebuig a
Felip V pel seu origen. 
Arran de la mort sense des-
cendència de Carles II, el
darrer rei de la casa dels
Àustries, les principals

monarquies europees van
prendre partit per algun dels
possibles successors. Uns
defensaven Felip d'Anjou,
nét de Lluís XIV rei de
França, que era el candidat
de Castella. Els altres volien
l'arxiduc Carles, fill de l'em-
perador d'Àustria, qui rebia
el suport de les institucions
catalanes. Així va començar
la Guerra de Successió, en
què tropes angleses i austrí-
aques recolzant a un candi-
dat lluitaren contra l'exèrcit
francès, que ajudava als
partidaris de l'altre. Les tro-
pes filipistes es van anar
imposant i, a la fi, amb l'a-
bandó dels anglesos,
Catalunya es va quedar sola
defensant l'arxiduc Carles.
L'onze de setembre de
1714, després d'un dramà-
tic any de setge, va caure
Barcelona i es va acabar la
guerra. L'actuació de Felip
d'Anjou, el primer monarca
de la dinastia dels Borbons,
fou dràstica: va promulgar
el Decret de Nova Planta,
pel qual s'abolien totes les
institucions catalanes i les
llibertats del poble. El cas-
tellà fou proclamat l'idioma
oficial, malgrat que el català
era la llengua parlada per la
gent habitualment.
Ah! Me n'havia oblidat de dir-
vos el meu nom, tot i que a
aquestes alçades de ben
segur que molts de vosal-
tres ja l'haveu endevinat. El
meu nom és... Catalunya.

Ramon Gonzalez
la Ràpita.

Nou Parlament, Nous Reptes

Opinió
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Amb la inauguració de les
galeries comercials, entra
en funcionament la primera
fase del que l'alcalde
d'Amposta ha qualificat com
“el gran eix comercial de les
Terres de l'Ebre i que es
convertirà en el referent
comercial de tot el territori”.
Les galeries comercials que
s'han obert al públic dijous
per aprofitar la campanya
de Nadal compten amb
2.300 m2 que apleguen

prop de 30 locals de moda
infantil, complementis,
moda per a home i dona,
sabateria, regals, telefonia
mòbil i Internet, videojocs,
tenda d'animals, perruque-
ria, perfumeria, alimentació
i restaurants amb agrada-
bles terrasses per a l'època
estiuenca. L'oferta del
Centre Comercial es com-
pleta amb àmplies zones
verdes i d'esbarjo i un apar-
cament gratuït per  prop de

1.000 vehicles. A més,
aquesta fase comptarà a
partir de 2011 amb l'ober-
tura a principis de l'any nou
del primer hipermercat
Carrefour a la regió, amb
una superfície de més de
5.000 m2.
D'aquests 30 establiments
que conformen les galeries,
dues formen part de fran-
quícies que encara no s'ha-
vien establert a Catalunya,
és el cas de la cadena de

botigues de complements
per a la llar Mi Casa i la de
complements i regals Lune
Bleu; hi ha a més tres fran-
quícies de nova creació
com són 21 Racing Team,
Nelow i 4 Kids, totes elles
dedicades al sector de la
moda amb diferents espe-
cialitzacions de client final.
L'obertura del Carrefour
conforma la segona fase de
la posada en funcionament
de tot el complex, que s'a-

cabarà de completar amb la
propera obertura dels
comerços entre mitgeres,
que són locals més grans
dels que fins ara s'ha confir-
mat la implantació d'Electro
Hiper Europa. La construc-
ció de tot el centre comer-
cial ha suposat una inversió
de més de 30 milions d'eu-
ros i una oferta de prop de
300 llocs de treball direc-
tes.
L'alcalde també ha volgut

destacar com a particulari-
tats d'aquest centre la ubi-
cació, l'accessibilitat i la
gran oferta d'aparcament
gratuït, a més d'un disseny
arquitectònic modern,
exclusiu i funcional del que
destaca la qualitat de tots
els materials que s'han
emprat. Futuro Ciudad
Amposta està ubicat a la
ciutat d'Amposta
(Tarragona), capital de la
comarca del Montsià, a una
zona privilegiada i amb la
major projecció comercial i
lúdica de la regió. 
El seu àmbit d'actuació s'es-
tén als municipis limítrofs
de Tortosa i Sant Carles de
la Ràpita, i a la resta que
integren les comarques de
les Terres del Ebre, a
Tarragona i el  Baix
Maestrat, a Castelló. Tot
això sense oblidar el seu
fàcil accés a través de la N-
340, autopista AP-7 i la via
ferroviària  des de
Barcelona, València,
Castelló i Aragó. 
Futuro Ciudad Amposta, a
un màxim de 20 minuts
amb cotxe de qualsevol lloc
de les quatre comarques
del seu àmbit de influència,
és un excel·lent destí de
compres, on  es concentra
un exclusiu grup de locals
comercials en els que el visi-
tant pot trobar tot el relacio-
nat amb articles  de la llar,
moda i restauració, oferint
una resposta adequada a
tot tipus de públic.

El centre comercial Futuro Ciudad Amposta
ja ha obert portes

Els trenta comerços i
establiments que con-
formen la primera fase
del Centre Comercial
Futuro Ciudad Amposta
ja han obert al públic
aquest dijous dia 16 de
desembre a la tarda.
Més de 2000 persones
es van apropar a la zona
per poder gaudir de la
primera obertura de tots
els locals comercials,
oberts en plena cam-
panya de Nadal.
L’alcade d’Amposta,
Manel Ferré, l’ha qualifi-
cat com «el gran eix
comercial de les Terres
de l’Ebre». L'oferta del
Centre Comercial es
completa amb àmplies
zones verdes i d'esbarjo
i un aparcament gratuït
per  prop de 1.000 vehi-
cles.

Ahir dijous a les 18h es va fer la inaguració oficial

Trenta comerços formen la primera fase d’aquest «gran eix comercial de les Terres de l’Ebre»

REDACCIÓ

Manel Ferré ha qualificat Futuro Ciudad Amposta com «el gran eix comercial de les Terres de l’Ebre».
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L’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha fet aquest
dijous una visita d'obres al
nou equipament esportiu,
acompanyat del regidor 
d'Esports, Pere Panisello,
per comprovar l'estat d'e-
xecució i confirmar que l'e-
difici estigui ja en la seva
recta final i que a finals de
gener podria ser operatiu.

El nou pavelló és de tipo-
logia PAV-2, amb dues pis-
tes d'entrenament i una de
competició sota cobert i,
a l'exterior, tres pistes

més que seran compati-
bles amb un aparcament
per a 70 places. El recinte
podrà tenir en funciona-
ment, per tant, i de mane-
ra simultània, fins a 5 pis-
tes. 
L'alcalde, Ferran Bel, ha
recordat que el nou pave-
lló permetrà desconges-
tionar el de Ferreries i
reduir l'activitat esportiva
al de Remolins, per tal que
aquest últim pugui centrar-
se més en l'activitat firal.
Ferran Bel ha afegit que
durant les primeres setma-
nes de l'any es faran els
quadrants d'utilització del
pavelló amb els diferents
clubs de la ciutat. 
En la visita d'obres ha par-
ticipat també l'arquitecte
autor del projecte, Ivan
Martín, i l'arquitecte muni-
cipal, Francesc Peralta,
així com representants de
l'empresa constructura,
Teyco, S.L. 

Les obres del nou pavelló esportiu de
Tortosa avancen a bon ritme

Tortosa estrena l'any
amb la culminació de
dues obres importants
situades en el mateix
emplaçament, la urba-
nització dels portals de
Ciutat Nord i Centre i la
construcció d'un nou
pavelló poliesportiu. 

El nou equipament entra en la seva recta final

REDACCIÓ

Visita d’obres, ahir dijous.
Cedida

El ple de l'Ajuntament
d'Amposta ha acordat
per unanimitat requerir la
documentació a l'empre-
sa més ben posicionada
per adjudicar-li definitiva-
ment les obres del pro-
jecte d'urbanització dels
Eucaliptus. Les obres,
que consisteixen en la
instal·lació dels serveis
municipals de clavegue-
ram i enllumenat, la cons-
trucció de voreres i pavi-
mentació i la construcció
d'una zona verda s'adju-
dicaran definitivament en
el proper ple ordinari que
tindrà lloc a finals del
mes de desembre a una
UTE (Unió Temporal
d'Empreses) formada
per Servidel i Bioma
Facilities, empreses ubi-
cades a Deltebre i
Amposta respectiva-
ment. El pressupost de
l'obra ascendia a 4'5
milions d'euros i final-
ment serà adjudicada per
3.150.000 euros.

Qüestions
municipals al

ple d’Amposta

Repsol confia que el
Ministeri de Medi Ambient
emeti cap al febrer de
l'any que ve la declaració
d'impacte ambiental del
seu projecte d'explotació
de dos nous jaciments de
petroli a uns 50 quilòme-
tres de la costa de l'Ebre,
perquè ja estiguin opera-
tius l'estiu que ve: “A par-
tir del juliol o com a
màxim a final d'estiu”,
concreten fonts oficials de
la companyia. Els dos
nous jaciments han de
suposar una injecció de
productivitat a la platafor-
ma Casablanca, on es
produeixen els hidrocar-
burs que s'envien a laa
refineria de Tarragona i on
es rep i es tracta el cru
procedent de quatre
camps d'extracció que
produeixen uns 2.000
barrils diaris de petroli.
Ara, la producció a la
zona, que Repsol preveu
mantenir durant 10 anys a
tot estirar a partir de l'o-
bertura dels dos nous
pous, es multiplicarà per
cinc i passarà a ser de
prop de 10.000 barrils de
cru al dia.

Pendents de
l’impacte
ambiental

L’Ametlla de Mar viurà la
seva Marató particular

Demà dissabte dia 18 de
desembre l'Ametlla de
Mar viurà la seva Marató
solidària particular. La
Cala X La Cala, grup de
persones vinculades pro-
fessionalment a
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar, però sempre per
una iniciativa personal,
han organitzat per a la
tarda vespre d'aquest dis-
sabte la Festa Solidària,
una jornada de suport a
Càritas Parroquial de
l'Ametlla de Mar amb l'ob-
jectiu que es pugui ajudar
al major nombre de perso-
nes necessitades. La pro-
moció de la jornada ja es
va iniciar fa unes setma-
nes amb l'enregistrament
d'un Lib-Dup en el que hi
van col·laborar més d'un
centenar de caleros i cale-
res, el qual s'ha pogut
veure a la web de
Lacalartv. 
La Festa solidària
començarà a les set de la
tarda a la Plaça Nova amb
un concert del cantautor
Miquel del Roig, que serà
amenitzat per una xocola-

tada popular. 
L'activitat seguirà amb
una cercavila fins al
poliesportiu municipal a
les vuit protagonitzada
per diverses entitats
locals, entre elles la
Banda de Cornetes i
Tambors. 
A les 9'30 hores de la nit
es començarà al
Poliesportiu el Sopa
Solidari, el qual està limi-
tat a 300 persones. Els
tiquets pel sopar amb dret
a participar de la festa
posterior te un cost de 10
euros, mentre que els que
desitgin només assistir a
la festa, ho podran fer per
5 eurosÛ de donatiu. Els
tiquets tant del sopar,
com de la festa, la xocola-
tada o fins i tot de Fila 0
pels que no hi puguin
assistir, es poden adquirir
a l'oficia de Turisme de la
planta baixa de
l'Ajuntament del municipi.
Esteu tots convidats per
poder gaudir d’ aquesta
jornada solidària en un
ambient festiu i participa-
tiu.

