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Els mitjans de comunicació de les Terres de l'Ebre, Canal TE i Més Ebre, van dur a terme, l´any
passat, l'organització d'EBRELÍDERS. Uns premis que sortien amb l’objectiu de reconèixer la feina
ben feta a la gent i les institucions del nostre territori per aclamació popular. Ara anunciem ja la
segona edició. Una segona edició que surt amb molta més força que l´anterior. S´han duplicat
ja les candidaturas inscrites, més de 1000 persones visiten diariament la pàgina dels premis…
i això no ha fet més que començar. Fins al proper 8 d´abril, dia d´entrega dels guardons, tu
també pots formar part de la història dels premis més representatius del territori ebrenc. Ja
pots incriure’t a wwwebreliders.cat, selecciona la categoria, el teu candidat, i vota!.         P3

Ebrelíders

L'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar ha oficialitzat l'acord
assolit amb la família Pérez
Vila, propietària de l'hotel Bon
Repòs, pel qual el municipi
assumeix la titularitat del 86%
de la superfície del recinte
hoteler d'1,5 hectàrees en ple
nucli urbà a canvi d'una com-
pensació de 500.000 euros i
el trasllat de l'edificabilitat
prevista en l'espai a altres
zones del terme municipal. 
El consistori preveu habilitar
en l'espai de la seva titularitat
un parc públic obert així com
reservar la resta de la superfí-
cie per a la construcció de
protecció oficial. 
Dimecres, 2 de febrer, dia de
la Mare de Déu de la
Candelera, patrona de la
Festa Major, s'ha enderrocat
la primera pedra dels murs
perimetrals.                    P6

L'Hotel BON

REPÒS de
l’Ametlla de

Mar, convertit
en parc públic

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Les queixes veïnals pel
generador provisional del
nou centre comercial
Futuro Ciudad d'Amposta
arriben al ple.

P4

Urbanisme aprova la
reconversió de l'edifici
dels Josepets d'Alcanar en
alberg i casa de colònies.

P6

Societat

5000 arbres per recordar
els bombers morts a Horta
de Sant Joan.

P9

Esports

El CF Amposta fitxa dos
jugadors.

P10
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Amb la sala d'actes del
nostre local al nucl i
antic de Tortosa plena
de gom a gom, els mili-
tants de l 'agrupació
local del PSC a Tortosa
vam elegir dimarts Joan
Sabaté candidat a l'al-
caldia de Tortosa per a
les eleccions del proper
22 de maig, per una
amplíssima majoria.
Era aquesta una ocasió
molt especial, ja que
per primera vegada
havíem d'elegir candi-
dats a presidir les tres
EMD de la nostra ciutat:
Jesús, Campredó i
Bitem. De la mateixa
manera que el nostre
candidat a l 'alcaldia,
Joan Sabaté, també
Toni Sabaté, Manel Àlva-
rez i Teresa Castellà,
van rebre el suport dels
companys i companyes.
També el nostre projec-
te pensa amb els
Reguers i Vinallop, que
com sabeu tenen desig-
nació directa.
El repte que tenim al
davant és molt impor-
tant.  Tenim la possibili-
tat que Tortosa torni a
tenir un govern de pro-
grés, un govern que
pensi amb tots i totes i,
sobretot, en les perso-
nes, i això ens omple
d'il· lusió i fa que les
nostres ganes de treba-
llar per Tortosa siguin
moltes. Sí, sentim pas-
sió per Tortosa. Perquè
sabem de les seves
potencialitats que avui
la dreta intenta tenir
adormides per intentar
mantenir el control
social, com han fet
històricament.
Sabem de les dificultats
que tots estem vivim i
per aquest motiu l'eix
de la nostra campanya
serà la recuperació i
l'impuls de l'economia
per crear ocupació. Un
increment de l'atur a la
nostra ciutat d'un 260%
en els darrers 3 anys,
amb un govern amb Bel
al capdavant que no ha
fet res per solucionar
aquesta problemàtica.

Per això, el nostre com-
promís és incentivar l'e-
conomia al nostre muni-
cipi. Volem un govern
de progrés que ha de
permetre acabar amb
l'immobilisme al que la
dreta ha tornat a portar
Tortosa. Nosaltres no
som aquells que donem
copets a l 'esquena,
nosaltres estem al cos-
tat de les dones i els
homes,  per una Tortosa
de tots i de totes.
Som la capital de les
Terres de l'Ebre i, per
aquest motiu, hem de
ser el motor que ha
d'estirar amb força i
il·lusió el nostre territori
cap al futur. Tenim un
projecte clar, fort i
sòlid, per a Tortosa i
per als seus pobles
Jesús, Campredó,
Bitem, Els Reguers i
Vinallop,  per tornar el
progrés a casa nostra.
Volem que la gent hi
participi i per això el
nostre candidat, Joan
Sabaté, posa a disposi-
ció de tothom el seu
correu electrònic joan-
sabate2011@soc ia l i s -
tes.cat
Amb la il·lusió, el treball
i la passió necessària,
perquè estimem la nos-
tra ciutat i sabem de la
capacitat de Joan
Sabaté com a alcalde,
hem posat el primer gra
de sorra. Ara necessi-
tem el vostre suport.

Ricard Lleixà Vero
Secretari d'Acció
Electoral del PSC de
Tortosa.

El futur i la força de la il.lusió

Opinió

En la primera edició d'EBRELÍDERS es van lliurar
els guardons als guanyadors i als finalistes d'una
iniciativa original que va surgir per ser popular i
que al final es va convertir en un fenòmen social.

Aquesta iniciativa ja

ha arribat a la seva segona edició. El proper 8
d´abril s´entregaran uns Premis, que una vegada
més, reconeixeran la feina ben feta a la gent i
les institucions de les nostres terres. I aquest és
precisament, recordem, el fet diferenciador d'al-
tres convocatòries de premis similars d'altres

territoris, ja que és la gent del carrer qui amb els
seus vots via internet, decideix qui ha d’estar
mereixedor del guardó. No hi haurà cap altre
jurat que tots aquells que desitgin manifestar la
seva confiança en una candidatura concreta i
d'una manera anònima.  Iniciada la convocatòria
dels premis ara és important la feina de les dife-
rents persones que votaran per tal que el seu
favorit sorti vencedor. La presentació de les prò-
pies candidaturas és àgil i senzilla per tal d'acon-
seguir la màxima presència de persones i insti-
tucions de tot el territori. La filosofia
d'EBRELIDERS: contrarestar el pessimisme genera-
litzat, i premiar la feina ben feta de les persones.
El portal wwwebreliders.cat ja està llest per
poder incriure i votar a qui cregui que mereix un
reconeixement per la feina efectuada.

Editorial

A votar!

EBRELIDERS ha arribat a la segona edició.

Són els Premis populars de les 

Terres de l’Ebre.

Efectivament crec que el títol d'aquest
article és prou informatiu i descriu prou
bé les prioritats d'un i altre polític.
Aquesta setmana hem sabut que el regi-
dor del PSC, Joan Sabaté, renovarà un
mandat més al Senat i, per tant, priorit-
zarà quatre anys més la seva tasca a la
Cambra Alta. Quatre anys més que s'acu-
mulen als catorze anys anteriors -deu de
senador i quatre de diputat, per tant divuit
anys- en què Joan Sabaté ha compatibilit-
zat aquests càrrecs primer amb l'alcaldia,
en la seva etapa final fins a la derrota el
2007, i després com a portaveu del grup
municipal del PSC a l'oposició, entre
2007 i 2011. Segurament, com a torto-
sins ens hauríem de felicitar per tenir a un
polític tortosí en un lloc tan important
com el Senat, i més si tenim en compte
que milita en el mateix partit polític que
governa l'Estat espanyol. La lògica ens
feia pensar que si Joan Sabaté va renun-
ciar a treballar per Tortosa sent alcalde
per dedicar-se a l'alta política, per força
havia de ser per lluitar i defensar millor
els interessos de les tortosines i dels tor-
tosins i dels ebrencs en general des de la
capital de l'Estat. Molt bé, fins aquí les
suposicions. Però, i quin és el balanç?
Segurament podríem començar per pre-
guntar a la gent de Campredó, quina opi-
nió en tenen de la feina feta per Joan
Sabaté a Madrid contra el traçat de l'A-7,
proposat pel govern del PSOE, que fa
malbé el poble i trinxa completament el
nucli de Font de Quinto. Com ens ha
defensat el senador socialista a la gent
de Campredó i de Tortosa?
En tots aquests anys, quina pressió ha fet
Joan Sabaté al seu propi govern, des del
Senat, per defensar l'aturada de

l'Euromed a l'estació de l'Aldea? Ha fet
alguna cosa per evitar que el Ministeri de
Foment hagi tornat a ignorar Catalunya i
les Terres de l'Ebre apostant pel País
Valencià com a sortida al mar de l'autovia
A-68? I si parlem dels Pressupostos
Generals de l'Estat (PGE) llavors ja enver-
mellim de cop: com ha pogut el sr. Joan
Sabaté aprovar des del Senat uns comp-
tes absolutament impresentables que
hipotequen el nostre país i les nostres
terres amb un llistat de no-inversions
interminable (l'A-7 entre la Jana i el Perelló
encallada i sense partida o la variant de
l'Aldea a càmera lenta).
Per tot plegat em sembla molt evident la
poca convicció i la manca absoluta de
compromís de Joan Sabaté amb Tortosa.
El renovat senador socialista mai ha cre-
gut en la política municipal. I si ha lluitat
per encapçalar el projecte del PSC a
Tortosa ha estat només per trobar una
ubicació que li permetés una projecció
personal. Perquè, en realitat, l'alcaldia li
interessa només com a mitja per a la seva
pròpia promoció política. 
I, mentrestant, l'alcalde Ferran Bel conti-
nua treballant a Tortosa i per Tortosa,
avançant en la transformació d'una ciutat
que en només quatre anys ha viscut un
canvi molt important, malgrat que encara
queda molta feina a fer.

Josep Anguera i Galiana
President del Comitè Executiu 

Local de CDC

Ferran Bel a Tortosa i Joan Sabaté a Madrid

Opinió

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet entrant a la nostra web:

www.mesebre.cat
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PISOS NOUS

2 HABITACIONS

EN VENDA O LLOGUER

«És la categoria més impor-
tant dels premis. Consisteix
en el guardó a la persona
física que hagi destacat
més durant l'any, per qual-
sevol aspecte relacionat
amb les Terres de l'Ebre.
Podrà ser en vida o pòs-
tum. Persona de més de
65 anys que hagi destacat
més durant l'any per qual-
sevol aspecte relacionat
amb les Terres de l'Ebre».
Els sonen aquestes parau-
les? És la presentació d’u-
nes categories que formen
part dels premis més popu-
lars de les Terres de l’Ebre,
Ebreliders. Els refresquem
la memòria. 10 categories
diferents, que a la vegada
inclouen totes les facetes
de la vida social de les
Terres de l'Ebre. Aquest és
part del contingut d’uns
premis que van sorgir l’any
passat amb l'objectiu de
convertir-se en un referent
al territori ebrenc. Una fita
que vam aconseguir. Amb
la idea que, actualment, els
mitjans de comunicació ens
tenen massa acostumats a
escoltar, veure o llegir, notí-
cies negatives, per contra-
restar aquest pessimisme

es va donar forma a uns
premis que volien reconèi-
xer la feina ben feta a la
gent i les institucions del
nostre territori per aclama-
ció popular. L’objectiu per
aquesta segona edició és
la mateixa. Una segona edi-
ció que ja està en marxa
on, a l’igual que la primera,
serà la gent del carrer qui
amb els seus vots via inter-
net, decidiran qui ha estat
mereixedor del guardó
EBRELÍDERS de l'any. El pro-

cediment es el mateix, a la
pagina www. ebreliders.cat
podran trobar les 10 cate-
gories, de premis diferents,
que inclouen totes les face-
tes de la vida social de les
Terres de l'Ebre. Una vega-
da inscrit a la pagina web,
es podrà deixar constància
de la persona o associació
que creguin es mereix el
guardó el proper mes
d´abril. I a partir d’aquest
dimarts, 1 de febrer, els
usuaris registrats ja poden

també votar les candidatu-
res presentades. És així de
senzill! Afegeix les candida-
tures que vulguis dels teus
coneguts, amics o familiars
a les categories dels dife-
rents premis. Tu mateix o
algú del teu entorn pot
endur-se el guardó de l’any
ebrenc aquesta segona edi-
ció que ja comença a escal-
far motors. El proper 2 d'a-
bril, de tots els participants
de cada categoria, els
guanyadors seran els que

contin amb més vots al final
del dia 1 d'abril i el 8 d'abril
apareixeran els guanyadors
a la portada d’aquest set-
manari. Cal dir que l’edició
de l’any passat fou tot un
èxit. Els guanyadors i els

finalistes, decidits per la
gent del territori a través
del seu ordinador, van
rebre els reconeixements
en un acte multitudinari que
va refermar la fortalesa que
ha agafat aquesta iniciativa
en el seu primer any de
vida. L'emoció va presidir
la cloenda de la primera
edició d'uns Premis que
foren molt ben valorats per
la societat ebrenca i que
segueixen sent un impuls
per al nostre territori pel
que signifiquen i per la seua
originalitat. 
Al record, a la memòria per-
què la sensació va ser tan
positiva que val la pena tots
aquells que ho vam viure de
no oblidar-ho i recordar- ho.
Aquesta nova edició no
serà menys, serà per pas-
sar-ho igual de bé o millor
en aquest cas en un altre
municipi ebrenc, Deltebre,
ja que els 
premis estan pensats per
ser uns premis de totes
les Terres de l'Ebre i
per reconèixer la tasca de
totes les persones
que treballen dia a dia
per un món millor i que
molts cops no els coneix
ningú!.

