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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

ExpoEbre 2011 aposta de
nou per l'empreneduria
amb dos jornades i un
espai propi .

P4
Imma Juan deixa la
candidatura de CiU a
Deltebre en mans de Lluís
Soler. Ferran Bel torna a
encapçalar la llista a
Tortosa. P8

Societat

A partir de l’abril, els
passos de Setmana Santa
de Tortosa es mostraran al
públic.

P9

Esports

Apel.lació aixeca el càstig: la
Rapitenca jugarà a casa
diumenge al matí (12 h).

P10

Els primers nomenaments dels directors de serveis territorials a Terres de l'Ebre van començar fa algunes setmanes, fins a
dia d’ahir, en què es va conèixer la quarta directora territorial, en aquest cas, del Departament de Benestar i Familia.  Manuela
Cid, per exemple, es converteix així en la primera responsable territorial del Govern d'adscripció política independent nomena-
da a Terres de l'Ebre; juntament amb altres càrrecs que ja tenen nom i cognom. El compromís pel territori i el benestar dels
ebrencs, prioritat comú en cada Departament. Fonts del Govern de la Generalitat han confirmat que el tortosí Francesc Ferré,
ja exerceix com a director dels serveis territorials de Cultura (es presentarà oficialment la setmana vinent), i que l'ampostí Pere
Vidal serà el nou responsable d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació, i Medi Natural.    P3

Nous nomenaments,
nous directors territorials

Els pobles de Bítem i Campredó assoliran la fita d'esdevenir Entitat Municipal
Descentralitzada (EMD) a finals d'aquest mes de febrer. El Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) publicarà aquest dijous o divendres els noms dels nou representants
polítics que formaran part de cada EMD. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha explicat que
l'acte de constitució es farà el 25 o 26 de febrer i que comptarà amb la presència de la
vicepresidenta del Govern, Joana Ortega. A més de la constitució de l'EMD, els represen-
tants votaran el seu president. En el cas de Campredó, ho serà Joan Sanahuja, i per Bítem,
Josep Cugat.   P4

Bítem i Campredó seran EMD a finals de febrer
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

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

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet 

entrant a la nostra web:

www.mesebre.cat

Aquesta setmana no puc
dir res més després del
partit a Móra la Nova.
Estic molt indignat i segu-
rament diria coses que
no he de dir. 
El Camarles dissabte pas-
sat jugava un partit con-
tra el Mora la Nova, amb
16 jugadors, delegats,
entrenador i uns pocs afi-
cionats i va perdre i tot
això no té importància, ja
que no canviarà res de
les nostre vides, simple-
ment es un partit de fut-
bol... 
Només hi ha un pas entre
la injustícia i la justícia, o
potser menys, i el dissab-
te al Camarles li va tocar
viure, durant tot el partit,
aquesta injustícia. I no
parlo de la gent de Móra,
ni dels jugadors del Móra,
que es van trobar amb
aquesta situació i que van
saber gestionar i amb
total esportivitat. 
Jo se que tots i amb tots
els partits qüestionem les
decisions arbitrals, i
també sé que m'equivoco

i que els meus jugadors
s'equivoquen i en cada
partit. 
Però el dissabte, sem-
blarà per molts de riure,
ens va robar els senti-
ments, el treball i la
il·lusió d'uns jugadors i
d'una afició, en un partit
que va ser, el millor que
ha jugat el Camarles en el
que portem de tempora-
da, que va ser infinita-
ment superior al Mora,
inclús amb 9 jugadors
durant mes de 30 minuts.
Però el jutge no ens va
deixar i no podem fer res.
El diumenge tindré 2
jugadors expulsats injus-
tament i no podran jugar i
no podem fer res. 
Però el diumenge aquest
arbitre tornarà a xiular un
partit... i ens quedem
amb les paraules d'un afi-
cionat del Mora, “cada
partit hauria de pitar un
arbit com este”...

Ramon Barbosa, tècnic
del CF Camarles

Malestar al CF Camarles 

després del darrer partit a 

Móra la Nova

Opinió

Grans reptes que es marquen els nous direc-
tors territorials a l'Ebre ja nomenats, i gran
expectativa per part de la ciutadania ebrenca
que deposita la seva confianza en el nou
Govern de la Generalitat definit al territori. La

nova directora d'Empresa i Ocupació, Mercè
Miralles deixa clar que el gran repte d'aquesta
legislatura és reduir la taxa d'atur que, a les
Terres de l'Ebre, se situa entorn les 14.000
persones. En aquest nou càrrec, la nova direc-
tora assegura que treballarà per impulsar polí-

tiques d'ocupació, que hi haurà especial aten-
ció pels joves aturats, i també pel col·lectiu
autònom, destacat al territori. En aquest sentit,
ha reclamat el compromís social dels agents
socials i ha deixat clar que cercarà el consens
per tirar endavant el territori. «Només aconse-
guirem reactivar l'economia amb la implicació
de tots plegats». 
És precisament el que es busca i el que es
reclama amb aquests nous nomenaments, un
compromís amb el territori, un impuls de con-
fiança amb l'Ebre i amb la gent que hi vivim
aquí, un futur que ens porte la qualitat i el
benestar, que, desgraciadament, molts ara no
gaudeixen. Força i tenacitat perquè la veu de
les Terres de l'Ebre es senti ben alta a la
Generalitat.

Editorial

Reptes de futur pròxim

«El que es reclama amb els nous nomenaments és

un compromís pel territori, un impuls de 

confiança amb la gent d’aquí»

Dr. No és el títol de la primera pel·lícula
de James Bond i el personatge al qual
s'ha d'enfrontar l'agent secret 007; ara,
però, sembla que les Terres de l'Ebre
també tindrem el nostre Doctor No parti-
cular. Així, durant el primer mes de gestió
del nou Govern de CiU, i del nou delegat
a les Terres de l'Ebre, només hem pogut
escoltar declaracions justificant la no rea-
lització d'infraestructures o iniciatives
projectades per l'anterior govern. Per tant
els actuals governants de CiU s'han con-
vertit en el nostre Doctor No: no es cons-
truirà el nou hospital regional de les
Terres de l'Ebre; no es farà la vegueria de
l'Ebre perquè preferim seguir submissos
a Tarragona; no es construirà el polígon
de les Camposines, i no es farà el Museu
sobre el pas del riu Ebre a Móra d'Ebre. El
motiu que ho argumenta, tant segons el
conseller com segons el delegat del
Govern, és la crisi. Mentrestant, la Línia 9
del metro de Barcelona, amb un pressu-
post de 6.800 milions, continua enda-
vant, i ningú no diu res. Si el que es pre-
tén és que la crisi, tal com va passar amb
la dels bancs, l'acabem pagant els de
sempre, i en aquest cas les Terres de
l'Ebre, van equivocats.
Cal que fem un toc d'atenció a uns gover-
nants que accepten amb submissió les
directrius que els arriben des de
Tarragona i Barcelona, una submissió que
transmeten al territori de manera resigna-
da i amb el NO per bandera. A hores
d'ara, encara no sabem quines són les
seves prioritats i propostes de futur per a
les Terres de l'Ebre, només sabem què no
volen fer. Des d'Esquerra, entenem que
cal actuar amb valentia i fermesa, antepo-
sant la defensa de projectes de primera

necessitat per al territori, com el cas del
nou hospital regional, als interessos del
partit. Només així es pot aturar un Dr. No
que des dels centres de comandament de
Barcelona i Tarragona poden retornar les
Terres de l'Ebre a uns temps passats en
què regnava la resignació i la submissió.
Aquells, com Esquerra, que des del
Govern del país i de les Terres de l'Ebre
vam començar a construir un futur millor
per a les nostres comarques, ara no ens
podem quedar de braços plegats veient
com el Dr. No guanya la partida. De fet,
esperem que tot s'acabi bé, com a la
pel·lícula. 

Gervasi Aspa
President de la Federació de l'Ebre
d'Esquerra.

El Govern del Doctor NO

Opinió
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Aldea, en la seva sessió del dia 7 de febrer de 2011, va
aprovar el projecte tècnic redactat per a fer la “urbanització del carrer V-18” de L'Aldea, promogut per

l'Ajuntament i redactat pel Servei d'enginyeria municipal de la Diputació de Tarragona.

Restarà exposat al públic a la Secretaria de la Casa de la Vila, per un termini d'1 mes, a l'objecte de pre-
sentació de reclamacions o al·legacions, i s'entendrà definitivament aprovat per part d'aquesta Corporació,
sense necessitat d'acord en aquest sentit de l'Ajuntament, pel cas de què al llarg de l'exposició pública no
es formuli cap al.legació ni reclamació en vers ell, seguint-se els tràmits legalment determinats.

L'Aldea, 8 de febrer de 2011.

L'Alcalde,
Daniel Andreu i Falcó.

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Un dels primers càrrecs
que es coneixia a Terres de
l’Ebre era el nomenament i
la presa de possessió
d'Antoni Martí com a nou
director dels serveis terri-
torials d'Ensenyament. Es
presentava en societat a la
comunitat educativa, tot i
que és una persona cone-
guda per la seua trajectòria
com a inspector. El seguia
Albert Gómez, el nomena-
ment següent, entre les
declaracions i reaccions
sobre el projecte de cons-
trucció del futur nou hospi-
tal a Tortosa. 
En aquell moment, tant el
secretari d'Estratègia i
Coordinació del
Departament de Salut,
Francesc Sancho, nomenat
en el càrrec també unes
setmanes abans, com
Gómez, asseguraven que
treballaran per donar conti-
nuïtat al projecte perquè és
una 'necessitat' pel territo-
ri. Els posteriors nomena-
ments han estat aquesta
mateixa setmana, i curiosa-
ment, dues dones han
estat les escollides per
exercir aquests càrrecs del

nou govern ebrenc. La
nova directora dels serveis
territorials d'Empresa i
Ocupació a les Terres de
l'Ebre, Mercè Miralles, ha
destacat en la seva presen-
tació oficial que treballarà
al màxim per reactivar l'e-
conomia del territori en un
moment de conjuntura
econòmica complicada.
Miralles, que ha deixat clar
que buscarà la complicitat

de tots els agents socials,
ha deixat clar que el gran
repte d'aquesta legislatura
serà reduir la taxa d'atur
que, a les Terres de l'Ebre,
se situa entorn les 14.000
persones. La presentació
de Miralles ha estat la ter-
cera dels nous directors de
serveis territorials a l'Ebre,
que continuava aquest
mateix dijous amb la pre-
sentació de Manolita Cid,

com a responsable de
Benestar Social i Família.
La fins fa poc directora de
l'Escola Oficial d'Idiomes
d'Amposta, Manolita Cid,
és ja la nova directora dels
serveis territorials del
Departament de Benestar i
Família a les Terres de
l'Ebre. La que ja és la pri-
mera responsable territo-
rial del Govern d'adscripció
política independent nome-

nada a Terres de l'Ebre,
s'ha compromès a visitar
tots els centres que pres-

ten serveis socials a partir
de la setmana vinent per
conèixer les seves necessi-
tats. En les properes set-
manes, es seguiran conei-
xent les persones de con-
fiança del nou delegat
Xavier Pallarès. Recordem
també que el Govern
d’Artur Mas ha escollit con-
vergents del territori per
treballar en diferents
Departaments, i que ja es
troben, desde fa setmanes,
fent la seva feina. És el cas
de l'ebrenca Mercè
Santmartí com a directora
general de Pesca i Afers
Marítims. Així, després de
la designació de Francesc
Sancho com a secretari
d'Estratègia i Coordinació
de la conselleria de Salut,
Santmartí fou el segon alt
càrrec ebrenc en l'executiu
d'Artur Mas. Nascuda a
Berga el 1963, és llicencia-
da en Veterinària i, de fet,
va treballar. Francesc
Sancho, l'exdelegat de la
Generalitat a l'Ebre era
nomenat secretari
d'Estratègia i Coordinació,
el número tres del conse-
ller Ruiz.

Quatre directors territorials del nou
Govern ebrenc ja tenen nom i cognom

Xavier Pallarès, el nou
delegat de la Generalitat
a les Terres de l'Ebre,
segueix definint el seu
«Govern ebrenc».

És el cas d’Ensenyament, Salut, Ocupació i Benestar Social i Familia

El nou delegat del Govern, Xavier Pallarès, segueix definint la resta de nomenaments

REDACCIÓ

Xavier Pallarès, delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, continua estructurant el seu «Govern ebrenc».

Reduir la taxa d’atur al territori ebrenc i la
complicitat amb els agents socials, i la visita als
diferents centres que prestin serveis socials per

conèixer les necessitats; prioritats dels nous directors
territorials ebrencs

Compromís
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El cartell, obra de la dis-
senyadora tortosina
Marta Viladrich, ha estat
definit pel mateix Forés
com "una definició gràfica
del que és ExpoEbre, sug-
gerint la idea de diversitat
de productes que ofereix
la fira". El regidor de
Fires ha explicat que l'edi-
ció d'enguany "s'emmarca
dins del període de dificul-
tats econòmiques que
està passant el territori -
ha dit- però s'han redoblat

els esforços per mantenir
la fira dins dels seus parà-
metres habituals, i fins i
tot s'han afegit algunes
novetats", dient així
mateix que "tot i l'aposta
per l'especialització i la

sectorialització, tenim una
fira multisectorial plena-
ment consolidada". 
Aquest esforç continuat
per mantenir la fira es
patentitza en el manteni-
ment i millora constant

dels diferents avantatges
pels expositors, especial-
ment pel que fa a la reduc-
ció en els costos per
poder ser presents a la
fira: "fa dos anys i davant
la crisi -ha explicat Forés-

vam ajustar considerable-
ment els preus, i en
aquesta edició seguirem
mantenint aquest ajust
donada l'encara complica-
da situació econòmica".
Forés ha explicat, final-
ment, que Fira de Tortosa
torna a apostar, igual que
ho va fer en la passada
edició, per la Jornada de
l'Empreneduria, i que
davant de l'èxit participa-
tiu assolit el 2010 s'ha
decidit passar a dos dies
en lloc d'un com es va fer
l'any anterior. "Dins la fira
hi haurà un espai físic per
els emprenedors i les
emprenedores, un espai
minimalista de trobada i
intercanvi". Així mateix, ha
fet referència a la
col·laboració entre Fira de
Tortosa i la Universitat
Rovira i Virgili (URV) en
aquesta aposta per l'em-
preneduria, "més enllà -ha
dit- de la relació de veïnat-
ge que aviat s'iniciarà". 