El nou pavelló de la ciutat de Tortosa permetrà
descongestionar el de Ferreries i reduir l’ activitat

esportiva al de Remolins

Pavelló nou



DIVENDRES 17
DE DESEMBRE
DE 2010 5

diarimés
ebreterres de l’ebre

www.mesebre.cat

L'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, acompanyat del regi-
dor de Fires, Manel Ferré
Aixendri i el gerent de Fira
Amposta, Joan Ramon
Masip, han fet aquest
dimarts passat entrega del
viatge per a dues persones
a Tuníssia a la senyora
Vicenta Felipo, que ha resul-

tat guanyadora del sorteig
especial que va tenir lloc en
motiu del cinquantenari de

la Fira entre tots els visi-
tants que van adquirir entra-
da. Aprofitant l'entrega, l'al-

calde ha explicat que la
valoració d'aquesta cin-
quantena edició ha estat

molt positiva ja que s'han
acomplert les expectatives
pel que va a l'afluència de
públic visitant i a la bona
resposta d'expositors i visi-
tants davant els canvis de
distribució.
A tot això, cal afegir l'atrac-
tiu addicional que ha supo-
sat el nou Saló d'Actes de
la fira que ha acollit totes
les activitats que des de fa
uns anys es venien cele-
brant en una carpa
instal·lada a l'exterior del
recinte firal. En concret cal
destacar la gran assistèn-
cia de públic al concert que
van oferir les bandes de
música de la ciutat a l'audi-
tori en motiu de l'homenat-
ge a l'expositor i que va
omplir les 500 localitats
disponibles a la sala.
L'alcalde ha remarcat que
l'auditori és una “mostra del
que volem que sigui el
recinte firal de la ciutat
d'Amposta”.

Fira Amposta tanca l’edició complint
totes les expectatives

Fira Amposta va tancar,
aquest passat dime-
cres, l'edició dels 50
anys amb un balanç
positiu pel que fa al
nombre de visitants,
que ha arribat a 55.000
i molt bona acollida tant
entre els expositors
interiors com els exte-
riors davant els canvis
en la distribució de la
fira.

Aquest any ha celebrat les noces d’or

REDACCIÓ

Entrega del viatge a la guanyadora.

Cedida

Els tècnics del
D e p a r t a m e n t
d'Agricultura han fet una
valoració del procés
d'assecament de l'hemi-
delta esquerre, una
mesura del pla d'acció
contra el cargol poma
que no tots els propieta-
ris estan respectant. És
per això que el director
dels serveis territorials
d'Agricultura en funcions
a l'Ebre, Antoni Espanya,
va enviar la setmana pas-
sada una carta als 180
propietaris que mante-
nen els arrossars inun-
dats de manera artificial,
alertant-los que, si
aquest cap de setmana
no han eixugat la seua
finca, se'ls posarà una
multa de 3.000 euros. 

Multa de 3000
euros si no

s’eixuguen la finca

Ahir es va celebrar a
Tortosa una jornada per
presentar les conclu-
sions i resultats del pro-
jecte “Desenvolupament
de tècniques i mètodes
de control i prevenció
del musclo zebrat”.
Aquest projecte ha estat
coordinat per l'Institut
de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries ( IRTA)
i finançat pel Ministeri de
Medi Ambient i Medi
Rural i Marí (MARM) amb
cofinançament FEDER.
Mitjançant aquest pro-
jecte s'ha avaluat la
dinàmica poblacional de
l'espècie i la seva
abundància al riu. 

Jornada contra el
musclo zebrat

El ple del Parlament
Europeu ha aprovat
aquest dimarts la mobilit-
zació de 382.200 del
Fons Europeu d'Adaptació
a la Globalització per aju-
dar els 508 treballadors
que van ser acomiadats
entre gener i maig d'a-
quest any per l'empresa

Lear Automotive España
SL, situada a les Terres
de l'Ebre. Els fons euro-
peus finançaran progra-
mes de formació, recerca
de feina, reinserció i
suport als treballadors
afectats que decideixin
crear la seva pròpia
empresa. 

Les ajudes als treballa-
dors acomiadats a
Catalunya aprovades ara
a Estrasburg fan part d'un
programa més ampli que
preveu, també, ajudes
per extreballadors del
comerç minorista a Aragó
i del tèxtil i la pedra natu-
ral al País Valencià.

Aprovades les ajudes per als 508
treballadors de Lear 

Acomiadats entre gener i maig
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La Generalitat de
Catalunya reconeix anual-
ment amb els Guardons
del Turisme professionals,
empreses i entitats del
sector que, amb el seu
esforç, han contribuït al
desenvolupament del turis-

me a Catalunya. En l'edició
d'enguany el Govern
català ha atorgat 23 guar-
dons: 2 guardons d'honor,
1 guardó d'honor a títol
pòstum, 10 medalles turís-
tiques i 10 diplomes turís-
tics. A les Terres de l'Ebre

El turisme de les Terres de
l'Ebre ha estat reconegut
amb una medalla turística
a l'empresària tortosina
Cinta Aguiló per la seva
dedicació i esforç conti-
nuat a favor del turisme, i
un diploma turístic als con-
sells comarcals del Baix
Ebre i la Terra Alta, com a
titulars del projecte Via
Verda. Cinta Aguiló i
March,  és titular de l'allot-
jament de turisme rural
Molí de la Jòrdia, masia
rehabilitada l'any 2003 i
que és l'única que es troba
fora del nucli urbà de
Tortosa. Disposa de 6
habitacions i diversos ser-
veis com esmorzars tipus
buffet, animals de corral,
agrobotiga, cuina autòcto-
na i casolana i productes
de collitat pròpia. 
També disposa d'un res-
taurant en un antic molí
d'oli. Fan difusió del terri-
tori i del patrimoni històric
i cultural de la zona.

Consell Comarcal de la
Terra Alta: Són els titulars
de la Via Verda, i amb l'ob-
jectiu que actiu turístic
segueixi  impulsant el
desenvolupament turístic
a la zona, promocionen i
fan inversions que es con-
creten en la il·luminació de
túnels, mobiliari urbà,
enjardinament i manteni-
ment de la zona verda, i
senyalització de la via,
entre d'altres. RENFE va
cedir a aquests consells
comarcals el traçat de la
línia fèrria de la Puebla de
Híjar a Tortosa, coneguda
com la “Val de Zafán”, al
seu pas per les comar-
ques. Al voltant de la Via
Verda han sorgit una sèrie
de petites empreses que
treballen i ofereixen ser-
veis com tres agroboti-
gues, i empreses d'es-
ports que ofereixen passe-
jades pel riu en piragua,
lloguer de bicicletes i repa-
racions.

L’empresària tortosina Cinta Aguiló i la
Via Verda, guardons del Turisme 2010

El Departament
d'Innovació, Universitats
i Empresa va distingir el
passat 14 de desembre,
amb els Guardons del
Turisme de Catalunya
2010 la trajectòria dels
empresaris i entitats del
sector turístic.  
El president en funcions
de la Generalitat de
Catalunya, José
Montilla, acompanyat
del conseller en funcions
d'Innovació, Universitats
i Empresa, Josep
Huguet, presidia al
Palau de la Generalitat
l'acte de lliurament de la
25ena edició dels
Guardons del Turisme de
Catalunya.

La Generalitat fa entrega d’aquests premis

REDACCIÓ

Imatge dels premiats.

Cedida

La direcció general de
Protecció Civil ha orga-
nitzat un exercici d'acti-
vació de sirenes a 35
municipis de tot
Catalunya. 
La prova va cobrir una
extensió de 137 km2,
dels quals 54,43 eren
de superfície urbana i
industrial. 
En l'exercici es van
posar en funcionament
77 sirenes de les 83
que formen part de la
xarxa general d'alarmes
adscrites al pla d'e-
mergències exterior del
sector químic de
Catalunya (Plaseqcat). 
A l'Ebre, les poblacions
participants foren Flix i
Tortosa.

Exercici d’activitats
de sirenes a les
Terres de l’Ebre

INFOSA signarà el proto-
col d'intencions per
donar solucions als pro-
blemes de subministra-
ment de les Salines. Tot i
que l'empresa no es
mostra satisfeta amb l'a-
cord assolit,  si que l'ac-
cepta com un pacte de
mínims que ha de perme-
tre continuar treballant
per solucionar el proble-
ma. L’acord consisteix en
la substitució de l'actual
línia aèria per un cable
subterrani, entubat i amb
estancament de poliu-
retà, que discorrerà sote-
rrat en el subsòl de la
“Barra del Trabucador”
amb la longitud i potèn-
cia suficient per adaptar-
se a la canviant situació.

Possible solució
al problema de

les Salines

Els municipis de Miravet i
de Rasquera, amb el
suport del Consorci per a
la Gestió de Residus
Municipals de les
Comarques de la Ribera
de l'Ebre, el Priorat i la
Terra Alta, i de l'Agència
de Residus de Catalunya,
ha presentat un nou siste-
ma de pagament per
generació de residus que
s'implantarà, a partir de

l'any 2011, en aquests
municipis de la comarca
de la Ribera d'Ebre. 
El sistema de pagament
per generació en la taxa
d'escombraries municipal
és una aposta ferma per a
la prevenció i el màxim
reciclatge dels residus, ja
que la ciutadania que
genera menys residus veu
com es redueix la taxa que
paga anualment. 

D'aquesta manera, es pre-
mien les bones pràctiques
pel que fa als residus:
generar menys i reciclar
més, i específicament per
a les fraccions resta i
envasos que generin els
comerços i les llars.
Actualment tots els domi-
cilis de Miravet i de
Rasquera pagaven la taxa
per a la recollida d'escom-
braries en un únic rebut

anual. 
Amb l'entrada en vigor d'a-
quest sistema de paga-

ment per generació l'im-
port es dividirà en dues
parts.

Nou sistema de pagament de
residus a partir del 2011

Als municipis de Miravet i Rasquera
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Com a criteri bàsic d'ac-
tuació en temps de crisi,
l'Ajuntament aposta per
mantenir un alt nivell d'in-
versió en obra pública, i
així la inversió prevista per
al 2011 és d'1,7M euros.
Tanmateix, el govern muni-
cipal assegura que en
aquest pressupost s'ha
aconseguit complir amb el

pla econòmic i financer
que l'ajuntament va haver
d'aprovar l'any 2008 en
motiu de la baixada dels
ingressos procedents de
la construcció, que van
provocar una desestabilit-
zació pressupostària. 
El regidor d'Hisenda,
Josep Rovira, assegura
que “les mesures adopta-
des en els últims tres anys
han permès arribar a l'es-
tabilitat pressupostària”.
Actualment, l'ajuntament
de la Ràpita té un deute de
poc més de 7 milions d'eu-
ros que, segons Rovira,
“és dels més baixos de la
província pel que fa a
municipis de més de deu
mil habitants”. 
En aquest sentit, el regi-
dor d'Hisenda retreu a l'o-
posició que hagi volgut
transmetre un missatge
falç sobre els comptes
econòmics de les arques
municipals i els ingressos
tributaris. 
“Malgrat les dificultats
econòmiques del 2008, el
de la Ràpita ha estat, en
tot moment, un ajunta-

ment solvent i amb una
economia sanejada,
contràriament a la sensa-
ció que l'oposició ha vol-
gut generar en l'opinió
pública”, destacava
Rovira. 
El regidor d'Hisenda
també nega que l'actual
govern municipal hagi

incrementat més els
impostos del que ho va fer
el govern anterior al 2003
i, en aquest sentit, assegu-
ra que “ells van incremen-
tar els impostos en un 47
per cent en tres anys,
entre el 2000 i el 2003, i
nosaltres els hem augmen-
tat en un 11 per cent”.

Mentre el regidor d'hisen-
da dóna aquestes xifres
sobre la carrega tributària
sobre els contribuents, el
portaveu del grup majori-
tari de l'oposició, CIU,
Joan Martín, se centra en
l'IBI i diu que, en els últims
sis anys, s'ha incrementat
un 261%. 

L'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita ha
aprovat en l'últim ple
de l'any i amb el vot en
contra de l'oposició,
un pressupost munici-
pal de 13.053.902
euros per al 2011.
Destaca d'aquest pres-
supost l'esforç que,
segons el govern
municipal, s'ha fet en
la contenció de la des-
pesa general i una
retallada de 300.000
euros en el capítol de
personal.

REDACCIÓ

L’Auditori municipal és un dels projectes més ambiciosos.
Cedida

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha anunciat
que la tinenta d'alcalde
d'Urbanisme, Meritxell
Roigé, deixa de tenir dedi-
cació exclusiva a
l'Ajuntament a causa de la
seua elecció com a diputa-
da al Parlament. Roigé
mantindrà la majoria dels
seus càrrecs municipals i

també continuarà sent la
portaveu del grup de CiU,
però tindrà retallada la
seua retribució econòmi-
ca. A partir d'ara, només
el republicà Ricard Forés
tindrà dedicació exclusiva
a l'Ajuntament, amb una
retribució bruta anual de
53.000 euros a causa de
la retallada salarial del

10% que es va establir al
juny. El ple del desembre
va ser una de les sessions
ordinàries més curtes i
ràpides del mandat.
L'Ajuntament va aprovar el
text refós del pla urbanís-
tic de millora del carrer
Amposta, al barri de
Ferreries, on una promoto-
ra preveu construir 58 habitatges, 37 dels quals en règim lliure.