En marxa la segona edició dels premis
populars EBRELÍDERS 2010

Arriba a les Terres de
l’Ebre la segona edició
d’EBRELIDERS.

L’any passat fou un èxit de participació, el territori es va «il.lusionar» amb l’ entrega dels guardons

El proper 8 d’ abril coneixerem els guanyadors dels premis més populars de les Terres de l’Ebre

REDACCIÓ

La gala d’entrega dels Premis Ebreliders de l’any passat, a l’Auditori de Tortosa, fou tot un èxit.

Amb el Més Ebre i amb Canal TE poden tenir

la informació per participar-hi. O a través del

portal: www.ebreliders.cat

Segona edició
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El president de la
Federació de l'Ebre,
Gervasi Aspa, acompanyat
dels membres de la
Federació, Adam Tomàs,
Josep Felip Monclús i Jordi
Gaseni, ha proposat en
roda de premsa modificar
la llei i el reglament d'urba-
nisme per adaptar els cri-
teris d'inundabilitat a la sin-
gularitat dels pobles del
tram baix del riu Ebre.
Abans, però, Aspa s'ha
felicitat perquè els nous
responsables del Govern

de la Generalitat “han rec-
tificat les seves intencions
pel que fa a la construcció
del nou hospital regional”,
després dels
advertiments fets per
Esquerra. 
Segons Aspa, “podran

comptar amb la col·labo-
ració d'Esquerra per tirar-
lo endavant”, i en la matei-
xa línia constructiva, el
president republicà ha
emmarcat la seva propos-
ta d'abordar la determina-
ció d'inundable de molts

terrenys de municipis de
vora riu, que en limitala
planificació urbanística. 

Aspa ha
recordat que la Directiva
2007/60 del Parlament
Europeu, referent a l'ava-
luació i la gestió dels ris-
cos d'inundació, obliga els
estats membres a dispo-
sar d'avaluacions prelimi-
nars del risc d'inundació
abans del 22 de desem-
bre de 2011, i que cada
demarcació hidrogràfica
haurà de disposar de
mapes de perillositat per
inundacions i mapes de
risc d'inundació, tal com
s'havia estat treballant
amb l'ACA i DPOT per ela-
borar de les planificacions
dels diferents espais flu-
vials (PEF). Però, segons
Aspa, l'aplicació estricta
de la Llei i el Decret
d'Urbanisme actuals en
matèria d'inundabilitat fa
“inviable un desenvolupa-
ment raonable dels munici-

pis del tram baix del riu
Ebre, especialment del
Delta, perquè tota la seva
superfície es considera
inundable malgrat que els
riscos derivats d'aquestes
inundacions són insignifi-
cants”. Per a Aspa, “la
solució passa per adaptar
la Llei i el reglament
d'Urbanisme de manera
consensuada a les singula-
ritats del Delta”.  Per tal de
“posar fil a l'agulla” per
solucionar una situació
que afecta de manera
greu la planificació i el
desenvolupament urbanís-
tic de municipis com ara
Deltebre o Tortosa, Aspa
ha anunciat que “demana-
ré de reunir-me amb els
representants de la resta
de partits polítics del terri-
tori per traslladar-los la
nostra proposta i treballar
plegats per portar una
proposta unitària al
Parlament”. 

ERC proposa modificar la llei i el
reglament d’urbanisme

Gervasi Aspa es reunirà
amb tots els partits de
l'Ebre per portar ple-
gats al Parlament una
proposta que solucioni
un problema que afecta
diversos municipis de
vora riu.

Per adaptar els criteris d’inundabilitat a la singularitat del Delta de l’Ebre

REDACCIÓ

Presentació de la proposta d’ERC a la seu de Tortosa.
Cedida

Joan Piñol és el candidat
de Convergència i Unió
(CiU) a les eleccions muni-
cipals a Móra d'Ebre des-
prés de rebre el suport de
l'assemblea general de
militants de Convergència
Democràtica de Catalunya
(CDC), celebrada aquest
dilluns a la nit. Segons un
comunicat de CiU, el
comitè executiu local va
acordar per unanimitat
proposar a l'assemblea
de militants com a primer
candidat als comicis muni-
cipals a Piñol, decisió que
va ser ratificada per acla-
mació dels militants pre-
sents. Tot i que l'exalcalde
Santiago Campos també
havia presentat una candi-
datura alternativa, la seva
proposta no es va arribar
a votar.

Joan Piñol,
candidat de CiU
a Móra d’Ebre

Un estudi fet públic per
CatalunyaCaixa estima que
l'Ebre creixerà més que el
Camp de Tarragona i que
la mitja a tot el país. El
catedràtic d'Economia,
Josep Oliver, ha estimat
que l'Ebre creixerà un
0,9%, el Camp un 0,7%
mentre que la mitja de tot
el país s'estimarà en prop
d'un 0,8% al 2011. Oliver
ha dit que aquest augment
es deu, principalment, al
pes més gran que disposa
el territori en el sector ser-
veis. Oliver ha assegurat
que els indicadors demos-
tren que el país està a l'ini-
ci d'una recuperació que
serà 'lenta' ja que cal
potenciar la confiança dels
consumidors.

Lenta
recuperació de

l’Ebre

Les galeries del centre
comercial Futuro Ciudad
Amposta continuen funcio-
nant sense connexió elèc-
trica definitiva i el soroll
que genera el generador
alternatiu instal·lat a l'avin-
guda Aragonesa ja ha
aixecat les queixes d'al-
guns veïns de la zona. El

portaveu municipal del
PSC, Antoni Espanya, ha
traslladat aquest malestar
a l'equip de govern de CiU
al ple. 
L'alcalde ampostí, Manel
Ferré, ha tret importància
a les queixes, assegurant
que és una zona encara
poc habitada, i ha atribuït

a la companyia elèctrica
Fecsa el retard en la con-
nexió, que podria trigar
encara unes setmanes.
L'alcalde confia que esti-
gui a punt per poder inau-
gurar l'hipermercat
Carrefour, al mateix com-
plex, el pròxim 24 de
febrer.

«Carrefour d’Amposta podria obrir
el proper 24 de febrer»

Declaracions de l’Alcalde de la ciutat, Manel Ferré
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L'altra senadora proposa-
da ha estat Assumpta
Baig, de Vilanova i la
Geltrú. El primer secretari
del PSC, Jose Montilla, ha
presentat la proposta a l'e-
xecutiva, a petició de la
direcció socialista del
Senat. 
“Tots dos senadors ja for-
maven part del Senat i
hem aprovat la proposta
donada la bona valoració
de feina i de la gestió que

han desenvolupat durant
els darrers quatre anys”,
ha anunciat el viceprimer-
secretari del PSC, Miquel

Iceta, en la seva comparei-
xença d'aquest migdia.
La federació del PSC de
l'Ebre ha valorat ja de

forma molt positiva aques-
ta notícia perquè reforça
la seva posició i, a la vega-
da, perquè manté la repre-

sentació socialista  de les
Terres de l'Ebre al
Parlament espanyol. Joan
Sabaté ja va ser designat
senador en representació
del Parlament el 2006 i
també va ocupar escó a la
Cambra Alta en represen-
tació de la província de
Tarragona durant la legis-
latura 2000-2003. Cal
recordar que, a més de
Joan Sabaté, els socialis-
tes ebrencs també tenen
representació  al Congrés,
amb l'ampostina Lluïsa
Lizárraga. 
Sabaté, que és president
de Federació del PSC de
l'Ebre i candidat a l'alcal-
dia de Tortosa, ha agraït la
confiança de l'executiva
nacional del partit i de la
federació ebrenca i assu-
meix de nou aquesta res-
ponsabilitat amb el com-
promís de treballar fort
per Catalunya i, molt espe-
cialment, per les Terres de
l'Ebre i Tortosa. 

L’executiva del PSC proposa Joan
Sabaté com a senador

L'executiva del PSC ha
proposat el tortosí Joan
Sabaté com un dels
representants d'aquesta
formació política a ser
designats pel Parlament
de Catalunya com a
senadors en represen-
tació de la Generalitat. 

En representació de la Generalitat

REDACCIÓ

Joan Sabaté, designat senador.
Cedida

El qui va ser durant molts
anys capellà de la parrò-
quia de Remolins a
Tortosa, Joan Antoni
Martínez i García (Vall
d'Alba, 1932), va morir
dilluns a Masdenverge als
78 anys. Des del 1998
era rector a la parròquia
de Masdenverge, però és
un gran conegut de tota
una generació de tortosins
per la seua tasca a
Remolins. De fet, fins i tot
l'artista Frederic Mauri li va
dedicar un dels seus ex-
libris. Mossèn Martínez va
estar molt vinculat al movi-
ment obrer cristià i també
va exercir de capellà en
diverses parròquies xile-
nes, d'on va marxar quan
Pinochet va arribar al
poder. 

Ens deixa el
capellà Joan

Antoni Martínez i
García

El Grup Municipal del
Partit Popular a l'ajunta-
ment d'Ulldecona ha
denunciat que «si l'ajunta-
ment fos una empresa pri-
vada, estaria en situació
de fallida econòmica». En
paraules d'Isabel Salas,
Portaveu popular al con-
sistori ulldeconenc, “el
rebuig unànim dels comp-
tes municipals per part de
tots els grups de l'oposi-
ció, demostra que l'equip
de govern ha fracassat en
la gestió econòmica”. Per
Salas, «a la recta final de
la legislatura veiem com
l'ajuntament està endeu-
tat per sobre de la quanti-
tat que preveu ingressar i
com la ciutadania no nota
aquesta despesa econò-
mica».

El PP
d’Ulldecona

denuncia

Per primera vegada des
que el 31 de juliol es van
aturar les obres de cons-
trucció de la variant de l'N-
340 a l'Aldea, el Ministeri
de Foment s'ha posat en
contacte amb l'Ajuntament
d'aquesta localitat del delta
de l'Ebre. “És la primera

vegada que s'han dignat a
contestar-nos”, ha manifes-
tat l'alcalde de l'Aldea, Dani
Andreu (ERC), que recorda
que ni tan sols se li va
comunicar que l'obra es
paralitzava. I aques-
ta vegada Foment ha asse-
gurat a l'Ajuntament de

l'Aldea que la construcció
de la variant és una obra
“prioritària” i que disposarà
enguany d'un pressupost
de 15,3 milions d'euros
que permetran deixar la via
pràcticament enllestida
(actualment un 45% de l'o-
bra està executada).

Ara bé, Foment no detalla
quin serà el calendari de
represa de les obres i vincu-

la la data d'inici a una petita
modificació que cal fer del
traçat. 

Reiniciades les obres 
de la variant de l’Aldea

El Ministeri de Foment s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament
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Aquest 2 de febrer, dia de
la Mare de Déu de la
Candelera, patrona de la
Festa Major, s'ha enderro-
cat la primera pedra dels
murs perimetrals. S'ha

escollit aquest dia per tal
de donar-li la màxima
rellevància a un acte que
passarà a la història del
municipi. Serà, però, des-
prés de festes, quan
començarà l'enderroc i les
accions d'adequació d'a-
quest espai que es preveu
que es converteixi en el

pulmó del municipi ja que
comprendrà més d'un 80%
de jardí obert al públic. Un
jardí que actualment ja
s'està arranjant per tal de
desbrossar i desprendre's
dels arbres en mal estat,
tot conservant els centena-
ris que formen part del
patrimoni natural i històric

de l'Ametlla. D'altra banda,
el consistori calero i la
família Perez Vila han acor-
dat mantenir l'emblemàtic
edifici central de l'Hotel
Bon Repòs. L'ús encara
està per determinar. L'acte
ha comptat amb la presèn-
cia del Conseller d'Interior
de la Generalitat de
Catalunya, Felip Puig i amb
representants de la família
propietària. “Les actua-
cions no es poden dur a
terme de manera imperati-
va, és molt important el
diàleg. Des de l'equip de
govern podem assegurar
que s'ha dut i es farà amb
compromís i tot el diàleg
possible entre l'Ajuntament
i la família Pérez Vila. Avui
és un gran dia per a la
història patrimonial del
poble”,  comentava Andreu
Martí, alcalde del municipi.
Pel que fa al Conseller
Felip Puig, va explicar que,
“ha estat un plaer i un
honor compartir l'alegria,
la joia i l'espiritualitat d'un

moment important pel
poble. Hem de pensar en
el passat però també hem
de assumir amb il·lusió el
futur. Aquest es un nou pro-
jecte que es fa amb el
compromís, el sacrifici i la
col·laboració de molta
gent, i s'ha d'agrair la
generositat i el coratge de
la família Pérez Vila que
serveixi perquè tot un
poble pugui construir el
seu projecte col·lectiu”.
L'espai del Bon Repòs com
a gran jardí públic canviarà
la imatge del nucli urbà ofe-
rint una gran zona verda
que augmentarà la qualitat
de vida dels caleros a la
vegada que es converteix
en un nou atractiu pels visi-
tants. A part del jardí i l'edi-
fici central de l'hotel,
també gràcies als acords
assolits, hi ha previst desti-
nar només un 18% de l'es-
pai a construccions d'habi-
tatges concertats propie-
tat de la família Vila, és a
dir uns 100 habitatges. 