ExpoEbre aposta de nou per
l’empreneduria 

El regidor de Fires i pre-
sident de Fira Tortosa,
Ricard Forés, ha pre-
sentat la imatge gràfica
de l'edició 2011 de la
fira multisectorial
ExpoEbre, que arriba a
la seva edició número
67.

Amb dos jornades i un espai propi

REDACCIÓ

Presentació d’ ExpoEbre d’aquest 2011, Fira que, com sempre, tindrà lloc a finals del mes d’abril.

Cedida

L'avançament del perío-
de d'assecament dels
arrossars ha permès eli-
minar un 60% dels
exemplars del caragol
poma dels camps de a
l'hemidelta esquerre de
l'Ebre, segons han consta-
tat els tècnics del
Departament d'Agricultura,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural que controlen
l'evolució de la plaga.
L'èxit de la mesura és
clau per evitar una
explosió de la plaga a
partir de la primavera
que afecti la pròxima
collita. 
Així s'ha posat de mani-
fest durant una jornada
tècnica de l'arròs a
Deltebre.

Jornada tècnica
per als

arrossaires a
Deltebre

L'Associació Eòlica de
Catalunya denuncia que
són molts els parcs
eòlics del país, tant
autoritzats com en tra-
mitació, que encara
desconeixen si rebran
les retribucions que fins
al 2009 s'atorgaven a
aquest sector, així com
el moment en que tin-
dran accés a la xarxa
elèctrica, que està arri-
bant al seu límit de
capacitat. 
Davant d'aquest fet,
l'Associació demana al
Govern que defensi els
seus interessos davant
el Ministeri d'Indústria. 

«Són molts els
parcs eòlics del

país»

ERC a l'Ebre ha reiterat
aquest dimecres la seva
defensa del projecte del
nou Hospital de Tortosa,
després que el conseller
de Salut, Boi Ruiz, anun-
ciés l'ajornament fins al

2013 de les obres dels
nous centres hospitalaris
de Tortosa i Girona. 
Els republicans han expli-
cat que el partit ha regis-
trat al Parlament una pro-
posta de resolució on

demana 'reconsiderar'
l'ajornament del projecte
del nou Hospital Verge de
la Cinta i que es comenci
a redactar el projecte
constructiu durant
aquest 2011. El presi-

dent de la Federació
d'ERC a l'Ebre, Gervasi
Aspa, ha criticat que el
nou Govern 'és el Govern

del no a les Terres de
l'Ebre' perquè ha aturat
projectes com el de
l'Hospital i la vegueria.

ERC a l’Ebre reitera la seva defensa
del projecte del nou hospital

El partit ha registrat una proposta al Parlament
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L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha avançat que
l'acte de constitució i d'e-
lecció del primer president
d'EMD dels dos pobles es
farà el 25 o 26 de febrer i
que comptarà amb la
presència de la vicepresi-
denta del Govern de la
Generalitat, Joana Ortega.

Bel ha afirmat que la crea-
ció de les EMD significa
"haver complert amb el
compromís que vam assu-
mir al començar el man-

dat" que ara acaba. Una
vegada constituïdes les
EMD, aquestes hauran de
nomenar secretari/inter-
ventor i habilitar un pressu-

post. Al mateix temps,
l'Ajuntament traspassarà
personal i serveis. La set-
mana vinent es farà l'últim
consell assessor dels dos

pobles abans de la seva
extinció per esdevenir
EMD. L'alcalde de Tortosa
ha qualificat la creació de
les EMD de "avenç impor-
tant", que s'ha conduït
amb "el màxim consens
polític i social". Un con-
sens que va quedar reflec-
tit en els referèndums
celebrats als dos pobles,
amb més d'un 90 per cent
de vots favorables a
l'EMD. Ferran Bel ha des-
tacat també l'agilitat en el
procés, tenint en compte
que a Catalunya hi ha
actualment una cinquante-
na de pobles pendents de
constituir-se en EMD. El
repartiment de represen-
tants polítics s'ha fet d'a-
cord amb el resultat de les
eleccions municipals de
2007, de manera que a
Bítem hi haurà 5 membres
de CiU per 4 del PSC i a
Campredó 6 de CiU per 3
del PSC. 

Les EMD de Bítem i de Campredó es
constituiran a finals de febrer

Bítem i Campredó passa-
ran a ser Entitat Municipal
Descentralitzada (EMD) a
finals d'aquest mes de
febrer després que el
Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya
(DOGC) publiqui aquesta
setmana els noms dels
nou representants polí-
tics que hi haurà a cada
EMD.  

I escolliran nou alcalde

REDACCIÓ

Ferran Bel, l’alcalde de Tortosa, amb tots els alcaldes-presidents de les EMD.

Cedida

El conseller Felip Puig ha
dit que el Departament
d'Interior i el d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
s'han posat a treballar
en l'elaboració d'un “pla
operatiu específic per al
món rural”. 
De fet, Puig va visitar
l'Ebre, un dels territoris
afectats pels robatoris
en cases de camp i
explotacions agrícoles,
per mantenir reunions
de treball amb els
comandaments dels
Mossos d'Esquadra.
Segons Puig, per evitar
els robatoris al camp
“cal continuar fent el
que ja s'està fent, i
encara més”, tot millo-
rant la coordinació amb
les policies locals.

Pla operatiu
específic per al

món rural

Tots els grups munici-
pals amb representació
a l'Ajuntament de
Tortosa han decidit fer
pinya i fixar un posiciona-
ment unànime per recla-
mar la construcció
'urgent' del nou Hospital
Regional a la ciutat. Tot i
que a l'ordre del dia esta-
va previst debatre dues
mocions sobre aquest
tema, una del PSC i l'al-
tra d'ICV, en junta de por-
taveus s'ha decidit reti-
rar aquests textos i con-
sensuar un nou docu-
ment signat per tots els
grups municipals. 

Units per la
construcció del

nou hospital

El grup municipal
d'Esquerra a la Ràpita ha
presentat una moció per
al proper Ple de
l'Ajuntament rapitenc, en
què demana que es trami-
ti la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) el text
refós de la modificació

puntual del Pla General
d'Ordenació Urbana
(PGOU), que va ser apro-
vat definitivament per la
Comissió Territorial
d'Urbanisme de les Terres
de l'Ebre (CUTE) el 28 de
maig de 2003. 
Josep Caparrós, portaveu
dels republicans, destaca

que “és necessari que s'a-
cabi la tramitació de la
modificació puntual del
Pla General per poder
incloure com a sòl urbanit-
zable el que es coneix
com a Horta Vella 2,
ampliant així l'àmbit d'a-
fectació del PP4 anome-
nat Zona Horta Vella”.

Caparrós explica que
“després de 8 anys de l'a-
provació definitiva de la

CUTE ja toca que la totali-
tat de la zona de l'Horta
Vella sigui urbanitzable”.

ERC demana la modificació
urbanística de l’Horta Vella, a la Ràpita
La publicació al DOGC
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D'altra banda, des del
departament d'obres es
preveu que en uns dies
quedi obert també al tràn-
sit de manera provisional
el carrer Miquel Granell
que és una de les princi-

pals vies d'accés a la
zona comercial a la ciutat
d'Amposta ja que uneix
l'Avinguda Santa Bàrbara
amb l'Avinguda de la
Ràpita. El tram perpendi-
cular a l'Avinguda de la

Ràpita ja està també
obert i la resta s'obrirà al
trànsit un cop estiguin
finalitzades les obres de
construcció de les noves
voreres. Aquest darrer
tram es tornarà a tancar

al trànsit durant uns dies
per realitzar els treballs
d'asfaltat.
Amb aquests dos carrers
principals ja enllestits, s'i-
niciaran les obres als dos
carrers que resten per
rehabilitar: el Passatge de
la Pau i el carrer Verge de
Montserrat. Cal recordar
que aquests carrers for-
men part de la zona on es
concentra una bona part
del comerç de ciutat i que
estarà definitivament
reformat un cop acabin
les obres del nou aparca-
ment soterrat de la Plaça
Ramon Berenguer IV.
Pel que fa al projecte de
com quedarà aquesta
plaça, l'alcalde
d'Amposta, Manel Ferré,
ja va avançar que en les
properes setmanes es
podria donar a conèixer el
projecte definitiu d'aques-
ta gran plaça de més de

3.300 metres quadrats.
L'arquitecte de l'aparca-
ment ha de presentar
dues propostes diferents
que es valoraran junta-
ment amb els veïns de la
zona per tal de poder
decidir conjuntament quin
serà el model que s'adop-
tarà definitivament.
L'alcalde d'Amposta va
explicar que els primes
dissenys del projecte
resumeixen les demandes
de l'Ajuntament.  
L'actual equip de govern
desitja una plaça multifun-
cional, amb una zona des-
tinada a fer activitats de
caire social i cultural a l'ai-
re lliure, així com una gran
font i una zona de pèrgo-
les i mobiliari urbà per on
poder passejar i la possi-
ble col·locació d'un monu-
ment a Ramon Berenguer
IV comte català que dóna
nom a la plaça.

Obre al trànsit el carrer Cervantes,
ja reformat

Les obres dels carrers
del centre de la ciutat
d'Amposta avancen
seguint els terminis pre-
vistos inicialment. En
aquest sentit, divendres
a la tarda va quedar
definitivament obert al
trànsit de vehicles i per-
sones el carrer
Cervantes, un dels
trams afectats per les
obres d'urbanització del
centre de la ciutat.

Segons l’Ajuntament d’Amposta, les obres avancen a bon ritme

REDACCIÓ

Imatge de les obres.

Cedida

El sindicat JARC ha
denunciat que el Montsià,
la Terra Alta i el Baix Ebre
concentrin més del 80%
de les sol·licituds de vot
per correu a les elec-
cions a les Cambres
Agràries del pròxim 20
de febrer. En concret, la
Terra Alta aglutina el
15,1% de les peticions,
el Montsià el 13,3% i el
Baix Ebre el 6%, d'un
total de sol·licituds que
arriba al 40,2% del cens.
Des del JARC, asseguren
que aquesta situació és
fruit d'un 'assessorament
tendenciós', tot i que no
han volgut acusar ningú
directament, i afirmen
que aquests números 'no
s'aguanten'. 

Les JARC
denuncien els vots

per correu

Amics dels Castells i del
Nucli Antic de Tortosa ha
traslladat a l'equip redac-
tor del Pla director de
Muralles de Tortosa una
bateria de propostes per-
què les tingui en compte
en l'elaboració del docu-
ment, que ha de regir les
actuacions de rehabilita-
ció a dur a terme a l'es-
pai emmurallat. Entre
elles, destaca la creació
d'un circuit turístic que
ressegueixi els diferents
trams de muralla i culmi-
ni en la construcció d'un
centre d'interpretació de
la Corona d'Aragó. 

Propostes per
part d’Amics
dels Castells

El Parlament de Catalunya
ha nomenat Joan Sabaté
senador en representació
de la Generalitat. Sabaté,
per tant, continuarà a la
Cambra Alta en el grup de
l'Entesa Catalana de
Progrés, on ha estat
desenvolupant aquest
càrrec els darrers quatre

anys. Cal recordar, a més,
que havia ocupat aquest
escó en representació de
la província de Tarragona
durant la legislatura 2000-
2003.Sabaté, que és pre-
sident de Federació del
PSC de l'Ebre i candidat a
l'alcaldia de Tortosa, ha
mostrat avui la seva satis-

facció i orgull per repre-
sentar la Generalitat al
parlament espanyol com a
senador, a la vegada que
ha manifestat el seu com-
promís  per treballar fort
pel país, i especialment
per les Terres de l'Ebre i
Tortosa des del Senat. En
aquest sentit, cal recordar

la tasca que ha desenvolul-
pat al llarg d'aquests anys
que ha incidit en temes
medioambientals i territo-
rials, com la descontami-

nació del pantà de Flix, la
lluita contra la regressió
del Delta i  la reclamació
de la vegueria de l'Ebre,
entre altres. 

El Parlament de Catalunya nomena
Joan Sabaté senador

En representació de la Generalitat de Catalunya
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Bel ha volgut enviar un
missatge a la ciutadania
en el qual ha demanat la
mateixa confiança que li
van depositar ara fa qua-
tre anys quan, segons ha
dit, no l'avalava cap ges-
tió de govern, a diferèn-
cia de la situació actual
en què la gent ja sap com
treballa. 
Bel també ha dit que
escoltaran a la gent a peu
de carrer per saber les
necessitats de la ciutada-

nia a cada barri. L'alcalde
també ha agraït la con-
fiança atorgada des de
CDC i UDC per tirar enda-
vant aquest projecte de
ciutat i ha explicat que
emprèn aquesta nova
etapa amb la mateixa
il·lusió o inclús més que la
primera vegada, amb el

mateix compromís en la
ciutat i amb la mateixa
dedicació, ja que segons
ha dit la seva prioritat és
la política municipal. 
D´altra banda, Lluís Soler
substituirà la que ha estat
candidata de CiU en les
tres últimes conteses
electorals a Deltebre,

Imma Juan, després que
l'assemblea de militants
del partit hagi donat per
unanimitat el vist-i-plau a
la proposta de l'executi-
va. 
Juan ha argumentat que
després d'entrar com a
regidora l'any 1991 ha
trobat en el nou candidat

el relleu idoni per poder
deixar la primera línia de
la política municipal.
Soler, de 27 anys, actual-
ment regidor al consistori
i vicepresident del Consell
del Baix Ebre, assumeix
així el repte d'aconseguir
de nou la victòria per a la
federació nacionalista i
tornar a ocupar l'alcaldia
després que la llista
d'ERC guanyés per àmplia
majoria fa quatre anys. 
I també l´assemblea local
de CiU a Amposta cele-
brada aquest dilluns a la
nit ha escollit l'actual
alcalde de la ciutat, Manel
Ferré, com a cap de llista
del partit per a les prope-
res eleccions municipals
del 22 de maig. 
Ferré s'ha mostrat agraït
per la confiança dels mili-
tants i ha assegurat assu-
mir la candidatura 'amb
molta il·lusió per conti-
nuar treballant per
Amposta'. 
L'alcaldable s'ha com-
promès a elaborar 'la
millor llista electoral pos-
sible' i s'ha mostrat con-
fiat en revalidar la majoria
absoluta.