Roigé deixa de tenir dedicació
exclusiva a l’Ajuntament

Per la seva elecció com a diputada al Parlament

Les Terres de l'Ebre pro-
duiran aquesta campan-
ya unes 120.000 tones
de mandarines i 52.000
de taronges, una produc-
ció superior a la de la
temporada anterior però
amb uns preus que
poden ser “ruïnosos” per
al sector, segons els pro-
ductors. Ara per ara, a
l'equador de la campan-
ya, el preu mitjà de les
clementines al camp és
de 15 cèntims d'euro per
quilo, un 50% menys que
fa un any, i per sota dels
costos de producció,
que s'estima que són
d'uns 20 cèntims d'euro
per quilo. 

15 cèntims
d’euro per

quilo

UGT i CCOO han domi-
nat, de forma respectiva,
les eleccions sindicals
que s'han celebrat
aquest dijous als escor-
xadors de l'empresa
Padesa als municipis de
Roquetes i Amposta, on
treballen en total prop de
650 persones. En el cas
de Roquetes, amb una
plantilla d'uns 300 treba-
lladors, UGT ha revalidat
els tretze delegats que ja
tenia que conformen el
comitè d'empresa. A
Amposta, CCOO ha guan-
yat també en aquesta
ocasió les eleccions
obtenint set delegats, tot
i que els ugetistes han
aconseguit per primer
cop representació al
comitè d'empresa, amb
sis delegats. 

Resultats de les
eleccions
sindicals

La Ràpita aprova un pressupost de 13MEUR
Per al proper 2011
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Aquest proper 21 de
desembre es celebra el
Dia Nacional del Nen
amb Càncer. El càncer
infantil es produeix en un
moment evolutiu de la
vida que es caracteritza
pel creixement biològic i
personal formatiu, el
qual es veu alterat per la
malaltia. Aquests aspec-
tes confereixen comple-
xitat a l’atenció oncològi-
ca pediàtrica que ha de
tenir cura i vetllar pel

desenvolupament futur
de la persona tant en la
seva qualitat de vida
com en els aspectes
socials, com ara la fertili-
tat, les necessitats psi-
cològiques, l’evolució
acadèmica o l’accés
laboral, entre d’altres. El
càncer infantil és poc fre-
qüent. S’estima que a
Catalunya es diagnosti-
quen entre 170 i 190
casos nous cada any en
nens i nenes de 0 a 14
anys. Malgrat la baixa
freqüència, és la primera
causa de mortalitat entre
els 5 i 14 anys i la sego-
na entre els 15 i 24 des-

prés dels accidents.
Afortunadament, la
supervivència és eleva-
da, i és del 77% als 5
anys des del diagnòstic
per als nens i nenes de 0
a 14 anys, dades simi-
lars a la mitjana europea.
Abasta una sèrie de
tumors diferents; els
més freqüents de 0 a 14
anys d’edat són les
leucèmies (30%), les
neoplàsies del sistema
nerviós central (21%) i
els limfomes (14%).
Entre el 15 i 19 anys la
distribució és diferent, i
el més freqüent és el lim-
foma (23%), els tumors

del sistema nerviós cen-
tral (16%) i les leucèmies
(13%). És per aquest
motiu, i atès el baix
volum de casos globals,
que l’atenció oncològica
del càncer infantil es
desenvolupa en un marc
d’excel·lència i especia-
lització, centrada en cen-
tres assistencials especí-
fics, per tal de donar la
millor resposta possible.
El Departament de Salut,
per mitjà del Pla director
d’oncologia, estableix les
directrius per a una aten-
ció oncològica pediàtrica
de qualitat, mitjançant
les quals es desenvolu-
pen diverses accions
com analitzar les dades
epidemiològiques per
conèixer la situació del
càncer infantil a
Catalunya i la projecció
dels casos en el futur,
per tal d’adoptar les
mesures necessàries i
reduir-ne l’impacte.

La declaració de la UNESCO pot facilitar i incrementar el nombre i la quantitat d’ajudes a l’Ebre

REDACCIÓ

L’Àrea de Serveis Socials
de l’Ajuntament de
Deltebre, conjuntament
amb la Creu Roja Deltebre i
Càritas de les parròquies
Sant Miquel i l’Assumpció,
han organitzat, coincidint
amb el Nadal, una campan-
ya de recollida d’aliments
per poder atendre les
necessitats de les famílies
més desafavorides del
municipi.  
La campanya té com a
objectiu recollir aliments de
primera necessitat: pasta,
llegums, llet, oli, farina,
conserves, galetes, cere-
als infantils i sucs de fruita.
Els punts de recollida d’ali-
ments s’han establert a 5
supermercats de la pobla-

ció que també col·laboren
en la campanya i que són
Bon Preu, supermercat
Fraga, dos supermercats
de la cadena Suma i Maxi
Dia. 
Tots els aliments que es
recullen seran gestionats
pels serveis socials de
l’Ajuntament que s’encarre-
garan de garantir un just
repartiment dels aliments a
les famílies que realment
ho necessiten. 
Aquest campanya de reco-
llida d’aliments per Nadal
és el segon any consecutiu
que es fa a Deltebre. L’any
passat es van recollir prop
de 500 quilos de menjar
que es van repartir entre
38 famílies de la població. 

L’Ajuntament de Deltebre, Creu Roja i
Càritas units pels més febles 

Galeria del Quadre de
Tortosa ens ofereix del 17
de desembre i fins el 22 de
gener una exposició a tra-
vés de la qual Rebull vol
commemorar una obra
anterior, el mural de l’altar

major de l’Ermita de Mig
Camí. A més dels esbos-
sos i estudis relatius al
mural, el visitant també
podrà gaudir, d’altres qua-
dres que conformen el món
pictòric de Rebull.

Rebull, «Apunts de Mig Camí»

El jutge titular de la secció
segona de l'Audiència
Provincial de Tarragona ha
condemnat a 54 i a 50
anys de presó els dos acu-
sats per la mort del pro-
pietari d'un concessionari
de cotxes de luxe
d'Alcanar (Montsià) i la
seua companya sentimen-
tal a finals del 2008.
Després que el jurat popu-
lar els va considerar culpa-
bles de dos delictes d'as-
sassinat, la sentència
imposa una pena total de
54 anys de presó per a
Rubén Sánchez i de 50
anys per a David Almagro

per un total de sis delic-
tes, d'acord amb la petició
de la fiscalia. 
La sentència condemna
els dos acusats per dos
delictes d'assassinat, tot
dos amb l'agreujant de
traïdoria i un d'ells també
amb l'agreujant d'acarnis-
sament.

Sentència condemnatòria per als dos acusats
del doble assassinat d’Alcanar

La memòria tècnica amb
què les Terres de l'Ebre
ostenten a esdevenir
Reserva de la Biosfera serà
traslladada al comitè espan-
yol del programa MaB, que
té caràcter consultiu i que és
l'òrgan encarregat de fer arri-
bar les candidatures al
comitè de la UNESCO, que
és qui el 2012 decidirà en
última instància si les Terres
de l'Ebre s'inclouen a la
Xarxa Mundial de Reserves
de la Biosfera. El reconeixe-
ment com a Reserva de la
Biosfera no suposa cap res-
tricció addicional de tipus
mediambiental, sinó que és
una oportunitat que ha de
comportar aportacions
econòmiques del Govern de
l'Estat, difusió internacional
del territori i el reconeixe-
ment dels seus valors patri-
monials: naturals, paisatgís-

tics, històrics i culturals.
Serà una eina per cohesio-
nar i gestionar millor el terri-
tori, una marca de qualitat
reconeguda mundialment
que farà compatible la pre-
servació de l'entorn amb el
desenvolupament econòmic
sostenible de les Terres de
l'Ebre. La declaració de la
UNESCO també pot facilitar i
incrementar el nombre i la
quantitat dels ajuts provi-
nents de les diferents políti-
ques sectorials (agràries,
turístiques, d'infraestructu-
res, etc.) de les diverses
administracions, qüestió de

singular importància davant
la revisió de la Política
Agrària Comunitària el pro-
per 2013, més encara tenint
en compte que la declaració
de la UNESCO es materialit-
zaria l'any 2012. Per presen-
tar la candidatura de les
Terres de l'Ebre s'ha redac-
tat una memòria on són ava-
luats de manera exhaustiva
els valors ambientals, natu-
rals i culturals del territori,
així com els paràmetres
socials, econòmics i cultu-
rals existents. Aquests tre-
balls, que s'han finalitzat
aquesta mateixa tardor, hau-

ran de superar les grans ava-
luacions constituents del pro-
cediment competent, per tal
que la candidatura sigui ofi-
cialment declarada com a tal
durant l'any 2012.  La candi-
datura està impulsada per
una setantena d'institucions i
entitats socioeconòmiques
de les quatre comarques de
l'Ebre i compta amb 55
administracions locals del
territori que ja han expressat
el seu suport. A més,
EbreBiosfera té el suport de
l'exdirector general de la
UNESCO, Federico Mayor
Zaragoza.

Un pas endavant per a que les Terres de l’Ebre
esdevinguin Reserva de la Biosfera

La candidatura
EbreBiosfera presentada
per les Terres de l’Ebre,
ja està en mans del
secretari d’Estat des d’a-
quest passat dimecres,
15 de desembre. El con-
seller de Medi Ambient
en funcions, Francesc
Baltasar, va ser l’enca-
rregat de donar-la a
Josep Puxeu.

REDACCIO

El conseller Baltasar i el secretari d’Estat, Puxeu, en el moment del lliurament de la candidatura.
cedida

Salut busca donar la millor 
resposta oncològica infantil

El Pla Director d’Oncologia estableix les directrius per a una atenció
oncològica pediàtrica de qualitat

La sentència condemna
als dos acusats per dos

delictes d’assassinat,
amb agreujament de

traïdoria i
encarnissament
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Els aficionats al futbol, els
nostàlgics i tots aquells que
tinguin interès a conèixer de
primera mà detalls, anècdo-
tes i com ha evolucionat
aquest esport a Tortosa du-
rant el darrer segle, tenen en
aquest web un lloc on trobar-
ho, així com més de dues-cen-
tes fotografies dels clubs de
futbol que hi ha hagut a la nos-

tra ciutat, jugadors, tècnics i
directives. Aquesta no és la
primera incursió de Viñas en
la història de l'esport. Ha pu-
blicat en format llibre els 50
anys del CD Tortosa, els 75

anys del Jesús Catalònia i la
Història del velòdrom tortosí.
El seu treball de recerca va
permetre conèixer l’existència
del club de la capital del Baix
Ebre a l’any 1909. La Federa-

ció i la Generalitat van certifi-
car la informació i el CD Torto-
sa ha pogut celebrar el cente-
nari .

Dimarts, Enrique Viñas ha
presentat el resultat de la se-
va darrera investigació, acom-
panyat de l'alcalde de Torto-
sa, Ferran Bel, i del regidor
d'Esports, Pere Panisello. Vi-
ñas, de 82 anys, ha explicat
que des que es va jubilar s'ha
dedicat en cos i ànima a reco-
llir documents i a reconstruir
la història de l'esport a Torto-
sa i a les Terres de l'Ebre. En
referència al futbol tortosí,
l'autor ha explicat que la Bi-
blioteca Nacional de Catalun-
ya ha estat una font de prime-
ra magnitud per trobar
nombrosa informació històri-
ca i gràfica, que ara presenta
a w.historiafutboltortosa.com.
L'alcalde de Tortosa ha volgut
agrair personalment a Enrique

Viñas la seva aportació a l'es-
port i a la història de la ciutat
i ha destacat el seu treball "mi-
nuciós i ben documentat", al
temps que ha valorat la seva
visió privilegiada de l'esport a
Tortosa, tenint en compte la
implicació que ha tingut al
llarg de la seva vida. Viñas ha
estat nou anys a la directiva
del CD Tortosa, set dels quals
com a president. L’autor ha
volgut destacar al seu amic
Lluís Salomó, persona que ha
donat suport amb la docu-
mentació gràfica. I, a la vega-
da, al seu fill Jose, encarregat
de la logística del treball. 