L’enderroc de la primera 
pedra dels murs del Bon Repòs

L'Hotel i jardí Bon
Repòs, que era propie-
tat de la família Pérez
Vila, és un espai
emblemàtic lligat a les
arrels de l'Ametlla de
Mar. Actualment aquest
espai ja és propietat del
consistori calero i des-
prés de més de dos
anys de diàleg en el
marc de la modificació
del POUM (Pla
d'Ordenació Urbanística
Municipal) amb la famí-
lia Pérez Vila, finalment,
s'ha arribat a acords
significatius i plenament
consensuats.

Centra el dia de la Festa Major de la Candelera

REDACCIÓ

Andreu Martí, Alcalde de l’Ametlla, i el Conseller, Felip Puig, en l’acte de l’en-
derroc de la primera pedra, dimecres.

Cedida

L'atur a la demarcació de
Tarragona ha seguit la
tendència general de
Catalunya i el conjunt de
l'estat i han augmentat
un 5,68% el gener i un
3,24% en un any. A finals
de gener, el Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre tenen 67.000
desocupats, 3.600 més
que al desembre i 2.103
més que en el mateix
mes del 2010. El sector
serveis ha estat el princi-
pal responsable de l'in-
crement de l'atur a la
demarcació. 
Durant el primer mes de
2011 s'han signat gaire-
bé16.000 contractes, el
que suposa una disminu-
ció de més de 1.000 res-
pecte al desembre 
(-6,19%). 

Segueixen
augmentant les
xifres de l’ atur

Les temperatures fredes
o més normals han predo-
minat aquest mes de
gener a gran part de
Catalunya, a excepció de
punts del litoral central i
de la Catalunya Central,
on s'han registrat valors
més càlids. Les tempera-
tures mínimes van superar
els valors mínims extrems
a totes les comarques i,
fins i tot, en alguns indrets
del litoral sud es va regis-
trar la temperatura més
baixa en els últims 20
anys. Pel que fa a les plu-
ges, el mes ha estat sec
també a la majoria de les
comarques i, fins i tot,
molt sec a punts de la
depressió central, de la
serralada del Montseny.

El fred,
predominant el

gener

La Comissió d'Urbanisme
de les Terres de l'Ebre
(CUTE) ha aprovat el projec-
te per ampliar l'ús de l'edifici
dels Josepets d'Alcanar
(Montsià) i convertir-lo en un
alberg i casa de colònies. El
director general
d'Urbanisme, Pere Solà, ha

destacat la importància d'a-
quest equipament, catalo-
gat com a Bé Cultural
d'Interès Local (BCIL), i la
transformació per la qual
s'aposta. En canvi,
Urbanisme no ha pogut
aprovar aquest dimarts, tot i
veure el projecte en bons

ulls, la transformació de les
antigues granges dels Roig
a Deltebre (Baix Ebre) en un
aula natura més alberg. El
projecte de la Fundació Pere
Tarrés haurà de reduir la
construcció prevista, així
com explicar la dotació de
serveis i els accessos.

Aprovat el projecte per ampliar 

l’ús de l’edifici dels Josepets d’Alcanar
La Comissió d’Urbanisme es va reunir el passat dimarts
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L'empresa Beniemocions
gestiona aquesta nova ini-
ciativa que compta amb el
suport i l'assessorament
de l'Ajuntament de
Tortosa. A partir del pro-
per 1 de març entraran en
servei les rutes amb seg-
way per la ciutat, amb
recorreguts pel centre i
nucli històric, call jueu,
castell, passeig de les for-
tificacions, parc municipal,
o per qualsevol altre indret
que sol·liciti l'usuari. Les
excursions es faran en
grup i amb un guia, que
serà l'encarregat també

de fer les explicacions en
les aturades als principals
punts d'interès del reco-
rregut. Les rutes podran
adquirir-se a partir de 15
euros. Aquest dimecres

han presentat aquesta
nova iniciativa turística l'al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel, acompanyat del regi-
dor de Turisme, Ricard
Forés, i dels representants

de Beniemocions. "És
extramadament senzill de
portar i suposa una mane-
ra diferent de veure la ciu-
tat", ha explicat l'alcalde
després de fer una passe-
jada per la ciutat amb el
regidor de Turisme a bord
d'una d'aquestes màqui-
nes. 
Forés ha recordat que les
rutes amb segway funcio-
nen molt bé en altres llocs
i ha valorat que aquesta
"és una manera de fer crèi-
xer l'oferta turística de
Tortosa". 
L'Ajuntament ajudarà a
difondre aquesta iniciativa
a través del web i mit-
jançant els hotels i altres
serveis turístics de la ciu-
tat. 
Al mateix temps, les visi-
tes amb segway s'incorpo-
raran a la targeta turística
Tortosa Card.

Tortosa posa en marxa rutes
turístiques amb segway

Tortosa ha incorporat
les passejades amb
segway a la seva oferta
turística. El segway és
un vehicle de transport
personal de dues rodes
molt senzill de manejar
que forma part del pai-
satge urbà d'altres
municipis turístics de
Catalunya i de l'Estat. 

Un vehicle de transport personal de dues rodes molt senzill de manejar

Forma part del paisatge urbà d’altres municipis turístics

REDACCIÓ

El segway, a l’oferta turística de Tortosa.
CEDIDA

L'exalcalde socialista
d'Alcanar durant el man-
dat passat i actualment
portaveu del grup muni-
cipal del PSC, Ricard
Bort, anirà a judici «per
haver intentat perdonar
fins a deu denúncies de
trànsit imposades per la
policia local d'Alcanar a
veïns del municipi i que
s'estaven tramitant a
BASE, els serveis de
recaptació de la
Diputació de
Tarragona». 

Els fets van ocórrer el
2005 i van ser denun-
ciats públicament pel
grup municipal Acord
per Alcanar (APAL),
rivals polítics del PSC,
que també van portar el
cas a la fiscalia. 
El tema ha arribat ara al
jutjat penal de Tortosa,
que ha fixat data per al
judici oral: el 17 de
febrer que ve, cinc anys
després que s'iniciés la
instrucció. 
Curiosament, tot i la

bel·ligerància inicial, l'a-
cusació particular lidera-
da per Baptista Beltran,
exalcalde pels indepen-
dents d'APAL i actual-
ment regidor de CiU a
l'Ajuntament d'Alcanar,
ha decidit fer marxa
enrere i retirar-se de la
causa. Així ho
ha notificat al jutjat
penal de Tortosa en un
escrit registrat el 18 de
gener passat. Beltran
va assenyalar que el seu
grup polític va presentar

la denúncia “per defen-
sar-se” dels continus
atacs dels socialistes i
que no s'esperava que
arribés tan lluny. 
Cal recordar que fins i
tot es va crear una
comissió d'investigació
política a l'Ajuntament i
que l'aleshores portaveu
d'APAL va demanar més
d'una vegada la dimissió
de Bort com a alcalde i
el va acusar de perdo-
nar les multes a veïns
afins al PSC.

L’exalcalde d’Alcanar, Ricard Bort,
acusat per un pressumpte delicte de prevaricació

L’acusació particular, liderada per Baptista Beltran, ha decidit fer marxa enrera

Els proteccionistes
creuen que els tres inci-
dents del gener, dos dels
quals de nivell 1, han
posat en perill la segure-
tat de la planta, i recla-
men que no se li renovi
enguany el permís d'ex-
plotació. 
A la central nuclear
d'Ascó se li esgota
enguany la llicència d'o-
peració, que ja ha dema-
nat renovar fins al 2021,
i els tres successos noti-
ficats per la planta al
Consell de Seguretat
Nuclear (CSN) entre el 19
i el 25 de gener han
pogut restar legitimitat a
les maniobres de pressió
de l'empresa que gestio-
na els reactors catalans
(ANAV) per poder operar
20 anys més dels 40 que
ara preveu l'Estat, sinó
que han portat els antinu-
clears, a través
d'Ecologistes en Acció, a
demanar el tancament
“imminent” de la planta. 

Ecologistes en
Acció reclamen
tancar la central
nuclear d’Ascó

La Cambra de Comerç de
Tortosa reclama al govern
de la Generalitat la trans-
ferència de més com-
petències amb la corres-
ponent dotació pressu-
postària per poder sobre-
viure. L'eliminació de la
quota cameral que
paguen les empreses i els
autònoms, d'acord amb el
reial decret del passat
mes de desembre, supo-
sarà una retallada del 60%
dels seus ingressos. Pel
que fa al pressupost de la
Cambra, serà de 650.000
euros aquest 2011, un
exercici transitori i en què
les empreses encara han
de pagar la quota came-
ral. “Farem tot el possible
perquè la Cambra de
Tortosa no perille, buscant
nous serveis i clients”, va
manifestar el president de
la Cambra de Comerç,
José Luis Mora, que des-
carta totalment la fusió
amb altres cambres. 

La Cambra de
Comerç de

Tortosa reclama
més

competències

Les rutes podran adquirirse a partir de 15

euros. Es difondrà la iniciativa per pàgina

web i hotels i serveis turístics diversos

Publicitat
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Aquest passat mes de
juliol l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa duia a
terme el primer part a l’ai-
gua. Durant el 2010
s’han atés 45 més tres en
el que portem d’aquest
2011. L’HVC és el primer
centre sanitari de l’Institut
català de la Salut (ICS)
que ofereix aquesta pos-
sibilitat. Aquest tipus de
part suposa un pas enda-
vant en el marc de l’aten-
ció natural al part normal,

(no està medicalitzat). En
aquest tipus de part, la
dona pareix dintre una
banyera amb aigua tèbia,
en un espai relaxat i tran-
quil, especialment pen-
sat perquè en aquells
moments no hagi cap
fenòmen extern que
pugui molestar o incomo-
dar. Fins al moment real
del part la dona disposa
de tot tipu d’estris  per
ajudar-la en el procés i
reduir el dolor. Elements
importants a tenir en
compte que en aquest
tipus de part no es con-
templa epidural o oxitoci-

na, i tampoc hi haurà cap
tipus d’intervenció.
L’equip de llevadores del
verge de la Cinta va ini-

ciar la seva formació a
Santa Caterina (Girona)
per atendre aquest tipus
de parts el 2008 per tal
d’aplicar el protocol
català en matèria de part
natural. La majoria de

dones que decideixen
tenir els seus fills a l’ai-
gua ho fan per dos
motius en concret.
Perquè estan informades
i convençudes. O per-
què arriben massa
avançades a l’Hospital i
se’ls ofereix aquesta pos-
sibilitat. Per escollir
aquest tipus de part és
necessari que l’embaràs
no presenti cap complica-
ció a l’hora de donar a
llum. 

L’any passat l’Hospital
Verge de la Cinta va aten-
dre un total de 1.339 nai-
xements, un 4% menys
que l’any anterior i on el
80 % van ser vaginals i un
20% cessàrees.

L’ajuntament d’Horta i la direcció del parc natural dels Ports de Beseit recolzen el projecte

REDACCIÓ

Enguany el pregoner de les Festes de la Candelera ha estat
José Luís Mora, President de la Cambra de Comerç de
Tortosa. El consistori calero escollia a Mora per tal que el pre-
sent i futur de l'economia i dels industrials del Territori esdevin-
gués l'eix vertebrador del pregó.

Mora, pregoner de la Candelera

Ahir al matí es va celebrar el
funeral de l'activista de la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre, Ferran Barreno, porta-
veu del moviment antitrans-
vasament a Barcelona.
Barreno ha mort als 61
anys, i la seva figura ha ha
estat molt important per

construir les aliances de la
PDE amb les organitzacions
ecologistes i els moviments
veïnals de l'àrea metropolita-
na de Barcelona, durant la
lluita social contra el PHN. La
PDE ha comunicat que la set-
mana vinent se li farà una
missa a Tortosa.

Mor un militant de la PDE

Els Mossos d’Esquadra han
detingut a Amposta a cinc
membres d'una mateixa
família com a presumptes
integrants d'una xarxa que
traficava amb drogues.
Segons van informar els
Mossos d'Esquadra, tres
dels detinguts ja han ingres-
sat a la presó, i es dóna la
circumstància que un d'ells
s'havia escapolit del centre
penitenciari on complia con-
demna per un doble homici-
di. 
Els arrestats, a més, havien
convertit un dels habitatges
registrats en aquesta opera-
ció policial en un búnker on
dur a terme el tràfic de dro-

gues. La detenció va tenir
lloc el passat 28 de gener,
en una operació en la qual
es van desmantellar dos
punts de venda de droga a
Amposta i que s'havia enge-
gat setmanes enrere en sos-
pitar la policia que en els
dos habitatges es traficava
amb substàncies estupefa-
ents, en concret amb cocaï-
na i haixix. En el moment del
registre, els agents van tro-
bar a la casa a Jehová M.R.,
de 29 anys, a qui estaven
ocultant des del passat mes
d'agost per haver-se evadit
de la presó on complia con-
demna per un doble homici-
di.

