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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar gestionarà el
complex esportiu
municipal davant la fallida
de l'empresa gestora.

P4

Jordi Curto, nou
alcaldable per CiU al
Perelló. Substitueix a
Salvador Pallarès.

P6

Societat

Més suport a Eliseu, el pare
«coratge», a Deltebre.

P9

Esports

Marc Alegre (Roquetenc),
nou jugador del CD
Tortosa.

P10

Aquest cap de setmana té lloc la tercera edició de la Fira del Cítric, que es celebra a Xerta. Enguany la Fira de la Taronja
de Xerta disposarà de dos espais, el Casal, com a Pavelló de cuina i tastos, on mitjançant uns tiquets que es vendran
es podran degustar els diferents plats i productes que s'hi elaboraran. La inauguració de la tercera edició de la fira serà
demà dissabte a les 11 del matí a càrrec del Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès i Povill.   P3

La Taronja, l’ànima de Xerta

Ja hem aconseguit el primer objectiu d'aquesta edició d'EBRELÍDERS: 150 inscripcions de
candidatures. També hem superat els 21.000 vots, el 4.400 usuaris registrats, els 600
comentaris… Si l'any passat fou tot un èxit, en aquesta edició la resposta de la gent no
es queda enrera. Milers de visitants a la nostra pàgina web, diàriament, fan que EBRELÍDERS

estigui agafant forma a una velocitat esplèndida. Des del passat 1 de febrer els usuaris
registrats ja poden votar les candidatures presentades i es poden seguir afegint-ne les que
vulguis dels teus coneguts, amics o familiars a les categories dels diferents premis.
Recorda, tu fas EBRELÍDERS, els premis més populars de les Terres de l'Ebre. P6

Més de 21.000 vots i 150 candidatures a EBRELÍDERS
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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. 

La raó o raons és la facul-
tat en virtut de la qual l'és-
ser humà pot ser capaç d'i-
dentificar conceptes, qües-
tionar-los, trobar coherèn-
cia o contradicció entre
ells, i així, induir o deduir
altres distints dels que ja
coneix. D'aquesta manera,
la raó humana, més que
descubrir certeses, és una
capacitat d'establir o des-
cartar nous conceptes, en
funció de la seva coherèn-
cia amb respecte d'altres
conceptes de partida.
Dic això perquè molts cops
la dreta empra la desinfor-
mació i la demagògia per
aconseguir fer arribar un
missatge sesgat i partidis-
ta d'acord amb la seva con-
veniència. És el cas de CiU
a Tortosa que porta ja un
bon grapat d'anys, des que
Ferran Bel la controla, fent
de les mitges veritats cer-
teses que, de vegades, per
manca de contrast poden
arribar a tergiversar les
situacions.
Per això crec que és bo
recordar als tortosins i tor-
tosines que darrere les
bones intencions que sem-
bla amagar la frase, Ferran
Bel es dedicarà només a
Tortosa, hi ha tota una
intencionalitat de maquillar
la realitat. Perquè Ferran
Bel mai no s'ha dedicat
només a Tortosa, mai. Es
va posar un sou de 63.000
euros en ser nomenat alcal-
de, però, i aquí està la
dada que cal retenir, per
dedicar-se només un 75%
a l'alcaldia. Què fa amb la

resta del temps? Doncs
dedicar-se als seus nego-
cis privats. 
Així, mentre el nostre alcal-
de cobra per dedicar-se
només parcialment a
l'Ajuntament prop d'un milió
de pessetes al mes, 3.000
tortosins estan a l'atur
sense que ell hagi fet res
per canviar la seva situa-
ció, sense que hagi posat
en marxa ni un sol projecte
de reactivació econòmica
al nostre municipi. Així,
mentre Joan Sabaté quan
va tancar el seu mandat no
tenia asignació de sou a
l'Ajuntament i hi havia poc
més d'un miler d'aturats a
la ciutat, avui, l'herència de
Ferran Bel són els 60.000
euros anuals que hem de
pagar els tortosins per una
dedicació que pot combi-
nar amb els negocis perso-
nals, i un 260% més d'atur.
Fa pocs dies es publicava
en un mitjà la valoració que
s'està fent dels llocs de tre-
ball a l'Ajuntament. Algú
ens pot dir qui ha valorat la
feina de l'alcalde perquè
aquest hagi de cobrar prop
d'un milió de pessetes al
mes mentre molts torto-
sins i tortosines pateixen
diàriament una situació
econòmica difícil?

Eduard Rel Cartoixà
Viceprimersecretari del

PSC de Tortosa

Bel i els 60.000 euros per ser alcalde
a temps parcial

Opinió

Xerta està a punt d'inaugurar la 3ª Fira del Cítric.
Aquest any, a més de promocionar el seu "pro-
ducte estrella" la taronja de Xerta, s´ha volgut
donar també un impuls a la gastronomia, tant
del propi poble com la de les Terres de l'Ebre.

Una fira que serà possible fer-la gràcies a la
implicació de tot el poble: Associacions, indus-
trials i sobre tot els xertolins i xertolines anò-
nims que, amb el seu esforç i sacrifici, faran que
sigui un gran esdeveniment. 
Xerta, com a poble més gran dins dels municipis
petits de les Terres de l'Ebre, oferirà als seus

visitants dos dies en que podran delectar els
seus sentits gustatius. També enguany la Fira de
la Taronja de Xerta disposarà de dos espais, el
Casal, com a "Pavelló de cuina i tastos", on mit-
jançant uns tiquets que es vendran es podran
degustar els diferents plats i productes que s'hi
exposaran, l'altre espai serà la "Carpa multisec-
torial" on hi haurà tots els expositors. A part, al
camí del Portal s'hi instal·laran les parades que
no tenen estand. 
Les terres de regadiu que caracteritzen l'horta
xertolina, remullades per l'aigua del riu Ebre,
contribueixen a conrear una varietat de taronges
i de mandarines d'un sabor sublim i amb una
quantitat de suc envejada pels pagesos de la
resta de la comarques de l'Ebre. No et pots per-
dre “tastar” la taronja de Xerta.

Editorial

La Taronja de Xerta

«No et pots perdre ‘tastar’ la 

Taronja de Xerta, aquest cap de setmana»

Xerta encara que alfabèticament sigui el
darrer poble de Catalunya, ha sigut el pri-
mer en celebrar la festa tradicional del
correbous amb la nova llei. Vàrem tenir
cura d’adaptar-nos a tots els petits detalls
que la llei ordenava, ja que en l’essencial ja
la compliem des de fa temps. Érem cons-
cients que estàvem en el punt de mira dels
antitaurins i per això tota la Comissió de
Bous i jo al capdavant vam posar els cinc
sentits en organitzar les nostres Festes de
Sant Marti.
En acabar les festes ens van felicitar per
l'èxit obtingut i per com havíem portat tots
els controls i respectat la nova llei al peu
de la lletra.
No us podeu imaginar la nostra sorpresa
quan el dia 16/11/2010 es presenta una
denúncia, davant del Serveis Territorials
d'Interior,  per part  de PACTA (Plataforma
Antitaurina Ciudadana de Tarragona) per
incompliment de diferents articles d’aques-
ta nova llei i s'aporta com a prova un video
de 9 minuts de duració en el qual es pot
veure durant 5 minuts a xiquets corrent
davant de dos bous embolats de cartró
(cosa  no prohibida per la llei) i el moment
d’embolar un bou amb total normalitat i
correció, com sempre hem fet. Sense mal-
tractament ni patir cops ni puntades de peu
ni llençant-li objectes al damunt com “pals,
llaunes etc.” (literalment la seva denúncia) i
que el video no reflecteix en cap moment.
A la mateixa denúncia, i sempre sobre l'ac-
titud de presumpció, se'ns acusa de no
tenir un toril en condicions, de no haver-hi
ambulància, de no haver metge, de no exis-
tir la veterinària ni haver aixecat cap tipus
d'acta i, per acabar, que la Comissió de
Bous no anava degudament identificada.
Tota aquesta informació que s'ha fet arri-
bar a  PACTA és totalment falsa i està mani-
pulada.  
A l'Ajuntament disposem de tots el partes,
tant de l'ambulància com del metge, amb
els horaris de començar i acabar la seva
presència a l'acte. També tenim la factura
de un nou toril que vàrem llogar i que s'a-
daptava a la actual normativa, i fotografies
de com anava identificada la Comissió de
Bous com aixi mateix el responsable taurí.
I,  ja per acabar, totes les actes de la vete-
rinària, màxima autoritat en aquests actes,

en els que dóna l’informe final “sense inci-
dents”, no tan sols d'aquest dia, sino de
tots els actes que es van celebrar durant
les festes.
En cap moment aquest informador no es
va identificar a la Comissió exigint el com-
pliment de la llei (pot ser per temor a ser
identificat  com antitauri?) preferint l'anoni-
mat i passant els informes que més conve-
nien a les seves creences.
Com a President d'aquesta Associació, el
Sr.Gutierrez, ha de vetllar perquè els infor-
mes que li arribin siguin verídics i de fiar, ja
que no es pot anar denunciant per denun-
ciar donat que està jugant amb la tradició i
els sentiments d'un poble i de les Terres de
l'Ebre. 
Natros respectem, encara que no compar-
tim, idees d'Associacions com la seva.
Senyors,  facin el mateix vostès; respectin
les nostres tradicions, sempre d'acord
amb la llei. Si aquesta és la seva forma
d'actuar, des de la més profunda ignoràn-
cia, li garanteixo una temporada, que està
a punt de començar, amb molta faena.
Però li asseguro que denúncies com aques-
ta només ens encoratjen  a seguir fent les
coses com sempre les hem fet: amb serie-
tat i dedicació pel bé del nostre poble i les
seves tradicions.

!VISCA XERTA! !VISCA LA FESTA DELS
BOUS!