100 anys de futbol

Enrique Viñas Lato-
rre, historiador de l'es-
port, aragonès de nai-
xement i tortosí
d'adopció, ha publicat
un nou document que
repassa els últims cent
anys de futbol a Torto-
sa i que pot consultar-
se en línia a www.histo-
riafutboltortosa.com. 

ACTUALITAT

Enrique Viñas ha presentat aquesta setmana el seu darrer treball, que ja es pot  llegir ‘on line’

M.V.

L’Amposta va perdre, en
temps afegit, diumenge passat,
el sisè partit a casa (0-1), el se-
gon seguit. Va ser contra la Po-
bla de Mafumet. Un resultat in-
just però que no permet al
conjunt blanc-i-negre enganxar-
se a la zona més cómoda de la
taula.

Demà dissabte, el conjunt
ampostí visitarà el líder, el Lle-
gostera. El problema, les bai-

xes. Gustavo (es va lesionar diu-
menge), Gerard, Becerra, Moha
i Miguel, sancionat, no poden ju-
gar.

Jordi Fabregat, del proper
partit, comentava que «anem a
lluitar per intentar traure un bon
resultat, conscients de les ad-
versitats que tenim i que el rival
és el líder i té un equip reforçat i
amb jugadors amb qualitat i ofi-
ci. Haurem d’adaptar jugadors
en altres demarcacions però,
malgrat això, farem tot el possi-

ble per poder puntuar. Veig a l’e-
quip amb ganes i està treballant
amb bona actitud». L’Amposta
és tretzè amb 23 punts. Cal de-
sitjar que per al líder pugui ser
un partit trampa el de demà, i
que l’Amposta sorprengui.

L’Amposta visita el líder
Demà dissabte (16 h), jugarà al camp del Llagostera

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

Enrique Viñas va fer la presentació del seu nou treball, dimarts.
Cedida

L’equip de Fabregat
diumenge va perdre
contra la Pobla (0-1)

Sisena derrota

A la mateixa web hi ha
informació per si es vol

adquirir el treball
enquadernat.

En paper

La Rapitenca porta una
trajectòria de Champions.
Una derrota en deu jornades
em les que ha marcat 30
gols. A casa ha guanyat els
darrers cinc partits i ja és
quarta. Diumenge passat va
assolir el que li mancava:
una victòria fora (la segona
de la lliga). Callarisa, consoli-
dat, Parra, en progressió i

Raül, sensacional, van mar-
car a Rubí. La Rapitenca
rebrà diumenge (12 h) a la
Gramenet. Per la seua part,
el Tortosa va empatar da-
vant de l’Olesa (1-1). Alex Ac-
censi va fer un gran gol (ja
en porta 8) però els visitants
van empatar a poc del final.
Diumenge buscarà a Iguala-
da (12 h) trencar la dinàmica
negativa com a visitant. 

El Tortosa buscarà millorar com a visitant

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca s’impulsa cap
a les places d’ascens

Demà dissabte (18 h), al
Pavelló Firal de Remolins, tin-
dran lloc els Premis Espor-
tius Baix Ebre. Serà la sete-
na edició d’uns premis que
suposen un reconeixement a
la trajectòria d’esportistes i
equips de la comarcar del
Baix Ebre. També hi haurà,
com cada any, diverses Men-
cions Especials. 

Demà, al Pavello Firal

REDACCIÓ

DEL BAIX EBRE

Premis
esportius

Es el darrer número
de l’any. Es el moment
de transmetre un agraï-
ment a tots els fidels
lectors que tenim cada
divendres i que, puc as-
segurar-ho perquè ho
comprovo directament
amb el repartiment, en
són un bon nombre que
esperen l’arribada del
Més Ebre.

Així mateix, als teles-
pectadors de Canal TE
que segueixen la nostra
programació i que, com
aquesta setmana en la
que han hagut reportat-
ges retrospectius com
el del gos al camp de
l’Amposta o un partit d’a-
levins que ha mobilitzat
la localitat de Santa Bàr-
bara, han manifestat el
seu agraïment per la
nostra feina.

Gràcies, fins el dia 7
de gener i bones festes
a tots!!!

Gràcies i fins la
propera

L’opinió de Michel
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Magí, Jacob i Marc Prades, els tres
primers de la taula

GOLEJADORS SEGONA  REGIONAL

L’Alcanar va rebre diumenge l’Ampolla, tercer partit seguit a la
Fanecada (queda un, contra el Cata). I aquest va servir per recu-
perar la dinàmica guanyadora. Els de Txiqui es van refer al gol
dels visitants, obra de Jordi. I una jugada clau els va aplanar el ca-
mí. Carles va desviar la pilota amb el braç evitant una acció de
gol. Penal i expulsió. Va ser l’empat. A la represa, els canareus van
intensificar el seu domini i van assetjar la porteria visitant. Així va
arribar el 2-1, ben entrada la represa. Posteriorment, el 3-1 ja va
sentenciar. Paulo (p), Oscar i Saül (gran gol) van marcar. La victò-
ria tranquil.litza l’equip i l’entorn, després dels darrers resultats. I
permet agafa impuls per despegar-se de la zona delicada. L’equip
de Cotaina acusa les baixes. Toni, Juan Antonio, Francesc i no van
poder jugar. Demà tampoc podrà fer-ho Carles.

A la tercera...arriba la victòria de
l’Alcanar al seu camp

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana va caure diumenge al camp d’un Ulldecona que va
anar per feina i que va seguir la línia dels partits de casa (5-
1). L’equip ulldeconenc va imposar-se en un partit que era
clau en la lluita per fugir de la zona que condueix a la Terce-
ra catalana. Una zona en la que encara està l’equip ulldeco-
nenc, tot i el triomf. L’Aldeana, per la seua part, segueix tan-
cant la classificació. L’equip aldeà es desplaça demà al camp
de l’Ampolla. Un derbi que s’ha avançat a petició del conjunt
ampollero. Cal dir que l’Ampolla ha efectuat una incoproració.
Es tracta de Lluís Castelló, un jugador que el tècnic Miquel
Cotaina ja coneix perquè el va tenir la temporada passada a
l’Ascó. En aquesta, va jugar uns partits amb el Corbera. En-
cara no debutarà demà però ja és un fitxatge.

L’Aldeana visita demà l’Ampolla,
equip que ha fitxat a Lluís (Corbera)

El Jesús Catalònia explota 
golejant a la Sénia

PRIMERA REGIONAL

PRIMERA REGIONAL

Es la revelació. Un equip que
torna a fer història. Un equip
que il.lusiona i que ja és el pri-
mer ebrenc a la classificació.
Un any per emmarcar i que ha
generat i genera moltes il.lu-
sions. La continuïtat d’un grup
compromès i uns fitxatges en-
certats, que han donat con-
sistència, són la clau d’aquest

equip patriòtic i que viu els mo-
ments més dolços de la seua
història. A Cambrils, el Jesús i
Maria va ser conscient que era
el dia de fer el salt. Després
d’un primer temps anivellat en
què els locals van avançar-se
en el marcador, es va passar a
un segon en què el Jesús i Ma-
ria va pressionar i va insistir,

gaudint d’ocasions clares per
marca. Però no va ser fins el
minut 80 quan una assistència
magistral de Marc va aprofitar-
la el pichichi Ferreres per defi-
nir amb qualitat, de la única for-
ma que podia fer-ho davant de
la sortida del porter. 

No en va tenir prou un con-
junt, el roigiblanc, que va oferir

la seua ambició quan va buscar
la victòria. I Geira, aprofitant
una passada de geni d’Albert,
va creuar la pilota i va establir
l’1-2. Era el deliri d’un club mo-
dest que ja fa molt de soroll a
la categoria. Una derrota en on-
ze jornades. Diumenge, darrer
partit d’un any de somni a l’Au-
be, contra el Gandesa.

El Jesús i Maria és el primer equip
ebrenc a la classificació

Va guanyar al camp del Cambrils Unió i és la revelació de la lliga (1-2)

PRIMERA REGIONAL

Aleix (Catalònia) 16 gols
Rosado (Torred.) 15  «
Samu (C Clar)         13  «
Roger (Gandesa)      11  «
Ferreres (J Maria)       9   «
J. Ramon (C Clar)       8   «
David (C Clar)            8   «
Loro (Valls)                8   «
Geira (Jesús i Ma.)       7   «
Gerard (Valls)             7   «
Nico (la Cava)            7   «
J. Antonio (Ampolla)     6   «

Magí (Móra N.) 16 gols
Jacob (Olimpic.) 14  «
M.Prades (Camarles)  12  «
Fidel (S. Bàrbara)      11  «
G. Borrell (Deltebre)    10   «
Nacho (Batea)           8   «
Morillo (Ametlla)         8   «
Amadeo (Pinell)          8   «
Yalti (Vilalba)                8   «
Abdul (Vilalba)             7   «
Xavi (Corbera)            6   «
Isaac (Horta)                6   «

Sam (Ametlla) 6 gols
Agustí (Olimpic) 6  «
Raul Tudela (Perelló)      6  «
Edu (Corbera) 5  «
Reverté (J Maria)           5   «
Ivan (Olímpic)                 5   «
Oriol (Perelló)                5   «
Loro (Valls)                    8   «
Sergi (Pinell)                 5   «
Gerard (Roquetenc)        7   «
Quique (S. Bàrbara)       5 «
Camarero (Amposta)      4   «

Aleix  Robert marca
distàncies

GOLEJADORS PRIMERA REGIONAL

Ferreres ja porta 9 gols.

El Remolins-Bítem, amb un Rui-
bal esplèndit, va superar l’Or-
ganyà (3-1). L’equip de Nacho
va encarrilar aviat el duel amb
un gol de crack de Ruibal. El
davanter gallec està recuperat
i es troba còmode a Bítem,
com ho demostra sobre el
camp. Un seu segon gol va de-

cantar un duel que va tenir
emoció amb el que va aconse-
guir l’Organyà, en un moment
psicològic. Però la capacitat
de reacció del conjunt bite-
menc va permetre no perdre
la direcció del partit. I és que
Sergio Ruiz va finiquitar-lo als
quinze minuts de la represa
amb el 3-1. 

El Remolins-Bítem, que ha mi-
llorat en l’aspecte defensiu i
que madura a la categoria,
està a dos punts de la zona
d’ascens. Es troba a la ‘poma-
da’. Diumenge vinent torna a
jugar a casa, contra l’Alcarràs,
un equip filial i que també està
en la lluita. El partit té doble va-
lor en la lluita actual.  

El Remolins-Bítem ja acarona la
zona d’ascens

Va vèncer l’Organyà i diumenge jugarà de nou a casa: amb l’Alcarràs (16 h)

REDACCIÓ

PREFERENT

El Roquetenc feia set jornades
que no guanyava. Estava ofe-
rint bones sensacions però no
ho podia reflectir amb un bon
resultat. Diumenge passat, va
visitar el Catllar i la resposta va
ser, com en altres jornades,
molt bona. Però, en aquesta
ocasió, va tenir premi al marca-

dor. La feina defensiva i la ins-
piració de Marc Alegre, cres-
cut, madur i golejador, van de-
cidir. Marc va jugar de davanter
centre davant de les baixes de
Brigi i De la Torre, sancionat.

I va obrir el partit amb un gol
de davanter de molta qualitat.
Era la primera meitat. El Ro-
quetenc, a la represa, va seguir

ben posat, millor que un rival
que ara és el cuer i que no tro-
ba solucions a la seua situació.
David, afiançat i resolutiu, va
sentenciar amb qualitat una ju-
gada a la represa que va ser el
0-2. El Roquetenc aconseguia
el triomf que necessitava. I
demà ha de buscar-ne un altre
davant el Marianao.

El Roquetenc, liderat per Marc
Alegre, troba el punt d’inflexió

Va marcar un gran gol que va obrir el triomf a El Catllar (0-2)

REDACCIÓ

PREFERENT 

Els de Torres acomiadaran
un any de somni rebent el

Gandesa, diumenge a
l’Aube

Un any inoblidable

El Catalònia portava tres jornades sense guanyar. I havia per-
dut autoritat a la Santa Creu on havia cedit punts en els da-
rrers compromisos. Però diumenge va explotar i va oferir una
de les seues millors versions, recuperant el tarannà d’equip
ferm a la Santa Creu. No va donar opció a la Sénia.