Cinc detinguts a Amposta per 
assumpte de drogues

La iniciativa va a càrrec
del Fons Nacional Jueu
que en total s'hi plantaran
10.000 arbres, 5.000 a
la zona calcinada pel foc
d'Horta de Sant Joan, i
5.000 més a la localitat
israeliana de Yattir, en ple
desert de Néguev. El
Fons Nacional Jueu es
dedicarà aquest any a
"netejar i condicionar la
terra" perquè, a principis
de l'any que ve, s'hi
puguin plantar els arbres.
El cost de les plantacions
puja als 10.000 euros,
que es cobriran mit-
jançant donacions de par-
ticulars. 
El projecte té el suport de
l'Ajuntament d'Horta de
Sant Joan i la direcció del
parc natural dels Ports de
Beseit. 
La idea, tota una tradició
a Israel, la d'homenatjar

personalitats plantant
arbredes, va sorgir poc
després dels fets. 
A Israel, existeix un bosc
promogut pel Fons
Nacional Jueu que home-
natja el magistrat
Baltasar Garzón i un altre
dedicat a Catalunya que
l'expresident de la
Generalitat Jordi Pujol va
inaugurar el 1987. 
Abans d'estiu, es planta-
ran els 2.500 arbres en el
desert del Néguev, un

bosc que homenatjarà la
periodista Pilar Rahola,
situat al sud del país. Tant
el bosc a Pilar Rahola
com els dos en memòria
dels bombers morts a
Horta són iniciatives que
demostren la voluntat d'a-
rrelament i el sentiment
de pertinença a Catalunya
dels jueus que habiten a
la comunitat. 
A l'incendi d'Horta de
Sant Joan, van morir
devorats per les flames

cinc bombers del Grup
d'Actuacions Forestals
(Graf) de Lleida. El succés
va originar una tempesta
política a Catalunya: el tri-
partit i l'oposició van pac-
tar diverses mesures per
millorar la seguretat com
GPS per als agents i que
els helicòpters retransme-
tin imatges en directe,
però en canvi hi va haver
una gran pugna sobre
l'assumpció de responsa-
bilitats polítiques

5000 arbres per recordar els bombers 
morts a Horta de Sant Joan

El Fons Nacional Jueu,
plantarà 5000 arbres a
Horta de Sant Joan per
homenatjar els cinc
bombers que van morir
després de ser envol-
tats per les flames en
les tasques d'extinció
de l'incendi forestal
que va tenir lloc l'estiu
de 2009.

REDACCIO

L’aigua afavoreix tant la dilatació com  la
mitigació del dolor, i permet que el nadó

neixi sense gaires contrastos

Horta de Sant Joan.
cedida

Els parts a l’aigua, un pas més  en el
marc de l’atenció natural

L’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha atés, fins el moment, 
45 el 2010 i 3 en el que va d’any
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Era un partit clau. Com tam-
bé ho seran els propers. Però
després de sis jornades,
aquesta era la primera final per
recuperar confiança i credit. I
l’Amposta va guanyar. Al pri-
mer temps va estar més ten-
sionat per l’exigència del partit.
Malgrat això, va tenir diverses
ocasions. No obstant, va ser el
Masnou qui va avançar-se en
amb un gol psicològic. Al des-
cans, amb el 0-1, va haver-hi

terapia de grup al vestidor per
l’ocasió i el moment. I l’equip
blancinegre va sortir al camp,
a la represa, amb ganes de
guanyar. Miguel va empatar
amb un tret exterior i Gerard,
que s’havia incorporat durant
la segona part, va fer dos gols
en pocs minuts. Amb el 3-1 el
duel va quedar sentenciat, tot i

que en temps afegit, el Mas-
nou va marcar el segon gol en
transformar un penal.

L’Amposta visita diumenge
la Muntanyesa (12 h), amb
més moral. Podrien entrar en
la convocatòria els dos juga-
dors recentment fitxats: David
Narvaez, migcampista de 25
anys i que jugava amb el Ron-

da, i Victor Del Canto, davanter
de 28 que estava a l’Eldenc.

Cal dir també que el club i
els germans Lucha van arribar
a una entesa per rescindir la
seua vinculació.

D’altra banda, l’Ascó va ce-
dir un empat a casa contra el
Terrassa (2-2), una altra vega-
da amb polèmica. German,
amb un gran gol, va posar per
davant a l’Ascó que, tot i l’em-
pat visitant, va tornar a
avançar-se amb el 2-1, obra
d’Hamid, jugador que debuta-
va a casa. Llavors arribaria la
polèmica amb el segon gol vi-
sitant, un gol d’aquells fantas-
ma que l’assistent va concedir. 

L’Ascó segueix en zona de
descens i diumenge visita el
cuer Premià, un partit vital. Jai-
me, que ha fitxat amb la Cava,
D.Redondo i D. Hernandez són
baixa. J. Antonio (Ampolla) i Al-
bert Viñas (Cambrils) han fitxat.

Tres punts d’or i dues incorporacions

L’Amposta va obtenir
la victòria anhelada,
diumenge contra el
Masnou (3-2). I ho era
perquè feia sis jornades
que no guanyava i per-
què s’enfrontava a un ri-
val directe en la lluita
per la permanència a la
categoria. 

TERCERA DIVISIÓ

L’Amposta, que ha tingut les baixes dels germans Lucha, va guanyar el Masnou i ha fet dos fitxatges

M.V.

Diumenge al matí feia bon
dia. I a la Devesa hi havia, a
priori, un gran partit. No obs-
tant, el Sheriff Bastida Torres
se’l va carregar. El 0-1, d’Os-
car Muñoz, va estar precedit
d’una falta a Mario que, per
algun comentari, fou expul-
sat. I no n’hi havia prou. L’àr-
bitre es va crispar. Molt. Poc
després, Iban Parra va veure
dues grogues en 30 segons.
El col.legiat havia sortit del
partit. El va trencar. No va ha-

ver-hi més història. El Vic, lí-
der, va acomodar-se i no va
jugar amb intensitat mentre
que la Rapitenca va tenir una
reacció heroïca. Com també
l’afició local que, malgrat el
que estava succeint, no va
generar cap incidència. El Vic
no va sentenciar, tot i tenir
ocasions al contaatac al final,
i amb el 0-1 va acabar un par-
tit que no va existir. Gràcies a
Bastida. Al túnel de vestidors
van haver comentaris creuats

que l’àrbitre ha multiplicat
«falsejant la veritat». I per
això les sancions. 

La Rapitenca ha presentat
les al.legacions a Apel.lació.
Cal desitjar que tot plegat no
s’acusi a curt termini. 

L’àrbitre Bastida Torres, debastador
No en va tenir prou amb la seua actuació, si no que va castigar amb l’acta

UE RAPITENCA

David Narvaez i Victor Del Canto, nous jugadors de l’Amposta.

Sergi Grau (5 partits),
Hugo, Mario i Parra (3). I
la Devesa un partit de
tancament.

Sancions Feia molta falta. El Tortosa
no havia guanyat en els da-
rrers sis partits i no havia pun-
tuat en els últims set des-
plaçaments. Tenia necessitat
per no complicar-se més la
seua situació a la classifica-
ció. Però el partit no era pro-
pici per altres circumstàncies
extraesportives. Visitava la
Iberiana.

L’expedició ja va ser rebuda
amb certa hostilitat. No obs-
tant, no va ser un obstacle. El

jove equip roigiblanc va de-
mostrar més maduresa que
mai i va afrontar amb compro-
mís i responsabilitat el duel. I,
sobretot, amb valentia. 

Albert Arnau va marcar
aviat i, tot i que a la represa la
Iberiana va empatar, la reac-
ció va ser heroïca i el Tortosa
va imposar-se ben adaptat al
camp i al partit. Un gol de l’al-
deà Sergi Ventura premiava el
treball ja en temps afegit. Era
l’1-2. Tres punts amb gran va-

lor: «va ser molt important la
victòria, però principalment
per la forma. Serveix per re-
cuperar confiança i per esvair
dubtes, si algú en podia tenir.
Ara hem de seguir amb la ma-
teixa línia de treball, cons-
cients que ens queda molt i
que diumenge tenim un partit
complicat contra el Vilassar»,
deia el tècnic Carlos Blanch.
Serà a les 17 h. Marc i Roda
són baixa mentre que Maikel i
Alex Clua són dubte.

Valents!
El jove equip del CD Tortosa guanya al camp de la Iberiana (1-2)

PRIMERA CATALANA

David Narvaez (Ronda)
i Víctor del Canto

(Eldense).

Els fitxatges

L’amistat amb Manel
Cazorla podria portar a

Raül Lucha al Valls 

A Valls?

L’Ascó va empatar amb
polèmica amb el Terrassa

(2-2). El club riberenc,
que es va poder interessar

per diversos davanters
(Alex Accensi, Ruibal o

Callarisa), ha fitxat a Juan
Antonio (Ampolla) i a

Albert (Cambrils)

FC Ascó

Amb els anys, t’adones
de la importància que te-
nen els reconeixements
per a les persones que per
la seua trajectòria els me-
reixen. I per això avui vull
destacar els Premis Ebreli-
ders que, en la seua sego-
na edició, han començat
aquesta setmana. La seua
peculiaretat, com ja sé
sap, és que són del tot po-
pulars. Només amb un or-
dinador i, amb la connexió
al portal
wwwebreliders.cat, es pot
participar. Primer es pot
inscriure a qui, dins de la
seua categoria, es cregui
que mereix un reconeixe-
ment. I, després, s’ha de
fer campanya per votar-lo. 

Els resultats poden ser
que la persona que ho me-
reix, amb el suport de la
gent que així també ho
consideri, rebrà l’esmentat
reconeixement. Es emocio-
nant. Com també va ser-ho
el que vam fer-li a Gustavo,
capità de l’Amposta, dilluns
a Canal TE. 

Ebreliders
L’opinió de Michel
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El davanter Juan Antonio Marin, tal com vam avançar la setma-
na passada, va demanar la baixa per poder fitxar amb l’Ascó de
la Tercera divisió. I l’Ampolla va donar-li abans de que acabés el
termini per poder presentar llicències en el futbol nacional. D’a-
questa manera, l’entitat que presideix Paco Gilabert ja està fent
gestions per a poder incorporar un davanter. S’ha parlat amb Ma-
gí que, com ja hem explicat en la noticia del Roquetenc, no pot
fitxar per incompatibilitat dels estudis amb els entrenaments.
També amb Ferri (Catllar) i amb altres jugadors. Però, de mo-
ment, cap gestió s’ha concretat. L’equip fa tres jornades que no
marca i segueix compromès a la taula. Diumenge va empatar
amb un dels conjunts més en forma: la Canonja (0-0), en un duel
en què es va reclamar un penal que no fou xiulat. 

L’Ampolla porta 270 minuts sense
veure porteria

PRIMERA REGIONAL

El CD la Cava ha fitxat darrera-
ment quatre jugadors. I, a la ve-
gada, aquesta setmana, ha do-
nat baixes. Concretament, al
davanter Nico i als ulldeconencs
Brusca i Carlos Arnau. Segons
fonts de la directiva, «el motiu
ha estat per baix rendiment. No
han estat al nivell esperat». Nico va arribar al CD la Cava fa dues
temporades, procedent de l’Ascó. I ha estat el pichichi, fent 30
gols en la lliga passada. Enguany, però, només en porta set. Hi
ha clubs com el Roquetenc als que podria interessar. Arnau i
Brusca van arribar aquesta temporada a la Cava. 

El CD la Cava dóna les baixes a 
Nico, a Brusca i Carlos Arnau

El Cata, recuperat amb els dos
triomfs seguits, rebrà el Camp Clar

PRIMERA REGIONALPRIMERA REGIONAL

Una festa. Sí, una festa del nos-
tre futbol. Emocionant. L’am-
bient va ser espectacular. I el
partit, també. Dinars entre tèc-
nics, entre directives...un derbi
a les Terres de l’Ebre viscut
amb un sentiment especial. Di-
ferent. Què bonic!!!!