Ferran Bel tornarà a encapçalar la
llista de CiU a Tortosa

L'alcalde de Tortosa i
candidat a les properes
eleccions per CiU,
Ferran Bel, ha demanat
a la ciutadania la seva
confiança per aconse-
guir una majoria forta i
sòlida que els permeti
governar com ho ha fet
en aquesta legislatura.
A més ha volgut desta-
car que part de l'èxit
d'aquest mandat ha
estat la solidesa i l'esta-
bilitat del govern muni-
cipal.

Imma Juan, a Deltebre, passa el relleu a Lluís Soler

Manel Ferré torna a repetir per la ciutat d’Amposta

REDACCIÓ

Ferran Bel en la seva presentació als mitjans.
CEDIDA

El PSC del Perelló ha esco-
llit Genoveva Margalef
com a candidata a l'alcal-
dia del Perelló, càrrec que
ha ocupat aquest mandat
fins al novembre de 2010,
fruit del pacte de govern al
municipi. Els principals
objectius de Margalef per
als pròxims quatre anys al
municipi són consolidar-ne
la renovació, iniciada fa
quatre anys, amb la finalit-
zació del POUM i la urba-
nització de sectors
urbans. També el PSC
d'Aldover ha escollit Joan
Ferré candidat a l'alcaldia
d'Aldover, càrrec que ha

ocupat els dos darrers
mandats. Ferré afronta els
comicis amb una impor-
tant acció de govern que
ha permès, entre altres, el
cobriment de la pista, que
s'acabarà aquest mes d'a-
bril, la posada en marxa
del Centre d'Interpretació
del Riu, previst per a finals
d'aquest mes, i les millo-
res que s'han realiltzat en
diferents carrers del muni-
cipi. L'assemblea local del
PSC de la Sénia (Montsià)
va designar aquest dissab-
te Manel Tomàs Andreu
com a cap de llista de la
candidatura socialista per

a les properes eleccions
del mes de maig. Tomàs
va ser escollit per votació
de tots els membres de
l'agrupació senienca del
PSC entre dos militants
socialistes més que es
diputaven la candidatura a
alcaldable. Tomàs, llicen-
ciat en enginyeria indus-
trial per la Universitat
Politècnica de Catalunya,
té 37 anys i és pare de
dos fills. Aquest jove
socialista senienc es con-
verteix en el relleu de l'ac-
tual alcalde de la població,
Víctor Pla. El PSC de
Tivenys ha escollit l'actual

alcaldessa, Maria Beltran,
com a candidata a les
eleccions de 22 de maig
vinent. Beltran es presenta
a la reelecció amb un
important bagatge d'acció

de govern en què el més
destacat ha estat la cons-
trucció de les piscines,
una de les reivindicacions
més històriques del muni-
cipi. 

Margalef, Ferré, Tomàs i Beltran, alcaldables socialistes 
en les properes eleccions municipals

Poc a poc es van coneixent els diferents caps de llista

L'Ajuntament de Tortosa
ha posat en marxa a prin-
cipis d'aquest febrer un
nou Servei d'Atenció
Ciutadana (SAC), que
suposa una millora en el
servei per la reducció
dels temps d'espera dels
usuaris i de la durada de
les consultes. En la pri-
mera setmana d'utilitza-
ció del nou sistema de
gestió de cues, s'ha atès
un total de 890 perso-
nes, la major part de les
quals -un 62%- han hagut
d'esperar menys de cinc
minuts per ser ateses.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha destacat la
tasca de reorganització
interna que ha suposat el
nou servei i ha valorat
que el SAC 'dignificarà
l'espera dels ciutadans' i
permetrà a l'Ajuntament
'ser més àgil i més efi-
cient, per oferir un millor
servei públic'.

Tortosa posa en
marxa un nou

Servei d’Atenció
Ciutadana

El ple de l'Ajuntament de
Roquetes va aprovar
dimarts al vespre, amb el
vot en contra del PSC, el
pressupost municipal pel
2011, que serà de 7,2
milions d'euros. El
govern de Francesc Gas
ha hagut de reduir el
pressupost en més d'1,2
milions a causa de la
crisi, la retallada dels
ingressos municipals i la
disminució en la partici-
pació dels tributs de
l'Estat. El regidor
d'Hisenda, Jordi
Baucells, va explicar que
han fet un pressupost
rigorós i de contenció de
la despesa, però que es
mantindran les inversions
previstes. Algunes de les
més importants seran la
urbanització de 12
carrers del Raval Nou, on
també es refarà la plaça
o la nova xarxa de plu-
vials.

1,2 MEUR de
retallada en el
pressupost de

Roquetes
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L'Ajuntament de Xerta,
per tal d'assolir un grau
més alt de desenvolupa-
ment local i de projecció
cap el territori, ha apostat
per una nova edició de la
Fira del Cítric de Xerta, la
tercera, el proper cap de
setmana del 19 i 20 de
febrer, amb la finalitat de
donar la màxima rellevàn-
cia al comerç de la
“Taronja de Xerta” i els
cítrics del municipi, i alho-
ra  donar a conèixer les
possibilitats de la pobla-
ció en diferents àmbits
d'actuació com son l'agri-
cultura i el turisme. S'ha

aprofitat l'ocasió per
donar a conèixer una
marca pròpia, ja creada,
com és “la taronja de
Xerta”. 
L'objectiu d'aquesta fira
és donar la màxima
rellevància a la taronja i
promocionar-lo arreu de
tota Catalunya i fins i tot
l'Aragó i València. Els
membres de
l'”Associació de
Productors i Comerciants
del Cítric” distribueixen i
venen el seu producte
directament al consumi-
dor, sense intermediaris,
això comporta que s'ofe-

reix als clients una taronja
de gran qualitat ja que
està acuradament recolli-
da i seleccionada. El pas-

sat any van visitar la fira
unes 3.500 persones i ja
s'han rebut per part de
consumidors, diverses
propostes de distribució

de la taronja de Xerta des
de diferents punts de la
geografia catalana i una
proposta prou interessant
que ha estat la de vendre
la “taronja de Xerta” per
internet. L'entrada a la fira
serà gratuïta i l'horari d'o-
bertura serà de les 10:30
h a les 21 h.   La fira  dis-
posarà d dos espais dife-
renciats. Un espai serà el
recinte del casal que
estarà dedicat als cítrics i
a la cuina, tant la xertolina

com la deles Terres de
l’Ebre. I l’altre espai serà
la carpa multisectorial on
hi haurà la resta d’exposi-
tors.

“Els passos de les confraries podran sortir del Centre d’Interpretació aquesta propera Setmana Santa”

La Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) i el sindicat
agrari Unió de Pagesos (UP)
reclamen al govern català
que faci una auditoria econò-
mica sobre el canal Xerta-
Sénia per saber quan s’ha
invertit en aquesta infraes-
tructura i quin pressupost
està pendent d'executar.  
La PDE té dubtes sobre el
finançament d’aquesta obra
que va començar el 2007 i
que té un pressupost d'uns
300 milions d'euros. 
Tant a la PDE com a UP els
sorprèn que la retallada
pressupostària de la
Generalitat no afecte el
Xerta-Sénia. 
A més, UP sosté que la crisi
econòmica que viu el sector
agrari impossibilitarà que els

pagesos es puguin fer
càrrec de les despeses que
comportarà la connexió
amb el canal i el consum
d'aigua. Un preu que serà de
3.000 euros per hectàrea
per connectar-se al reg i 12
cèntims d'euro per metre
cúbic d'aigua. 
En aquest sentit, la PDE i UP
insisteixen que el canal
Xerta-Sénia s'utilitzarà per
transvasar aigua al País
Valencià. 
A més, els pagesos es pre-
gunten què passarà amb els
pous que ja hi ha a l'àrea del
Xerta-Sénia. 
De moment, el delegat del
govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, ha
evitat pronunciar-se sobre la
petició de fer una auditoria.

PDE-UP vs XERTA-SÉNIA

“Ascrúpol” és un poemari
escrit pel rapitenc Jon Gras,
en català de l'Ebre. Un llibre
en essència independent
que busca arribar al possible
públic de manera alternativa.
Com diu el seu propi autor
"la veritat és que estic con-
tent per poder tirar endavant

aquest projecte, sense con-
tar en lo suport d'una empre-
sa editorial". 
Això sí, Gras no s'oblida de la
col·laboració de l'ajuntament
de la Ràpita i, també, del dis-
senyador Guillem Font, crea-
dor de la espectacular porta-
da.

No tinguis “Ascrúpol” val la pena!

El servei de Medi Ambient
de la Fiscalia de Tarragona
interposava el passat diven-
dres, una denúncia contra
el director de la central
nuclear d'Ascó I (Ribera
d'Ebre) del moment de la
fuita de partícules radioacti-
ves el novembre del 2007,
així com contra el cap de
Protecció Radiològica, el
cap d'Explotació i l'inspec-
tor resident de la planta, al
jutjat de Gandesa. 
La fiscalia considera que
els responsables van come-
tre presumptament un delic-
te contra la seguretat
col·lectiva per l'exposició a

radiacions, un delicte con-
tra el medi ambient, un
delicte contra els drets dels
treballadors i un delicte de
falsedat documental, que
podrien comportar penes
d'entre sis i setze anys de
presó, a banda de san-
cions. Després d'una inves-
tigació i una recopilació
d'informació de més de dos
anys, la Fiscalia de
Tarragona considera que hi
ha indicis i proves suficients
per interposar la denúncia
contra els màxims respon-
sables d'Ascó I en el
moment de la fuita radioac-
tiva.

Denuncien als màxims (i)responsables
d’Ascó per la fuita de 2007Una vegada enllestits els

forjats del nou equipament,
aquesta mateixa setmana
s'ha instal·lat la coberta de
fusta i es continua amb els
treballs per consolidar les
parets interiors. L'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, feia
aquest passat dimecres, 9
de febrer, una visita d'o-
bres avançant que el
Centre estarà finalitzat la
propera Setmana Santa. La
intervenció que s'està fent
a l'antic temple del barri del
Rastre, amb elements del
Renaixement i del Barroc,
té per objectiu consolidar i
reforçar els murs, pilastres
i capelles existents, crear
una nova estructura, fer els
tancaments, i construir

nous sostres i coberta. La
planta baixa l'ocuparan els
passos de les Confraries,
que s'instal·laran en les
diferents capelles. En un
primer nivell, utilitzant l'es-
pai de l'antic cor, s'ubicarà
una sala de projecció d'au-
diovisuals, mentre que la
segona planta estarà dedi-
cada a espai expositiu, on
podrem veure les vestes
de les confraries i altres
elements característics de
la Setmana Santa tortosi-
na. La superfície total cons-
truïda de l'equipament serà
de 692,35 m2. L'obra, que

es va adjudicar a l'empresa
Garcia Riera, S.L. per
925.557 euros sobre un
projecte de l'arquitecte
Tomàs Homedes, està
inclosa dins del Pla Integral

del Nucli Antic (PINCAT).
L'empresa urbanística
municipal GUMTSA gestio-

na el projecte. L'alcalde de
Tortosa , també, va aprofi-
tar per afirmar, que mal-
grat que l'obra ha sofert
alguns retards, els passos
de les confraries ja podran

sortir del Centre
d'Interpretació la propera
Setmana Santa. 

A partir de l’abril, els passos de Setmana Santa
de Tortosa es mostraran al públic

El nou Centre
d’Interpretació de la
Setmana Santa, cada
cop està més a prop de
ser un realitat. Aquest
equipament que s’ubi-
carà a l’antiga església
de Sant Antoni (s.XVII), a
hores d’ara en rehabilita-
ció, està concebut per
conservar i exposar els
passos de les confraries,
i al mateix temps, per
dotar d’un nou atractiu
turístic a la ciutat de
Tortosa.

REDACCIO

L’espai dedicat als cítrics i a la cuina
comptarà amb la col·laboració del cuiner,

Francesc López, del restaurant 
“Torreó de l’Indià”

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, realitza una visita d’obres al nou Centre d’Interpretació.
cedida

La taronja, el producte estrella de
la Fira del Cítric de Xerta

Una fira amb uns objectius molt clars, donar el màxim protagonisme a
la “Taronja de Xerta”, però també a la seva agricultura i el seu turisme

El Centre estarà enllestit a l’abril i té un doble
objectiu. D’una banda, conservar i exposar els
passos de Setmana Santa  i, també, ser un nou

atractiu turístic de la ciutat.

 



DIVENDRES 11
DE FEBRER

DE 201110
esportsdiarimés

ebre
www.mesebre.cat

Jordi Fabregat, tècnic de
l’Amposta, té clar que el pro-
per partit, davant del Gavà:
«és una altra final. Té conno-
tacions similars al del dia del
Masnou. Ens enfrontem a un
rival directe i, a més, neces-

sitem fer-nos forts a casa
per poder progressar. Així
mateix, buscarem refelectir
el joc amb un altre bon resul-
tat, un fet que seria molt im-

portant en la nostra situa-
ció».