Lino Bertran
Alcalde de Xerta

Xerta: Festes i Correbous

Opinió
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PISOS NOUS

2 HABITACIONS

EN VENDA O LLOGUER

El municipi de Xerta cele-
bra, aquest cap de setma-
na, 19 i 20 de febrer, la 3a
edició de la Fira del Cítric,
un dels esdeveniments més
destacats i esperat al vol-
tant dels cítrics del Baix
Ebre. La fira pretén com a
objectiu principal promocio-
nar els producte estrella de
la població, la taronja, i
també d'una manera més
àmplia els cítrics locals
com les mandarines i les lli-
mones, a banda d'altres
productes autòctons i arte-
sans. Durant tot el cap de
setmana de la fira hi haurà
diverses activitats lúdiques
com són concursos, con-
certs, actuacions, i jorna-
des gastronòmiques amb
menús especials dedicats a
la taronja i als cítrics que
oferiran els restauradors
del poble. També enguany
la Fira de la Taronja de
Xerta disposarà de dos
espais, el Casal, com a
"Pavelló de cuina i tastos",
on mitjançant uns tiquets
que es vendran es podran
degustar els diferents plats
i productes que s'hi exposa-
ran, l'altre espai serà la
"Carpa multisectorial" on hi
haurà tots els expositors. A

part, al camí del Portal s'hi
instal·laran les parades que
no tenen estand. Ja ens tro-
bem a la tercera edició.
L'Ajuntament de Xerta, a la
comarca del Baix Ebre, per
tal d'assolir un grau més alt
de desenvolupament local i
de projecció cap el territori,
va posar en marxa, ara fa
tres anys, la creació d'una
fira de caràcter local. 

La FIRA DEL CÍTRIC DE
XERTA estarà ubicada al
Casal Municipal Xertolí, a la
pista poliesportiva i l'espai
que els envolta. Es van
escollir aquestes dates, per
tal de coincidir amb la tem-
porada de producció del
producte estrella de la
població com és la taronja
en la seva varietat Navelate 
També s'esperava promo-

cionar, d'una manera més
amplia, els seus productes:
les taronges, les mandari-
nes i les llimones, a banda
d'altres productes autòc-
tons i artesans, així com
també les possibilitats del
poble pel que fa al turisme
en totes les seves manifes-
tacions.  
Objectius que es van assolir
el primer any i que han

seguit edició rera edició.
Les terres de regadiu que
caracteritzen l'horta xertoli-
na, remullades per l'aigua
del riu Ebre, contribueixen a
conrear una varietat de
taronges i de mandarines
d'un sabor sublim i amb una
quantitat de suc envejada
pels pagesos de la resta de
la comarques de l'Ebre.
Motiu d’organització d’una

fira d’aquestes caracterís-
tiques. Què podran trobar
els visitants a Xerta aquest
cap de setmana?
Espectacle i animació, el
grups de percussió xertolí
«Poc Soroll», el grup d´ani-
mació «The Mc Kensy´s
Clan Band» i el grup
Bandarra Street Orkestra;
demostracions de cuina en
directe, a càrrec de la pas-
tisseria la Xertolina (lione-
ses amb crema de taron-
ja), Cinta Ortega Ferré (sar-
dina amb suc), Geno
Segura Jimenez (fideus
amb costella i sípia), Maria
Garcia Molins (fideuada),
Geno Segura Jimenez
(abadejo amb suc) Forn
Cal Portal (semifred de
cítrics) Hotel Villa Retiro
(sobre una pinzellada de
confitura de cítrics, «pan-
nacota» de taronja amb
sorbet de llimona, gelat de
taronja i tubular de manda-
rina). L’horari de la fira
és de 10.30h a 21h i l’
entrada és gratuïta. El
tiquet de 3 degustacions
més copa és de 5 euros,
de 5 degustacions 5
euros. L’alcalde de la
població, Lino Beltràn, ha
ressaltat la qualitat de la
fira, i ha invitat a tots els
xertolins i xertolines i de
més habitants de les dife-
rents poblacions de les
Terres de l’Ebre a venir a
gaudir d’un cap de setma-
na molt complet gastronò-
micament i culturalment
parlant.

Tret de sortida a la III Edició de la 
Fira del Cítric de Xerta

Del 19 al 20 de febrer
tindrà lloc la III Fira del
cítric de Xerta.

La inauguració anirà a càrrec del Delegat del Govern, Xavier Pallarès, demà dissabte a les 11 h del matí

Espectacles i animació, demostracions de cuina en directe, cap de setmana ple d’activitats

REDACCIÓ

Xerta viurà, aquest cap de setmana, la tercera Fira del Cítric.
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L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar a través de l'Entitat
Pública Empresarial la
Cala Gestió ha adquirit el
100% del capital de Trèvol
La Cala, filial de la cons-
tructora FEU que gestiona-
va el complex esportiu de
l'Ametlla de Mar. En una
ràpida reacció del govern
municipal, aquest canvi
evitarà que el normal fun-

cionament d'aquest equi-
pament esportiu es pugui
veure afectat pel concurs
de creditors al que està
sent sotmesa l'empresa
mare de Trèvol, la cons-
tructora FEU. 

L'adquisició ha suposat
una mínima inversió de
3.000 Û i permetrà que de
manera provisional, els
serveis de la piscina
coberta siguin gestionats
per La Cala Gestió sota la

supervisió de l'Àrea
Municipal d'Esports, tal
com explica, Andreu Martí,
alcalde de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, que insis-
teix en que aquest canvi,
no afectarà en cap

moment, ni als usuaris de
les instal·lacions, ni als
monitors i tècnics que hi
treballen. 
“El que s'ha fet és assumir
la gestió provisionalment
del complex esportiu per
garantir el servei i el lloc
de treball dels monitors i
tècnics. D'aquesta manera
tothom pot estar tranquil
perquè el complex conti-
nuarà funcionant amb nor-
malitat, els serveis seran
els mateixos i si està en
les nostres mans, fins i tot
millors”, va explicar
l'Alcalde Andreu Martí.
La voluntat de l'equip de
govern, és que La Cala
Gestió només gestioni
aquest equipament de
manera provisional. En els
darrers dies ja s'han pos-
tulat diverses empreses
interessades a assumir la
gestió de la piscina cober-
ta i els seus serveis.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
adquireix la gestió de Trèvol La Cala

A través  de l'Entitat
Pública Empresarial,
el consistori calero ha
reaccionat ràpidament
al concurs de credi-
tors de l'empresa FEU,
evitant l'afectació de
les instal·lacions cale-
res.

Complex esportiu del municipi

REDACCIÓ

S’ha adquirit el 100% del capital de Trèvol la Cala.

Cedida

Els alcaldes continuen
demanat que la seva opi-
nió sobre immigrants
incívics sigui escoltada
per l'Estat. Tot i això, hi
ha divergències sobre si
l'esborrany del nou regla-
ment d'Estrangeria con-
templa en part aquesta
posició. La secretària
d'Estat d'Immigració,
Anna Terrón, ha dit que
els informes sobre l'arre-
lament no seran vincu-
lants però ha afegit que
es renoven permisos a
estrangers amb informes
negatius. Tortosa, Vic,
L'Hospitalet, Badalona i
Salt van aprovar mocions
per demanar que els
informes siguin vincu-
lants.

Debat entorn la
immigració al
territori català

El gas natural arribarà al
llarg d'aquest any a les
localitats de l'Ametlla de
Mar, Els Pallaresos, El
Catllar i l'Aldea. En
aquest últim municipi, ja
s'ha iniciat l'extensió de
xarxa i es preveu que tin-
gui subministrament en
aquest primer trimestre.
En total, Gas Natural
Fenosa invertirà 8,2
milions d'euros a tota la
demarcació de
Tarragona. 
La companyia també té
en fase d'estudi els pro-
jectes per fer arribar el
gas a L'Ampolla i a La
Sènia, a través de plan-
tes de gas natural.

Gas Natural
arriba a més

municipis

El president de la
Federació de l'Ebre
d'Esquerra, Gervasi Aspa,
acompanyat de Josep
Monclús, Adam Tomàs i
Jordi Gaseni, candidats
del partit a les alcaldies de
Tortosa, Amposta i
L'Ametlla de Mar, respecti-

vament, ha explicat els
objectius d'Esquerra per
les properes eleccions
municipals a les Terres de
l'Ebre. Abans, però, Aspa
ha fet saber que el passat
dissabte la Federació va
celebrar el Congrés ordi-
nari anual a l'Ametlla de

Mar, que s'havia ajornat de
data a causa de la celebra-
ció de les eleccions cata-
lanes. 
El Congrés, a més de fer
balanç de la situació del
partit al territori, va ratifi-
car, a proposta de
l'Executiva regional, can-

vis en la seva la composi-
ció. 
Segons Aspa, el motiu no
és altre que voler incorpo-
rar alcaldes com ara Dani
Andreu, Francesc Gas,
Alfons Monserrat o Bernat
Pellissa, i gent amb expe-
riència de govern com ara
els delegats, directors i
coordinadors territorials
de l'anterior Govern. 
Aspa ha afirmat que “hem
reforçat l'Executiva amb
més pes de representants
municipals per poder
incrementar la força
d'Esquerra a les properes

eleccions”. 
Aspa està convençut que
la gent valorarà “la molta i
bona feina feta per
Esquerra als
ajuntaments”, com als
“pobles petits dotant-los
de més i millors serveis i
fins i tot d'un salari als
alcaldes”. 
Aspa ha “reivindicat que
des de les alcaldies s'han
fet més projectes que mai
i més inversions que mai a
tots els municipis de les
Terres de l'Ebre gràcies a
l'ajuda del Govern de la
Generalitat”. 