El partit va acabar amb em-
pat. Al primer temps, la respon-
sabilitat va pesar. Van haver-hi
imprecisions. I també faltes per

la intensitat en què es jugava.
La Cava, amb molta qualitat in-
dividual amb les incorporacions
de Jaime (de darrera hora), de
Mauri (tots dos de l’Ascó) i de
Lluís Fornés (Roquetenc), va
avançar-se amb un gol del propi
Jaime, que va culminar una bo-
na jugada, amb centrada de
Mauri. Jaime, que va lesionar-se
(40’) tindria el 2-0 abans del
descans. No va ser així i, a la re-

presa, amb l’1-0, el derbi va viu-
re els millors moments. I també
el Jesús i Maria que va jugar es-
peronat. I va empatar en una
contra, amb rematada de Geira.
El duel va embogir. I dins d’a-
questa bogeria i contraatacs
constants, el Jesús i Maria fou
més agressiu, sobre tot al cen-
tre del camp. Malgrat això, l’ar-
senal local va funcionar i Mauri
va fer el 2-1. Els de Torres no

van defallir i Pier va empatar,
amb sutilesa, i aprofitant el tre-
ball de Chicho i la maestria de
Jefrey. No va voler celebrar-ho
per respecte. La Cava va gaudir
de la darrera opció. Al final, 2-2.
El Jesús i Maria, tercer, va de-
mostrar perquè. La Cava haurà
de seguir millorant. Ara es pot-
ser exigent amb ella perquè té
arguments per assolir-ho sobra-
dament, tot i les baixes.

Més que un derbi
La Cava i Jesús i Maria van empatar (2-2) en un partit emocionant i amb un gran ambient al Camp Nou

MES DE MIL PERSONES

El R.-Bítem va guanyar al camp
del Marianao (0-2) i va fer un al-
tre pas endavant per refermar-
se en la zona d’ascens. Una de-
rrota en deu jornades i un equip
que cada setmana creu més en
les seues possibilitats, que no
són poques. I ja és tercer. Es
ben cert que la distància de
punts entre els quips compor-

tarà pujades i baixades a la tau-
la, però la realitat és il.lusio-
nant. Javi Asín i Kazu, al primer
temps, van marcar els gols
d’un Bítem que va jugar amb
molta serietat defensiva i que
per això va mantenir la porteria
a zero, un fet força valuós. I ai-
xí va ser tot i jugar amb deu
des del minut 60. Amb artille-

ria,si es millora en defensa, els
resultats han de ser positius. 

El R. Bítem té il.lusió i fa més
història. Diumenge rebrà el Cer-
danyola, segon (nou jornades
sense perdre). Amb la baixa
per lesió de Jonatan, ja està
prop un altre porter: Sergi Auré
(pendent només de qüestions
burocràtiques per fitxar).

La il.lusió del Remolins-Bítem
no té limit: ja és tercer 

Va guanyar el Marianao (0-2) i diumenge (16 h) rebrà el segon classificat

EL PORTER SERGI AURÉ (BADALONA I KITCHEE), A PUNT DE FITXAR

El Roquetenc va perdre contra
el Reddis (3-1) en un duel que
va mantenir-se igualat fins la re-
presa, quan va trencar-se. L’e-
quip, encara amb baixes, va
estar dins de la confrontació
fins que el Reddis, més efectiu,
va decidir-la. D’aquesta forma,
el Roquetenc no va poder do-
nar continuitat a la victòria de la

setmana anterior contra la Bar-
celoneta. El Reddis, per la seua
part, progressa i també està
en el grup amb possibilitats per
lluitar per l’ascens a la Primera
catalana. Un ascens per al que,
per la reestructuració, tindran
opció, d’entrada, fins a sis
equips, els sis primers de casa
grup. Però dependrà aquesta

situació de si hi ha compensa-
cions amb descensos catalans
de la Segona B.  El Roquetenc
s’ha interessat per Magí, pichi-
chi de la Segona regional. El ju-
gador, però, ha decidit seguir a
Móra per incompatibilitat amb
els seus estudis i els entrena-
ments. L’equip de Camarero
rebrà demà el difícil Cervera.

El Roquetenc, que va perdre
contra el Reddis, rebrà el Cervera
S’ha interessat pel davanter Magí (Móra la Nova)

PREFERENT

El Catalònia va vèncer dissabte a Torredembarra (0-3). Va saber lle-
gir el partit i va demostrar que ha recuperat confiança. Va avançar-
se en el marcador i va sentenciar a la represa. Dani Iniesta i el pi-
chichi Aleix (2) -un de penal- van marcar. Cal recordar que el
Torredembarra, en plena inèrcia negativa, va disposar de la seua
millor opció amb un penal que no va transformar quan el marcador
era de 0-1. La bona feina dels jesusencs va trobar resposta amb el
resultat i és que, defensivament, els de Talarn van millorar respec-
te altres desplaçaments. En general, l’equip va estar millor. I amb
les dues victòries seguides, ha trobat estabilitat. Es sisè, amb 31
punts, lluny de la zona delicada de la taula. Amb les baixes de So-
lla, Castillo i Albert, dos jugadors del filial van jugar: el pichic Lean-
dro i Dani. Diumenge, encoratjat, rebrà el líder: el Camp Clar. 

L’Aldeana segueix creixent
PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana va guanyar, amb gol de Balfagon, al Calafell, una de les
revelacións (1-0). D’aquesta forma, ha sumat quatre victòries i
deu punts dels darrers quinze. La seua perseverància i la con-
fiança de tot el teixit que forma el club van donant resultats. D’al-
tra banda, diumenge, Calafell i Aldeana van fer campanya per
promoure que no hi hagin insults a l’esport (imatge de la foto). 

El Gandesa torna a guanyar, en el
debut d’Enrique a la banqueta

PRIMERA REGIONAL

El Gandesa va obtenir un triomf balsàmic i que li mancava des-
prés de no haver guanyat en els darrers sis partits (2 punts de
18). Va vèncer, a més, a un rival directe amb el que té el go-
laverage a favor: el Cambrils Unió. Els de la Terra Alta van im-
posar-se 2-0 amb gols de Guille i del pichichi Roger. Va ser el
dia del debut del tècnic Enrique a la banqueta del Gandesa.
Diumenge, nova final amb doble valor, també a casa, contra
el Gandesa. D’altra banda, l’Ulldecona, que porta sis derrotes
seguides, va perdre contra el Valls, segon classificat i amb qui
va debutar Cazorla (1-4). No surt, d’aquesta manera, de la zo-
na complicada. Com tampoc ho fa la Sénia, tot i que, per mitjà
de Juan Carlos, va marcar un gol al camp del Nàstic. Però no
va poder guanyar en un partit gris i travat (1-1). 

L’Alcanar s’enlaira amb el triomf al
camp del líder. Ja és cinquè

PRIMERA REGIONAL

La setmana passada vam informar que l’Alcanar arribava al camp
del líder amb les piles carregades. Està reforçat anímicament i és
que ha tornat a retrobar-se amb ell mateix, deixant enrera dificul-
tats que van existir a la primera volta. Es nota que hi ha més cohe-
sió i així es va veure al camp del líder on els canareus van impo-
sar-se, gol de Saül (0-1). «Vam fer un partit molt complet davant
d’un Camp Clar que va jugar amb molta intensitat i que va demos-
trar perquè és el líder. Un bon equip que va pressionar fins el final.
Però nosaltres vam estar ben posats i defensant amb molt d’ordre,
amb bona actitud». L’Alcanar rebrà diumenge al Nàstic, penúltim.
D’altra banda, José Ramon, Amador i David, del Camp Clar, havien
demanat la baixa (podien anar al Reddis) però el club, que té pre-
vist aviat pagar part dels diners endarrerits, no els hi ha donat. 

Una acció del derbi de diumenge, entre la Cava i el Jesús i Maria.

CANAL TE
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El líder Sant Jaume va guanyar al camp del R. Bíem (1-2) en un
duel entre dos equips en ratxa. Els locals, molts posats, van
avançar-se amb el gol de Gallego, de falta. Empataria Manel,
arran d’un penal «dubtós», segons els de Bítem. I la represa ja
va ser molt travada, amb interrupcions i amb recital de targe-
tes (dos expulsats per equip). El Sant Jaume va establir l’1-2,
amb un altre gol de Manel, i el temps afegit va ser quan més
escalfat va estar el partit. Tots dos equips van queixar-se de l’ar-
bitratge de Martínez Caballé. D’altra banda, els conjunts de la
part alta no van fallar. El Tivenys, amb indignació per l’arbitrat-
ge per part del Ginestar, va guanyar (3-0) així com el Godall,
amb dificultats, a Arnes (2-3); el Benissanet a l’Aldeana (2-0) i el
Catalònia al Campredó (2-0). Destacar la progressió de l’Atlas.

El líder Sant Jaume guanya al camp del
Bítem, amb un final crispat

TERCERA REGIONAL

El Perelló va recuperar-se després de les dues derrotes seguides.
Va guanyar el Vilalba (3-2). Els de la Terra Alta portaven cinc victò-
ries consecutives. Un equip que fa una bona feina, tenint en comp-
te la limitació d’efectius que disposa. Però, amb l’esforç de la jun-
ta i també del consistori, i amb el treball del tècnic Gaspar i la bona
aportació dels fitxatges, jugadors de confiança de l’entrenador i
que donen un bon resultat, el Vilalba es troba a la part alta. 
Des del Perelló consideraven que «vam millorar a la segona part
quan vam tenir moltes ocasions i vam merèixer la victòria». Gaspar
deia que «la primera meitat va ser nostra i la segona, en canvi, fou
del Perelló que va tenir més ocasions. També penso que vam pa-
gar errades en defensa». Nico i Tudela, gran gol de falta, van mar-
cer pels locals. Andrés i Abdul (penal) van fer-ho pel Vilalba. 

El Perelló frena el Vilalba, equip que
portava cinc victòries seguides

SEGONA REGIONAL

El Corbera, l’equip més sòlid fins ara com a local, va cedir el se-
gon empat del que portem de lliga al seu camp. Va empatar amb
l’Horta, en el derbi de la Terra Alta (1-1).  Jordi Julià va marcar el
gol del Corbera mentre que Jordi Prats va fer el de l’Horta en un
derbi obert, incert fins el final i en el que van haver-hi decisions
protestades al col.legiat. El Corbera, en una taula que continua
molt ajustada (molts equips separats de pocs punts) és novè
mentre que l’Horta, desè. Els de Chema fa quatre jornades que
no perden (8 punts de 12). D’altra banda, Roquetenc i Amposta
van empatar (2-2) en un partit amb doble valor en la lluita per fu-
gir de la zona compromesa de la classificació. Amb el 2-1, ja al
final, els locals van fallar un penal. Acte seguit va empatar l’Am-
posta que, a la vegada, també desaprofitaria un penal al final. 

Empat al derbi de la Terra Alta i partit
dels penals a Roquetes

SEGONA REGIONAL

El Camarles, amb gols de Roy, Reverté i Dani Badea, va vèncer
el Benifallet (3-1) en un duel en què va ser molt més efectiu que
el rival. D’aquesta manera, els de Barbosa tornen a estabilitzar-
se a la taula després de dues derrotes seguides.

Era el partit de tornada del que va impugnar-se a la primera
volta, aleshores per alineació indeguda d’un jugador benifalle-
tenc. El comitè va donar la raó al Camarles, en aquella ocasió.
I aquesta setmana, ha estat el Benifallet qui ha impugnat el par-
tit per alineació d’un jugador juvenil. Josep Bertomeu, coordina-
dor del Camarles, opinava que «va haver un juvenil que estava
sancionat, però va complir la sanció dissabte amb el juvenil i ha-
vien passat les 20 hores. Per tant, podia jugar». 

El Benifallet impugna el partit 
al camp del Camarles (3-1)

SEGONA REGIONAL

El pichichi del grup i del Móra la Nova, Magí Andreu, està en el
punt de mira d’equips de categories superiors. No obstant, el
davanter seguirà jugant amb l’equip de la seua localitat. Proble-
mes per compatibilitzar horaris d’entrenaments (en el cas de
marxar fora de casa a jugar) i els seus estudis han estat un dels
motius que han motivat la seua decisió. Roquetenc i Ampolla s’-
havien interessat per ell.

D’altra banda, el Móra la Nova va guanyar al camp del Santa
Bàrbara i, d’aquesta manera, es consolida a la part alta de la
taula. Es quart. Va ser un partit igualat i obert en el que els dos
equips, amb el 0-0, van tenir opcions. Fou el Móra qui amb l’en-
cert de Soriano i de Pete, de falta, va decidir (0-2). 

Magí seguirà jugant amb el Móra la Nova
que va guanyar a Santa Bàrbara

SEGONA REGIONAL

El partit entre el Batea i el
Deltebre, disputat a Maella,
on fins ara juga el Batea
com a local, va acabar
amb polèmica per una deci-
sió del col.legiat Moisés
Vizcarro. 
Segons Carlos Garcia, pre-
sident de la UE Deltebre,
en declaracions a Canal
TE, «el partit transcorria
dins de la normalitat, tot i
que també cal recordar
que vam jugar molts minuts

amb deu. Nosaltres vam
fer el 0-1, gol de Borrell, ja
a manca de pocs minuts
pel final, i, posteriorment,
en una acció que fou fora
de l’àrea nostra, l’àrbitre
xiula la falta; hi ha una serie
de jugadors que li protes-
ten i, de forma sobtada per
a nosaltres, va assenyalar
el punt de penal.
Lògicament, van existir
més protestes i és que
estàvem en temps afegit,

un temps afegit que va ser
de 15 minuts».
A més, Garcia comentava
que «em acabar el partit,
vaig comentar-li al delegat
que, si no estava d’acord,
que no signès l’acta. I
també vaig entrar dins del
vestidor de l’àrbitre, identi-
ficant-me com a president
del Deltebre. L’àrbitre em
va dir que surtís i jo vaig
fer-ho, sense més.
Posteriorment, m’assaben-

to que havia escrit a l’acta
que jo havia «dado un por-
tazo» al sortir del vestidor.
Això no és cert. Es faltar a
la veritat. I per això també
estem molt molestos».
El Deltebre volia manifestar
el seu estat d’anim a la
Federació i al comitè tècnic
d’àrbitres tarragoní al que
pertany el col.legiat.