La confiança de l’equip
passa per guanyar aquest
proper duel. I és que amb la

situació dels equips catalans
de la Segona B, cal conside-
rar les compensacions que
poden representar, enguany,
més descensos dels tres
que estan estipulats en el
pla de competicions. 

I els clubs catalans que
estan a hores d’ara a la part
alta de la taula de la Tercera
divisió, segons els entesos,
no generen moltes garanties
per poder pujar a la Segona
B, en el cas que acabin ju-
gant les promocions d’as-
cens. 
Per això, les opcions de con-
trarrestar els descensos
compensats, tot i que mai
sé sap, no en són moltes.

A més de Becerra i de Mo-
ha, és baixa per sanció el ca-
pità Gustavo Soriano. Sandu
tornarà després d’haver ju-
gat amb la selecció sub-21
de Moldavia, a Turquia.

L’Amposta va perdre diu-
menge passat al camp de la
Muntanyesa (1-0) en un duel
en el que potser mereixa
més però en el que no va po-
der reaccionar contra el con-
junt menys golejat del grup i
que, a la segona part, amb
l’1-0, va trobar-se com peix
a l’aigua, travant el joc i de-
fensant-se amb molta gent
per darrera de la pilota.

En el partit de diumenge
vinent, contra el Gavà, po-
dran debutar a l’estadi d’Am-
posta els dos darrers fitxat-
ges, Narvaez i Víctor Del
Canto. 

Una altra final

L’Amposta rebrà diu-
menge (17 h), el Gavà,
en un altre duel amb
doble valor de punts en
la lluita per sortir de la
zona compromesa de la
taula. No es pot fallar,
com en el darrer partit
a casa contra el Mas-
nou. Gustavo, sancio-
nat, serà baixa per a
l’equip de Jordi Fabre-
gat en aquesta propera
jornada.

TERCERA DIVISIÓ

L’Amposta, catorzè amb 27 punts, rebrà el Gavà, dotzè, amb 29

M.V.

L’Ascó rebrà la Pobla de
Mafumet diumenge 12 hores.
Es pot dir que el partit ja gene-
ra molta obligació pels de la
Ribera que es troben en zona
de descens i que ja no poden
perdre més pistonada. I més,
com hem dit en les noticia de
la part superior, recordant que
hi haurà compensacions amb
descensos catalans de la Se-
gona B. El partit, com en el
cas de l’Amposta i com ho se-
ran els propers de l’Ascó, és

una final. I perquè les jornades
següents també ho siguin, pri-
mer s’ha de guanyar aquesta,
contra la Pobla que lluita per
acostar-se a les places de pro-
moció. 

L’Ascó va deixar perdre una
ocasió de poder guanyar fora
de casa, diumenge passat, al
camp del cuer, el Premià, on
va fer el 0-1, gol de José Ra-
mon, però on va cedir a la re-
presa, 2-1. L’apatia en mo-
ments puntuals i decisions

arbitrals com la jugada de gol
a Mohe a darrera hora van in-
fluir. Juan Antonio i Albert van
debutar. Per diumenge, contra
la Pobla, és baixa Luis Garcia
sancionat. Tornarà el porter
Felip.

Guanyar o guanyar
Al FC Ascó no li queda altra per tenir opcions de permanència

TERCERA DIVISIO

La Rapitenca jugarà diumen-
ge a casa (12 h), contra el
San Cristobal. Va rebre el
comunicat ahir a la nit. Per
tant, després del recurs rapi-
tenc, el comitè d’Apel.lació
ha tret la sanció al camp.
Però no la dels jugadors.
Sergi Grau (5), Mario, Hugo i
Parra (3) hauran de complir
aquesta sanció. En qualsevol
cas, ara ja serà d’un partit
menys, el de diumenge a
Guíxols en el que la
Rapitenca va remuntar, amb

gols de Puig i de Callarisa -
dos dels més destacats-
però que va veure com en
els darrers minuts el conjunt
gironí capgirava el marcador
deixant-lo amb el 3-2. Va ser
un pas enrera important per
les aspiracions d’una
Rapitenca que només ha
sumat un triomf en les cinc
jornades disputades fins ara
en el 2011. La resta, tres
derrotes i un empat. La ter-
cera plaça queda un xic més
lluny. 

Però encara hi ha temps. I
també plantilla, tot i la desfe-
ta per les sancions.  Ha d’ha-
ver resposta i oblidar aques-
ta adversitat. El club ha
agrait les facilitats trobades
per poder jugar a la
Fanecada, en el cas d’haver-
ho necessitat.
Ha quedat en un advertiment
de tancament si hi ha un
altre dia incidències.
La veritat és que Bastida
Torres es va lluir en aquella
jornada. 

La Rapitenca jugarà a casa
Rebrà el San Cristóbal, diumenge 12 hores

APEL.LACIÓ AIXECA EL CASTIG DEL CAMP, PERO NO TRAU PARTITS ALS JUGADORS

Gustavo, sancionat, serà baixa diumenge vinent.
EBRESPORTIU

Una acció d’un partit de l’Ascó, d’aquesta temporada.
IRIS SOLÀ

El Tortosa va empatar diu-
menge passat contra el
Vilassar (0-0). Un punt que es
pot considerar positiu si es
té en compte l’entitat del
rival. No obstant, potser va
saber a poc si es recorda
que els roigiblancs van jugar
més de 60 minuts amb supe-
rioritat per l’expulsió del visi-
tant Dani.
El conjunt ebrenc va dominar
i va obrir el camp, tenint
nombroses arribades, però
no va poder batre a Rafa, del

Vilassar, un gran porter. 
La insistència es va accen-
tuar a la segona meitat però,
tot i els intents, el gol no va
arribar. I al final, 0-0.
Una nova jornada sense
guanyar a casa i ja en van
quatre. I el Tortosa, que va
fer un gran pas amb el triomf
a la Iberiana, torna a estar
més prop de la zona de des-
cens, amb els resultats de la
jornada. Per tant, la situació
segueix complicada. En la
jornada vinent, visita el

Peralada, sisè classificat.
Joan, sancionat, serà baixa
com els lesionats Roda i
Marc. Alex Clua està més
recuperat. Iku ha demanat la
baixa, per incompatibilitat
dela feina amb els entrena-
ments i l’ha rebuda (vegeu
plana 11). 

El Tortosa visita el Peralada
Serà diumenge a les 17 hores

PRIMERA CATALANA

Diumenge rebrà a la Pobla
(12 h), després de perdre
al camp del cuer Premià 

Rival

A més de Becerra i de
Moha, l’Amposta tindrà

la baixa de Gustavo,
sancionat

Sanció

La familia és molt impor-
tant en tots els àmbits. I so-
bre tot ho és per als direc-
tius. I també, encara que
majoritariament tenen una
contraprestació econòmica,
per a tècnics i jugadors.
Però, en general, s’ha de des-
tacar la  paciència que arri-
ben a tenir les esposes o nú-
vies per aguantar un marit
directiu, i més si no els agra-
da el futbol. Sé el complicat
que és conviure per la famila
quan et dediques tantes ho-
res al futbol, havent-ho de
compaginar amb la feina.

Ha d’haver-hi molta pacièn-
cia, entesa i també amor... i
és que, si no existeix tot això,
els conflictes familiars poden
ser constants. Perquè, a
més, una cosa va lligada en
l’altra i els estats d’ànim i els
problemes, i també les derro-
tes, es porten després a ca-
sa.

Bé, aquesta ha estat la in-
troducció. Però és que enca-
ra queda la segona part: els
partits per la televisió. Més
conflicte a les llars. «Sempre
futbol i més futbol. No saps
fer res més!. Només penses
amb això. Anar als entrena-
ments, als partits, a les reu-
nions...al bar a veure el Barça
i, arribes a casa, i més futbol
encara!». Això podria ser, su-
posadament, un comentari
d’una esposa al marit direc-
tiu. O al marit tècnic. O al nu-
vi jugador. Fa poc un com-
pany em va dir que no havia
pogut veure el programa que
faig a Canal TE «perquè la do-
na volia mirar la pel.lícula». Ei,
hem de trobar un equilibri!!!!.
Entenc que es fan massa sa-
crificis però el meu programa
s’ha de deixar veure sem-
pre...

La família i el
futbol

L’opinió de Michel

Iku ha demanat la baixa i
torna a la UE Jesús i

Maria

Baixa
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El Gandesa va guanyar l’Ampolla (1-0) en un duel entre dos ri-
vals directes en la lluita per fugir de la zona compromesa. I els
gandesans van endur-se tres punts d’or, a més de mantenir el
golaverage a favor. Va ser gràcies a un gol de Magdaleno, ja
en els darrers minuts. D’aquesta manera, l’equip que entrena
Enrique Aleixendri ha sumat dues victòries seguides a casa en
dos partits en els que no ha rebut cap gol. L’Ampolla, per la
seua part, segueix sense marcar-ne cap en les últimes quatre
setmanes (ja són 360 minuts). Es cert també que ha jugat tres
d’aquests quatre partits fora de casa. Paco Gilabert, president
de l’Ampolla, declarava que «a la primera meitat, el Gandesa
ens va superar i hagués pogut marcar. A la represa el partit va
igualar-se, sent més obert. La seua victòria és justa». 

Un gol de Magdaleno impulsa el
Gandesa i allarga la sequera ampollera

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar va golejar el filial del Nàstic (4-1) en un partit sense mol-
ta història. La conclusió del mateix fou que els de Chiqui van fer
un altre pas endavant en la seua trajectòria ascendent. Ja fa nou
jonades que no perden i han guanyat en les cinc últimes. Per això
han recuperat la cinquena plaça de la taula, camí de repetir la se-
gona volta de la lliga passada quan va acabar en tercer lloc. Ha
costat arribar fins aquí. Van haver-hi, en alguns moments, dubtes
quan es questionava la feina feta. Però amb temps i amb perse-
verància, els canareus tornen a estar on mereixen. L’efectivitat a
casa ha estat clau. Ha jugat a la Fanecada en set de les darrers
nou jornades. Oscar (2), Toni i Adrià van marcar els gols per a l’Al-
canar que diumenge visita el CD la Cava, un partit  interessant en
la lluita dels dos equips per perfeccionar la seua classificació. 

L’Alcanar ha guanyat els darrers cinc
partits i no ha perdut en els últims nou

El Cata perdona al primer temps i al
segon topa amb el criteri de Canovaca

PRIMERA REGIONALPRIMERA REGIONAL

Dimarts, al programa esportiu
de Canal TE, vam informar
que el Jesús i Maria tindria una
novetat aquesta setmana. Un
fitxatge que potenciaria la
plantilla. I avui ja es pot fer ofi-
cial perquè ahir el matí el Tor-
tosa va fer oficial la baixa d’I-
ku. I ja ha fitxat amb el Jesús i
Maria. Per motius laborals que
li impedien compatibilitzar els
horaris d’entrenament a Torto-

sa, Iku va parlar amb la junta
del Tortosa i aquesta, segons
el comunicat que ha efectuat,
va entendre-ho. Iku, d’aquesta
manera, tornarà a jugar a ca-
sa. Coneix el seu club i l’equip
i diumenge podria debutar.

Un gran fitxatge per al Je-
sús i Maria, equip que és ter-
cer a la Primera regional des-
prés de vèncer diumenge
l’Ulldecona, amb gols d’Abde-

lassis i de Geira, que s’enfron-
tava al seu exequip. Alin va re-
dur distàncies per al conjunt
del Montsià, ja en els darrers
minuts (2-1).

Es un punt i seguit en la rat-
xa històrica del club de l’Aube
que ja porta onze jornades
sense perdre (8 victòries) i
que en les darreres disset, no-
més ha perdut una confronta-
ció. 

I el Valls encara l’ha de visi-
tar. Per tant, opcions per po-
der progresar més encara en
aquesta lliga de somni pels
roigiblancs. 

Iku torna al Jesús i Maria
Els de Torres, tercers, visiten l’Aldeana diumenge

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va perdre
contra el segon classificat, el
Cerdanyola (2-4). El partit va
començar bé per als de Bítem
que van aplicar el planteja-
ment i van imposar-se a un ri-
val especulatiu. I així va arribar
el gol de Sergio Ruiz. Però va
ser a partir d’aquell instant
quan el Cerdanyola va ser fe-

rotge. Sí, i efectiu. Va transfor-
mar la seua primera possibili-
tat i va canviar la direcció del
partit. Els de Nacho van per-
dre la cohesió dels primers
minuts. L’1-2, als primers mi-
nuts de la represa, va fer més
mal. El Cerdanyola, pràctic i
resolutiu, va tirar d’ofici. I el Bí-
tem no va saber sortir-se’n. Va

intentar-ho però amb desordre
i amb un joc massa directe.
L’1-3 va decidir i, malgrat el
gol de Sergio (2-3), la sentèn-
cia arribaria amb el 2-4. No ha
de ser un pas enrera. La il.lu-
sió ha d’estar intacta. Unica-
ment, cal millorar en l’aspecte
defensiu. Tornen a ser molts
els gols rebuts.   

El Cerdanyola frena la ratxa del
Remolins-Bítem

Malgrat això, segueix en zona d’ascens

PREFERENT

El Roquetenc va vèncer el Cer-
vera (3-1) i referma la seua mi-
llora a casa, on ha guanyat els
dos darrers partits. Tot i les bai-
xes que van suposar la presèn-
cia d’un jugador del filial com a
titular, va saber refer-se del gol
rebut i que davant tenia a una
de les revelacions, el Cervera.
Un gol abans del descans i un

altre a l’inici de la represa van
ser el reflex de la bona feina
d’un Roquetenc que ara troba
amb resultats la resposta a les
seues possibilitats. El Cervera
va intentar-ho però en aquesta
ocasió els gols claus estaven
del costat roquetenc. Així,
acostumats a un empat visitant
en temps afegit, va ser el con-

junt de Camarero qui va senten-
ciar a darrera hora amb el 3-1.
Destacar els dos gols de De la
Torre, i les assistències de Vila-
nova. Es confia en recuperar
aviat a Brigi, Vilanova i Barrufet.
El davanter ha renunciat a la
nòmina mentre ha estat lesio-
nat. Un fet que el dignifica i que
cal ressaltar.  