ERC vol presentar 40 llistes
electorals i aconseguir 120 regidors

Adverteix «del joc entre els governs català i espanyol per situar el cementiri»
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“Determinació perquè els
tortosins i les tortosines
tenim la clara voluntat d'a-
profitar el punt d'inflexió
que representa la crisi per
engegar la recuperació
amb millors possibilitats
que mai”, ha explicat, tot
recalcant que “volem crèi-

xer, volem una economia
en expansió que generi
llocs de treball i hi posa-
rem tots els nostres
esforços pensant en les
persones i en les famílies”.
I confiança, tal com ha
detallat, perquè “estem

convençuts de les possibi-
litats de Tortosa com a
motor de les Terres de
l'Ebre”. En aquest sentit
ha recordat que durant el
mandat socialista es va
treballar per crear les
bases estructurals per

posicionar bé Tortosa,
amb especial èmfasi en el
coneixement i recerca;
amb l'arribada de la URV;
la creació sòl industrial, i
la millora de les infraes-
tructures de comunicació.
“Ara cal una aposta clara
per la industrialització,
posant un èmfasi molt
especial en la recerca, la
innovació i en el valor afe-
git que tot això compor-
ta”, ha emfasitzat.
L'eslògan remarca la idea
de força, dinamisme,
il·lusió i confiança. Amb un
llenguatge modern i jove,
el missatge sobresurt del
seu enquadrament, el roig
que caracteritza el PSC,
perquè l'objectiu de la can-
didatura tortosina és anar
més enllà i fer arribar el
projecte socialista a tota
la ciutadania.   La propos-
ta  no vol ser només una
declaració d'intencions.
“Estimem Tortosa i no la
volem apagada. La volem

capdavantera, capital de
les Terres de l'Ebre, esti-
rant amb força i ben posi-
cionada dins de
Catalunya”, ha remarcat
Sabaté, tot subratllant: “la
volem activa, convençuda
de les seves possibilitats,
amb la necessària ambició
per aprofitar totes les
oportunitats. Volem la
Tortosa del sí, la Tortosa
de tots i totes.” Així, els
socialistes afronten els
comicis convençuts que
des del PSC, i amb el
suport de tots i totes,
podem més. 
“I podem, perquè els torto-
sins i les tortosines tenim
capacitat demostrada i
avui tenim les condicions
si ens ho proposem per
avançar com mai no ho
hem fet. Perquè podem
deixar de ser una ciutat
perifèrica i posar en valor
la nostra posició al bell
mig de l'arc mediterrani”,
ha tancat.

«Per Tortosa Volem + Podem +»

El PSC de Tortosa ha
presentat l'eslògan de
la campanya electoral
amb vista a les elec-
cions municipals del 22
de maig vinent:  Per
Tortosa Volem + Podem
+. El candidat a l'alcal-
dia, Joan Sabaté, ha
explicat que l'eslògan
respon a dos objectius
prioritaris per als socia-
listes tortosins, la deter-
minació i la confiança.

L’eslògan de la campanya electoral del PSC

REDACCIÓ

El PSC presentant el seu eslògan.

Cedida

El passat 12 de febrer
es va celebrar al muni-
cipi de Santa Bárbara
I'assemblea de mili-
tants i simpatitzants
de CiU locals, on entre
d'altres punts a I'ordre
del dia, s'escollí el
proper Cap de llista de
CiU a les eleccions
municipals del proper
mes de maig de 2011,
un cop l'actual cap de
llista i alcalde Jordi
Boronat Ferré, anun-
ciés que es tornaria a
presentar per conti-
nuar amb el projecte
de poble endegat feia
quatre anys a la pobla-
ció. 

Boronat, per CiU
al municipi de
Santa Bàrbara

Pedro Hernández és el
candidat del Partit
Popular a l'alcaldia de
Sant Carles de la Ràpita
de cara a les properes
eleccions municipals del
22 de maig. Hernández
ha explicat que «conside-
ro que ara és el moment
del canvi i em torno a
presentar amb molta
il·lusió per ajudar a La
Ràpita a tornar a ser pio-
nera amb tot, com ho
havia estat, ja que no
podem perdre més
temps». «La Ràpita fa
front a uns impostos crei-
xents i veu com el sector
de la construcció està
totalment aturat».

Pedro
Hernández,

candidat pel PP

La comissió d'industrialitza-
ció de les Terres de l'Ebre
es reunirà d'aquí a dues
setmanes. Així ho va confir-
mar el delegat del govern a
les Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, just l'endemà que
els sindicats reclamessen
una reunió urgent d'aques-
ta comissió. “Abans de
convocar la comissió calia

nomenar els directors de
serveis territorials i fer un
seguiment del fons d'indus-
trialització de l'Estat, però
ara ja disposo d'aquesta
informació”, va dir Pallarès.
Pallarès va avançar que en
la reunió de la comissió
d'industrialització donarà a
conèixer que el
Departament d'Economia

ja ha rebut la transferència
de l'Estat dels 10 milions
d'euros del fons d'industria-
lització i que abans del 31
de març aquests diners es
transferiran als ajunta-
ments i consells comarcals
que han d'executar els pro-
jectes. Pel que fa al pla
estratègic de les Terres de
l'Ebre, el delegat del

govern ha assegurat que
es buscarà el finançament
per tirar-lo endavant, ja que
la URV ja n'ha elaborat una
part. “Si s'han fet uns tre-
balls s'han de pagar”, va
dir Pallarès. El delegat del
govern també va explicar
que es començarà a treba-
llar perquè el pressupost
de l'Estat del 2012 inclogui
una partida per continuar
les actuacions de reindus-
trialització. D’altra banda,
el Govern s'ha marcat el
termini d'un any per enlles-
tir el nou Pla territorial de
les Terres de l'Ebre. Així ho
ha assegurat a l'ACN, el

delegat del Govern, Xavier
Pallarès, que ha deixat clar
que es buscarà la manera
de revisar i replantejar el
planejament que hi ha
vigent actualment amb l'ú-
nic objectiu que estigui
consensuat. 'Sabem que
és difícil però l'aconsegui-
rem escoltant a tothom', ha
afirmat. La revisió de l'ac-
tual Pla és un dels motius
pels quals, finalment, el
Govern ha decidit apostar
per la continuïtat de
l'Institut pel
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
(IDECE). 

Comissió d’Industrialització i nou
Pla Territorial pel territori

Reclam d’una partida per continuar amb les actuacions
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Jordi Curto té 39 anys,
està casat amb dos fills, i

és empresari al Perelló.
El nou alcaldable ha expli-

cat que la seva voluntat és
aconseguir l'alcaldia des-
prés d'estar 4 anys a l'o-
posició i buscar "un
govern fort, amb el qual

puguem incidir en la situa-
ció econòmica així com
impulsar el turisme de mar
i muntanya, molt poc
explotat fins ara". Curto ha
afegit que vol treballar per
crear una gran àrea per a

la ciutadania, amb un fort
component social i cultu-
ral, "que no ens faci per-
dre les arrels com a
poble". Salvador Pallarès,
de la seva banda, ha
recordat que ha treballat
colze a colze amb Jordi
Curto i que està con-
vençut que serà un bon
alcalde per al Perelló. Un
relleu, segons ha destacat
el partit, molt ben fet, molt
parlat, amb l´objectiu de
recuperar una alcaldia
que, segons aquests, mai
hagèssen tingut que per-
dre. 
Curto ha recalcat que
durants els últims 4 anys,
l´actual govern (format per
ERC i PSC) «ens han venut
una cortina de fum». No

s´ha evidenciat cap canvi
en aquesta darrera legisla-
tura, i l´unic que s´ha
aconseguit és «crear des-
confiança en el poble d’El
Perelló, trencar amb una
armonia política dintre el
consistori de 16 anys, i
calentar la cadira». 
Curto ha afegit que ha
après molt aquests últims
anys al costat de Pallarès,
i que tot i que canvia la
persona, el projecte és
exactament el mateix, tre-
ballar pel futur del Perelló.
D´altra banda, Salvador
Pallarès ha volgut desta-
car també la seva passió
per la politica i pel seu
poble, i ha agraït la con-
fiança dipositada pel seu
partit tots aquests anys.

CiU presenta Jordi Curto com a nou cap de
llista a l’Ajuntament d’El Perelló

Convergència i Unió
(CiU) ha presentat
aquest dijous  a Jordi
Curto com a nou cap de
llista a les eleccions
municipals a El Perelló.
Curto substitueix
Salvador Pallarès, que
aquest dijous ha com-
paregut al costat del
nou alcaldable en una
roda de premsa que ha
comptat també amb la
presència del president
de la Federació de les
Terres de l'Ebre de
CDC, Xavier Pallarès, la
presidenta comarcal de
CDC, Meritxell Roigé, i
l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel.

Substitueix Salvador Pallarès

REDACCIÓ

Presentació oficial de Jordi Curto, alcaldable per CiU a El Perelló.

Cedida

Els premis EBRELÍDERS ja
estan en marxa. La res-
posta del públic està sent
mol més que positiva. Els
objectius que la organitza-
ció s´ha marcat aquesta
segona edició ja estan
prop d’aconseguir-se; tret
d´un que ja s´ha obtingut;
el primer objectiu d'aques-
ta edició 2010: 150 ins-
cripcions de candidatu-
res. Als altres, poc els hi
falta; 4425 usuaris regis-
trats dels 5000 que tenim
marcats. 637 comentaris
dels 1000; i 21812 vots
50000. Són una gran
quantitat les visites que
diàriament entren a la
pàgina web www.ebreli-
ders.cat per deixar la
seva emprenta en  els pre-
mis. Recolzament de can-
didatures que ja porten,
algunes, molta distància
d´altres.  Tot un seguit de
comentaris que fan més
interessant de seguir la
trajectòria de cadascuna
d’elles. Anem pel bon
camí!