Malestar a la UE Deltebre després del
partit contra el Batea (1-1)

«L’àrbitre va xiular falta i, acte seguit, va assenyalar el punt de penal»

SEGONA REGIONAL

Borrell havia fet el 0-1
(85’) i posteriorment,
amb el penal, el Batea
empataria: «fou un
penal clar i al minut 90»,
diuen els locals.

Polèmica

El Pinell va vèncer a Flix (0-3)
amb gols de Ramon, Sergi i
de Jaume Guiu. Un pas més
endavant per un equip en
ratxa que ha sumat 22 dels
darrers 24 punts en joc. Són
set victòries i un empat, con-
tra l’Olímpic. Es segon a la
taula, empatat a punts amb
l’Ametlla que va golejar a
l’Alcanar. Morillo va aconse-
guir un gol de crack, des de

gairebé el mig del camp. Va
empatar l’Alcanar però a la
represa, els caleros van ser
superiors i al contraatac, i
amb molta força física i velo-
citat, van imposar-se al con-
junt canareu fins arribar a l’1-
5 final. Els de Balfegó van fer
una molta bona imatge com
també dimecres contra
l’Ascó en el partit de festes (2-
3) en el que van merèixer

l’empat. Aquest dia se li va fer
un homenatge al calero José
Mari Llaó. 
El líder l’Olímpic, per la seua
part, va cedir a Masdenverge
(1-1), cuer del grup. Els de
Narcís van dur la iniciativa
però van perdonar en excès,
tot i avançar-se amb el gol
d’Agustí. El Masdenverge,
amb el 0-1, va estar viu dins
de la confrontació i va empa-

tar amb un gran gol de
Ventura. L’Olímpic, llavors, va
jugar massa precipitat i no va
poder decantar el marcador
al seu favor. L’empat va pre-
miar el treball dels locals.
Narcís, tècnic del líder, deia
que «estic content de l’acti-
tud. Però vam perdonar mol-
tes ocasions i vam pagar-ho».
L’Olímpic segueix líder, amb
onze punts d’avantatge.

Pinell i Ametlla no fallen
Els pinellans viuen un moment històric (22 punts de 24)

SEGONA REGIONAL. DAVID DEL CERRO (AMPOLLA), POT ANAR AL PINELL

El líder Olímpic va cedir
un empat al camp del
cuer, el Masdenverge

A onze punts

A la primera regional es produeix un
fet màgic, any rera any. Fa dues tem-
porades que ho venim matisant i en
aquesta tercera es compleix també.
Com es pot comprovar, Calafell i
Jesús i Maria estan a la part alta de
la taula. Doncs, és normal!. O pot
ser-ho. Veiem perquè. Fa tres cam-
panyes van pujar quatre equips: la
Sénia, Canonja, Torredembarra i
Reddis. I aquests dos darrers van
quedar en la cinquena i la sisena plaça, l’any del retorn, en
una lliga en la que en moltes jornades van estar en llocs d’as-
cens. I dels quatre equips, cap d’ells va baixar.  
Fa dues temporades, van ser l’Ascó, Ampolla, Valls i Icomar
els que van pujar de Segona. L’Ampolla va fer una primera
volta brillant i novament l’Ascó i el Valls van acabar en places
honorifiques, estan dalt a la taula en moltes jornades.
Novament es va complir la profecia dels equips ascensors
de Segona regional. Se van salvar tres i només un, l’Icomar,
va baixar. Aquesta temporada, més del mateix. I Calafell i
Jesús i Maria compleixen el ritual d’estar a les primeres posi-
cions com va succeir-li en anteriors al Reddis,
Torredembarra, Ascó i Valls, mentre que el Nàstic i el Salou,
els altres dos ascensors, estan patint per evitar el descens.
El ritual de les últimes tres campanyes, com poden veure, es
compleix al peu de la lletra i és gairebé matemàtic, dos dels
ascensors de cada any de Segona regional, a finals de tem-
porada queden en les sis primeres posicions i gairebé tots
se salven. En els dos últims, dels vuit ascensors solament va
baixar l’Icomar. Aquest any, la matemàtica no és tan exacta
perquè la quantitat de descensos per la reestructuració pot
fer trencar les estadístiques. 
Veiem una altra dada màgica d’aquesta categoria. Gran part
d’equips que pugen de Segona regional, als pocs anys, tor-
nen a fer-ho de nou a una altra categoria superior que és la
Preferent. El Camp Clar va pujar a Primera regional
(2001/02) i set anys després va ser-ne el campió. El Catllar
va ascendir a la Primera regional (2005/06) i dos anys més
tard va assolir l’ascens a Preferent. El Torreforta, després del
seu pas per la segona regional, en la temporada 2006/07,
va aconseguir el retorn a la Primera regional i una més tard
va pujar a Preferent. El Catalònia, en la campanya 2003/04,
va pujar a Primera i va obtenir un meritori tercer lloc. Un any
després va pujar també a Preferent. El Reddis va ascendir a
Primera fa tres temporades i en la passada va fer un altre
ascens. I en la campanya anterior, la fusió dels dos equips
d’Ascó va generar un club nou i per això van passar tots dos
equips de Segona a Primera (el CE Ascó va obtenir-ho guan-
yant el Salou en la promoció). I en aquesta temporada han
tingut un trampolí a la Tercera divisió amb la fusió amb el
Benavent. Com poden comprovar aquesta categoria és
màgica. Els conjunts que pugen de Segona regional, gaire-
bé el 90 per cent es mantenen a la Primera regional i es
dóna, en molts casos, d’ascensors de Segona regional que
als pocs anys fan un altre ascens. Camp Clar, Reddis,
Catalònia, Torreforta, Catllar i Ascó van complir aquesta pro-
fecia i, gairebé tots excepte el Camp Clar, pugen en tres tem-
porades dues categories. Enguany li toca al Valls. Es així d’e-
xacte i matemàtic. La Primera regional és una categoria
màgica, genuïna i en la que aquest cicles dels equips es pro-
dueixen.

La màgia de l’ascens
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Móra Nova-Camarles (16 h)
Ametlla-S. Bàrbara (16 h)

diumenge
Deltebre-Alcanar (16 h)

Pinell-Batea (16 h)
Vilalba-Flix (15.30 h)

Amposta-Perelló (16 h)
Olimpic-Roquetenc (16 h)

Masdenverge-Corbera (15.30 h)
Benifallet-Horta (16 h)

RESULTATS
19a jornada Segona regional

Roquetenc-Amposta 2-2

Alcanar-Ametlla 1-5

Batea-Deltebre 1-1

Perelló-Vilalba 3-2

Masdenverge-Ol. Móra d’Ebre 1-1

Corbera-Horta 1-1

S. Bàrbara-Móra la Nova 0-2

Camarles-Benifallet 3-1

Flix-Pinell 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 19 44 14 48

2. Pinell 19 48 20 37

3. Ametlla 19 39 21 37

4. Móra Nova 19 36 22 35

5. Deltebre 19 30 17 35

6. Vilalba 19 33 27 34

7. Camarles 19 38 26 33

8. S. Bàrbara 19 43 31 31

9. Corbera 19 29 38 29

10. Horta 19 32 24 29

11. Batea 19 30 39 25

12. Perelló 19 34 35 24

13. Amposta 19 22 29 20

14. Benifallet 19 27 42 16

15. Roquetenc 19 20 50 14

16. Flix 19 16 34 13

17. Alcanar 19 16 35 11

18. Masdenverge 19 14 47 7

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Tivissa-Arnes (16 h)
J. i Maria-R. Bítem (16 h)

Campredó-Rasquera (17 h)

diumenge
Godall-Atlas (15.30 h)

S. Jaume-la Cava (15.30 h)
Alcanar-la Galera (16 h)

Torre Espanyol-Tivenys (15.30 h)
Aldeana-Catalònia (16 h)

Benissanet-Ulldecona (16 h)

RESULTATS
18a jornada Tercera regional

Tivenys-Ginestar 3-0

R. Bítem-Sant Jaume 1-2

Ulldecona-Atlas 0-1

la Cava-Tivissa 1-1

Catalònia-Campredó 2-0

Rasquera-Torre Espanyol 1-1

Arnes-Godall 2-3

la Galera-Jesús i Maria 3-1

Benissanet-Aldeana 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 19 57 16 50

2. Tivenys 19 55 16 43

3. Godall 19 51 29 42

4. Benissanet 19 33 19 39

5. Catalònia 19 38 19 34

6. Atlas 19 29 22 33

7. Rem. Bítem 19 33 28 30

8. la Galera 19 39 35 30

9. Ginestar 19 37 31 28

10. Ulldecona 19 49 39 26

11. Campredó 19 33 34 26

12. Arnes 19 30 34 25

13. Jesús i Maria 19 28 46 21

14. Rasquera 19 34 39 16

15. la  Cava 19 19 35 13

16. Tivissa 19 25 54 13

17. Aldeana 19 19 51 13

18. Torre Espanyol 19 8 70 4 

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Calafell-Cambrils (16 h)
Cambrils U-Torredembarra(17 h)

diumenge
Salou-Canonja (16.30 h)
Valls-Aldeana (16.30 h)

Jesús i M.-Ulldecona (16.30 h)
la Sénia-la Cava (16 h)
Alcanar-Nàstic (16 h)

Catalònia-Camp Clar (16 h)
Gandesa-Ampolla (16 h)

RESULTATS

19a jornada, Primera regional 

Torredem-Catalònia 0-3

C. Clar-Alcanar 0-1

Ampolla-Canonja 0-0

Gandesa-Cambrils U 2-0

Ulldecona-Valls 1-4

Aldeana-Calafell 1-0

la Cava-J. i Maria 2-2

Cambrils-Salou 3-2

Nàstic-la Sénia 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 19 38 18 44

2. Valls 19 36 17 40

3. J. i Maria 19 40 27 35

4. Calafell 19 35 22 34

5. Alcanar 19 27 22 32

6. Catalònia 19 39 26 31

7. Cambrils 19 27 23 31

8. Canonja 19 29 19 30

9. la Cava 19 27 26 28

10. Torredembarra 19 36 29 27

11. Ampolla 19 22 28 22

12. Gandesa 19 27 34 22

13. Cambrils U 19 24 28 19

14. Salou 19 27 34 19

15. la Sénia 19 13 26 17

16. Ulldecona 19 28 48 16

17. Nàstic 19 16 33 14

18. Aldeana 19 19 50 13

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 

Torreforta-P. Cases

Roquetenc-Cervera (dis16.30h)

Júpiter-Reddis

Mollerussa-Barceloneta

Sant Ildefons-Viladecans

R. Bítem-Cerdanyola (diu 16h)

Alcarràs-Marianao

Vista Alegre-Catllar

Morell-Organyà

RESULTATS

19a jornada, Reg. preferent

Organyà-P. Cases 0-2

Cervera-Torreforta 2-1

Reddis-Roquetenc 3-1

Barceloneta-Júpiter 1-1

Viladecans-Mollerussa 0-1

Cerdanyola-S. Ildefons 2-2

Marianao-R. Bítem 0-2

Catllar-Alcarràs 1-2

Morell-Vista Alegre 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre  19 36 21 40

2. Cerdanyola 19 40 23 37

3. R. Bítem 19 38 38 32

4. Cervera 19 26 22 31

5. Torreforta 19 36 23 31

6. Reddis 19 35 27 30

7. Viladecans 19 23 18 30

8. Júpiter 19 25 20 28

9. Pub. Cases 19 25 21 27

10. Morell 19 23 20 27

11. Alcarràs 19 23 21 26

12. S. Ildefons 19 20 24 25

13. Marianao 19 26 37 20

14. Mollerussa 19 16 31 19

15. Roquetenc   19 20 27 18

16. Organyà 19 20 36 18

17. Barceloneta 19 23 28 17

18. Catllar 19 24 42 16

Regional preferent

Masdenverge i el líder Olímpic van empatar, diumenge (1-1).
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El líder del grup ebrenc de
Segona, l’Olímpic de

Móra d’Ebre, va empatar
al camp del cuer, el

Masdenverge.