La millor versió del Roquetenc va
ser contra el Cervera 

El president Joan Alegret anuncia que «en principi, no hi ha previst fitxar»

PREFERENT

El Catalònia va perdre contra el líder (2-3). Però no ho mereixia. De
res serveix això. No obstant, va ser cert. Al primer temps, els jesu-
sencs van estar molt ben posats i van tenir al seu referent, el pichi-
chi del grup, Aleix, com al depredador que caça la pilota que pot
significar el gol. I així va ser. Malgrat això, el problema fou que el
Camp Clar va trobar respostes. En dues accions ben elaborades i
en les que els locals van tenir desajustos defensius, va arribar l’em-
pat. D’aquesta manera, el líder va poder empatar i, a l’inici de la re-
presa, amb una falta, va marcar el 2-3. Manca d’atenció defensiva
en la jugada. Llavors, el Camp Clar va fer el que li convenia i tam-
bé va aparèixer l’àrbitre Canovaca que, amb el seu criteri, va ajudar
a crispar al conjunt local. L’empat no va arribar i, d’aquesta forma,
es frena l’impuls jesusenc. Més punts volen de la Santa Creu. 

Comença el compte enrera i cal estar
pendent del que passa a la Preferent

SEGONA I TERCERA CATALANA

Es any de reestructuració. Sí, i per això, segons el Pla de Com-
peticions, a  la Primera regional, el campió pujarà directe a la Pri-
mera catalana. I els equips que acabin de la segona a la dotze-
na plaça, jugaran a la Segona catalana la temporada vinent. Per
tant, els que ocupin al final de la lliga les places 13, 14, 15, 16,
17 i 18 passaran a la Tercera catalana. Però hi ha una amenaça
amb les compensacions. O sigui, si no puja cap equip de Tarra-
gona de la Preferent (n’hi ha sis) a la Primera catalana, caldrà
comptar amb dos equips més que passaran de la Primera regio-
nal a la Tercera catalana (els classificats en la 11ena. i la 12 ena.
plaça). Si en puja un a Primera catalana, només serà el dotzè de
1a. regional qui es veurà afectat. I si en pugen dos, tot quedarà
com estava establert (més informació a la plana 14). 

Raül Lucha ja és nou 
jugador del Valls

PRIMERA REGIONAL 

Raül Lucha, fins ara a l’Amposta, ha fitxat pel Valls, tal com
vam anunciar la setmana passada. En aquesta, ja és oficial.
Lucha es va formar al Santes Creus i va jugar també amb el
Vinaròs i el Tàrrega, abans d’anar a l’Amposta on ha estat du-
rant set temporades, fins fa unes setmanes.
No fitxarà el seu germà Jose, tal com s’havia pogut especular.
L’amistat amb Cazorla, tal com vam informar, ha estat impor-
tant perquè l’exjugador de l’Amposta fitxi amb el Valls, quan
havia tingut altres ofertes de la Primera regional.
El conjunt de Josep Maria Català, tècnic que amb els darrers

resultats ha esvait els rumors que hi havia sobre el seu càrrec,
va golejar l’Ulldecona i diumenge visita el Cambrils. 

L’Aldeana rebrà diumenge el 
Jesús i Maria, en el derbi 

PRIMERA REGIONAL

El Valls no va tenir pietat de l’Aldeana i va explotar fent-li sis gols,
en el retorn de Cazorla al Vilar. Per cert, el davanter vallenc va
fer-ne dos diumenge. L’Aldeana es presentava al camp del se-
gon classificat amb il.lusió pels darrers resultats i amb la inten-
ció de poder refermar la millora. No obstant, no va tenir opció i
va caure. Tot i que el resultat final fa mal, està clar que no era
un duel de la lliga de l’equip aldeà. Com tampoc ho serà el pro-
per, contra el tercer, el Jesús i Maria. Malgrat això, la il.lusió no
s’ha perdut i els d’Hilario lluitaran per posar-li les coses compli-
cades al Chelsea ebrenc. Cal destacar la integració dels juga-
dors fitxats durant la primera volta per l’Aldeana: Nanà, Kevin i
Kofi. Estan adaptats i identificats amb el club. Alex (Rapitenca B)
podria fitxar en breu per l’Aldeana. 

La Sénia i la Cava ofereixen el partit
boig de la temporada

PRIMERA REGIONAL

La Cava va guanyar a la Sénia (4-5) en un derbi apassionant. Es cu-
riós que els seniencs van marcar, en un partit, gairebé la meitat dels
gols que havien fet fins diumenge. La Cava, que necessitava guan-
yar per recuperar confiança i per esvair dubtes amb les incorpora-
cions efectuades, va acomodar-se amb el 0-3. La Sénia va entrar
en la confrontació amb el 2-3. El 2-4 semblava que sentenciava
però el duel estava trencat i obert. 3-4, 3-5 i el 4-5 va ajustar un fi-
nal d’un partit en què tots dos equips van protestar decisions arbi-
trals. La Sénia queda lluny de salvació. La Cava agafa aire. Ha fitxat
però entre les baixes donades i jugadors que no han seguit, n’ha so-
fert deu. Un jugador podria tornar. Jaime, lesionat, fou baixa i és
dubte per diumenge. Els exroquetencs Lluís (3) i Pau (2) van mar-
car. Vilarroya (2), Enric i Jordan van fer-ho pels locals. 

Iku tornarà a jugar amb el J. i Maria.

CANAL TE
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50 anys dedicat al futbol d'aquestes
comarques. El seu nom, Joaquin
Roda. Fa unes setmanes, va anar a un
camp de futbol visitant, va traure el
seu carnet i van dir-li a la porta: «no el
tragui, ja el coneixem». Qui no coneix
a Joaquin Roda, una de les ànimes de
la UE Remolins-Bítem. Als anys seixan-
ta i amb 16 anys, ja fou l’organitzador
de partits amistosos que disputaven
jugadors de Tortosa i rodalies en l’è-
poca d’estiu amb l’equip ‘Penya Toha’. El pagament als juga-
dors era un berenar.
L’any 1969 va nèixer la UE Remolins, en futbol base, i ell va
entrar com a directiu. I en 1975 va crear-se l’amateur i en
1981 va assolir l’ascens a la Segona regional amb l’equip bate-
jat com el Cosmos Remolins amb 144 gols i jugadors mítics
com Amadeo de l’Ametlla, Miguel Alegre, Dani o Rodri, entre
altres. L’any 1986, el president Paco Also, que portava set
anys al càrrec, va deixar la presidència, però continua com a
vicepresident fins la data d’avui. Llavors va agafar les rendes
Joaquin Roda, una presidència que és d’autèntic rècord. No
obstant, el guines d’aquest club el té Paco Also que és el
Director Esportiu del futbol base des de 1975. Gairebé 40
anys al càrrec. Al tàndem Roda-Also, que han estat els Nuñez-
Gaspar, se li afegeixen directius com Alvaro Audí i Paco
Pulgarin, persones molt importants en l’estructura de l’entitat.
El Remolins és conegut per ser el creador del Torneig
Marianao Toha que des de 1973 se celebra i que porta 38 edi-
cions i és un dels tornejos més veterans de Catalunya, amb
equips de primera línia: Vila-real, Barça, València o Castelló han
participat junt amb l’invitat de cada temporada, el Tortosa, que
va tenir a les seues files a Toha, jugador que ens va deixar el
6 de gener de l’any 53, la nit després del partit contra l’Arenas
de Saragossa. 
El Remolins jugava al camp de Tortosa fins que arriba la fusió,
el 1987, amb la localitat veïna, Bítem. Llavors, es juga al camp
de Bítem que l’any 88 va ser de gespa natural i ara en fa qua-
tre en disposa d’artificial. El nou equip Remolins-Bítem és fruit
de la única fusió d’aquestes comarques. Ningú donava un
duro. Però es va consolidar a la Primera regional i la tempora-
da passada va assolir la fita històrica de poder jugar a la
Preferent. Com és possible que un club tingui un president
durant 26 anys? Un director esportiu durant quatre décades
que, a més, és el delegat del primer equip?. Quina ha estat la
recepta?. Doncs, «un club és com una empresa; i la bona ges-
tió i administració són claus». Així mateix, disposa d’un filial i,
en general, trauen diners d’on faci falta, generant recursos. A
les festes de Tortosa fa 25 anys que regenten la Barra
Tortosina, fan loteria cada mes i també ingressen el que pot
sobrar de l’organització del Toha. Un president que, segons ell,
el seu mandat ha estat «de suor i també llàgrimes però amb
més satisfaccions que moments dolents». El seu lema, «l’es-
portivitat. Si un equip guanya s’ha de felicitar; no posem excu-
ses amb l’arbitratge pel resultat. Es un esport en el que no
poden guanyar els dos i cal saber perdre i guanyar. No som
dels que ens agrada guanyar un partit als despatxos». Sobre
el gran nombre de jugadors que han passat pel club, Roda fa
la següent valoració: «hi ha ocasions que els jugadors cars són
els barats. Vam tenir vuit anys a Antonio Morales, que era el
que més cobrava ja que venia del Tortosa i de ser un profes-
sional. No va faltar mai a un partit, professionalitat màxima».
La seua filosofia de club està clara: «sempre ens agrada com-
plir amb el pactat. Ens agrada mirar a la cara i per això s’ha de
pagar tots els mesos. La nostra virtut més gran és la serietat
i l’honestedat i som un club amb una gran imatge i amb molta
personalitat. Sino podem complir, no donem la paraula. Ha de
ser la base en la vida, en general, i en aquest cas en una ges-
tió esportiva». Ha fet de tot en aquest club, des d‘anar a bus-
car unes botes a Jesús, una nit a peu perquè un jugador no en
tenia: «45 minuts d’anada i també de tornada. Eren els anys 70
i no tenia ni cotxe». Avui aquest article està dedicat a una per-
sona que se’l mereix. Aquestes línies i moltes més. Diu que es
retira. Fa anys que ho diu. Està prejubilat als seus 64 anys i el
seu company Paco Also també està prop. Però són com dos
nens que viuen el futbol del seu club, amb directius modelics i
sense els que no podrien tirar endavant. Cada temporada por-
ten al Remolins-Bítem al més alt. Van aconseguir la única fusió
d’aquestes comarques, han assolit cada temporada tenir
superàvit o complir amb el pressupost. I és que quan un direc-
tiu neix als 16 anys, amb entusisame i amb una gran visió
comercial que porta als gens Joaquin Roda els èxits han d’es-
tar assegurats. Al Remolins-Bítem corren bons temps. I un dels
secrets és la seua directiva, de molta casta i amb exemples a
seguir: Joaquin Roda, Paco Also i també Alvaro Audí. 

Joaquin Roda, 50 anys de futbol
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92

Archi va avançar el Perelló en el marcador en un primer temps
en què els de Capera van estar més ben posats. Però a la repre-
sa, Oscar Magrinyà, de penal, i Oscar Camarero van signar la re-
muntada per als ampostins. Eren tres punts d’or per tenir op-
cions d’allunyar-se de la zona complicada de la taula. I els va
sumar l’Amposta. Harri i Robert, ara a la banqueta de l’Amposta,
van enfrontar-se al seu exequip. El Corbera, per la seua part, és
un dels equips més brillants com a local. Però li mancava guan-
yar fora. I va fer-ho diumenge al camp del cuer Masdenverge (1-
3). Ivan, Ruben i Edu van aconseguir els gols de l’equip de Rins
que ara és nové. Cal considerar que a la Segona regional, qua-
tre equips passen a Quarta catalana, i que s’han d’afegir compen-
sacions de conjunts ebrencs que baixen de Primera regional. 

L’Amposta remunta contra el Perelló i el
Corbera ja guanya fora de casa

SEGONA REGIONAL

El Sant Jaume, amb gols d’Abraham (psicològic) i de Motes, va
superar la Cava B (2-0) i, tot i les baixes, es manté ferm en el
liderat. El Tivenys no va fallar a la Torre (0-6) i és segon amb
més avantatge. Eladi (2), Carlos, Amador, Sorribes i Joan
Miquel van marcar. El Godall va cedir un empat contra l’Atlas,
un dels conjunts més en forma. Un partit incert i ajustat i que
va tenir de tot (polèmica, emoció...) i que va acabar 1-1. Un
punt que no satisfà a cap dels dos. El Benissanet guanyava 3-
0 però va adormir-se i l’Ulldecona, amb gols d’Amado, va estar
a punt de sorpendre’l. Al final, 3-2. I derrota dura del Cata a
l’Aldea (4-3). Una derrota que allunya als de De la Vega de la
part alta. Demà s’ho jugaran tot amb el Benissanet. Per últim,
dir que el Benissanet es va refer contra la Galera (4-0). 

El líder Sant Jaume i el Tivenys
marquen distàncies 

TERCERA REGIONAL

El Benifallet, després d’haver perdut els tres darrers partits, veu
minvada la seua proposta de reacció per sortir de les places que
conduiran a la Quarta catalana. L’Horta, en canvi, amb un bona
resposta en el que portem d’any, s’està allunyant de la zona com-
promesa. Diumenge, els de Chema van guanyar 0-3 a Benifallet
en un partit en el que els locals van queixar-se per les decisions
del col.legiat, sobre tot de dues. Una fou quan no va xiular un pe-
nal que els benifalletencs van considerar que havia existit amb el
0-. I, posteriorment, creuen que el 0-2 va estar precedit de fora
de joc. Isaac tornava al seu poble i va marcar sense celebrar-ho.
Jordi Prats, recuperat (es nota), va fer els altres. Amb el Benifallet
va tornar Juan Diego, després d’estar a la Cava i a l’Aldeana. 