150 inscripcions,
objectiu aconseguit

d’EBRE LÍDERS

«El Govern actual ha venut fum durant
aquests últims quatre anys 

al poble d’El Perelló»
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Serà operatiu a partir del
proper 1 de març, tot i
que el proper cap de set-
mana l'Ajuntament i
Tortosasport han organit-
zat dues jornades de por-
tes obertes perquè la ciu-
tadania pugui visitar i
conèixer les noves
instal·lacions. El nou pave-
lló és de tipologia PAV-2,
amb dues pistes d'entre-
nament i una de competi-
ció sota cobert. A l'exte-
rior hi ha tres pistes més

que en cas de necessitat
poder convertir-se en un
aparcament per a 70 pla-
ces. 
El recinte podrà tenir en
funcionament, per tant, i
de manera simultània, fins

a 5 pistes. El nou equipa-
ment esportiu permetrà
descongestionar el de
Ferreries i reduir l'activitat
esportiva al de Remolins,
per tal que aquest últim
pugui centrar-se més en

l'activitat firal. L'alcalde ha
destacat la qualitat en els
acabats del nou pavelló.
«Són unes instal·lacions
funcionals, de fàcil mante-
niment i conservació, molt
sostenibles -amb llum

natural a la pista i als ves-
tidors, que permeten un
important estalvi energè-
tic». 
El nou pavelló esportiu
«s'ubica en uns terrenys
de propietat municipal del
Portal de Ciutat Nord, en
un dels principals acces-
sos a la ciutat, al barri del
Temple i a tocar també
del Raval de Sant Llàtzer.
La urbanització dels por-
tals de ciutat ha compor-
tat la posada en servei
d'un carril bici, paral·lel a
un passeig situat al costat
del canal de l'Esquerra,
que connecta amb la
Ronda Docs i propera-
ment també amb el centre
de la ciutat gràcies al pas
que es construirà entre
aquest punt i l'estació del
tren». 
El nou pavelló té una
superfície de 2.000 m2,
una pista de parquet de
44 x 23 m i una graderia
amb 243 seients. L'obra
es va adjudicar a Teyco,
S.L. per 1.608.805 euros
i s'ha finançat amb càrrec
al Fondo Estatal para el
Empleo i la Sostenibilidad
Local. 

Finalitzat el nou pavelló poliesportiu
al barri del Temple de Tortosa

L'Ajuntament de
Tortosa ha finalitzat les
obres de construcció
d'un nou pavelló polies-
portiu al barri del
Temple, un equipament
de nova planta amb
dues pistes d'entrena-
ment i una de competi-
ció, que s'ha ubicat al
Portal de Ciutat Nord,
una nova zona de crei-
xement de la ciutat que
gairebé ha finalitzat la
seva urbanització. 

L’equipament té dues plantes d’entrenament i una de competició

Ubicat al Portal Nord de la ciutat, una nova zona de creixement

REDACCIÓ

Imatge del pavelló.
CEDIDA

En el seu blog, el candi-
dat per ERC a les prope-
res eleccions municipals
del 22 de maig a
Amposta, Adam Tomàs,
ha parlat sobre els possi-
bles resultats. 
«Segons es desprèn
d'una enquesta electoral
feta el passat mes d'octu-
bre per l'empresa
L'Observatori a una mos-
tra de 400 persones, la
majoria absoluta de CiU
trontollaria i Esquerra
d'Amposta es reforçaria
com a segona força políti-
ca. Aquesta tendència
que apunta l'enquesta
l'entomo amb molta

il·lusió, i més tenint en
compte que només fa un
any que vaig agafar el
relleu de Marta Cid. En les
darreres legislatures, l'e-
volució d'Esquerra ha
seguit una línia de creixe-
ment ininterromput que
podria acabar erigint-la
com una opció clara
enfront els vint-i-quatre
anys de govern de CiU.
En aquesta anàlisi s'ha
tingut present el fet que
Amposta hagi superat els
20.000 habitants, perquè
aquesta xifra suposarà un
increment en el nombre
de regidors del consisto-
ri, ja que es passarà dels

17 actuals als 21 que hi
haurà a partir del maig de
l'any que ve. Perquè CiU
pugui conservar la majo-
ria absoluta ha d'obtenir
11 regidors, un resultat
complicat en aquests
moments. 
L'alta fidelitat de l'electo-
rat de CiU no seria sufi-
cient aquest cop per
garantir l'alcaldia i, en
canvi, Esquerra
d'Amposta, amb la seva
estratègia, esgarraparia
un percentatge important
de vot al partit majoritari,
però també al PSC. 
Tot i que Manel Ferré és
el candidat més conegut,

cosa normal perquè acu-
mula 20 anys al govern
municipal, m'ha sorprès

gratament ser el segon
candidat més ben valorat
entre l'electorat».

«La majoria de CiU a Amposta trontollaria i Esquerra
d’Amposta es reforçaria com a segona força»

Paraules del candidat Adam Tomàs en el seu blog personal

Unió de Pagesos (UP) ha
quantificat en més de
deu milions d'euros les
pèrdues que han patit
els productors de cítrics
-taronges i mandarines-
de les comarques del
Baix Ebre i el Montsià a
causa de les gelades
que hi va haver a finals
del mes de gener. 
A més, el sindicat calcu-
la que les pèrdues per a
les cooperatives i els
magatzems poden arri-
bar als set milions d'eu-
ros.
Amb aquestes xifres a la
mà, UP ha demanat al
Govern que intercedeixi
davant l'Estat per acon-
seguir per als pagesos
afectats bonificacions
fiscals de cara a l'any
vinent. 
El sindicat ha exigit que
els peritatges es facin
'de la forma més acura-
da possible'.

Unió de Pagesos
quantifica les

pèrdues en més
de 10 MEUR

El Govern intentarà arri-
bar a un acord amb l'em-
presa Orta Eòlica, pro-
motora de la central eòli-
ca de Pesells a Horta de
Sant Joan (Terra Alta),
perquè traslladi els aero-
generadors fora del
terme municipal davant
el rebuig dels veïns i
l'Ajuntament. Segons ha
explicat en una entrevista
a l'ACN el delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, la
negociació per traslladar
els molins i compensar
l'empresa amb una
ampliació del parc es
perfila com l'única sorti-
da viable davant la
impossibilitat de les
administracions de fer
front a una indemnitza-
ció. El conseller
d'Empresa i Ocupació,
Francesc Xavier Mena,
es reunirà aquest dijous
amb l'Ajuntament
d'Horta.

El Govern
intentarà arribar
a un acord amb

Orta Eòlica
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L’assassinat d’una
jove de 25 anys de la
Ràpita en un atraca-
ment el passat 25
d'octubre a una sucur-
sal del Banc
Santander a Cambrils,
va commocionar tota
la societat ebrenca. A
hores d’ara sembla
ser, que podria existir
una  pista sòlida d'un
dels atracadors, pro-
bablement l'autor del
tret mortal (en la imat-
ge el que porta barba)
segons els Mossos
d’Esquadra. Des que
es va admetre que hi
havia indicis fiables
del possible parador
d'un dels dos atraca-
dors, no s'han donat a

conèixer més detalls
de la investigació poli-
cial. 
La policia continua
buscant-los dintre i
fora de Catalunya. El
passat mes de gener,
en concret el 21, els
Mossos rebien una
trucada d'un treballa-
dor d'una oficina
bancària de Salou.
Aquest empleat expli-
cava que un dels dos
atracadors de
Cambrils podria haver
estat a l'oficina. De
moment no s’ha con-
firmat ni desmentit
aquesta informació i
els cossos de segure-
tat continuen  bus-
cant.

Eliseu continua endavant, cridant als quatre vents la situació que està vivint
El Grup Xarxa

d'Amposta, integrat per
l'Associació Sociocultural
Tarambana, en conveni amb
l'Ajuntament d'Amposta, a
través de la seva Regidoria
de Joventut, continua la pro-
gramació de la 12a tempo-
rada de teatre infantil amb
la posada en escena de l'es-
pectacle «La rateta que
escombrava l'escaleta»,
que anirà a càrrec de la
Companyia La Roda
Produccions, i que serà
representat aquest proper
diumenge, 20 de febrer, a
les 12.00 h del migdia, al
Teatre-Auditori de La Lira
Ampostina. 

«La rateta que escombrava
l'escaleta» és un espectacle
de teatre musical que expli-
ca un clàssic en el món dels
contes: Un bon dia la bonica
Rateta, escombrant l'esca-
leta, es va trobar un dineret.
Ràpidament baixà a la mer-
ceria i es comprà el llacet
més maco de tota la vila.
Tan bonic li quedava aquell
llaç a la cua que de seguida
se li aproparen molts pre-
tendents per demanar-li la
mà: un gall cridaner, un
porc molt llaminer, un ase
elegant, un gos molt poruc i
un gat massa espavilat, tots
amb la mateixa pregunta als
llavis.

“La rateta presumida”, a Amposta
de la mà de Tarambana

REDACCIÓ

Demà dissabte Deltebre
inicia les celebracions del
Carnaval amb la cinquena
edició de la festa REVI-
VAL.CAT que tindrà lloc al
Centre Cívic. Enguany, la
temàtica escollida per dis-
fressar-se és el món dels
dibuixos animats, després

que en la votació que s'ha
fet al bloc del carnaval el
42% dels participants
hagin escollit aquesta
opció. Enguany ha estat
l'edició amb més participa-
ció en l'elecció del tema
del carnaval ja que han
votat 319 persones.

Carnaval, Carnaval

Cor Flúmine ha presentat
el seu nou projecte musical,
un CD que recull 15 de les
més conegudes cançons
pertanyents a l'estil jazzístic
i que formen part per dret
propi de l'imaginari cultural
occidental. 
Aquests populars estan-
dards inclouen temes de
compositors de la fama de
Cole Porter, Hoagy
Carmichael, Harold Arlen,
Duke Ellington o Irving
Berlin. 
Amb arranjaments especial-
ment realitzats per a ser
interpretades per a cor, l'en-

semble de jazz vocal serà
així mateix presentat en con-
cert el proper 19 de febrer a
la cripta de l'església de la
Reparació, en dos horaris
diferents, a les 19.00 hores
i posteriorment a les 22.30
hores.