Empat
PRÒXIMA JORNADA  

Vilanova-Llagostera
Premià-Ascó (diu 12 h)

Europa-Cornellà
Muntanyesa-Amposta (diu 12 h)

Gavà-Masnou
Espanyol-Castelldefels

Balaguer-Vilafranca
P. Mafumet-Manlleu

Terrassa-Reus
Prat-Palamós

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 23 14 4 5 31 18 46
2. Muntanyesa 23 13 5 5 28 19 44
3. Europa 23 11 7 5 34 25 40
4. Cornellà 23 11 5 7 37 23 38
5. Pobla Mafumet 23 10 6 7 27 22 36
6. Manlleu 23 8 11 4 32 25 35
7. Espanyol 23 9 7 7 36 20 34
8. Reus 23 8 9 6 31 21 33
9. Prat 23 8 9 6 31 27 33
10. Vilafranca 23 9 6 8 30 29 33
11. Terrassa 23 7 11 5 33 26 32
12. Gavà 23 7 8 8 28 31 29
13. Amposta 23 8 3 12 24 41 27
14. Castelldefels 23 6 8 9 18 23 26
15. Balaguer 23 6 8 9 27 34 26
16. Palamós 23 6 7 10 22 28 25
17. Masnou 23 6 6 11 30 38 24
18. Vilanova 23 4 9 10 21 32 21
19. Ascó 23 4 9 10 17 36 21
20. Premià 23 1 10 12 12 31 13

Tercera divisió RESULTATS
23a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Ol. Can Fatjó-Gramanet

Blanes-Montcada
Guíxols-Rapitenca (diu 16h)

Olesa-Rubí
Tortosa-Vilassar (diu 17h)

Igualada-Santfeliuenc
Vic-Poble Sec

S. Cristobal-Olot
Sants-Peralada
Iberiana-Tàrrega

RESULTATS
21a jornada, Primera catalana

Gramanet-San Cristobal 1-2

Tàrrega-Poble Sec 5-0

Vilassar-Sants 1-1

Rubí-Ol. Can Fatjó 2-0

Rapitenca-Vic 0-1

Peralada-Blanes 4-0

Iberiana-Tortosa 1-2

Olot-Guíxols 1-0

Santfeliuenc-Olesa 2-2

Montcada-Igualada 1-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 21 43 18 49

2. Olot 21 36 16 44

3. Tàrrega 21 48 19 42

4. Rapitenca 21 45 23 37

5. Vilassar 21 34 24 36

6. Peralada 21 38 25 33

7. Rubí 21 28 24 33

8. Igualada 21 33 30 32

9. Ol. Can Fatjó 21 28 25 30

10. Santfeliuenc 21 33 32 29

11. Olesa 21 27 28 25

12. Montcada 21 22 28 25

13. Iberiana 21 30 51 25

14. Guíxols 21 24 33 24

15. Tortosa 21 29 36 22

16. Sants 21 16 25 21

17. Gramenet 21 22 40 20

18. Blanes 21 26 40 18

19. S. Cristobal 21 22 38 17

20. Poble Sec 21 16 45 9
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I va ser d’aquesta forma
perquè el conjunt de la
capital del Montsià va dur
la iniciativa en el moltes
fases del partit tenint
avantatge en el marcador
des de la primera meitat.
No obstant això, ja a la
segona, el conjunt canari
va anar aproximant-se i
estant dins del partit,
sense deixar que l’avantat-
ge ampostí s’ampliés.
La tensió del duel va pujar
a mesura que avançaven
els minuts i ja es preveia
un final ajustat, com així
va ser. 
Malgrat això, l’actuació

arbitral va poder ser deci-
siva en el darrer minut.
L’Amposta guanyava per
27 a 28 quan va haver-hi
un penal a Botica, jugado-
ra de l’equip ebrenc, que
no fou xiulat. Hagués
estat, en el cas de xiular-
se, la possibilitat de
sentència del duel. No va
ser d’aquesta manera i en

el darrer sospir, el
Lanzarote va empatar a
28. Per l’Amposta van
jugar: Estefania, Chiriev
(6), Botica (1), Sílvia (3),
Clàudia (8), Fronova (6),
Alba (4). Marta, Marquès,
Palmer, Ungureanu i
Oliaque. 
El cadet va imposar-se
contra el Vendrell (23-33).

Un punt meritori però
que sap a poc

El Club Handbol Am-
posta va sumar un
punt en la seua visita
a la pista del Lanzaro-
tes. Un punt sempre
valuós tenint en comp-
te que el Lleida va
perdre allí però que al
final va deixar un mal
cos.

CLUB HANDBOL AMPOSTA

El Lanzarote va empatar en el darrer instant (28-28)

M.V.

L’Handbol Tortosa rebrà diu-
menge (12 h) al Molins de
Rei, líder intractable d’aques-
ta categoria i que busca el
retorn a la Primera Estatal.
Per tant, un gran partit per
als aficionats al pavelló de
Ferreries. I també una bona
prova per a l’evolució i el
creixement de l’Handbol
Tortosa que en la jornada
passada es va desfer amb

certa comoditat del Sant
Vicenç per 38-16 gràcies al
seu joc disciplinat i a una
actitud adequada que no va
comportar tenir cap acomo-
dament en la confrontació.
Pel Tortosa van jugar: Paula
Estorach, Aida, Maria, Paula
Alcaide, Jèssica, Cinta,
Noel, Sílvia Zamora, Patri,
Judith, Jenifer i Núria
Albacar. 

L’Handbol Tortosa rebrà
diumenge el líder, el Molins

HANDBOL

El cap de setmana passat es va celebrar a Amposta la
fase classificatòria del Campionat d’Espanya en cate-
goria cadet.
Marc Andreu i Gema Roselló van quedar entre els 24
primers del rànquing. Aquests pendran part al campio-
nat espanyol a nivell individual.
La Sala Esgrima d’Amposta va reunir un total de 119
nois i 79 noies i un total de 31 equips de tota Espanya.
El club de la capital del Montsià no va poder superar la
fase classificatòria, que incloia els quatre millors
equips, i per això no podrà participar-hi al campionat
estatal.
Finalment, dir que els dies 11 i 12 de febrer es dispu-
tarà també a Amposta la fase classificatòria del cam-
pionat d’Espanya júnior, individual i per equips. 

Fase classificatòria del Campionat
d’Espanya, a Amposta

Esgrima

La cursa de Benifallet, segona del circuit, va concen-
trar més de 500 participants. Una autèntica festa de
l’esport i de la natura pels paratges que generava. Cal
destacar l’organització i com es va abocar el poble,
amb el seus col.laboradors. Benifallet va viure una jor-
nada intensa i amb molta activitat. Albert Giné i Ragna
Debats van ser els guanyadors. La propera cita serà
el dia 13 a Ginestar. 

Albert Giné i Ragna Debats 
s’imposen a Benifallet

Curses de Muntanya

Va ser a Astúries on, un cop més, els representants de
les Terres de l’Ebre, del Club Nautic Amposta i del Club de
Rem Amposta, van brillar i van demostrar les seues possi-
bilitats. En aquesta ocasió va ser, durant el passar cap de
setmana, a Astúries, en el III Campionat d’Espanya de rem
ergòmetre i de fons. 

Dani Sigurbjörson, del Club de Rem Tortosa, va ser el
segon classificat en la categoria sènior en lleugers i en la
juvenil femenina, Aina Cid, del Nautic Amposta, també va
aconseguir medalla de plata. Pel que fa al pes lleuger, Me-
ritxell Alonso, del club ampostí, va assolir la tercera plaça.

D’altra banda, informar que el dissabte dia 12 de febrer
està prevista la presentació dels remers i entrenadors del
club.

Podis pels remers ebrencs al 
Campionat Nacional

El sènior femení no va
poder amb la defensa
del Sant Pere i Sant Pau
que va ser espectacular
tot i que va intentar-ho de
totes les maneres.  Tots
els sets van ser molt
ajustats, però al final els
tres sets se'ls van
emportar les visitants
amb parcials (24-26, 22-
25 i 23-25).
D’altra banda, el sènior
masculí es va desplaçar
al camp d'un potentissim
Prat, on els roquetencs
no van poder fer gran
cosa amb el gran atac
d'aquests. A més, durant
el primer set, es va lesio-
nar Marc Montesó segu-
rament que fins la pròxi-
ma temporada per una
lessió al genoll.
D'aquesta manera, el
roquetenc perd un juga-
dor molt important per a
l'equip. Els parcials del
partit parlen per si
mateix (25--, 25-11 i 25-
22). El juvenil, més tard
al camp de la Vall
d'Hebron, també van
perdre per 3-0 amb par-
cials (25-18, 25-22 i 25-
18). Per a la pròxima jor-
nada, el sènior masculí
rep demà el Manresa a
les 19 i abans el juvenil
jugar amb el Sabadell a
les 17:15h. El sènior
femení a les 17 va al
camp del Viladecans.

No va ser una bona
jornada

Club Volei Roquetes

Diumenge 6 de febrer el Pavelló Firal de Remolins (Tortosa)
s'habilitarà per  fer  una trobada d'atletisme indoor organitza-
da pel Consell Esportiu del Baix Ebre, el Club Atletisme
Terres de l'Ebre i Tortosa Sports. La jornada, emmarcada
dins de la programació dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya, reunirà esportistes  nascuts dels anys 2006 fins
al 1999 que són els que contemplen les categories de patu-
fets, prebenjamins, benjamins i alevins. Les proves que s'han
previst fer són les de 60 metres llisos, 60 metres tanques,
100 metres llisos, 400 metres llisos, 800 metres llisos i
alçada. D’altra banda, demà està prevista la darrera jornada
del campionat d’Escacs del Baix Ebre Jocs Esportius.

Diumenge, trobada d’atletisme en pista
coberta al pavelló de Remolins

REM
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

JOAN ANTÓ, CONSELLER DELEGAT DE CANAL TE I MÉS EBRE

Aquest passat 1 de febrer,
s'endegava la segona edi-
ció dels premis EbreLíders.
Uns premis que naixien
enmig d'un context de crisi
per aportar positivisme a
una situació ja de per sí
complicada. A través de les
inscripcions i votacions, els
ebrencs i ebrenques deci-
deixen qui és el mereixedor
del guardó, en les diferents
categories (comerç, asso-
ciacionisme…). Per tant,
hem considerat oportú, que
aquesta setmana el crac
porti el nom de Joan Antó,
conseller delegat de Canal
TE-Més Ebre (mitjans orga-
nitzadors d'EbreLíders) i
pare d'aquest criatura,
única al nostre territori.
Més Ebre: Què el va portar
a pensar i crear uns premis,
en aquest cas EbreLíders?
Joan Antó: A una de les
reunions de treball habituals
de l'equip de redacció dels
nostres mitjans de comuni-
cació, vam constatar que
gairebé totes les notícies
que apareixien eren de
caire negatiu. I recordo que
en un to més informal ens
vam preguntar: Però és que
no hi ha notícies positives
que ens facin pensar que
ens en sortirem? La respos-
ta no era massa bona, així
que vam decidir que si no
trobàvem notícies positives
per publicar, les crearíem. I
així va nèixer la idea del que
després de moltes hores
de treball acabarien sent
els premis EbreLíders.
ME: Hi haurà persones que
pensaran que premis com
aquest ja existeixen al
Territori, què diferencia
EbreLíders de la resta?
JA: De fet no existeixen ni
al territori ni a la resta de

Catalunya. Premis i reconei-
xements n'hi ha molts, i de
molts tipus, però cap que
sigui tant obert a la voluntat
dels ciutadans. Nosaltres
no podem influir ni en la cre-
ació de candidatures ni en
els resultats, sinó que son
els milers d’usuaris que
voten diàriament els qui
decideixen qui guanyarà a
cada categoria. Això, enca-
ra que no ho sembli, és una
diferencia abismal si ho
comparem amb altres
certàmens on un jurat de
quatre o cinc persones
decideix a qui li entreguen
un premi. 
ME: En aquests premis
crida molt l'atenció, la seva
base digital, on a través
d'una pàgina web les perso-
nes poden inscriure candi-
dats i votar-los. Podria exis-
tir EbreLíders sense aques-
ta plataforma?
JA: De cap manera. La
societat ha canviat força en
els darrers anys. Tant és
així, que ara ningú podria
concebre el món sense
connexió a internet. La
xarxa ha revolucionat la
societat en general amb
xarxes socials, compra per
internet, informació imme-
diata, etc. I gràcies a
aquest gran avantatge,
amb EbreLíders podem
arribar a milers de perso-
nes repartides per tot el
món. És curiós veure, a les
estadístiques, els milers de
visites diàries que rep el
portal, com hi ha ebrencs
que viuen a l'altra part del
món i accedeixen cada dia
al web per votar a aquells
que consideren que han de
guanyar. Aquest és precisa-
ment el gran argument dife-
renciador d'EbreLíders, i el

que fa que a hores d'ara tot
estigui obert i ningú sàpiga
qui acabarà guanyant en
cada categoria.
ME: Referent a la participa-
ció, quines perspectives es
perfilen en la segona edi-
ció?
JA: La participació d'a-
quest any ens ha sorprès
molt positivament ja que a
dos dies de l'inici de les
votacions ja hi havia moltes
més candidatures que la
primera edició on la novetat
era un punt afegit. Dit això,
i tal i com comentava
abans, nosaltres poca cosa
podem fer per a influenciar
en la votació de les candi-
datures, tan sols ens limi-
tem a donar-li la màxima
difusió possible amb els
nostres mitjans de comuni-
cació, i també a través dels