Aleix en dues ocasions, Castillo i Eugeni van marcar els gols
del conjunt de Talarn que es va acomiadar de l’afició, pel que
respecta aquest any, amb un bon partit. El pichichi Aleix ja es
dispara en el liderat de la taula de golejadors de la categoria.

Cal destacar el retorn de Sisco Baila a l’equip jesusenc, des-
prés de la lesió. És una bona notícia per a l’equip que entrena
Ximo Talarn. La Sénia, per la seua part, ha de seguir lluitant
per sortir de baix.

“L’àrbitre no va xiular el penal
perquè no va voler. Fou premeditat”

PRIMERA REGIONAL

José Lorenzo Diego, president del Gandesa, fou molt clar aques-
ta setmana al Canal TE quan va parlar del partit del seu equip, de
diumenge, contra el Valls (0-1). “L’àrbitre va decidir. Van haver dos
penals molt clars a l’àrea visitant que no foren xiulats, un d’ells va
ser marcat per un assistent que va prèmer el botó del banderí.
Però no va voler-los xiular. Penso que va ser amb premeditació”.
Diego considerava que el Gandesa no va merèixer perdre davant
del segon classificat i també tenia clar que demanarà que l’àrbi-
tre Serres “no ens xiuli cap partit més”. El Gandesa, que tenia les
baixes de Moya i del pichichi Roger, portava tres jornades sense
perdre (7 punts de 9). Genís es va lesionar i serà baixa en unes
setmanes. El Gandesa “no dubtarà en fitxar més jugadors si és
necessari per evitar les places compromeses”, deia Diego. 

La Cava té la pòlvora mullada, tot al
contrari que el Cambrils

PRIMERA REGIONAL

La Cava va perdre contra el Cambrils (0-3) i, d’aquesta forma, va
veure trencada la ratxa de quatre victòria seguides. Així mateix,
s’allunya de la lluita per les primeres places i és que el líder Camp
Clar i el Valls no perdonen. Segons Robert Cantó, del CD la Ca-
va, “vam fallar moltes ocasions. Primer per avançar-nos en el
marcador i després per haver pogut empatar. Fins i tot amb el 0-
2, en vam crear per poder entrar en la confrontació. Però no vam
estar encertats en els darrers metres. I el Cambrils, que va fer
bé el seu partit, va comptar amb un Santi Acedo eficaç que va
decidir. Tot i el resultat, he de dir que l’equip va jugar amb acti-
tud. Únicament li va mancar més encert cara el gol”. La Cava re-
cupera a Eric pel proper partit, darrer de l’any. Però perd a Da-
rio, per motius personals. 
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Afrontava un desplaçament complicat el Sant Jaume, al camp
del Benissanet (tercer classificat). Però ho va resoldre amb
bona nota en un partit intens, jugat de poder a poder, que va
tenir alternatives i jugades polèmiques. I incidències (va estar
aturat fins que va arribar la força pública). L’encert dels de
Rogelio va acabar decidint. El Sant Jaume és líder en solitari.
Per la seua part, el Godall, l’altre líder, va cedir un empat a
Rasquera (3-3). També va ser un duel intens, amb alternatives
i carregat de polèmica i protestes a l’àrbitre (sis expulsats). El
Tivenys va haver de suar molt per superar a l’Atlas (1-0) i, amb
un partit menys, segueix quart. El Catalònia i la Galera, que van
guanyar els seus partits de casa, segueixen a l’expectativa de
les quatre primeres places, sent cinquè i sisè a la taula. 

Cop d’efecte del líder Sant Jaume al
camp del Benissanet (1-3)

TERCERA REGIONAL

El Vilalba va guanyar el Corbera (1-0). El primer temps fou igualat,
amb ocasions repartides. Però a la represa el Vilalba va pressio-
nar més amunt i va insistir trobant el premi amb el gol d’Albert
Ros. No va poder sentenciar i per això va patir fins el final. No obs-
tant, va sumar una victòria important que li permet allunyar-se de
la zona conflictiva de la taula. El Corbera segueix amb el seu ma-
lefici fora de casa.

D’altra banda, informar que el Móra la Nova va imposar-se al
camp del Roquetenc (0-3). D’aquesta forma, s’enganxa al grup
capdavanter. Una bona temporada la que està fent el conjunt mo-
renc en l’any del retorn a Segona regional. L’equip va reforçar-se
i els resultats li estan acompanyant. Magí va fer un dels gols i és
el pichichi en solitari abm quinze dianes. 

El Vilalba s’emporta el derbi mentre que
el morenc Magí és el pichichi del grup

SEGONA REGIONAL

El Perelló va vèncer el Benifallet en el darrer partit d’exili a l’A-
metlla (2-1). Narcís i Archi, darrers fitxatges, van marcar els
gols. Curiosament, Bertolin, també darrer fitxatge, en aquest
cas benifalletenc, va fer el del conjunt de Margalef. El Perelló cal
dir que va patir molt a la segona meitat quan no va estar del tot
ben posat i el Benifallet va crear-li problemes, gaudint de possi-
bilitats per empatar. No obstant, no va ser d’aquesta forma i els
de Capera van sumar un altre triomf, tercer seguit, que els per-
met sortir de la part delicada, tot i que encara estan immersos
en la lluita per si hi ha compensacions de la Primera regional i
poden haver més de cinc descensos. L’Horta, per la seua part,
també dins d’aquesta lluita, va efectuar un pas endavant en vèn-
cer al camp del Flix amb gol d’Isaac (87’) (0-1). 

El Perelló es recupera amb la tercera
victòria seguida, així com l’Horta 

SEGONA REGIONAL

El Pinell s’ha refet. Després de tres jornades sense puntuar, ha
guanyat els tres darrers partits i s’ha recuperat. Diumenge pas-
sat pel matí va ser superior a la primera meitat quan va impo-
sar-se amb els gols de Julio i de Sergi Rodriguez. Va tenir, a
més,altres ocasions. A la represa, la situació va canviar. L’Am-
posta va entrar en el partit amb l’1-2 i va pressionar un Pinell
que va baixar la intensitat del seu joc. Els ampostins, amb molt
de cor, van assetjar la porteria del rival. Però, tot i els intents,
no van poder marcar.

El Pinell, en plena recuperació, rebrà diumenge el líder l’Olím-
pic de Móra d’Ebre. Serà el partit de la darrera jornada de l’any
al grup. 

Pinell-Olímpic, el partit destacat de la
darrera jornada de l’any

SEGONA REGIONAL

Dos gols dels germans Cornejo, un d’Ivan i l’altre de Quique, van
permetre el Santa Bàrbara encarrilar la victòria al camp de l’Al-
canar, dissabte passat (1-2). Els de Roca han trobat estabilitat i
tenen més confiança. No obstant, cal dir que el filial canareu va
vendre molt cara la derrota, avançant-se en el marcador i és
que va pressionar fins el final gaudint d’opcions. Es cert també
que el Santa va fallar un penal amb l’1-1. 

L’equip de la Plana ja fa onze jornades que no perd i s’ha si-
tuat en la quarta plaça de la taula. L’Alcanar es manté en el grup
de baix, un grup que s’està començant a perfilar una vegada
sembla que comença a fracturar-se la taula classificatòria. I és
que cap dels cinc últims va puntuar en aquesta jornada. 

El Santa Bàrbara només ha perdut un
partit en onze jornades i és quart

SEGONA REGIONAL

El Camarles va guanyar el Batea, en partit que encara es va dis-
putar a Maella (0-2). Els de Barbosa van jugar amb molta serie-
tat defensiva i van estar molt aplicats, amb Monteverde molt se-
gur. Van gaudir de més opcions per haver pogut decantar el duel
al seu favor abans dels gols de Marc Prades, pichichi, i el d’Edu
que va aprofitar una assistència de Marc Rey. El 0-2 va senten-
ciar un duel que el Camarles va merèixer guanyar. Els locals van
reclamar una jugada de gol que «era legal», segons ells.
Es el segon triomf seguit i es recupera sent tercer. El Batea con-
tinua irregular i, d’aquesta forma, no pot enganxar-se al vagó
capdavanter. És més, amb la reestructuració, haurà d’estar pen-
dent de millorar la seua trajectòria.  

El Camarles obté el segon triomf seguit i
és el tercer a la classificació

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla va decidir aviat al camp del Masdenverge quan va tenir
una efectivitat inèdita fins ara. De quatre ocasions en va transfor-
mar tres i es va posar amb el 0-3. El Masdenverge va intentar en-
trar en el partit però el quart gol de la Cala va sentenciar. Morillo,
Sam, Samet i Jerez van marcar els gols de l’equip de Balfegó que
ara puja fins a la segona plaça, a tretze punts del líder i esperant
que pugui tenir una ensopegada per aproximar-s’hi. Francesc Pa-
rra, tècnic del Masdenverge, opinava que “em va agradar molt l’A-
metlla, un equip amb gent jove i que va jugar molt bé. Va merèi-
xer la victòria i ha estat dels que més m’han agradat en el que
portem de lliga”. El tècnic va insistir, a Canal TE, aquesta setma-
na: “no vaig estar a la banqueta en el partit a Móra la Nova”. 

L’Ametlla no dóna opció al Masdenverge i
puja a la segona plaça de la taula

SEGONA REGIONAL

La llegenda de l’Olímpic con-
tinua. I es fa gran. La setma-
na passada explicàvem que
en el partit contra el Deltebre
podria estar la sentència de
la lliga. I l’Olímpic, amb la
màgia dels campions, va tor-
nar a guanyar i va posar més
de terra de per mig contra
un rival directe. Queda molt i
la sentència no està dictami-
nada. Però els morencs,
encara invictes en el campio-

nat, van disparats.
Un gol de crack del capità
Ivan Lagunas va significar la
victòria en temps afegit. I és
que quan l’equip està atas-
cat, quan no resol el duel un
jugador, ho fa un altre. Així
és el líder, el dream team de
Móra d’Ebre.
I cal dir que el Deltebre va
ser un rival que va merèixer
més en una confrontació que
fou travada però disputada
amb molta intensitat. La lluita

i el coratge van ser el deno-
minador comú.
Els visitants, ben posats, van
saber contrarrestar els
intents del líder i, en moltes
fases, van dominar el joc. I
van saber refer-se arran de
l’expulsió de Marin (minut
60). L’àrbitre, molt protestat
pel Deltebre “va tenir un cri-
teri desigual”, havia anulat
abans un gol a Gerard
Amaré. El Deltebre, que
tenia fins a vuit baixes i va uti-

litzar dos juvenils a l’onze ini-
cial, va seguir i va fer un pal.
El 0-1 semblava més prop
que no pas una altra cosa.
L’Olímpic defensava més
enrera per la pressió del
rival. Però els campions ja
ho tenen això. Ivan Lagunas
va ser el geni i va escriure un
altre capítol victoriós en la
trajectòria d’un líder ferm i
intractable.

Un gol d’Ivan Lagunas amplia el
rècord i el lideratge de l’Olímpic

El Deltebre, molest amb l’arbitratge, no va merèixer la derrota

M.V.