Cor Flumine presenta el seu nou 
projecte musical

Eliseu continua endavant en
la seva lluïta, és manté fort,
tot i que cada cop aquesta
situació el fa estar més
neguitós. Per la seva
banda, un centenar de per-
sones es van manifestar el
passat diumenge al matí a
la plaça de l'Ajuntament de
Deltebre, en solidaritat amb
aquest veí del municipi. La
protesta va consistir en fer
sonar els claxons i altres
aparells per acabar en una

marxa amb cotxe per diver-
sos carrers del municipi i
poblacions del voltant. Les
entitats convocants van
aprofitar la concentració
per plantejar que les institu-
cions haurien de ser més
minucioses i riguroses en el
tractament de cada cas ja
que, segons els seus estu-
dis, la mare sempre hi surt
guanyant i, de vegades, de
manera molt injustificada.
Denuncien que en molts
casos les dones abusen
d'aquest avantatge legal
amb falses acusacions i
fent requeriments exces-
sius amb què “només es vol
arruïnar l'home”. La histò-
ria d'aquest home comenta
quan aconsegueix la
Custòdia Monoparental per
sentència ferma dels Jutjats
de Tortosa al juny del 2005
i després de mutu acord,
dos mesos més tard, i
aprofitant el període vaca-
cional, la seva exdona va
sostreure al menor del seu
Pare i Progenitor Custodi i
ho va desplaçar a una loca-
litat granadina. Un any
sense poder veure el seu fill
i al llarg d'aquest any, modi-
ficació de mesures en els
jutjats de Tortosa al juliol
del 2006, on tot i anunciar-
li a la mare que la seva
actuació havia estat molt
greu, se li concedia el canvi
de custòdia Monoparental
cap a ella. Al seu torn, reco-

manava la fluïda comunica-
ció patern-filial i un règim de
visites flexible vista la curta
edat del seu fill en comú (3
anys). Al desembre de
2006. A hores d'ara li que-
den dos dies per a que es
dugui a terme a l'ordre de
busqueda i captura. Al
moment de tancar aquesta
redacció el president a
Tarragona per la Custòdia
Compartida, Laude Puig,
ens informava que estan a
l'espera de rebre notícies
sobre una apel·lació que
havia fet l'advocat d'Eliseu
demanant l'indult de pena,
argumentant que no es pot
entendre com a delicte

penal  la conducció temerà-
ria. En el supòsit que la
resolució sigui negativa,
també estan duent a terme
una recollida de signaturas
per tal de demostrar que
Eliseu no és “perillòs”, ni
“violent”. 
Per últim, Puig ha volgut
recordar que aquest dijous
a la nit al ple celebrat a
Gandesa, els membres de
la FIC (Federació
Independent de Catalunya)
tenien previst presentar una
moció municipal a favor de
la instauració de la custòdia
compartida preferent en
casos de divorci a nivell
estatal i català.

Pare «coratge»: quan la realitat et supera

Dos veïns de Deltebre
han posat una tenda de
campanya a la plaça de
l'Ajuntament del munici-
pi, en suport a Eliseu, el
pare condemnat a set
mesos de presó  per un
delicte de conducció
temerària i una acusa-
ció de maltractament
telefònic que, segons les
organitzacions APFS de
Catalunya i de
Tarragona per a la
Custòdia Compartida,
no és demostrable i que
entrava en contradicció
amb una primera
sentència en què se li
atorgava la custòdia del
seu fill de mutu acord
amb l'exdona i que a
hores d'ara ha perdut. 

REDACCIO/DM

Un CD que recull 15

de les més conegudes

cançons que

pertanyen a l’estil

jazzistic

La nova tenda de campanya que s’ha col·locat en suport a Eliseu.
cedida

REDACCIÓ

Els assassins de Cambrils
continuen desapareguts

Les famílies dels alumnes
de l'escola de Sant
Jaume d'Enveja han deci-
dit manifestar-se diumen-
ge al matí pels carrers de
la població, per reclamar
a la Generalitat que recu-
pere el projecte de l'insti-
tut escola. La manifesta-
ció començarà diumenge
a les onze, a l'escola, i
per dilluns els pares i
mares estudien fer una
jornada de vaga. 
El tripartit va decidir que
l'escola de Sant Jaume
seria un dels quatre cen-
tres educatius de les
Terres de l'Ebre que
adoptarien la tipologia

d'institut escola, però el
govern de CiU ha decidit
alentir la creació de cen-
tres públics que oferei-
xen tota l'educació obli-
gatòria, els anomenats 3-
16. 
A l'Ebre tiraran endavant
els instituts escola de
Móra la Nova i de l'EMD
de Jesús, però no els de
Sant Jaume i el Perelló. 
“Els alumnes de Sant
Jaume han de fer 12
quilòmetres fins a
Amposta, i a més la
població escolar està
creixent molt”, va expli-
car ahir la presidenta de
l'AMPA, Carme Macià. 

Manifestació a Sant
Jaume d’Enveja

Les famílies reclamen a la Generalitat que
recuperi el projecte de l’institut escola
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La setmana passada quali-
ficàvem el partit de l’Amposta
com una final. I ho era per no
comprometre’s més a la classi-
ficació. I l’Amposta va guanyar-
la amb escreix, encarrilant el
partit a la represa i culminant la
feina amb el quart gol. Un gol
que tenia més valor perquè era
el 4-1 i l’Amposta va perdre a
Gavà per 3-1, en l’anada. Per
tant, un avantatge a tenir en

compte davant d’un rival direc-
te. El deliri a l’estadi estava
més que justificat. Ramon i
Marc, dels més destacats, Mi-
guel, de penal, i Isma, gran
gol, van marcar. Ara s’ha de
seguir endavant, pensant en
què queden noves finals. La
propera serà diumenge, al
camp del Castelldefels, un

equip que ve de guanyar el lí-
der i que afronta el segon par-
tit seguit a casa. La dita recor-
da que és complicat
guanyar-ne dos de seguits a
casa. Que així sigui.

Jordi Fabregat, tècnic de
l’Amposta, del proper partit,
comentava que «realment, ens
pot donar molta seguretat en

el cas de tirar-lo avant. Hi hau-
ria molt camí fet. Anem amb
il.lusió i ganes de guanyar i po-
der seguir reflectint, amb resul-
tats, la bona línia de joc. Venim
d’una victòria i encadenar-ne
una altra seria molt important i
més perquè fora fa temps que
no l’aconseguim». Gustavo tor-
na mentre que Cesc és baixa i
Dominguez, dubte.

L’Ascó, per la seua part, va
perdre amb la Pobla de Mafu-
met (0-2) i ja veu més compli-
cada la possibilitat de per-
manència. Es penúltim amb 21
punts. Cal dir que en aquesta
confrontació, els de la Ribera
van tornar a protestar una ju-
gada polèmica i que va ser
clau. Amb el 0-0, al primer
temps, quan millor estava l’As-
có, un penal sobre German no
va ser xiulat. Acte seguit arri-
baria el 0-1 que trencaria el
duel i, a la vegada, suposaria

un greu contratemps per un
Ascó que ja no podria reaccio-
nar. Les decisions arbitrals,
una jornada més, ocasionen
malestar. Tot i la situació, no hi
ha novetats al FC Ascó. En la
propera jornada, els de la Ribe-
ra visiten l’Europa. 

Un triomf de quatre punts

L’Amposta afrontava
una final diumenge
passat, contra el
Gavà. I va guanyar-la,
superant fins i tot el
golaverage particular
amb un rival directe a
hores d’ara en la lluita
per la permanència.
Per tant, triomf de
quatre punts. 

TERCERA DIVISIÓ

L’Amposta va vèncer el Gavà, rival directe per la permanència, i té a favor el golaverage particular

M.V.

Les sancions ocasionades
per la desfeta que va provo-
car l’àrbitre Bastida Torres, en
el duel contra el Vic, podien
passar factura. I, tot i que no
han de ser una justificació, ai-
xí és. Normalment, aquesta
mena de situacions s’acaben
acusant, principalment en l’es-
tat anímic i en l’entorn de l’e-
quip. I la Rapitenca, a curt ter-
mini, ja ho ha viscut.

No obstant, cal dir també

que si l’equip hagués estat
més encertat en el primer
temps, potser ara fariem un
altre discurs. 

Sí, però aquest encert, en
les nombroses ocasions crea-
des, no va existir. I el San Cris-
tobal, un dels cuers, va
avançar-se en el marcador
molt aviat i, en una jugada a
pilota aturada similar a l’ante-
rior, va establir el 0-2 abans
del descans. La reacció local

a la represa no fou fructífera.
Massa precipitació. I el 0-2 no
es va moure. La situació es
complica: a nou punts de la
zona d’ascens. Diumenge,
una final, al camp de l’Olímpic.  

L’efecte Bastida
La Rapitenca perd el tercer partit seguit, contra un dels cuers (0-2)

UE RAPITENCA

El pichichi Miguel, de penal, va fer el 3-1 que ja sentenciava, diumenge.

CANAL TE

L’equip rapitenc està a
nou punts de la zona
d’ascens. Diumenge (12 h)
afronta una final al camp
de l’Olímpic.

A nou punts El Tortosa presenta nove-
tats, tal com vam avançar di-
lluns a Canal TE. Ha sofert
una incorporació: la del juga-
dor del Roquetenc, Marc Ale-
gre. D’aquesta forma, el juga-
dor torna al CD Tortosa. La
directiva del club roig-iblanc
ha agrait la col.laboració del
Roquetenc per haver pogut
arribar a una entesa. 

Fa unes setmanes no esta-
va prevista fer cap incorpora-
ció però «les baixes per lesió

i la marxa d’un jugador de for-
ma inesperada han comportat
aquesta decisió. Seguim con-
fiant al màxim amb els juga-
dors que tenim i amb els que
estan al juvenil, com el club
ho té plantejat en el projecte
que va iniciar-se. I estic segur
que ho tirarem avant», deia
Carlos Blanch. El tècnic afe-
gia que «portem una bona lí-
nia de joc, tant a la Iberiana
com a casa amb el Vilassar
com a Peralada, on penso

que mereixiem més. Falta re-
flectir-ho amb un bon resultat.
En aquest sentit, el partit de
diumenge és molt important,
contra un rival directe». El Tor-
tosa, amb els resultats de la
jornada, s’ha situat a només
un punt de les places de des-
cens. Per tant, és ara més
que mai quan ha d’existir unió
i empenta per part de tots.

Borrull serà baixa mentre
que Maikel és dubte. Es van
lesionar diumenge. 

Marc Alegre, nou fitxatge
El Tortosa rep diumenge (17 h) un rival directe: el Montcada

PRIMERA CATALANA

L’Amposta, tretzè amb
30 punts, visita el

Castelldefels, dotzè 
amb 32 

Diumenge (12 h)

Una vegada més, l’Ascó
va acabar molest per
l’arbitratge, per un

penal no xiulat a
German amb el 0-0. Al

final, la Pobla va
imposar-se 0-2 

Polèmica

Aquesta setmana, em
va comentar un president
d’un club ebrenc que, per
mitjà del correu electrò-
nic que de l’entitat en dis-
posa la Federació, havia
rebut una carta. 