El Benifallet, amb qui va debutar Juan
Diego en el retorn, perd amb l’Horta

SEGONA REGIONAL

El Deltebre va vèncer el filial de l’Alcanar (2-0) amb gols dels
seus referents ofensius. Borrell i Souphine. Els de Mario Maza
es van refer del cop anímic sofert al camp del Maella, contra el
Batea, i van recuperar-se amb un triomf que els manté en la llui-
ta oberta que existeix per la segona plaça de la taula. El Vilal-
ba, amb recital del veterà àrbitre, Quirós, principalment al
primer temps, va remuntar (gols d’Abdul) contra el Flix,
equip que va avançar-se per mitjà d’Andreu Peral. A la repre-
sa, els de Gaspar van remuntar davant d’un Flix necessitat i
que no pot trobar el punt d’inflexió per allunyar-se de la zo-
na delicada de la taula. El Vilalba fa història. Ha guanyat sis
dels darrers set partits i segueix a la part alta de la taula.  

El Deltebre no perdona i el Vilalba
segueix fent història

SEGONA REGIONAL

Ja sabem que és un any de
reestructuració i que de la
Segona regional només puja
el campió a la Segona cata-
lana, gràcies a una petició
de la delegació ebrenca per
modificar el pla de competi-
cions. I és que, en principi,
segons fonts d’aquesta, no
estava contemplat.
Doncs bé, en el grup
ebrenc, aquesta circumstàn-
cia, amb l’Olímpic distanciat
a la taula, comporta que la

segona plaça, més interes-
sant que mai, pugui perdre
al.licients. No obstant,
podria ser que si que en tin-
gués. 
I és que aquesta setmana,
fent els càlculs pertinents,
ens hem adonat que el
segon classificat pot tenir
premi amb un ascens com-
pensat.
A veure, si pugen tres equips
tarragonins de Preferent a
Primera catalana, de la

Preferent en quedaran tres
per passar a la Segona cata-
lana. Aquests tres s’afegiran
als onze que ja queden per
haver acabat de la posició
2a. a la 12a. a la Primera
regional d’enguany. S’han de
sumar tres equips més que
seran els campions dels tres
grups tarragonins de
Segona regional. Per tant,
en falta un per als 18. I si es
dóna aquest plantejament,
aquest equip serà el millor

segon dels tres grups tarra-
gonins de Segona regional. 
A hores d’ara, el millor
segon té 46 punts. El segon
ebrenc (amb empat a punts
dos conjunts) en té 40. 
La lluita, passi el que passi,
pot tenir més emoció a par-
tir d’ara. S’han de sumar el
màxim nombre de punts.

Més Ebre informa de l’al.licient de la segona
plaça: potser d’ascens a Segona catalana

La lluita, a partir d’ara, ha de ser més interessant per més equips

SEGONA REGIONAL

Si pugen tres equips
tarragonins de Preferent
a la Primera catalana, a
la vegada, pujarà a
Segona el millor segon
dels tres grups de la
Segona regional.

Condició

El líder l’Olímpic va desfer-
se amb contundència del
Roquetenc (8-1). Agustí,
amb quatre gols, i Jacob,
amb tres, van ser els killers
mentre que Alex va fer l’al-
tre gol. L’Olímpic manté els
onze punts d’avantatge. 
El Pinell va haver de patir
contra un Batea que va
estar dins de la confronta-
ció fins el final (2-1). Una

part per cada equip. La pri-
mera dels locals, amb gols
de Sergi i de Ramon, i la
segona del Batea que va
reduir distàncies amb el
d’Abdul. El Pinell, amb el
triomf, signa una trajectòria
històrica, amb cinc victò-
ries seguides. Es segon.
L’Ametlla va vèncer el
Santa Bàrbara (2-1) en un
duel en què els caleros,

potser minvats per les fes-
tes, no van estar a l’alçada
habitual. I el Santa Bàrbara
va perdonar. I va acabar
pagant-ho. Angel i Sam van
ser més efectius i, tot i el
gol del visitant Mulet, els
tres punts van quedar-se a
casa en el partit de lliga de
la Candelera. L’Ametlla,
amb tres triomfs seguits,
està amb igualtat de punts

que el Pinell, en la segona
plaça. El Móra la Nova va
guanyar el Camarles (4-2)
en un partit en què els visi-
tants van acabar ”indig-
nats” per l’actuació de l’àr-
bitre (vegeu plana 2). Els de
Barbosa, que es van
avançar en el marcador en
dues ocasions, amb els
gols de Marc Prades, van
quedar-se amb nou al minut
60 amb el 2-2. El Móra la
Nova acabaria sentenciant.
El pichichi Magí va fer dos
gols, Soriano i Raül els
altres. 

El Pinell, l’equip més en forma
25 punts de 27 i cinc triomfs seguits. Es segon, empatat amb la Cala

SEGONA REGIONAL. ELS DE LIZASO, L’AMETLLA, MORA LA NOVA, DELTEBRE I VILALBA NO CEDEIXEN
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Alcanar-Pinell (17 h)
RoquetencMasdenverge (16.30 h)

diumenge
Corbera-Benifallet (16 h)

Horta-M. Nova (16 h)
Camarles-Ametlla (16 h)

S. Bàrbara-Deltebre (16 h) 
Batea-Vilalba (16 h)
Flix-Amposta (16 h)

Perelló-Olímpic (15.45 h)

RESULTATS
20a jornada Segona regional

Ametlla-S. Bàrbara 2-1

Móra la Nova-Camarles 4-2

Masdenverge-Corbera 1-3

Vilalba-Flix 2-1

Benifallet-Horta 0-3

Pinell-Batea 2-1

Amposta-Perelló 2-1

Deltebre-Alcanar 2-0

Olímpic-Roquetenc 8-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 20 52 15 51

2. Pinell 20 50 21 40

3. Ametlla 20 41 22 40

4. Móra Nova 20 40 24 38

5. Deltebre 20 32 17 38

6. Vilalba 20 35 28 37

7. Camarles 20 40 30 33

8. Horta 20 35 24 32

9. Corbera 20 32 39 32

10. S. Bàrbara 20 44 33 31

11. Batea 20 31 41 25

12. Perelló 20 35 37 24

13. Amposta 20 24 30 23

14. Benifallet 20 27 45 16

15. Roquetenc 20 21 58 14

16. Flix 20 17 36 13

17. Alcanar 20 16 37 11

18. Masdenverge 20 15 50 7

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Ulldecona-Godall (17.30 h)
R. Bítem-Ginestar (16 h)
Campredó-Tivenys (17 h)

diumenge
Atlas-Tortosa (17 h)

Arnes-Sant Jaume (16 h)
La Cava-Jesús i Maria (14.45 h)
La Galera-Torre Espanyol (16 h) 

Rasquera-Aldeana (15.45 h)
Catalònia-Benissanet (19 h)

RESULTATS
20a jornada Tercera regional

Tivissa-Arnes 1-2

Jesús i Maria-Rem. Bítem 0-5

Campredó-Rasquera 1-0

Godall-Atlas 1-1

Sant Jaume-la Cava 2-0

Torre Espanyol-Tivenys 0-6

Ginestar-la Galera 4-0

Benissanet-Ulldecona 3-2

Aldeana-Catalònia 4-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 20 59 16 53

2. Tivenys 20 61 16 46

3. Godall 20 52 30 43

4. Benissanet 20 36 21 42

5. Catalònia 20 41 23 34

6. Atlas 20 30 23 34

7. Rem. Bítem 20 38 28 33

8. Ginestar 20 41 31 31

9. la Galera 20 39 39 30

10. Campredó 20 34 34 29

11. Arnes 20 32 35 28

12. Ulldecona 20 51 42 26

13. J. i Maria 20 28 51 21

14. Rasquera 20 34 40 16

15. Aldeana 20 23 54 16

16. Tivissa 20 26 56 13

17. la Cava 20 19 37 13

18. Torre Espanyol 20 8 76 4

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Camp Clar-Cambrils U (17 h)
Torredem.-Gandesa (16.30 h)

diumenge
Ampolla-Salou (16h)

Canonja-Calafell (11.45 h)
Cambrils-Valls (17 h)

Aldeana-J. i Maria(16.30 h)
Ulldecona-la Sénia (16.15h)
La Cava-Alcanar (16.45 h)
Nàstic-Catalònia (12.30 h)

RESULTATS

20a jornada, Prim. regional

Calafell-Cambrils 0-0

Cambrils U-Torredem. 1-2

Alcanar-Nàstic 4-1

la Sénia-la Cava 4-5

Catalònia-Camp Clar 2-3

Gandesa-Ampolla 1-0

Jesús i Ma-Ulldecona 2-1

Salou-Canonja 1-2

Valls-Aldeana 6-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 20 41 20 47

2. Valls 20 42 17 43

3. Jesús i Maria 20 42 28 38

4. Calafell 20 35 22 35

5. Alcanar 20 31 23 35

6. Canonja 20 31 20 33

7. Cambrils 20 27 23 32

8. Catalònia 20 41 29 31

9. la Cava 20 32 30 31

10. Torredembarra 20 38 30 30

11. Gandesa 20 28 34 25

12. Ampolla 20 22 29 22

13. Cambrils U 20 25 30 19

14. Salou 20 28 36 19

15. la Sénia 20 17 31 17

16. Ulldecona 20 29 50 16

17. Nàstic 20 17 37 14

18. Aldeana 20 19 56 13

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 

Organyà-Torreforta

P.Cases-Roquetenc(dis 16.15h) 

Cervera-Júpiter

Reddis-Mollerussa

Barceloneta-St. Ildefons

Viladecans-R. Bítem (diu 12h)

Cerdanyola-Alcarràs

Marianao-Vista Alegre

Catllar-Morell

RESULTATS

20a jornada, Reg. preferent

Alcarràs-Marianao 2-1

Roquetenc-Cervera 3-1

Torreforta-P. Cases 1-1

Júpiter-Reddis 2-1

S. Ildefons-Viladecans 1-2

Mollerussa-Barceloneta 1-0

V. Alegre-Catllar  2-1

R. Bítem-Cerdanyola 2-4

Morell-Organyà 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre 20 39 22 43

2. Cerdanyola 20 44 25 40

3. Viladecans 20 25 20 33

4. Torreforta 20 37 24 32

5. R. Bítem 20 40 42 32

6. Júpiter 20 27 21 31

7. Cervera 20 27 25 31

8. Reddis 20 36 29 30

9. Alcarràs 20 25 22 29

10. P. Cases 20 26 22 28

11. Morell 20 24 22 27

12. S. Ildefons 20 21 26 25

13. Mollerussa 20 17 31 22

14. Roquetenc 20 23 28 21

15. Organyà 20 22 37 21

16. Marianao 20 27 39 20

17. Barceloneta 20 23 29 17

18. Catllar 20 25 44 16

Regional preferent

Raül Lucha, amb l’Amposta, en el partit contra l’Espanyol B.
EBRESPORTIU

Els
resultats

de la
jornada

Raül Lucha, exjugador de
l’Amposta, ha fitxat amb el

Valls, tal com vam
informar la setmana

passada.

Fitxatge
PRÒXIMA JORNADA  

Amposta-Gavà (diu 17 h)
Masnou-Prat

Palamós-Vilanova
Llagostera-Balaguer
Vilafranca-Terrassa

Reus-Premià
Ascó-Pobla Mafumet (diu 12 h)

Manlleu-Europa
Cornellà-Espanyol

Castelldefels-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 24 14 5 5 29 19 47
2. Llagostera 24 14 4 6 32 21 46
3. Cornellà 24 12 5 7 38 23 41
4. Europa 24 11 7 6 34 26 40
5. Pobla Mafumet 24 11 6 7 29 22 39
6. Reus 24 9 9 6 32 21 36
7. Vilafranca 24 10 6 8 32 30 36
8. Manlleu 24 8 11 5 32 27 35
9. Espanyol 24 9 7 8 36 21 34
10. Prat 24 8 10 6 31 27 34
11. Terrassa 24 7 11 6 33 27 32
12. Gavà 24 7 8 9 28 32 29
13. Castelldefels 24 7 8 9 19 23 29
14. Amposta 24 8 3 13 24 42 27
15. Masnou 24 7 6 11 31 38 27
16. Palamós 24 6 8 10 22 28 26
17. Balaguer 24 6 8 10 28 36 26
18. Vilanova 24 5 9 10 24 33 24
19. Ascó 24 4 9 11 18 38 21
20. Premià 24 2 10 12 14 32 16

Tercera divisió RESULTATS
24a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Vic

Poble Sec-Guíxols
Rapitenca-S.Cristobal(diu 12h)

Olot-Oli. Can Fatjó
Gramenet-Olesa

Rubí-Igualada
Santfeliuenc-Blanes

Montcada-Sants
Peralada-Tortosa (diu 17h)

RESULTATS
22a jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Olot 2-1

Ol. Can Fatjó-Gramenet 2-3

Igualada-Santfeliuenc 2-0

Blanes-Montcada 0-0

Sants-Peralada 2-3

Iberiana-Tàrrega 0-2

Guíxols-Rapitenca 3-2

Vic-Poble Sec 2-0

Tortosa-Vilassar 0-0

Olesa-Rubí 0-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 22 45 18 52

2. Tàrrega 22 50 19 45

3. Olot 22 37 18 44

4. Rapitenca 22 47 26 37

5. Vilassar 22 34 24 37

6. Peralada 22 41 27 36

7. Rubí 22 29 24 36

8. Igualada 22 36 31 34

9. Ol. Can Fatjó 22 31 28 32

10. Sanfeliuenc 22 33 34 29

11. Guíxols 22 27 35 27

12. Montcada 22 22 28 26

13. Olesa 22 27 30 25

14. Iberiana 21 30 53 25

15. Tortosa 22 29 36 23

16. Gramenet 22 25 42 23

17. Sants 21 18 28 21

18. S. Cristobal 22 24 39 20

19. Blanes 22 26 40 19

20. Poble Sec 22 16 47 9
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El partit, com tots els de
categoria, va ser molt
intens, amb molt de ritme.
L’Amposta va agafar la ini-
ciativa en el marcador
però no podia trencar una
confrontació que estava
anivellada perquè les
valencianes contrarresta-
ven el joc local.
A la segona meitat, el con-
junt valencià va posar-se
per davant i això va obli-
gar a l’Amposta a aplicar-
se més en defensa.
Aquesa millora i l’eficàcia
ofensiva en els moments
claus van ser determi-

nants en la victòria de l’e-
quip que entrena Marc
Fornós.
Al final, 36-32. I l’Amposta
que segueix en la tercera
plaça, empatat a punts
amb el Castelldefels,
segon. El líder Lleida con-
tinua la seua lliga particu-
lar i en aquesta jornada va
sumar els punts en la seua
visita al camp del cuer, el

Torrellano. Va ser un ajus-
tat 26-29.
L’Amposta es desplaça en
la propera jornada a San
Sebastian de los Reyes.
Per l’equip ampostí van
jugar: De la Iglesia, Chiriev
(6), Botica (7), Domingo
(5), Ciurea (5), Frnova (2) i
Alba (6). Galvez, Marquès,
Palmer (1), Ungureanu (4),
Uliaque i Llaó. 