L’OLIMPIC, EQUIP DE RÈCORD

El capità morenc va
marcar el gol de la
victòria en temps afegit,
quan l’empat ja
semblava definitiu (1-0)

Temps afegit
El Jesús i Maria vol seguir la tradi-
ció√≥ d'altres equips com el
Roquetenc, Jesús Catalònia, Aldeana,
Gandesa, Ampolla o Remolins-Bítem
després del seu pas per la segona
regional s'han adequat a la Primera
Regional o categories més altes
d'una forma consistent. El Jesús i
Maria que va ser l'equip dels rècords
la passada campanya torna de nou a
la primera regional, categoria en què
no militava des de 1977. L'èxit d'aquesta campanya va estar
en mantenir el bloc de l'ascens i fitxar a diversos jugadors en
totes les seves linies (Chicho, Esmel, Cebolla, Geira, Nico,
Marc Castells, Enric i  Pier). Solament tenia una baixa impor-
tant: la d'Iku que va fitxar pel Tortosa; va conservar al seu
golejador Ferreres que la passada temporada va fer 30 gols
i en aquesta ja porta 9, xifra que no està res malament per a
un jugador que gairebé no havia jugat en aquesta categoria,
l'estada a l'Ulldecona durant mitja lliga va ser la seva única
experiència. Apostàvem des d'un principi que era un equip
que es podia mantenir perquè al seu camp seria un fortí i així
s'ha confirmat, solament se li han escapat quatre punts i un
d'ells en el minut 93. En el seu camp ha marcat en tots els
partits. 20 gols en sis confontacions (3,33 per partit) gairebé
la marca de la passada temporada. Va marcar-li cinc gols a la
Canonja , 4 al Jesús i Ampolla i amb aquestes dades és molt
natural que sigui el millor equip en número de gols com a local
dels 18 participants i és que aquesta marca d’un recentment
ascendit confirma que aquest equip no arriba a aquesta cate-
goria per ser au de pas. Sinó que ho fa per quedar-se. On
està l'èxit d'aquest equip que solament el Valls l’ha pogut
derrotar en onze jornades (4-14) i perquè el Jesús i Maria juga-
va amb nou jugadors? Set victòries en aquestes últimes onze
jornades diuen molt d'aquest equip que està sorprenent com
a nouvingut a la Primera Regional. Semblava que ho passaria
malament per mantenir-se; pitjor no va poder començar. En
les tres primeres jornades no va aconseguir ni un punt però
la primera victòria li va donar ales i des de la jornada quatre
no ha parat d'aconseguir punts i així√s'ha consolidat en la
taula de forma tranquil.la  (sent ara el conjunt ebrenc més ben
classificat) i està més prop de l'ascens que dels llocs del des-
cens. On està l'èxit d'aquest equip? Poden haver-hi diversos
motius. Un d'ells és el seu mister, un home guanyador, de la
casa que coneix a la perfecció els seus jugadors que en gran
part els ha entrenat al futbol base. Ha fet que l’equip faci un
d'atac i és, com he dit abans, un conjunt molt segur a casa.
I en camp contrari, jugant de tu a tu al rival, pot treure els quin-
ze punts que ja són molts per mantenir-se. El projecte conti-
nuista de la base de l'ascens li ha refermat aquest equip; l'en-
cert dels fitxatges, Geira que està que se’n surt i l'experiència
i la qualitat de Pier han reforçat aquest equip, juntament amb
l’aportació dels altres jugadors. La bona preparació√física i el
fet que als entrenaments poden acudir-hi la majoria dels juga-
dors, tot això unit a que estan implicats amb la institució per-
què hi juguen des de petits i alguns entrenant al futbol base
són les armes dels roigiblancs. La millor prova del gran
ambient que es respira són els vuit sopars que han fet des la
pretemporada. I fins i tot podria estar més amunt a la taula.
Els deures futbolístics s'han fet bé. I a més hi ha una afició
fidel que en un bon nombre dóna suport a l’equip. Un equip
que és la revelació de la categoria.

El Jesús i Maria, revelació fins ara
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Ametlla-Roquetenc (16 h)
Móra Nova-Perelló (16.30 h)

diumenge
Vilalba-Amposta (15 h)
Pinell-Olímpic (16 h)

Deltebre-Masdenverge (16 h)
Benifallet-Flix (16 h)

Horta-Batea (16.30 h)
Camarles-Alcanar (15.45 h)
Corbera-S. Bàrbara (16 h)

RESULTATS
14a jornada Segona regional

Roquetenc-Móra Nova 0-3

Alcanar-S. Bàrbara 1-2

Vilalba-Corbera 1-0

Amposta-Pinell 1-2

Olímpic-Deltebre 1-0

Masdenverge-Ametlla 1-4

Perelló-Benifallet 2-1

Flix-Horta 0-1

Batea-Camarles 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 14 36 10 40

2. Ametlla 14 27 17 27

3. Camarles 14 32 20 26

4. S. Bàrbara 14 35 20 25

5. Móra Nova 14 24 15 25

6. Deltebre 14 23 14 25

7. Pinell 14 31 18 24

8. Vilalba 14 21 23 22

9. Corbera 14 23 30 22

10. Horta 14 23 18 21

11. Batea 14 23 28 20

12. Perelló 14 26 24 18

13. Amposta 14 17 22 16

14. Roquetenc 14 17 36 10

15. Alcanar 14 14 26 9

16. Flix 14 11 23 9

17. Benifallet 14 13 32 7

18. Masdenverge 14 12 32 6

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Jesús i Maria-Benissanet (15.30 h)
diumenge

Torre Espanyol-Campredó (15.30 h)
Ginestar-Aldeana (16 h)

Sant Jaume-Catalònia (15.30 h)
Tivissa-Rasquera (16 h)
Godall-Tivenys (15 h)

Atlas -La Galera (17 h)
Arnes-Rem- Bítem (15.30 h)

Ulldecona-la Cava (16 h)

RESULTATS
13a jornada Tercera regional

Campredó-Ginestar 0-3 

Catalònia-Tivissa 5-1

Tivenys-Atlas 1-0

Rem. Bítem-la Cava 2-0

Torre Espanyol-Ulldecona 0-2

Aldeana-J. i Maria 1-2

Benissanet-Sant Jaume 1-3

Rasquera-Godall 3-3

la Galera-Arnes 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. San Jaume 14 45 13 35

2. Godall 14 41 17 33

3. Benissanet 14 22 13 29

4. Tivenys 13 41 12 28

5. Catalònia 14 27 15 25

6. la Galera 14 31 24 24

7. Ulldecona 14 36 26 21

8. Ginestar 14 30 23 21

9. Atlas 14 22 19 20

10. Rem. Bítem 14 25 26 20

11. Arnes 14 20 24 19

12. Campredó 13 20 25 16

13. Rasquera 14 28 26 15

14. J. i Maria 12 22 29 15

15. la Cava 14 13 25 11

16. Tivissa 14 17 43 9

17. Aldeana 14 11 40 8

18. Torre Espanyol 14 5 56 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Calafell-Camp Clar (16 h)
Ampolla-Aldeana (16 h)

diumenge
Alcanar-Catalònia (16 h)
la Sénia-Cambrils U (16 h)

J. i Maria-Gandesa (16.30 h)
Valls-Torredembarra (16.30 h)

Salou-Nàstic (16.30 h)
Canonja-la Cava (11.45 h)
Cambrils-Ulldecona (17 h)

RESULTATS

14a jornada, Primera regional 

Torrede-Calafell 2-3

Cambrils U-J. i Maria 1-2

Camp Clar-Salou 4-2

Gandesa-Valls 0-1

Alcanar-Ampolla 3-1

Catalònia-la Sénia 4-0

la Cava-Cambrils 0-3

Ulldecona-Aldeana 5-1

Nàstic-Canonja 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 14 34 15 35

2. Valls 14 25 13 31

3. Calafell 14 25 19 25

4. Torredembarra 14 30 18 24

5. J.  Maria 14 28 21 24

6. la Cava 14 21 17 24

7.  Cambrils 14 20 16 24

8. Catalònia 14 30 20 23

9. Alcanar 14 18 19 19

10. Ampolla 14 18 21 18

11. Canonja 14 22 18 17

12. Gandesa 14 22 26 17

13. Cambrils U 14 20 21 15

14. Ulldecona 14 22 30 15

15. Nàstic 14 14 23 12

16. la Sénia 14 11 20 12

17. Salou 14 14 23 11

18. Aldeana 14 10 44 3 

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Rem. Bítem-Alcarràs diu 16 h

S. Ildefons-Vista Alegre

Mollerussa-Morell

Júpiter-Catllar

Roquetenc-Marianao dis16.30h

Torreforta-Cerdanyola

P. Cases-Viladecans

Cervera-Barceloneta

Organyà-Reddis

RESULTATS

14a jornada, Reg. preferent

Alcarràs-S. Ildefons 2-2

Marianao-Torreforta 1-1

Vista Alegre-Mollerussa 2-3

Catllar-Roquetenc 0-2

Cerdanyola-Pub. Cases 5-2

Viladecans-Cervera 0-2

Barceloneta-Reddis 0-1

R. Bítem-Organyà 3-1

Morell-Júpiter 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre  14 24 15 28

2. Torreforta 14 28 13 27

3. Cerdanyola 14 27 18 24

4. Cervera 14 19 15 24

5. Júpiter 14 19 13 23

6. Viladecans 14 18 12 23

7. Morell 14 17 14 22

8. Rem. Bítem 14 28 29 22

9. Reddis 14 22 22 20

10. Alcarràs 14 18 17 18

11. Pub. Cases 14 18 18 18

12. Mollerussa 14 14 21 16

13. Marianao 14 20 28 16

14. S. Ildefons 14 11 18 15

15. Barceloneta 14 19 19 14

16. Organyà 14 14 24 14

17. Roquetenc 14 15 19 13

18. Catllar 14 17 33 12

Regional preferent

Gustavo, en una acció del partit contra el Reus, va lesionar-se diumenge.
L’ESBRESPORTIU

Els
resultats

de la
jornada

L’Amposta va perdre el
sisè partit de lliga a casa

en el que portem de
temporada. Gustavo, a

més, es va lesionar.

Derrota i lesió
PRÒXIMA JORNADA  

Pobla-Europa 
Premià-Espanyol

Terrassa-Muntanyesa
Balaguer-Castelldefels

Vilanova-Cornellà
Prat-Manlleu
Gavà-Ascó

Masnou-Reus
Palamós-Vilafranca

Llagostera-Amposta

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 18 10 4 4 25 14 34
2. Manlleu 18 8 6 4 28 21 30
3. Europa 18 8 6 4 25 19 30
4. Pobla Mafumet 18 8 6 4 22 16 30
5. Cornellà 18 9 2 7 31 19 29
6. Muntanyesa 18 8 5 5 20 18 29
7. Reus 18 7 7 4 22 13 28
8. Terrassa 17 6 8 3 26 18 26
9. Prat 18 6 7 5 23 22 25
10. Vilafranca 18 7 4 7 21 21 25
11. Espanyol 17 6 6 5 25 17 24
12. Castelldefels 18 5 8 5 14 13 23
13. Amposta 18 7 2 9 18 29 23
14. Gavà 18 5 7 6 20 25 22
15. Masnou 18 5 6 7 24 26 21
16. Palamós 18 5 5 8 17 22 20
17. Balaguer 18 5 4 9 22 30 19
18. Vilanova 18 3 7 8 14 24 16
19. Ascó 18 3 6 9 11 28 15
20. Premià 18 1 8 9 9 22 11

Tercera divisió RESULTATS
18a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Blanes-Sants

Igualada-Tortosa (diu 12 h)
Olesa-Iberiana

O. C. Fatjó-Vilassar
S. Cristobal-Peralada

Guíxols-Montcada
Vic-Santfeliuenc
Poble Sec-Rubí

Rapitenca-Gramenet (diu 12h)
Tàrrega-Olot

RESULTATS
16a jornada, Primera catalana

Gramenet-Olot 3-3

Blanes-Tàrrega 1-1

Iberiana-Ol. C. Fatjó 1-0

Vilassar-S. Cristobal 1-2

Montcada-Vic 1-2

Santfeliuenc-Poble Sec 3-1

Rubí-Rapitenca 1-3

Tortosa-Olesa 1-1

Peralada-Guíxols 1-0

Sants-Igualada 0-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 16 32 15 36

2. Tàrrega 16 35 15 32

3. Olot 16 26 12 32

4. Rapitenca 16 37 17 30

5. Peralada 16 27 18 26

6. Ol. Can Fatjó 16 22 18 26

7. Vilassar 16 25 20 25

8. Igualada 16 23 19 24

9. Olesa 16 23 19 24

10. Guíxols 16 21 25 23

11. Rubí 16 17 19 22

12. Santfeliuenc 16 26 26 21

13. Iberiana 15 20 38 19

14. Tortosa 16 22 24 18

15. Sants 16 12 19 17

16. Gramenet 16 20 28 17

17. Montcada 16 16 23 15

18. Blanes 16 16 29 10

19. S. Cristobal 16 16 32 9

20. Poble Sec 15 11 31 6
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L’Ampost va imposar-se a
Móstoles en un duel que,
excepte els primers
minuts, va tenir controlat
a la pista i el marcador.
La intensitat defensiva i la
bona actitud van perme-
tre  seguir conservant
distàncies al segon
temps fins el 26-32 final.
Per l’Amposta van jugar:
Estefania, Uliaque (4),

Botica (4), Palmer, Sílvia
Domingo (3), Alonso (2) i
Jarina. Marta Gálvez,
Figueras, Ciurea (3),
Ungureanu, Frnova (5) i
Alba Simón (9).
L’inconvenient de la jorna-
da va ser la lesió de Sara
Alonso que, amb una fisu-
ra a una vèrtebra, estarà

un mes i mig de baixa.
No podrà jugar el super-
partit d’aquesta tarda, al
pavelló ampostí (18h).
L’equip de Marc Fornós
rebrà el líder, el Lleida.
Una victòria li facilitaria al
conjunt ampostí agafar el
relleu a la taula. Miroslav
Vujasinovic, força cone-

gut a la capital del
Montsià, torna amb l’e-
quip de la Terra Ferma.
Un partit especial i il.lusio-
nant, avançat a avui diven-
dres pel ball de saló de
demà. 
Amposta Ràdio trans-
metrà en directe la con-
frontació. 