Una carta que, segons
m’han explicat, està
oberta a tots els clubs de
la provincia. Jo no entra-
ré a fer valoracions, ni
molt menys, sobre el seu
contingut ni tampoc amb
la forma de comunicar-lo. 

A mi el que m’agrada-
ria és que, d’una vegada
per totes, hi hagi més
claredat per tots els cos-
tats. I no tenir la sensació
de que poden haver-hi ve-
ritats a mitges en tota
aquesta història, com
des de fora és el que
sembla (i parlo en gene-
ral, quedi clar). 

Mirar cap un altre cos-
tat també cansa, tot i
que en ocasions és el
que més pot interessar. 
Què els directius no són
tontos.

Claredat
L’opinió de Michel
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El Gandesa va perdre en temps afegit a Torredembarra (1-0).
Una acció a pilota aturada, «mal defensada», va rematar-la Rosa-
do amb el gol que dóna tres punts d’or al conjunt torrenc. I és que
la situació s’ajusta a la taula, si no pugen dos equips tarragonins
a la Primera catalana. L’equip de la capital de la Terra Alta rebrà
diumenge el líder Camp Clar, un equip que s’ha refet amb les dues
darreres victòries seguides. La rumorologia indica que el Camp
Clar, recuperat de la crisi econòmica, podria estar interessat en
un fitxatge mediàtic, el del davanter David Cuellar, ex del Nàstic.
El Valls ja va estar-hi interessat i ara sembla que també el Camp
Clar. No obstant, també cal dir que, amb les facilitats que hi ha ac-
tualment amb els mitjans de comunicació existents, es nota cer-
ta estrategia psicològica per fer còrrer noticies. 

El Gandesa jugarà contra un líder, el
Camp Clar, que pot presentar novetats

PRIMERA REGIONAL

El CD la Cava s’ha interessat pel jove Albert Gallego (Remolins-
Bítem). I és que amb les baixes donades i les que encara té, en-
tre lesions i sancions, està força limitat d’efectius. Els de Can-
tó van empatar diumenge a casa contra l’Alcanar en una
confrontació en la que van millorar a la represa, quan van
avançar-se en el marcador amb els gols de Jaime i de Dario (es-
pectacular). Però l’expulsió, molt rigorosa, del propi Jaime i la
manca de confiança com a locals, van generar que el conjunt
de Cantó defensés molt prop de la seua porteria. L’Alcanar va
empatar en els darrers cinc minuts del derbi. La Cava no ha per-
dut en els últims quatre partits (8 punts de 12) però no acaba
d’aclarir la seua situació. Dario i Jaime seran baixa per al derbi
de diumenge a la Santa Creu de Jesús. Tornarà Lluís Fornés. 

La Cava, prop d’incorporar a Albert
Gallego, de la UE Remolins-Bítem

El Cata s’allunya de la zona
compromesa i agafa força pel derbi

PRIMERA REGIONALPRIMERA REGIONAL

El Jesús i Maria amplia la lle-
genda. Nova victòria. I només
una derrota en 20 jornades.
Espectacular!. Va guanyar a
l’Aldea i fa un punt i seguit en
la seua trajectòria ascendent.

No és una revelació. Es la
realitat ebrenca de la catego-
ria. Un equip amb inèrcia posi-
tiva, carregat d’implicació i
identificació, amb gent unida i
que sent el que fa.

Aquest és el secret: lluita,
actitud i qualitat. I no va ser fà-
cil. L’Aldeana, un rival comba-
tiu i que treballa per millorar
partit a partit, va avançar-se
amb el gol d’Elies. Un penal
protestat pels locals, que van
considerar que hi havia falta
prèvia de Jefrey, va significar
l’empat abans del descans. A
la represa, el partit va estar
igualat però els roigiblancs

van estar ferms en defensa i
Iku va posar la cirereta al pas-
tís culminant un contraatac,
amb una jugada que va gene-
rar Pier per la dreta. El Jedi va
tornar i va fer-ho col.laborant
amb el triomf. Més arsenal
per al conjunt de moda. La
festa continua.

El retorn del Jedi
El Jesús i Maria no té limit i referma el tercer lloc

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va empa-
tar diumenge passat a Vilade-
cans (1-1) en un partit obert i
en el que hagués pogut pas-
sar de tot, per les alternati-
ves i les opcions de tots dos
equips. Les darreres, però,
van ser per a un Remolins-Bí-
tem que, d’aquesta forma, va
acaronar la victòria. No obs-

tant, l’empat es pot conside-
rar just pels mèrits dels dos
equips.Cal destacar que l’e-
quip va refer-se al partit ante-
rior contra el Cerdanyola i
que va sumar un punt que, en
qualsevol cas, fou valuós, al
camp d’un rival directe en la
lluita per l’ascens. Amb ell, es
mantenen distàncies i, a

més, es disposa del golave-
rage a favor, un fet que cal
tenir molt en compte a hores
d’ara. El porter Sergio Auré
va debutar en un Remolins-Bí-
tem que diumenge rebrà el
penúltim: la Barceloneta.
Després de dues jornades
sense guanyar a casa, ha de
tornar el triomf. 

Objectiu del Remolins-Bítem:
millorar com a local

Els de Nacho van empatar a Viladecans i han de buscar un triomf a casa

PREFERENT

El Roquetenc rebrà demà dis-
sabte (16.30 h) el Torreforta,
equip que lluita per entrar a la
zona d’ascens. L’equip de Ca-
marero, minvat per les baixes,
en tindrà una altra: Marc Ale-
gre. El Tortosa es va interes-
sar i el Roquetenc li ha donat
la baixa, no privant-li de l’opor-
tunitat de jugar en una catego-

ria superior. D’altra banda, el
Roquetenc va perdre dissabte
passat a Pubilla Cases (1-0)
amb un gol de Rulo, davanter
local, que va estar genial, en
els darrers minuts. L’empat ha-
gués estat el més just. 

Demà, els de Roquetes bus-
caran la tercera victòria segui-
da a casa. 

El Roquetenc rebrà demà el
Torrreforta, en el derbi 

Marc Alegre rep la baixa per a fitxar amb el CD Tortosa

PREFERENT

Iku va debutar en el retorn
i va fer l’1-2, a la segona
part del derbi a l’Aldea

Debut

El Catalònia no deixar perdre l’oportunitat de poder sumar un triomf
en la visita al camp del Nàstic. D’aquesta forma, els de Talarn, amb
tres victòries en quatre jornades, es distancien de la part compro-
mesa de la taula. A més, agafen força i confiança per afrontar el
derbi de diumenge contra el CD la Cava, un partit molt interessant,
com sempre. I ara per motius diferents al de altres campanyes i és
que tots dos equips lluiten per fugir de la zona que pot portar con-
flicte de la taula. Per tant, doble valor de punts. El Catalònia ha
guanyat fins ara quatre partits com a local, n’ha empatat quatre
més i n’ha perdut dos. Li falta afiançar-se a la Santa Creu. La Cava
és dels millor equips com a visitant (21 punts, amb set victòries fo-
ra). A casa només ha sumat onze punts. Tindrà les baixes, afegi-
des a les ja existents, de dos dels seus referents: Dario i Jaime.

Ulldecona i la Sénia sumen un punt
que no serveix per cap dels dos

PRIMERA REGIONAL

Ulldecona i la Sénia van empatar en el derbi del Montsià, de la
jornada passada (1-1). Un empat que serveix de poc pels als
interessos dels dos equips de tenir opcions de poder sortir de
la zona de descens a la Tercera catalana. El partit va ser intens
si bé no es van produir ocasions de gols a les porteries.

Jordi va avançar a la Sénia mentre que Ivan, el pichichi local,
va empatar abans del descans. La represa va ser travada, amb
poca continuitat en el joc i amb nombroses targetes i nervis, un
fet que va comportar tres expulsions. Amb l’Ulldecona va debu-
tar Younes, procedent del Vall d’Uixó. Els ulldeconencs visitaran
en la jornada vinent el camp de l’Alcanar, en el derbi. Les op-
cions de permanència són cada cop més distants. La Sénia, en
la mateixa tesitura, rebrà el cuer l’Aldeana. 

Isaac Fernandez és el nou responsable
tècnic d’un Valls que fitxa a José Lucha

PRIMERA REGIONAL 

La junta directiva del Valls, després de la derrota a Cambrils,
va decidir dilluns la nit destituir al tècnic Josep Maria Català.
I el substitut és Isaac Fernandez que va estar, fins el primer
partit d’enguany, al líder Camp Clar. Discrepances amb la di-
rectiva van comportar la seua marxa. I ara s’ha compromès
amb el Valls pel que queda de temporada i la propera.

Isaac podrà seure a la banqueta com a auxiliar en el que
queda de campanya. El Valls, amb baixes, rebrà diumenge vi-
nent a la Canonja, un dels equips més en forma, juntament
amb el Jesús i Maria. El conjunt que entrena Jordi Rojas ha
aconseguit sis victòries i un empat en les darreres set jorna-
des del campionat.

L’Ampolla ja torna a tenir GOL i
agafa aire per evitar el descens

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla va vèncer el Salou (3-1) i va trencar la sequera golejado-
ra quan més ho necessitava, davant d’un rival directe i quan no po-
dia fer més concessions. Dani Roca, Robert i Paco Casas van
aconseguir els valuosos gols per a l’equip de Miquel Cotaina. La
victòria, després de quatre jornades sense aconseguir-la, dóna ai-
re a l’Ampolla que fixa distàncies amb les places de descens però
que encara es troba en una posició incomoda per la possibilitat de
compensacions. Demà, una altra final en la lluita per no despenjar-
se dels rivals que estan en places de permanència. Serà a Torre-
dembarra. Finalment, informar que l’Ampolla no podrà fitxar al jove
davanter Marc Prades, golejador del Camarles. Va haver-hi una
aproximació però el jugador ha decidit seguir a Camarles. Carles
ha demanat la baixa i marxa. Aviat hi haurà un jugador a prova. 