Victòria de quatre
punts de l’Amposta

El Club Handbol Am-
posta va guanyar el
València, rival que ara
queda sis punts per
darrera de l’equip
ebrenc. Per tant, un
triomf amb doble va-
lor i que va obtenir-se
en els darrers minuts,
gràcies al bon treball
defensiu.

CLUB HANDBOL AMPOSTA

Va ser contra el València (36-32)

M.V.

L'Handbol Tortosa va per-
dre contra el Molins (19-
29). D’entrada, va afrontar
el partit d'acord amb el
guió previst, davant del pri-
mer classificat de la Lliga
Catalana, invicte fins al
moment i gran favorit per
guanyar-la.
Malgrat baixes importants,
l'equip local va fer una
defensa que dificultava els
atacs del contrari, però va
estar poc resolutiu en atac
motivat per una pressió
rebuda en tota la pista per
unes jugadores experimen-
tades i contundents que va
afectar el bon joc tortosí.

Va ser a 10 minuts del final
quan el partit va trencar-se
i el Molins va recórrer una
vegada més a Itxaso
Egaña, autora de 10 gols
que són els de la diferència
final. Demà, un altre plat
fort. El Gavà visita la pista
de Tortosa, a les 19 h al
pavelló de Ferreries. 

Alineació Tortosa: Rebeca
Troncho, a la porteria;  Aida
Rieres, Maria Valldepérez,
Paula Alcaide, Jèssica
Bertomeu, Cinta Gisbert,
Noel Uriarte, Patri Úbeda,
Judith Toro, Jenifer Cornejo
i Anna Fernández.

El líder s’imposa en els
darrers deu minuts (19-29)

HANDBOL TORTOSA

El Consell Esportiu del Baix Ebre, el Club Atletisme Terres de
l'Ebre i Tortosa Sports van organitzar el passat diumenge una
trobada atlètica, no competitva, al pavelló Remolins (Tortosa).
Els més de 150 inscrits representaven al Col.legi Consolació
de Tortosa, Escola Daniel Mangrané de Jesús, col.legis
Teresià i Sagrada Família de Tortosa, escoles de Remolins i
Temple de Tortosa, Ajuntament del Perelló i ATE. La jornada,
emmarcada dins de la programació dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya va reunir a esportistes nascuts dels
anys 2006 fins al 1999, els que contemplen les categories de
patufets, prebenjamins, benjamins i alevins.
Les diferents proves, malgrat no haver-hi classificacions, es
van seguir amb un especial interès i d'acord a les sèries pre-
vistes per desenvolupar-les correctament. 
La trobada formava part del calendari d'activitats dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya i que ara continuaran amb les
proves atlètiques en pista.

Trobada d’atletisme al pavelló de Remolins

Atletisme

El Güeche Cantaires Tortosa no s’atura en el campionat de
Tercera catalana. En la jornada passada va refermar el seu
liderat al guanyar un dels equips que li va al darrera a la taula,
el Pare Manyanet (65-59).  Es un altre pas endavant per a l’e-
quip tortosí en una temporada brillant i en la que reflecteix
amb resultats la feina que s’està fent. Van jugar: Benito (9),
Vallès, Gimenez (13), Romeu (15), Fortuño (10). Jordi F (12),
Pitarch, Arlandez, Hernandez (6) i Bel.  

El Güeche Cantaires amplia 
distàncies respecte un rival directe (65-59)

Bàsquet

El sènior femení va perdre a Viladecas per un ajustadíssim
3-2 amb parcials (18-25, 25-15, 14-25, 25-21 i 15-7).
Partit molt disputat per part dels dos equips però que al
final, van tenir més sort les locals. D’altra banda, el juvenil,
que va ser l'única alegria d'aquesta setmana, va imposar-
se al C.N.Sabadel per 3-0 amb parcials (25-22, 25-18 i 25-
23). Després d'aquest partit, el sènior masculí rebia al
Volei Maresme. Partit molt emocionant i molt vistós pel
joc, sent així el més ben jugat dels roquetencs. Aquests,
com el sènior femení, van perdre per 2-3 amb parcials (25-
20, 16-25, 16-25, 25-18 i 11-15). Al principi del partit, els
roquetencs van tenir un moment per recordar l seu com-
pany Marc Montesó que la setmana passada patia una
lesió que l’ha obligat a dir adéu a la temporada (imatge de
la foto). Aquesta pròxima jornada, el sènior masculí torna
a jugar a casa, contra l'ARC Voleibol, i el sènior femení visi-
ta l'Opticàlia holandesa VILANOVA, penúltimes de la classi-
ficació.

Suport a Joan Marc Montesó

Diumenge vinent, es celebrarà la II Cursa Lo Frare de
Ginestar, la tercera prova puntuable del Circuit de
Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre. 
Per poder contactar amb l'organització: 646652534
(Vicent) o al web www.lofrare.tk

Propera cita: Ginestar

Curses de Muntanya

El pilot d’Ulldecona
Adam Raga fou tercer
al trial Indoor de
Barcelona, tercera
prova del campionat
del món de X-Trial, per
darrera d’Albert
Cabestany i de Toni
Bou, que va ser el ven-
cedor i qui, d’aquesta
forma, se li allunya en
la classificació gene-
ral del mundial.
Aquest cap de setma-
na vinent, a Ginebra,
hi haurà una nova
prova per a l’ulldeco-
nenc, per refer-se de
la diumenge passat a
Barcelona. 
Toni Bou suma 6o
punts, Cabestany 42 i
Raga 39.

Raga fou tercer a
l’indoor de Barcelona

Trial

A Jesús es va celebrar el passat dia 6 de febrer, el
campionat de bitlles intercomarcal de Segona divisió
entre 17 equips de les terres de l'Ebre i Montsià. Es
van inagurar les pistes amb presència de l’Alcalde de
Tortosa i del president l'EMD Jesús, Pere Panisello.
Després de la jornada, segueix la igualtat a la part alta
de la taula. Pel que respecta a l’equip del Sant
Francesc de Jesús dir que va vèncer el Godall C per
454-375. L’equip jesusenc està format pels següents
jugadors: Jose Casanova, Enric Lopez Cruz, Juan Jose
Aragonès, Juan Prades, Daniel Aragonès, Irian Segura
i Enric Lopez Hernández. 

Bitlles. Inauguració de les noves 
pistes de Jesús

VOLEI ROQUETES
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

TERE GONZÀLEZ I MESEGUER, PRESENTADORA DE L’INFORMATIU DE CANAL TE

Tere Gonzalez té 30 anys i
és licenciada en Ciències de
la Informació. Fa quatre
anys que treballa al CANAL

TE. És una de les cares
conegudes del mitjà. També
és redactora del setmanari
Més Ebre. Tots dos mitjans
organitzen una nova edició,
dels Premis Ebrelíders. 
Pregunta: Què representen
aquests Premis? N’ets cons-
cient del moviment social
que estan generant?.
Resposta: Aquests premis
representen el reconeixe-
ment de la bona feina que
es fa al territori, que no és
poca. Molta feina que es fa
a l´ombra, sense necessitat
de publicitat, i que gràcies a
uns premis com Ebreliders
poden sortir a la llum i tenir
el seu “minut de glòria”. El
que sí que sóc conscient és
que si a l’equip ja ens va sor-
pendre l’acollida de la prime-
ra edició, aquest tret de sor-
tida de la segona ens ha
superat totes les expectati-
ves. La gent coneix la reper-
cussió d´aquest guardó, i
molts en volen formar part
aquest 2011.
P: S’ha iniciat el compte
enrera fins la gala del dia 8
d’abril a Deltebre. Com qua-
lificaries l’emoció i el senti-
ment que es viu amb aque-
sa iniciativa que està creant
molta il.lusió en un segment
important de la societat?
Només cal veure les visites
diàries.
R: El territori s’ha abocat en
fer realitat l’objectiu que ens
havíem creat al pensar en
Ebreliders: la popularitat. La
gent és qui amb les seves
inscripcions i vots donen
forma a les diferents cate-

gories, i és precisament
aquesta dedicació i aquest
estar pendent dia a dia que
fa que un pugui estar més
prop de ser l’Ebrelider. No
cal ni dir que les emocions
que es viuen el moment final
a la gala… s’han de viure.
P: Votes cada dia? Revises
les classificacions? Entens
per què els Ebreliders
poden enganxar?
R: Intento estar bastant
pendent de com van els
diferents vots a la página
web. Sempre hi ha alguna
candidatura que et sol fer
més gràcia que una altra, i
sol endur-se el teu vot.
Enganxen tant les
osci.lacions que es produei-
xen en les candidatures,
com els comentaris que hi
deixa la gent per recolzar i
animar la seva gent. 
P: T’agradaria ser una
Ebrelider?
R: Evidentment m’agradaria
formar part de la historia
d’alguna edició dels premis,
però no crec sincerament
que em mereixi, a dia d’avui,
un reconeixement d’aques-
tes dimensions… ho deixa-
rem obert per a futurs cer-
tamens si algú considera
adient inscriure’m a alguna
categoría (rises).
P: I de la Tere Gonzàlez tele-
visiva, què ens pots dir?
Canvia la vida per sortir
durant tan de temps a la
televisió local?
R: Poca cosa et puc dir.
Sóc la mateixa Tere
Gonzàlez a la pantalla que al
carrer. Intento transmetre la
mateixa naturalitat a l’hora
de donar l’actualitat als
espectadors dels informa-
tius de Canal TE. De quan

en quan fa gràcia que algú
et pugui reconèixer pel
carrer o en un lloc públic,
però bàsicament, el dia a
dia és exactament el
mateix. 
P: Quina imatge creus que
dóna Tere Gonzalez per a la
gent que la veu a la TV? Pot
confondre d’alguna manera?
R: Intento ser el més natural
posible, empatitzar amb el
públic, repassar les noticies
d’una manera dinámica,
donar aquell toc de proximi-
tat que crec la gent agraeix
en una televisió comarcal…
per això penso que poc
marge pot quedar-hi per a la
confusió. El que sóc és el
que es veu.
P: Somiaves de petita en
ser periodista? Quan et vas
adonar que aquesta era la
teua la professió.
R: Sempre m’ha fascinat el
món de la televisió, recordo

que de petita ja li deia a la
meva mare que de gran “jo
sortiria a la tele” però tam-
poc   sabia com (rises). Fou
cap als 19 anys, jo estudia-
va psicologia llavors, en una
visita a una televisió local de
Barcelona, quan al sortir
vaig decidir que aquell seria
el meu món. Una setmana
desprès ja estava col.labo-
rant en aquell mitjà de
comunicació. I un any més
tard, canviava de carrera
universitària.
P: Un referent com a pre-
sentadora. La Carbonero,
potser...?
R: (rises) És evident que
aquesta noia, tot i la seva
joventut, ha arribat ja ben
lluny dins el periodisme
estatal i està molt ben con-
siderada entre els profesio-
nal del mitjà i el públic. Però
jo prefereixo fixar-me en
autèntics referents dels

informatius com poden ser
Lourdes Maldonado, Pepa
Bueno o Cristina Saavedra.
P: Mitjans de comunicació
locals. Quina valoració en
fas per la teua experiència?.
R: Es treballa molt i sense
horaris, perquè normalment
els mitjans petits no conten
amb molt d’equip ni molts
recursos, això fa que una
persona faci la feina de 4.
Per apendre és la millor
escola.
P: Cap anècdota destaca-
ble en aquests anys?.
R: No sé… destacaria el
carinyo que es desprèn pel
facebook, sol.licituds d’a-
mistat de gent que no conei-
xes que t’agreguen perquè
surts a la tele, i desprès
t’envien missatges donan-te
les gràcies per haver accep-
tat i felicitan-te per la teva
feina… Ah!! Un cop…un
mosso, fent-me la prova

d’alcoholèmia em va pre-
guntar… tú no surts a Canal
TE? Em firmes un autògraf
per a la meva filla, sempre
et veu… (rises)
P: Clar, i no et va multar...?
R: (més rises). No. No havia
marcat. 
P: En divendres avances la
cartelera. Quina és la teua
peli preferida? 
R: M’agrada molt el cinema
en general. Menys ciència
ficció, acostumo a veure la
resta de gèneres, priorit-
zant, això sí, el drama. Sóc
de les que li agrada anar al
cine en dos paquets de
mocadors. La Milla Verde
del Tom Hanks o La vida es
Bella amb el Roberto
Benigni, les destacaria.
P: On et veus d’aquí a deu
anys?
R: On sigui… però fent el
que m’agrada i amb els
meus.
P: Què se sent quan la teua
feina té una repercussió,
que la veu un bon nombre
de gent a les TE cada dia?
R: Tampoc és una cosa que
es pensi sovint, sencilla-
ment intento fer la meva
feina el millor posible.
M’agrada la sensació de ser
la primera en conèixer l’ac-
tualitat i desprès fer partí-
cep a l’espectador. 
Si fa 4 anys que treballo al
mitjà i molts cops encara
em sorprèn posar la televi-
sió i veure’m! imagina’t!.