Amposta-Lleida, el lideratge 
està en joc 

El CH Amposta sènior
femení va vèncer en la
jornada passada a la
pista del Móstoles per
26-32. La victòria li
permet mantenir la
segona plaça un punt
per darrera del Lleida,
equip que també va
guanyar, en aquest
cas al València per
34-29. Avui s’enfron-
ten els dos equips, a
Amposta. El liderat
està en joc. 

HANDBOL

Avui divendres (18 h), els dos primers classificats de la lliga s’enfronten

M.V.

Divendres passat va tenir
lloc a l’Auditori de Tortosa
l’acte de cloenda de l’esde-
veniment esportiu Tortosa
Ciutat del Bàsquet català
2010. Va ser extraordinari,
emotiu i un gran final a un
any en el que «s’ha fet ciutat
i país, amb solidaritat, unió i
esforç per un esport que ha
estat el protagonista a la
capital del Baix Ebre».
Després d’una actuació dels
Kikos, es va passar a la
visualització d’un video que
va recordar els actes efec-
tuats durant l’any.
Posteriorment, es van viure
moments emotius, quan es
van recordar a persones que
han tingut molta importància
en el bàsquet de la ciutat. Es
el cas de Jordi Angelats, Pili
Monclús, Pilar Zaragoza,
Joan Camps, Anton Andreu,
Paco Fuentes, Paco Lluís o
Manolo Montany. Es va
agrair la tasca dels col.labo-
radors (vitals en aquesta
esdeveniment) i el suport de

l’Ajuntament, a través de
TortosaSport. Així mateix, el
recolzament del Club
Cantaires en l’organització.  
Reconeixements merescuts i
parlaments en els que va
quedar clar que s’ha fet una
bona feina. Enric Piquet, pre-
sident en funcions de la
Federació catalana de bàs-
quet, i el seu succesor, Joan
Fa, així van remarcar-ho.
L’alcalde Vic, Josep Maria
Vila, va agafar el relleu. La
capital de l’Osona serà la ciu-
tat del bàsquet l’any vinent.
També va haver-hi una actua-
ció de Pep Sala i de l’Orfeó
Tortosí, que va tancar l’acte,
amb l’himne de la ciutat i
amb Els Segadors. Grans
moments per un gran acte i
per un gran any pel bàsquet.
Ara es treballa per l’exposi-
ció fotogràfica i per fer un lli-
bre. 
D’altra banda, acabar dient
que el Cantaires va vèncer el
Cambrils (70-59) i és tercer
a  la Tercera catalana. 

Un any ple de sentiment
per al bàsquet tortosí

Cloenda de Tortosa Ciutat del Bàsquet català

BASQUET

Diumenge els Reguers fou l’escenari de l’inici del cir-
cuit de curses de cros del Baix Ebre dels jocs esportius
escolars de Catalunya 2010/11.

Uns 200 joves hi van participar en una cursa que va
estar organitzada pel Consell Assessor d’Els Reguers, el
club d’Atletisme Terres de l’Ebre, el CE Baix Ebre i l’As-
sociació Vent Fort.

Comença el circuit de curses

Cross

Lo Sindicat, tot i no estar a l’alçada d’altres jornades,  va
superar els Alfacs B en els dos partits. D’aquesta forma,
manté el liderat. La competició s’atura fins al diumenge dia
9 de gener de l’any vinent. 

Lo Sindicat de la Cava, campió d’hivern
Birles

Demà dissabte, a partir de les 18 hores, al pavelló po-
liesportiu de Camarles, es coneixerà l’esportista camar-
lenc de l’any i també els guanyadors en les categories es-
tablertes per l’organització. 

Diada de l’Esport camarlenc
Actualitat

La parella formada per Bigleri i Enric Sanmartí va ser
la guanyadora de la segona edició del torneig Tio O’ba-
ma que va tenir lloc el cap de setmana passat a les ins-
tal.lacions Johny Montañés.

Van ser unes jornades espectaculars, amb un gran ni-
vell de pàdel que va comportar que el públic assistent
gaudís d’un esport dels més practicats.

L’organització ha fet una bona valoració de l’esdeve-
niment, per l’asssitència de públic i per la qualitat i l’es-
pectacle que es va veure.

Cal recordar que aquest torneig és el que té major
dotació econòmica de Catalunya.  

Biglieri i Sanmartí s’emporten el segon
Torneig ‘Tio O’bama’ a la Ràpita.

Pàdel

Desplaçament complicat per a
l'Handbol Tortosa a la pista de
l'equip amb més ritme de la com-
petició, que té una plantilla molt
àmplia i que és un rival directe en
les seves aspiracions.
L'equip tortosí va fer un partit
amb dues parts totalment dife-
renciades: la primera amb un joc
dubitatiu, ple d'imprecisions i
força errades, sobretot en la
defensa, un mal joc que al des-
cans es podia llegir al marcador
21 a 14; però una represa amb
una millora espectacular, exhi-
bint  una forta defensa del con-
junt tortosí i un atac fet amb

ordre i disciplina li va permetre
marcar 21 gols.
L'Handbol Tortosa Hidrocanal va
tenir la victòria a l'abast, però les
decisions d'una parella d'àrbi-
tres, molt fluixa durant tot el par-
tit, no va permetre la remuntada
de la victòria.
Demà dissabte, a les 20 hores,
al pavelló de Ferreries, partit
contra l'Ascó.
Handbol Mataró, 36
Tortosa Hidrocanal,  35 
Alineació: Paula Estorach a la
porteria;  Mireia Andreu, Jenifer
Cornejo, Aida Rieres, Núria
Albacar, Maria Valldepérez, Paula
Alcaide, Jèssica Bertomeu, Noel
Uriarte, Judith Toro.

Tot i la derrota,
mantenen les opcions

El Tortosa Hidrocanal va perdre a Mataró

REDACCIÓ

HANDBOL

Proper partit del Tortosa Hidrocanal.

Cedida
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El CRACK DE LA SETMANA
L’ENTREVISTA

PERE ESTUPINYÀ, CIENTÍFIC TORTOSÍ, ENS PRESENTA «LLADRE DE CERVELLS»

Aquesta setmana el
Crack ens porta al torto-
sí, Pere Estupinyà, que
acaba de presentar el lli-
bre «Lladre de Cervells».
Pere Estupinyà és un
químic i bioquímic que va
abandonar el seu docto-
rat en genètica per dedi-
car-se a la difusió del
coneixement científic. 
Més Ebre: Ho analitzes
tot científicament?
Pere Espuny: Tot, no,
però m'encanta la visió
que em dóna la ciència.
El no creure el que diuen
els que en saben més,
qüestionar-ho! 
Evolutivament estem
predisposats a creure al
líder, al més gran perquè
és el que ha sabut sobre-
viure. I justament, a mi
m'agrada aquesta part
crítica de la ciència.
Posar-ho en dubte.
Aquesta visió m'ha aju-
dat moltíssim en la meva
tasca periodística.
ME: Què tens a dir del
binomi ciència-política?
PE: Justament durant l'è-
poca en que jo estava a
l'Institut de
Massachussets amb una
beca de periodisme cien-
tífic vaig assistir a una
conferència d'un científic
que després esdevindria
l'assessor científic
d'Obama. A hores d'ara
els rumors que es sen-
ten és que tot i la gran
vocació política que
tenia aquest senyor,
com a científic està
decebut. Per què?
Perquè els polítics fun-
cionen més com un

advocat que com un
científic. Mentre el cientí-
fic busca proves per arri-
bar a conclusions els
polítics, com els advo-
cats ho fan a la inversa,
a partir de conclusions
troben proves. La cièn-
cia i la política haurien
d'estar vinculades, però
hi ha massa friccions.
ME: Què té de creatiu un
científic?
PE: El procés científic té
una part extremadament
creativa: la formulació
d'hipòtesi, en aquell
moment la ment ha de
ser totalment lliure, és
en aquest punt on tro-
bem el vincle entre crea-
tivitat i ciència. 
El moment de búsqueda
de proves i conclusions,
en canvi, ha de ser molt
rigorós.
ME: Per poder formular
aquestes hipòtesi de les
que ens parles. Einstein
per exemple imaginava
que viatjava a la velocitat
de la llum. Tu, com a
científic, també fas
aquestes coses?
PE: Gran part de llibre
«El lladre cervells» és
fonamenta amb els viat-
ges de la imaginació des
d'un punt de vista cientí-
fic. Una de les anècdo-
tes que explico al llibre,
justament va de com m'i-
magino el viatge d'un
virus del refredat. El més
interessant de la ciència
és això, aprofundir en
móns  que de no ser per
ella ni sabríem de la seva
existència.
ME: Un altre binomi,

aquest cop, humor-cièn-
cia.
PE: Aquest el gran
repte. Durant els quatre
anys que vaig treballar
amb Punset a “Redes” en
parlàvem contínuament
de la necessitat d'inte-
grar d'humor a la cièn-
cia. 
Al llibre trobem punts
d'humor relacionat en
temes científics a «El lla-
dre de cervells» he bus-
cat donar-li aquest toc
d'humor sense fugir de
la rigorositat en els
temes que tracto. 

La filosofia del llibre és
que tan un fill li pugui
regalar el llibre a la seva
mare, com que la mare li
pugui regalar al seu fill.
ME: Establert a EUA. Hi
ha alguna manera de fer
que ens pugui ser inte-
ressant a nosaltres?
PE: Hi ha de tot, i tam-
poc sóc un gran defen-
sor de la cultura ameri-
cana. Però si que hi ha
una característica impor-
tant en els americans. La
seva actitud professio-
nal, el seu respecte cap
el treball és digne d'ad-

mirar. 
Allà la responsabilitat la
té un mateix, si fracas-
ses, fracasses tu, ni el
Govern, ni ningú. Aquí
estem constantment
donant les culpes al
Govern de tot el que ens
passa. 
Un altre element impor-
tant a destacar és que el
que s'aconsegueix, allà,
és per mèrits propis,
existeix la cultura del
meritatge. Allí ningú
coneix a ningú. 
ME: Estàs satisfet amb
el llibre?

PE: No menteixo quan
dic que molt. Per a mi és
el compendi de deu anys
de feina. 
Quatre anys a «Redes»,
després tot el que he
aprés al costat dels
millors amb la beca
Knight de periodisme
científic i la recopilació
del meu treball als
Instituts Nacionals de la
Salut de EUA. 
Desitjo que agrade i
apropar la ciència a la
societat com una cosa
quotidiana i propera, per
a tothom!
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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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Continuem amb les receptes que ens van deixar l'Anna de la Granja Luisana i 
el Manel d'El Rebost de l'Empordanet al Primentons i Tomates del Canal TE

Ingredients:

magret d'ànec
Melmelada de violetes
Ceba
pebrot
barreja de bolets
sal
pebre
salsa sukiyaki
reducció de vermut ne
gre
pasta brick

En una paella amb oli,
saltarem els bolets, els
salpebrem i  e ls cont i -
nuem saltant fins que els
bolets perdin l 'aigua, un
cop reduïts afegirem el
pebrot. 
És molt important no po-
sar molta sal  ja que la
salsa sukiyaki que afegi-
rem després ja és prou
salada, a ix í  que s i  no
ens volem passar de sal
quan salpebrem els bo-
lets posarem poca sal .
Cont inuem sal tant e ls
bolets amb els pebrots
durant uns pocs minuts i
afegirem la ceba. 
Ens interessa que les
verdures ens quedin al -
dente, així que no ho tin-
drem molt més temps a
la paella. 
Quan tinguem les verdu-
res a ldente, afegim la
sal ta sukiyaki  ho cont i -
nuem saltant i f inalment
h i  posarem un ra ig de
vermut negre, ho deixem
reduïr i  reservem. Men-
trestant prepararem la
pasta per a fer el cane-
ló, necessitarem un ful l
de pasta br ick,  a l  da-

munt hi posarem el fi let
d'ànec, el salpebrem, hi
posarem al  damunt la
melmelada de violetes i
les verdures que hem es-
tat cuinant. 
F ina lment,  p legarem la
pasta, l i donarem forma
de rottlo de primavera i
ho fregirem a una paella
amb un raig d'oli. 
És impor tant fregir -ho
molt poc per tal que el
f i let  ens quedi  marcat,
és a dir, que ens quedi
fet per fora i cru a l' inte-
r ior,  per a aconsseguir
aquest efecte ho fregi -
rem uns trenta segons
per part. 
Tant e ls productes de
Luisiana com els del Re-
bost de l'Empordanet els
podeu trobar a les seves
webs corresponents,
w w w . l u i s i a n a . c a t ,
w w w . r e b o s t e m p o r d a -
net.comtambé, s i  voleu
desplaçar-vos fins a Del-
tebre podreu adquir i r
tant e ls productes d'un
com de l'altre a la boti-
ga de la Granja Luisiana,
a l  carrer Major,  30 de
Deltebre.