L’Alcanar, que porta deu jornades
sense perdre, rebrà l’Ulldecona

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar va empatar diumenge al camp de la Cava gràcies a
la seua fe i confiança en les seues possibilitats. Quan més
complicat tenia el partit, amb el 2-0, a avançada la represa, no
va cedir i va insistir fins que va trobar el premi. La Cava, que
es va quedar amb deu, no va saber sentenciar al contraatac i
l’Alcanar va entrar en la confrontació, amb un gran gol d’Adrià,
amb un tret enverinat des de fora de l’àrea. Genís va penjar
una pilota amb molta intenció i força i aquesta va desviar-la
Santi establint el 2-2. Un punt que va saber a victòria a l’Alca-
nar, tal com estava el duel, i que va tenir un efecte contrari per
al conjunt local. L’Alcanar, a l’alçada de la progessió de la tem-
porada passada, és cinquè i ja fa deu jornades que no perd
(sis victòries). Diumenge, en el derbi, rebrà l’Ulldecona. 

J. Ferreres va marcar l’empat, de penal.

CANAL TE
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El líder Sant Jaume va empatar a Arnes (1-1) en un duel vibrant
i en el que va poder passar de tot. Fou un partit amb jugades
polèmiques i emoció fins el final. El Tivenys va empatar a
Campredó (2-2) en una confrontació amb connotacions similars
a la d’Arnes. El partit va ser del tot obert. El Godall, per la seua
part, va reaccionar després dels darrers resultats i va obtenir
una victòria molt treballada en un duel apassionant a Ulldecona.
Era el derbi (0-1). El Benissanet, en un partit amb doble valor
de punts, hagués pogut encarrilar la quarta plaça en el cas de
poder guanyar a Jesús. Però un gol de Tomàs ja al final va
generar el 2-1 i els de De la Vega poden enganxar-se a l’ascens
un altre cop. Era una final. També és el cas de l’Atlas que ja
porta set jornades sense perdre, amb cinc victòries. 

Catalònia i Atlas s’enganxen al vagó de
l’ascens a Tercera catalana

TERCERA REGIONAL

El Vilalba, amb només onze jugadors disponibles per les baixes, es
va avançar amb el gol de Yalti. Però, amb el 0-1, ja en el darrer
tram del partit no va poder sentenciar «diversos fores de joc dub-
tosos que ens van xiular tampoc van afavorir», deiens el villalbins
que van veure com en temps afegit, Xato, aconseguia un empat
que salvava un punt pel Batea. S’enfrontaven els tècnics que la tem-
porada passada estaven a la banqueta del que diumenge va ser el
rival. Els de Landa, que fa sis jornades que no guanyen, es com-
prometen prop de la zona perillosa per per possibles compensa-
cions. D’altra banda, l’Horta va fer un altre pas endavant i ja veue
el futur amb més claredat després de guanyar el Móra la Nova (3-
1) en un partit obert en què l’efectivitat local va decidir. Ara es setè.
Aubanell (2) i Ivan vam marcar pels locals. Pete pels morencs. 

El Vilalba perd dos punts en temps afegit
mentre que l’Horta continua enlairant-se

SEGONA REGIONAL

El Corbera va golejar un Benifallet (4-0) que, després de signar
una reacció, ha encadenat quatre derrotes seguides que el deixen
compromés a la zona de descens. Els corberans no van donar op-
ció a un rival que va estar minvat, amb Bertolin i Ismail, d’entrada
a la banqueta. Edu, Ubalde, Adrià i Jordan van fer els gols d’un cor-
bera que, juntament amb el Deltebre, no ha perdut encara a casa
(només ha cedit dos empats). Segueix fent una bona temporada.
Es vuitè. El Roquetenc, per la seua part, va ser efectiu i va enca-
rrilar el seu duel davant d’un Masdenverge que una setmana més
va presentar diverses baixes però que, malgrat això, va vendre ca-
ra la derrota, tenint les seues opcions per entrar en el partit. Ge-
rard Arasa i Morey van marcar els gols. Els de Ponce segueixen
lluitant per poder fugir de la zona de descens.

El Corbera segueix ferm a casa mentre el
Roquetenc no renuncia a la salvació

SEGONA REGIONAL

El Santa Bàrbara ha ‘pescat’ al mercat de la Primera regional. Ju-
gadors que van rebre la baixa com Juanjo Brusca (la Cava) o Lluís
Cebolla (Jesús i Maria) s’han incorporat aquesta setmana a l’equip
de la Plana i ja van debutar diumenge. D’altra banda, Ivan Corne-
jo ha causat baixa del club. Pel que respecta al darrer partit, es-
mentar que els de Jordi Roca van guanyar el Deltebre (2-1) i es re-
cuperen després de les dues derrotes seguides. Els de Mario
Maza es queden ara a cinc punts de la segona plaça. Quique Cor-
nejo i el debutant Juanjo Brusca van fer els gols del Santa. Rever-
té el d’un Deltebre que va perdonar estavellant fins a tres pilotes
als pals. Els locals van reconèixer que van tenir la fortuna que els
va mancar a l’Ametlla. 

Brusca (la Cava) i Lluís (J. i Maria) fitxen
amb el S. Bàrbara. Cornejo causa baixa

SEGONA REGIONAL

El Perelló va empatar contra el líder, l’Olímpic (2-2). Archi va
avançar al conjunt local. No obstant, Jacob, aprofitant una sortida
amb poca convicció de Gallego (s’enfrontava al seu exequip) i Ivan,
en transformar un penal «dubtós» (segons els perellonencs), van
remuntar. El Perelló, amb un ambient un xic crispat, va insistir bus-
cant un empat que va obtenir Archi i després de que l’Olímpic no
va poder aprofitar la situació del partit per sentenciar. D’aquesta
manera, amb dos empats en les darreres sortides i amb una de-
rrota a casa, els morencs han vist reduit el seu avantatge. Al Pere-
lló hi ha malestar i és que en les «darreres cinc jornades ens han
xiulat cinc penals». Es creu que les incidències de la primera volta
poden passar factura. S’ha de seguir lluitant per la permanència. 

Archi evita la victòria del líder al camp d’un
Perelló a qui li van xiular un altre penal

SEGONA REGIONAL

El partit entre el Flix i
l’Amposta va acabar amb
empat (1-1). I amb algunes
incidències. 
El tècnic local, Xavi
Fernandez, aclaria que
«durant el partit, vaig fer-li
una apreciació a l’àrbitre
que, va venir fins la banque-
ta dient-me que havia de
seure. Poc després, pels
meus comentaris sobre
una de les seues decisions,
va traure’m la segona tar-

geta». Al final del duel,
segons Xavi, «a l’entrada
del túnel de vestidors,
diversos jugadors meus li
estaven protestant a l’àrbi-
tre. Jo els vaig apartar i
també he de dir que vaig
fer-li un comentari al
col.legiat. Llavors ell va dir-
me que se n’encarregaria
de que mai més pugués
seure en una banqueta. Jo,
en aquell instant, em vaig
crispar i la veritat és que

em sap greu la meua reac-
ció, amb el que vaig res-
pondre-li. Li vaig contestar
que potser li donaria
motius perquè fos així. Es
cert que vaig agafar-lo pel
braç però res més. Hi havia
directius del Flix que van
intervenir i que em van
apartar d’on estava el
col.legiat». El tècnic afegia
que «els Mossos van venir
al vestidors i van dir-me
que l’àrbitre em volia

denunciar. L’únic que vaig
demanar era que anéssim
tots a l’hospital perquè li
facin a l’àrbitre un diagnòs-
tic i que puguéssim com-
provar quines lesions podia
tenir. Perquè no en tenia
cap. Acte seguit, els
Mossos em van  comunicar
que l’àrbitre havia decidit
no presentar cap denúncia.
Però que exposaria a l’acta
la seua versió». Xavi acaba-
va dient que «no és el pri-
mer cop que visc una situa-
ció en la que un àrbitre fal-
seja una acta. No obstant,
tot i que és veritat que em
sap greu la meua reacció,
com ja he dit, no vaig fer-li
res més del que ja he
comentat». 

«Ja me n’encarregaré jo de que no
tornis a seure a la banqueta»

El tècnic del Flix explica que l’àrbitre va fer-li aquest comentari

SEGONA REGIONAL

El Pinell, en un gran partit, va
vèncer a Alcanar (1-4). Dos
equips que van jugar i van
deixar fer-ho i que van oferir
un duel obert i amb alternati-
ves. Els gols van arribar a la
represa. Sergi i Ramos van
fer el 0-2 però Petru (exjuga-
dor de l’Ulldecona) va intro-
duir al conjunt canareu dins
del partit amb l’1-2. La clau
fou el gol posterior de Julio,

en posició dubtosa, protesta-
da pels locals. L’1-4 va mar-
car-lo Ramos aprofitant una
assistència de Ferran, que
en va fer tres. Els pinellans
també van protestar un gol
anulat a Julio. Es la sisena
victòria seguida del Pinell
que porta 28 punts de 30.
L’Ametlla, per la seua part,
va guanyar a Camarles (0-2).
Un triomf valuós en el que

els dos equips van queixar-
se de l’arbitratge. Els locals
van protestar «un fora de joc
en el 0-1 i un gol que ens fou
anulat i que va poder ser
legal. No obstant, també cal
dir que vam fallar un penal i
altres opcions. L’empat era
el més just». Per part de la
Cala es destacava «el triomf
tot i que vam ser irregulars
en el partit i vam perdonar

massa amb el 0-1». Sam va
fer el 0-1 mentre que el juve-
nil Xavi establia el 0-2 ja en
temps afegit. Pinell i Ametlla
continuen en la segona
plaça. L’Olímpic, per la seua
part, va empatar al Perelló
(2-2) en un partit que era
especial per a Narcís, tècnic
perellonenc del líder (vegeu
noti part inferior). 