P: Un missatge, per aca-
bar?
R: Que ja tarden en visitar la
página web www.ebreli-
ders.cat i deixar la seva
emprenta com a ebrenc en
els Ebrelíders!

www.lonada.com
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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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Si teniu un WOK avui li farem treure fum, aviu us presentem una recepta de les anomenades «fusion», tècniques de cuina
forànies per el.laborar plats amb productes autòctons

Demaneu a la vostra
carnisseria que us pre-
parin el tall que es pela a
f i lets. A casa, ta l lar
aquesta carn a basto-
nets (per fer-ho amb més
faci l i tat,  es pot conge-
lar, així d’aquesta mane-
ra, fer -ne bastonets
prims serà molt més
senzill). En un bol posar-
h i  la carn, la cul lerada
de farina, la salsa de so-
ja i  l ’a igua, barrejar -ho
bé. A part, rentar i tallar
a bastonets els porros i
la ceba, reservar. Sepa-
rar les ful les de la col,
rentar- les, treure’ ls-hi el
tronxo central i tallar les

ful les a trossos més o
menys de la mateixa mi-
da, reservar. Netejar els
xampinyons i  ta l lar - los
en làmines i reservar. En
un wok o en una pael la
antiadherent, saltejar al-
ternativament la col, la
ceba, el  porro i  e ls
xampinyons a foc viu
amb una mica d’ol i ,  as-
sonant amb sal i un pol-
sim de glutamat. Reser-
var. Escórrer el l íquid de
maceració de la vedella i
saltejar la carn, reser-
var - la juntament amb la
resta de verdures cuites.
Bullir la pasta amb abun-
dant aigua salada. Quan
est iguin al  dente esco-
rre’ls i afegir- los al wok
amb la resta d’ ingre-
dient, saltejar-ho tot ple-
gat. Un consel l ,  feu- los

la nit abans i mengeu-los
l ’endemà, la barreja de
gustos mi l lora amb el
repòs. El WOK és una pe-
l la grossa, de fons
abombat i anses de fusta
o refractàr ies (els més
moderns), que s’empra
sobre un pet i t  punt de
calor, i  a l  ser de xapa
molt f ina s’escalfa la
part central del fons i se-
gons ens allunyem el ca-
lor es va dissipant o per-
dent intensitat.  En el
WOK es van posant els
al iments al  centre i  es
van repar t int cap als
costats (que són es-
tr iats) amesura que ja
estan cuits, per a mante-
nir-los calents; però que
no es segueixin fent; per
acabar amb la mescla de
tots els ingredients.

«Primentons i Tomates». Avui: Fideus llarga vida

Podem utilitzar fi-
deus llargs, noddles
o spaguettis, la resta
d’ingredients: 300
grams de vedella,
ceba, porros, col,
xampinyons, salsa
de soja i farina de
panís

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.

La cuina vermella

«Primentons i Tomates», amb Amado

Cebolla, s’emet cada dia per la tele de les

Terres de l’Ebre, a les 15,30 i a les 20 h.

A Canal TE

OFERTAESPECIALSANTVALENTIN

                



DIVENDRES 11 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.

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

Jimenez Piqueras, Araceli Av. Catalunya, 75 (L’Aldea) 977452056

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

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

Ulldemolins Reverter, Xavier   Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli       Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 2°SOLBOIRA

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Hi haurà intervals de núvols baixos que localment deixaran el cel molt ennu-
volat o cobert al litoral i prelitoral fins a mig matí i de nou al vespre. Durant
les hores centrals de la jornada la nuvolositat minvarà i el cel quedarà poc
ennuvolat.
A la resta del Principat el cel romandrà serè, tot i que a partir de la tarda
arribaran algunes bandes de núvols alts al quadrant nord-oest. 

Precipitacions 
No se n'esperen. 

Temperatures 
Les temperatures seran similars a les del dia anterior, tant les mínimes com
les màximes. Hi haurà inversió tèrmica matinal.

Visibilitat 
Al litoral i prelitoral s'esperen alguns bancs de boira i boirina que deixaran
la visibilitat entre regular i dolenta al principi i al final de la jornada, mentre
que serà bona al centre del dia. A l'interior la visibilitat serà bona, tot i que
hi haurà alguns bancs de boira i boirina fins a mig matí a la depressió
Central, localment persistents fins el migdia al sud del sector.

Vent 
Bufarà fluix i de direcció variable a l'interior tot el dia, amb algunes calmes.
Al litoral s'imposarà el component sud fluix al centre del dia, amb terral
matinal i nocturn. 

Estat de la mar 
Costa Brava: 
bufarà de component sud fluix al centre del dia, amb cops moderats al sud
del cap de Begur on predominarà el llebeig.
Terral matinal i nocturn.
Mar arrissada amb àrees de marejol al centre de la jornada. 

Costa Central: 
bufarà de component sud fluix, amb predomini del llebeig fluix amb cops
moderats a la meitat nord.
Terral matinal i nocturn.
Mar plana a l'inici i al final del dia. Durant la resta de la jornada hi haurà
mar arrissada amb àrees de marejol al nord del sector durant les hores cen-
trals de la jornada. 

Costa Daurada: 
bufarà de component sud fluix, sobretot de llebeig.
Terral matinal i nocturn.
Mar plana a l'inici i al final del dia. Durant la resta de la jornada hi haurà
mar arrissada.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Si no tens  parella, el trànsit  de Venus  per la teva
casa  cinc indica  que tindràs  més  d'una  opor-
tunitat per enamorar-te. Per estar  tranquil  has de
dur  una vida  ordenada. 

Taure
20/4 al 19/5

Venus  transitant  per la teva casa  tres  et fa  ser
més  comunicatiu. Potser  ara puguis  seduir  a
la  persona  que t'interessa .Si practiques  esport
farà  que augmenti  la teva vitalitat.

Bessons
20/5 al 21/6

Mercuri  transitant  per  la teva cinc  et  convida
a treure  la teva  part més seductora. Respecte
a la teva salut , en l'actualitat  et trobes en un bon
moment  de forma.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor  avui  pots oferir  el millor
de tu. Et mostraràs  ple  d'encant. Respecte  a
la teva salut , la força  que tens  en aquest
moment  si no  la utilitzes  bé  pot desgastar-te. 

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor  és important  que sàpi-
gues gaudir  dels petits detalls  que t'ofereix  la
vida en aquest  moment. Fes-te  una revisió , vés
amb compte  amb  l'excés  de colesterol.

Verge
23/8 al 21/9

Amb la teva parella  buscaràs  tenir més equi-
libri  i una comunicació  que sigui  més  autèn-
tica. Respecte  a la teva salut , avui  tot trans-
correrà  amb bastant  placidesa.

Balança
22/9 al 22/10

Ho deixaràs  tot molt clar  amb la teva pare-
lla. Avui  no vols  que res es quedi  en l'aire.
Per perdre  els quilos  que et sobren  has de
ser més  intel·ligent  a l'hora  d'alimentar-te.

Escorpí
22/10 al 21/11

El teu  magnetisme  actual  afavoreix  el con-
tacte  amb  persones noves del sexe oposat.
Respecte a la teva salut , el teu ànim serà
alegre, de molta  confiança  en tu mateix.

Sagitari
21/11 al 21/12

És  important  que et mostris  més flexible
amb la teva parella. Avui et tocarà  viure  algun
tipus  de desengany. Per  estar bé  del tot  pot-
ser  necessitis  una mica més de descans.

Capricorn
21/12 al 19/01

Venus per la teva casa  vuit indica  que hi ha
més  passió  en la teva vida sentimental.
Entres  en una etapa  de major activitat  men-
tal on els teus  nervis poden ser perillosos.

Aquari
20/1 al 18/2

Aprofita  el dia d'avui  per dedicar-hi més  temps
i sobretot  més atenció  a la teva parella.
Respecte a la teva salut, intenta millorar  o afi-
nar  més en els  hàbits  alimentaris.

Peixos
19/2 al 20/3

No vas  desencertat, no et deixis  seduir  tan
fàcilment. Confia  en la teva experiència en
matèria d'amor. Seràs  més feliç si et retires
per un temps  del món  competitiu  laboral.  

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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L'Última: Quan va ser?
(Pregunta obertíssima
sobre quan va entrar en
contacte amb la música)
Èric Vinaixa: Als sis
anys a Miravet t'apunten a
solfa, i en aquell moment
comences a tocar instru-
ments, a fer coses, però
no ets gaire conscient.
Professionalment podríem
dir que començo sobre el
2001 que és quan entro
amb Rodamons (Vinaixa
és el líder d'aquesta
banda de rock) al panora-
ma musical.
L'U: Aquest disc en solita-
ri, vol dir que et desvincu-
les de Rodamons?
EV: No! Rodamons, ara,

està de relax. Portem
molts anys i jo necessita-
va treure una altra “histò-
ria”, un altre tipus de
música.  Rodamons és
molt banda de rock and
roll dels 70, molt guitarre-
ra, i això que estic fent
ara és molt diferent, no
entraria dintre de les nor-
mes que tenim a la banda.
Però de totes formes
alguns d'ells col·laboren
en aquest nou treball. Al
final acabem sent tots els
mateixos.
L'U: Amb Rodamons ho
tenies tot conegut i ells et
coneixien a tu. Per al nou
treball, el fet d'envoltar-te
d'algunes persones noves
com ha anat?
EV: Per fer aquest nou
disc va haver un treball
previ en que em penso
molt el que volia dir, però
sobretot el com ho volia
dir. A partir d'aquí és quan
va venir el moment de
buscar aquelles persones
de qui m'havia d'envoltar i
en les que havia de con-
fiar plenament, perquè el
fruit d'aquesta relació és
el que ens dóna el resultat
final, allò que la gent
escolta a casa seva. Hi ha
gent en qui sé que podem
funcionar molt bé, com el
Ramon o l'Albert de
Rodamons. Però després
has de buscar fora, com
el tècnic Enric Espinet. En
definitiva, tots grans
músics i grans persones.
Com el Cristian Serret
que m'ha acompanyat als
saxos, que és d'Amposta
i que aprofito per si
aquesta entrevista la lle-
geix la seva família per dir

que és molt treballador,
puntual, bona persona
(l'he de tallar perquè no
parava de donar adjectius
positius sobre Serret).
L'U: 10 cançons + 1, què
vol dir això?
EV: Originalment el disc
eren deu cançons molt
meditades, però sempre
havia una que em ballava i
no sabia si posar-la.
Aquesta és com una
cançó de bressol. Al final
vaig posar-la perquè té
com una màgia ja que just
abans d'ella s'escolten
una sèrie de sons gravats

a Miravet, un collage de
sensacions que relaxen
just després d'una cançó
molt intensa. 
L'U: He esbrinat que ets
molt culé, però també
que alguns jugadors del
Barça, també són fans
teus. T'agradaria que en
un futur, Guardiola poses
les teves cançons abans
de saltar al terreny de
joc, per motivar als juga-
dors?
EV: M'encantaria, però,
també he de dir que amb
aquest disc potser sorti-
rien massa relaxats. Tot i

que hi ha un parell de
temes que sí podrien fun-

cionar. Pel que fa a ser
culé ho sóc i d'aquells
que es saben l'alineació
de la Lliga del 84. No sé

com explicar com és d'es-
pecial que un Gerard
Piqué pugui saber-se les
teves cançons. Un dia a
un concert amb
Rodamons va pujar a l'es-
cenari, recordo que era la
cançó “l'últim anònim” i la
va cantar tota. O quan
Messi em va demanar que
li signés un disc i jo li vaig
fer la conya de preguntar-
li el nom. I el fort de tot és
que ell em va dir Leonel.
Ràpidament li vaig dir que
era broma, com no havia
de saber qui és, probable-
ment, el millor jugador de
la història.

Ara ja sabeu una mica
més d'Eric Vinaixa i del
seu primer disc “La famo-
sa gemma de
Galvestone”. Pel que fa a
les cançons, només vos
parlaré de “Sensacions”
que és la que ha interpre-
tat al programa i que ve a
ser la cançó que el va fer
emprendre aquest nou
viatge en solitari. 
Perquè ella va néixer dife-
rent i va fer que l'Eric

comences a compondre
de cara en dins i no de
cara en fora com fins al
moment.

Èric Vinaixa i “La famosa gemma de Galvestone”

Ahir l'Eric Vinaixa ens
presentava el seu pri-
mer disc en solitari “La
famosa Gemma de
Galvestone” al Dixa'm
Vore de Canal TE. Si
enigmàtic és ell, més
ho és el seu primer
disc, que ja d'entrada
és necessari escoltar-
se'l molt bé i, perquè
no, conèixer una mica
sobre la seva vida, per
arribar a entendre el
motiu que l'ha portat a
posar-li aquest nom. I
per tal de col·laborar a
que conegueu més
coses sobre ell, aquí
teniu l'entrevista a
aquest músic que viu a
Barcelona però és de
Miravet.

El primer disc en solitari del líder de Rodamons.

DM

Caràtula de “La famosa gemma de Galvestone”.

Cedida

“Sensacions” va ser  la cançó que el va portar a

fer aquest viatge en solitari. A plantejar-se

moltes coses, fins arribar a “La famosa gemma

de Galvestone”, tot un enigma sonor

DIXA’M VORE: MÚSICA

                                                  