«Primentons i Tomates». Avui: Caneló Oriental

Si la setmana passa-
da ens van sorpren-
dre amb el carpac-
cio de carxofa,
aquesta ens propo-
sen un caneló orien-
tal, aquesta recepta
és una fusió de cui-
na japonesa amb els
productes de la nos-
tra terra... simple-
ment deliciós.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana fet als estudis de Canal TE.
ME
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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.

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

Curto Balaguer, Francesc Marcel Miralles, 6 (L’Ampolla) 977460152

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

Renau Audi, Manuel Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735   

Ulldemolins Reverter, Xavier   Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Pujol - Pons       Crta de Grao,49 (Amposta) 977700489/977700483

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

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

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

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre setmana, cap de
setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a 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

9º 3°SOLSOL

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 
De matinada augmentarà ràpidament la nuvolositat fins a quedar mig ennu-
volat en general, i entre mig i molt ennuvolat al terç nord i oest. A partir del
migdia la nuvolositat minvarà i quedarà entre serè i poc ennuvolat al ves-
pre, tret del litoral central on hi haurà intervals de núvols baixos. 
Independentment al vessant nord del Pirineu estarà entre molt ennuvolat i
cobert fins al vespre i entre mig i molt ennuvolat a partir de llavors. 

Precipitacions 
S'esperen nevades febles i disperses al Pirineu fins al migdia, i fins al ves-
pre al vessant nord. Acumularan quantitats de precipitació minses i puntual-
ment poc abundants. 

Temperatures 
Les mínimes pujaran lleugerament, i puntualment moderada al quadrant
nord-oest. Les màximes seran similars.
Hi haurà glaçades moderades a l'interior.

Visibilitat 
Serà bona en general tret del vessant nord del Pirineu on serà entre regu-
lar i dolenta fins al vespre.

Vent 
Bufarà de component nord i oest en general entre fluix i moderat amb cops
forts fins a migdia a la meitat sud. A partir de llavors, afluixarà i quedarà
fluix amb cops moderats. 

Estat de la mar 
Costa Brava: 
bufarà vent de component oest entre fluix i moderat fins a migdia, amb
algun cop fort al nord del cap de Begur. A partir de llavors, s'imposarà el
component nord entre fluix i moderat amb algun cop fort durant la tarda. 
La mar passarà de forta maror a maror al nord del cap de Begur, i de maror
a la marejol a la resta. Mar de fons del nord. 

Costa Central: 
bufarà vent de component oest entre fluix i moderat fins a migdia, amb cops
forts al sud del sector on predominarà el ponent. A partir de llavors, s'im-
posarà el component nord entre fluix i moderat.
Marejol i mar de fons del nord-est al nord del sector. 

Costa Daurada: 
bufarà mestral tot el dia al sud del cap de Salou entre fluix i moderat, amb
cops forts fins a migdia. A la resta, bufarà de component oest entre fluix i
moderat fins a migdia. A partir de llavors, s'imposarà el component nord
entre fluix i moderat. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Rebràs i donar  molt  amor  a través  de les
relacions  socials. Respecte  a la teva salut ,
busca l'equilibri , no vulguis  anar  més  de
pressa  del que realment  pots.

Taure
20/4 al 19/5

Per a millorar  la teva vida  en  parella  tant
la calma  com  l'harmonia  són  fonamentals
. El trànsit  de Venus  per la teva casa dotze
et convida  a la reflexió.

Bessons
20/5 al 21/6

A través de la teva creativitat  és on   millor
et pots expressar  dintre  de la teva vida
sentimental . Salut; no  perdis  el sentit  de
la realitat. Cuida't , ningú o farà  per  tu.

Cranc
22/6 al 21/7

Hi ha  més intel·ligència i habilitat  en les
teves  relacions . La  teva autoestima  està
bastant  alta i la deixes  veure  amb la  teva
actitud a l'hora  de seduir. 

Lleó
22/7 al 22/8

En l'amor  no t'agrada  ser superficial  o banal.
Els teus  sentiments  sempre són  profunds.
Salut; pensa  que tot el que signifiqui desenvo-
lupar el teu costat més jovial.

Verge
23/8 al 21/9

Et faran  sentir  que ets  un ésser especial.
Tant  la teva  autoestima  com  la teva  libi-
do pujaran  intensament . Salut:  hauries  de
millorar les teves defenses. 

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d'amor el teu tacte i la teva  sen-
sibilitat  et serviran  per a assolir  el que  et pro-
posis. Salut:  per a poder funcionar , el teu cos
ha d'estar en plena forma.

Escorpí
22/10 al 21/11

No provoquis en tu mateix  tensions  i
busca l'harmonia  en les teves relacions .
Estàs  en una etapa  excel·lent  per a dedi-
car-li més temps  a la cura del cos.

Sagitari
21/11 al 21/12

Moment de deixar-te  dur per  la imaginació
i per les ganes  de viure  noves experiències
sentimentals. Salut;  pensa que un bon mas-
satge  tots els dies t'ajuda a descansar. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Un excés  de confiança  en l'amor  pot ocasio-
nar-te  algun tipus  de disgust . Intenta  man-
tenir el cap fred. Salut; L'enrenou  que duus
pot arribar  a ser molt estressant.

Aquari
20/1 al 18/2

Aplica't  a fons , i intenta resoldre  els
assumptes que ara  et preocupen . Salut; no
et miris  en el mirall  pensant  que ets per-
fecte  o acabaràs patint  contrarietats.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor no deixis  que resol-
guin a l'atzar. Salut; procura  que res  t'alte-
ri  i et posi nerviós, pot crear-te situacions
d'estrès. Intenta ser natural.   

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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Sobre la base del Cens de
simbologia franquista que
ha elaborat el Memorial
Democràtic i que ha estat el
punt de partida de l'exposi-
ció, Caminal ha declarat
que “la condemna de la dic-
tadura no serà completa
mentre hi hagi encara
monuments o símbols d'e-
xaltació del franquisme i
dels seus responsables.
Correspon retirar-los en la
major part de casos, o bé
senyalitzar-los i explicar-los,
quan així es consideri opor-
tú per al coneixement de
tothom”. Referent a la base
argumental de que el
Memorial Democràtic “no
proposa retirar simbologia
franquista i ja està, sinó fer
pedagogia i omplir l'espai
públic de símbols de lliber-

tat, pau i democràcia”,
Miquel Caminal ha reclamat
“la retirada del monument a
los combatientes que halla-
ron gloria en la batalla del
Ebro que encara hi ha al
mig de l'Ebre, a Tortosa”. El
director del Memorial ha
proposat la seva substitu-
ció “per un monument dedi-
cat a l'afirmació de la
democràcia, la pau, la lli-
bertat i l'autogovern”, aven-
turant fins i tot la idea de
“dedicar-lo al 14 d'abril,
veritable moment fundacio-
nal de la democràcia a casa
nostra, i amb la divisa pau,
pietat i perdó que el 1938
va fer seva el president
republicà Manuel Azaña”
com a síntesi superadora
de la guerra civil.
A l'acte d'inauguració de
l'exposició han assistit
també la directora general
de Memòria Democràtica,
Maria Jesús Bono, i l'alcal-
de de Bot (Terra Alta),
Francesc Fidel Martí, que
ha cedit per a la mostra una
gran creu franquista retira-
da de la façana de l'esglé-
sia del seu municipi fa tot
just un mes. Precisament
l'alcalde de Bot ha declarat
que “la simbologia s'hagués
hagut de retirar de l'espai
públic amb l'arribada de la
democràcia ara fa més de
30 anys, per evitar moltes
resistències”. Amb tot,
Francesc Fidel s'ha mostrat
satisfet del fet que des de
fa menys d'un mes el seu
municipi, amb la col·labora-
ció del Memorial
Democràtic, ja no “passi la
vergonya” de ser conegut i
fotografiat per la seva sim-
bologia franquista. “No vam

procedir a la retirada de la
simbologia franquista per-
què hi hagués un gran cla-
mor popular, sinó simple-
ment per complir un acord
de govern i perquè així ha
de correspondre a la nor-
malitat democràtica en la
que vivim”, ha declarat l'al-
calde. La Generalitat, a tra-
vés de la comissió d'ex-
perts del Cens de simbolo-
gia franquista del Memorial
Democràtic, havia recoma-
nat precisament, en el cas
de Bot, la retirada de la sim-
bologia. Per la seva banda,
el comissari de l'exposició,
Jordi Guixé, ha destacat
que l'objectiu de la mostra
és “interpel·lar la ciutada-

nia, i especialment la gent
més jove, sobre el que sig-
nifica la pervivència de sim-
bologia franquista”. Guixé
ha recordat que Símbols de
Franco “és la part final, la
més divulgativa i pública,
del llarg procés de dos
anys durant el qual el
Memorial Democràtic ha
estat elaborant el Cens de
simbologia franquista de
Catalunya, que ha revelat
l'existència encara de més
de 7.000 elements de sim-
bologia feixista, entre ells
una vuitantena de monu-
ments, en l'espai públic
dels pobles i ciutats de
Catalunya”. Símbols de
Franco és una exposició

fruit de l'estudi del Cens de
simbologia franquista de
Catalunya, que el Memorial
Democràtic va presentar a
finals de setembre i que va
fitxar en prop de 7.700 sím-
bols franquistes els que
encara perviuen a tot el
país. D'aquests, la gran
majoria són plaques d'habi-
tatge, tot i que també s'han
censat 41 rètols de
carrers, 38 monuments, 26
creus i 20 gravats o relleus
vinculats al franquisme. El
cens es pot consultar al
web del Memorial
Democràtic Mentre països
com Itàlia i Alemanya van
promulgar lleis per fer
desaparèixer la simbologia

feixista de l'espai públic, a
Espanya no ha estat fins
trenta anys després d'haver
elegit el primer govern
democràtic que, a través
d'una “llei de memòria
històrica”, s'ha regulat -tími-
dament- la seva perdurabili-
tat. 
Que és el que s'ha de fer
amb els símbols franquis-
tes que han perdurat és
només una de les qüestions
que es plantegen en aques-
ta exposició. 
Però hi ha preguntes més
impertinents en el seu rere-
fons: per què han sobrevis-
cut tots aquests símbols en
aquests més de trenta anys
de democràcia?

El Memorial Democràtic insisteix

El director del
Memorial Democràtic,
Miquel Caminal, inau-
gurava aquesta passat
dimecres, 15 de
desembre, a l'Espai
Memorial Democràtic
de Barcelona (Via
Laietana, 69), l'exposi-
ció Símbols de Franco,
produïda pel Memorial
Democràtic i comissa-
riada pels historiadors
Jordi Guixé, cap de
Projectes i Patrimoni
Memorial del Memorial
Democràtic, i Pilar
Mateo, coordinadora
del Cens de simbologa
franquista de
Catalunya.

«La condemna de la dictadura no serà completa mentre hi hagi encara monuments o símbols d’exaltació del franquisme»

REDACCIÓ

Monument franquista a l’Ebre.
Cedida
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