mitjans de comunicació del
territori que son col·labora-
dors dels premis, a qui
aprofito per donar les grà-
cies, a els mitjans i a la
resta de patrocinadors i
col·laboradors,  per tota la
seva aportació desinteres-
sada.
ME: EbreLíders es presen-
ten com uns premis, reflex
de la realitat ebrenca? Quin
és el seu objectiu prioritari?
JA: Aquí és on està l'espe-
rit realment diferent dels
premis. El fet de que les
candidatures siguin obertes
i no hi hagi restriccions a
poder participar-hi, és el
que li dána aquesta autori-
tat moral que els converteix
en els premis realment del
poble. Tothom pot proposar
una candidatura, i si aques-
ta es guanya la simpatia

d'una part significativa dels
ebrencs, senzillament pot
acabar guanyant, sense
haver de ser una gran
empresa o institució. Un
exemple clar d'això, seria el
fet de que  l'any passat hi
va haver moltes candidatu-
res que van obtindre més
de 10.000 vots, que en són
molts. I com a curiositat
que acaba demostrant
aquesta imparcialitat, troba-
ríem el fet de que  els guan-
yadors de la categoria
d'empreses i indústria, no
va ser cap gran organitza-
ció del territori sinó que va
ser una petita perruqueria
força original que ofereix
els seus serveis a domicili.
ME: L'any passat es va
celebrar l'acte d'entrega de
premis a Tortosa, i aquest
any li toca a Deltebre. La

idea és que sigui itinerant
pel territori?
JA: Efectivament. El primer
any de creació dels premis,
vam considerar oportú
celebrar la gala d'entrega
dels guardons a la ciutat
més important del territori,
però a partir d'aquella gala,
que va ser tot un èxit, amb
una afluència de públic de
més de 500 persones,
alguns ajuntaments de les
Terres de l'Ebre ens van
demanar si es podien impli-
car en els premis de les
properes edicions. Així va
ser com l'alcalde de
Deltebre ens va oferir la
possibilitat de celebrar la
gala d'entrega de premis a
la seva població, el proper
8 d'abril. 
ME: EbreLíders referma la
figura dels mitjans de
comunicació, en aquest
cas, de Canal TE i Més Ebre
al territori?
JA: Sense cap mena de
dubte. Els mitjans de comu-
nicació juguen un paper
molt important dins de la
societat. Sovint ens satisfà
apropar les bones coses
que succeeixen als ciuta-
dans, però malauradament
també hem de comunicar
males notícies. Això ens
converteix en una platafor-
ma en la que tothom hi con-
fia, i de la que s'espera que
estigui a l'alçada de les cir-
cumstàncies en cada
moment. Per nosaltres el
fet d'organitzar aquests
premis, és la nostra mane-
ra de retornar-li a la societat
aquest agraïment que per-
cebem cada cop que algú
ens llegeix o ens mira per la
tele. És la nostra manera
de sentir-mos més d'aquí,
més de les Terres de l'Ebre.
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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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Sardina fumada i carxofa gratinada, un parell de tapes de l'Esquella d'en Gaudí d'Alcanar, 
un restaurant que ens visita un any després amb noves receptes i grans tapes

Ingredients:

Tapa de sardina:

Un parell de sardines fu-
mades grosses.
Confitura de tomata.
Ceba fregida deshidra-
tada.
Confitura de tomata ver-
da.
Unes tomates cherrys
confitades.
vinagre balsàmic.
oli.

Tapa de carxofes:

4 carxofes.
5 Xampinyons grossos.
llet.
mantega.
farina.

Bul l im els cors de les
carxofes amb una mica
de farina aigua i l l imona,
mentre bu l l ,  t r inxarem i
sa l te jarem e ls  xampin -
yons, els reservem i co-
mençarem a fer la bexa-
mel ,  per fer  la  bexamel
necess i tarem un pare l l
de cu l lerades soperes
de farina per l i tre de l let.

En una pae l la
posem una cul lerada de
mantega, quan la mante-
ga estigue desfeta afegi -
rem les dues cul lerades
de farina i  ho remourem
fins que faci una massa,

afegim la l let ben calen-
ta  i  anem remenant ,
quan t inguem la bexamel
ben feta afegirem la nou
moscada. R e t i r a -
rem les carxofes i  les
posem en una cassoleta
de fang,  les  sa larem
amb sal  d 'escames, ba-
r re jarem e l  sa l te ja t  de
xampinyons amb la bexa-
mel i  ho posarem pel da-
munt de les carxofes un
cop posada la  bexamel
ho grat inarem amb un
poc de formatge rat l lat. 

Per  fer  la  tapa de la
sard ina fumada,  en un
plat farem un l l i t  de con-
f i tura de tomata verme-
l la ,  posarem la sardina,
pe l  damunt  h i  a feg i rem
la resta de confitures, la
ceba fegrida deshidrata-
da, el vinagre balsàmic i
un raig d'ol i  d'ol iva ver -
ge.

«Primentons i Tomates». Avui: Un parell de tapes

Els montaditos i les
tapes són l’especiali-
tat de la Mari Pau de
l'Esquella d’en Gau-
dí, avui presentem
unes tapes que ens
ha cuinat aquesta
setmana al progra-
ma de Canal TE.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ALEIX BELTRAN

Primentons i Tomates, amb Amado Cebolla,

s’emet cada dia per la tele de les Terres de

l’Ebre, a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE

                    



DIVENDRES 4 DE FEBRER DE 201122 serveisdiarimés
ebre www.mesebre.cat

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

Gimeno Palatsí, Mª Victoria Av. Catalunya, 302 (L’Aldea) 977450543

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

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

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

Salom Beltran, Artur       Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 5°PLUJAPLUJA

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Mar 
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Estat del cel 
Ambient assolellat en general, tot i que al vessant nord del Pirineu hi haurà
intervals de núvols baixos que seran abundants de matinada, i que minva-
ran al llarg del matí. 
Precipitacions 
No se n'esperen. 

Temperatures 
Mínimes una mica més altes, tot i que seran puntualment més baixes als dos
extrems del litoral i a algunes valls del Pirineu. Estaran entre -6 i -1 ºC al
Pirineu, entre -4 i 1 ºC al Prepirineu, a la depressió Central, i al Prelitoral
nord, entre -1 i 4 ºC a la resta del Prelitoral, i entre 2 i 7 ºC al litoral.
Les màximes pujaran lleugerament arreu, i oscil·laran entre 8 i 13 ºC al
Pirineu, entre 11 i 16 ºC al Prepirineu i a la depressió Central, i entre 14 i
19 ºC al litoral i al Prelitoral. 

Visibilitat 
Bona en conjunt, si bé hi haurà boires i boirines matinals a punts de la
depressió Central. 

Vent 
Bufarà de component nord i oest fluix amb alguns cops moderats en gene-
ral. La tramuntana a l'Empordà serà entre moderada i forta. A les terres de
l'Ebre el mestral bufarà moderat amb alguns cops forts de matinada.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
tramuntana moderada amb alguns cops forts al nord del cap de Begur, i
entre moderada i forta al nord del cap de Creus. A la resta bufarà de com-
ponent nord fluix amb cops moderats, tot i que durant les hores centrals del
dia girarà a component sud.
Forta maror a maror al nord del cap de Begur, i maror a la resta. Mar de
fons del nord. 

Costa Central: 
vent fluix amb alguns cops moderats, bufarà de component nord a l'inici i
final del dia, la resta de la jornada serà de component sud.
Marejol. 

Costa Daurada: 
mestral entre fluix i moderat, més reforçat a l'inici del dia amb alguns cops
forts al sud del cap de Salou. Malgrat això, durant les hores centrals de la
jornada i al nord del cap de Salou bufarà vent de component sud, fluix amb
cops moderats.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Us sentireu  plens  de poder  i de força. Irradiareu
magnetismes  allà  per on passeu, però  preferi-
reu  aïllar-vos  o retirar-vos  a un lloc  solitari , ja
que necessiteu  meditar.

Taure
20/4 al 19/5

Ha entrat  la Lluna  al vostre  signe , això  us
posarà  més  en contacte  amb les vostre emo-
cions, i seguireu  més  els vostres  impulsos  i ins-
tints. Serà  un dia molt  actiu.  

Bessons
20/5 al 21/6

Avui  els vostres  actes  i despeses  aniran  diri-
gits  a alimentar  la vostra  satisfacció, sobretot
la física, eviteu  les  despeses  excessives .
Possible conflicte  amb alguna amistat . 

Cranc
22/6 al 21/7

Estareu  molt actius  i amb  ganes  de fer les
coses i sobretot  voldreu  relacionar-vos  amb la
gent  i els amics , però  us faltarà  una mica de
tacte. Eviteu  les compres  compulsives.

Lleó
22/7 al 22/8

La influència de la Lluna  us farà  estar neguito-
sos, i us  provocarà  alts  i baixos  emocionals;
d'altra banda, avui  serà  un bon dia en els
següents àmbits: fills i mainada. 

Verge
23/8 al 21/9

Avui tindreu  ganes  de fugir  de les  vostres
responsabilitats  i voldríeu que la gent  us dei-
xés  tranquils, us agradaria  anar  a un lloc
solitari, on ningú ni res  us molesti.  

Balança
22/9 al 22/10

Avui estareu  molt actius, però  els vostres
actes  seran massa impulsius. Haureu  d'evi-
tar  les despeses  excessives , ja que  us
vindrà ganes d'anar  de compres.

Escorpí
22/10 al 21/11

La influència de la Lluna  transitant  pel vos-
tre  signe oposat  us farà  posar de mal
humor  i això  us provocarà  conflictes  amb
els altres , sobretot  amb la parella.

Sagitari
21/11 al 21/12

Avui serà  un dia  en què  compartireu  activi-
tats  amb d'altra  gent. Hi haurà  algun misteri
o secret  que voldreu  resoldre . Període  de
moltes  transformacions.

Capricorn
21/12 al 19/01

Un serà  un bon dia  en  àmbit  professional;
per  als  que no tinguin  feina , avui la podran
trobar. Dia positiu  envers  els fills  o la mai-
nada  en general. Estareu  molt creatius.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui  la influència  de la Lluna us posarà  dels
nervis  trastocarà  els vostre  estat  anímic,
cosa  que  us provocarà  mal humor , i farà  difí-
cil als altres  aguantar-vos.

Peixos
19/2 al 20/3

Us sentireu  plens de força  i amb ganes  de
fer  coses. La vostra  manera  de fer serà
molt directe. Però  eviteu  ser massa  directes
amb la  gent, procureu  tenir més  tacte. 

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�

  

 

 

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

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet entrant a la nostra web:

www.mesebre.cat
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El pastor, junt amb un
grup de persones (germà
i ajudants, uns en cotxe,
els altres a cavall i ell i
altres a peu) van sortir de
Fortanete (Terol), el pas-
sat dijous, 20 de gener,
per buscar pastura per

als animals, en zones
menys gèlides per a
aquesta època de l'any.
Suportant temperatures
de fins a -17/18ºC,
aquest cop la baixada fins
a l'Ametlla de Mar ha
representat més dies dels
habituals (9 dies fins
Amposta), ja que han
comptat amb molt mal
temps, però tot i això el
pastor i el bestiar van dur
a terme el recorregut pre-
vist sense cap tipus de
complicació. Al seu pas
per Amposta, veïns i
curiosos s'aplegaven a
les cantonades i places
per veure una imatge poc
habitual en els nostres
temps. I, tot i la imatge de
tantes vaques juntes, que
imposava, ningú és va
poder estar de veure-les
en persona. Tant les per-
sones com els agents de seguretat local i Mossos

d'Esquadra van col·labo-
rar per tal que els animals
poguessin fer el recorre-
gut establert, deixant els
carrers lliures de cotxes o
arribant a tallar el trànsit
rodat, en determinats
punts, com la N-340. El
recorregut es va fer pel
que antigament eren
camins ramaders, tot i
que avui en dia hi ha llocs
que estan asfaltats o edi-
ficats, fet que va portar al
pastor a modificar el
recorregut en algun
moment. Lionel durant el
seu recorregut va tindre
moments per parlar amb
diverses persones i d'a-
questes converses
aquest setmanari n'ha
pogut extraure dues con-
clusions. D'una banda, la

vida del pastor és molt solitària, així ho explicava

el propi Martorell “ara
s'estarà amb les vaques i
ovelles a les finques que
he llogat prop de Calafat
fins el maig o juny que tor-
naré cap a Fortanete”.
D'altra, el pastor també
es va lamentar que durant
molt temps va tenir l'es-
perança que la trans-
humància sobreviuria,
però actualment “sóc
conscient que així no es
pot donar continuïtat, i els
culpables som nosaltres,
la gent”, sentenciava
Lionel.

Lionel, el Pastor

Aquest dissabte pas-
sat, 29 de gener, la
ciutat d'Amposta ha
comptat amb uns visi-
tants molt especials.
Més d'un centenar de
vaques (entre 110 i
120 aprox.) han passat
pels seus carrers amb
el seu pastor al capda-
vant, Lionel Martorell
Torres.

«Sóc conscient que la transhumància acabarà desapareixent, i la culpa només l’haurem tingut nosaltres, la gent»

DM

La vida del pastor és

molt solitària.

L’home va on va el

bestiar i conviu amb

ell llargs períodes de

temps.

EL 29 DE GENER, AMPOSTA ES VA VEURE INVADIDA PER MÉS DE CENT VAQUES...

         