Pinell i Ametla s’acosten al líder
No van fallar en els desplaçaments i l’Olímpic va empatar al Perelló

SEGONA REGIONAL

Aquesta és la distància
actual. Han reduit

quatre punts en dues
setmanes

Nou punts

Va perdre la temporada passada
injustament la categoria. Per histò-
ria i afició, la Rapitenca mereix
estar un altre cop a Tercera. Però
el futbol no és matemàtic i ara ha
perdut en tres jornades el tren de
l’ascens, amb tres derrotes. La
culpa segurament es pot atorgar a
l’àrbitre Bastida Torres que no va
traure caramels aquell dia davant
el Vic, a la Devesa. Tot al contrari,
targetes a dojo a uns jugadors rapitencs que també cal
dir que el més probable és que no li van dir paraules
carinyoses. En un partit pot canviar la inèrcia de la tem-
porada. Li va succeir a la Sénia que estava prop de les
posicions d’ascens, quan era a la Preferent, en la tempo-
rada 2002/2003 i rebia el cuer, el Júpiter B, que llavors
entrenava Miki Carrillo actual tècnic triomfant de la
Muntanyesa. La Sénia tenia un gran equip: Ubai, Juanin ,
Navarro, Alberto Prades... i va perdre 0-5. L’equip local
va acabar aquest partit amb set jugadors. L’àrbitre de
torn va fer de les seues i, posteriorment, les sancions
van arribar per a l’equip. Van ser espectaculars. Des d’a-
quell partit i, amb menys efectius dels titulars, la Sénia
es va veure limitada. A la jornada 18 gairebé havia obtin-
gut la permanència. Després, només va assolir vuit
punts i va acabar baixant a la Primera regional. 
Siguin o no culpables els àrbitres, com a éssers humans
també s’equivoquen. Perquè, què seria d’un partit de fut-
bol sense els àrbitres. Cada cop n’hi ha menys i en cada
temporada hi ha partits que acaben com el Rosario de
l’Aurora. En el que portem de lliga, entre 1a. i 3a. regio-
nal, n’han hagut cinc que no han acabat. 
Pot passar que un àrbitre no tingui el seu dia i comenci
a traure targetes al primer que li digui alguna cosa. Això
és el que va succeir-li a la Rapitenca fa unes setmanes.
Les conseqüències són perdua de partits, d’efectius i en
un sol partit canvia el signe de la temporada, minvant la
moral del vestidor. Es perd el duel següënt i el posterior
davant d’un dels cuers, el Sant Cristobal i a casa. En par-
tits escalfats o en els que l’àrbitre no està per raons i la
pot liar, és millor no parlar perquè sino es poden perdre
moltes coses. El mític Emili Butragueño ha estat un dels
jugadors de la història del futbol que menys targetes ha
vist en la seua vida esportiva. Si els jugadors no parles-
sin amb l’àrbitre, més partits es poden arribar a guanyar.
O més possibilitats tens de fer-ho. Si el dia del duel con-
tra el Vic, els jugadors haguessin ignorat a l’àrbitre, la
Rapitenca podria estar més amunt a la taula. Per tant, no
culpem només als àrbitres que són jutges necessaris en
aquesta història. No es poden perdre els nervis perquè
un partit et pot costar tota la temporada. Li va succeir a
l’equip rapitenc que possiblement li ha marxat bona part
de la lliga en una jornada i no perquè la pilota no entrés,
si no que pels comportaments que en ocasions no són
adequats. Quants jugadors són expulsats en un partit de
prebenjamins o benjamnins un cap de setmana qualse-
vol?. Cap. Quants poden ser-ho en un de futbol amateur?.
Molts. La diferència dels babys és que entenen el futbol
millor des de la inocència i des de la humilitat. Tant de
bo la Rapitenca pugi. Tant de bo perquè s’ho mereix.
Però la labor no és fàcil, després del duel amb el Vic. No
obstant, els miracles en el futbol també existeixen.

90 minuts que van canviar a la Rapitenca
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Móra Nova-Benifallet (16.30 h)
Ametlla-Horta (16 h)

Roquetenc-Corbera (18.30 h)
diumenge

Deltebre-Camarles (16 h)
Pinell-S. Bàrbara (16 h)
Vilalba-Allcanar (16 h)
Amposta-Batea (16 h)

Olimpic-Flix (16 h)
Masdenverge-Perelló (16 h)

RESULTATS
21a jornada Segona regional

Roquetenc-Masdenverge 2-0

Alcanar-Pinell 1-4

Batea-Vilalba 1-1

Perelló-Olimpic 2-2

Horta-Móra la Nova 3-1

S. Bàrbara-Deltebre 2-1

Corbera-Benifallet 4-0

Camarles-Ametlla 0-2

Flix-Amposta 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 21 54 17 52

2. Pinell 21 54 22 43

3. Ametlla 21 43 22 43

4. Móra la Nova 21 41 27 38

5. Deltebre 21 33 19 38

6. Vilalba 21 36 29 38

7. Horta 21 38 25 35

8. Corbera 21 36 39 35

9. S. Bàrbara 21 46 34 34

10. Camarles 21 40 32 33

11. Batea 21 32 42 26

12. Perelló 21 37 39 25

13. Amposta 21 25 31 24

14. Roquetenc 21 23 58 17

15. Benifallet 21 27 49 16

16. Flix 21 18 37 14

17. Alcanar 21 17 41 11

18. Masdenverge 21 15 52 7

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Jesús i Maria-Arnes (19.15 h)
Campredó- la Galera (17 h)

Aldeana-Tivenys (19 h)
diumenge

Tivissa-Godall (17 h)
S. Jaume-Atlas (15.30 h)
Ginestar-la Cava (16 h)

Torre Espanyol-Rem. Bítem (16 h)
Benissanet-Rasquera (16 h)
Catalònia-Ulldecona (17 h)

RESULTATS
21a jornada Tercera regional

Rem. Bítem-Ginestar 2-2

Campredó-Tivenys 2-2

Ulldecona-Godall 0-1

Catalònia-Benissanet 2-1

la Cava-Jesús i Maria 1-1

Rasquera-Aldeana 1-2

la Galera-Torre Espanyol 4-0

Arnes-Sant Jaume 1-1

Atlas-Tivissa 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 21 60 17 54

2. Tivenys 21 63 18 47

3. Godall 21 53 30 46

4. Benissanet 21 37 23 42

5. Catalònia 21 43 24 37

6. Atlas 21 33 23 37

7. Rem- Bítem 21 40 30 34

8. la Galera 21 43 39 33

9. Ginestar 21 43 33 32

10. Campredó 21 36 36 30

11. Arnes 21 33 36 29

12. Ulldecona 21 51 43 26

13. J. i Maria 21 29 52 22

14. Aldeana 21 25 55 19

15. Rasquera 21 35 42 16

16. la Cava 21 20 38 14

17. Tivissa 21 26 59 13

18. Torre Espanyol 21 8 80 4

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Calafell-Salou (17 h)
Cambrils U-Nàstic (18.30 h)

Torredemb-Ampolla (16.30 h)
diumenge

Valls-Canonja (16.30 h)
J i Maria-Cambrils (16.30 h)

la Sénia-Aldeana (16 h)
Alcanar-Ulldecona (16 h)
Catalònia-la Cava (16 h)
Gandesa-C. Clar (16.30 h)

RESULTATS

21a jornada, Prim. regional

Torred.-Gandesa 1-0

C. Clar-Cambrils U 3-1

Canonja-Calafell 1-0

Nàstic-Catalònia 0-3

Ampolla-Salou 3-1

Ulldecona-la Sénia 1-1

Aldeana-J. i Maria 1-2

la Cava-Alcanar 2-2

Cambrils-Valls 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 21 44 21 50

2. Valls 21 42 20 43

3. J. i Maria 21 44 29 41

4. Canonja 21 32 20 36

5. Alcanar 21 33 25 36

6. Calafell 21 35 23 35

7. Cambrils 21 30 23 35

8. Catalònia 21 44 29 34

9. Torredembarra 21 39 30 33

10. la Cava 21 34 32 32

11. Gandesa 21 28 35 25

12. Ampolla 21 25 30 25

13. Cambrils U 21 26 33 19

14. Salou 21 29 39 19

15. la Sénia 21 18 32 18

16. Ulldecona 21 30 51 17

17. Nàstic 21 17 40 14

18. Aldeana 21 20 58 13

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 

Roquetenc-Torreforta diss 16.30h

Júpiter-Pub. Cases

Mollerussa-Cervera

Sant Ildefons-Reddis

R. Bítem-Barceloneta diu 16h

Alcarràs-Viladecans

V. Alegre-Cerdanyola

Morell-Marianao

Catllar-Organyà

RESULTATS

21a jornada, Reg. preferent

Pub. Cases-Roquetenc1-0

Reddis-Mollerussa 3-1

Marianao-Vista Alegre 2-1

Viladecans-R. Bítem 1-1

Cerdanyola-Alcarràs 0-1

Catllar-Morell 1-5

Barceloneta-S. Ildefons 5-2

Organyà-Torreforta 2-1

Cervera-Júpiter 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre 21 40 24 43

2. Cerdanyola 21 44 26 40

3. Viladecans 21 26 21 34

4. Júpiter 21 30 22 34

5. Reddis 21 39 30 33

6. R. Bítem 21 41 43 33

7. Torreforta 21 38 26 32

8. Alcarràs 21 26 22 32

9. Pub . Cases 21 27 22 31

10. Cervera 21 28 28 31

11. Morell 21 29 23 30

12. S. Ildefons 21 23 31 25

13. Organyà 21 24 38 24

14. Marianao 21 29 40 23

15. Mollerussa 21 18 34 22

16. Roquetenc 21 23 29 21

17. Barceloneta 21 28 31 20

18. Catllar 21 26 49 16

Regional preferent

El Pinell ha sumat 28 punts dels darrers 30. Un moment històric.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El Pinell va vèncer a
Alcanar (1-4) i ja porta deu

jornades sense perdre,
amb sis victòries seguides.

Es segon a la taula.

Ratxa històrica
PRÒXIMA JORNADA  

Prat-Gavà
Vilanova-Masnou
Balager-Palamós

Terrassa-Llagostera
Premià-Vilafranca

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

Espanyol-Manlleu
Muntanyesa-Cornellà

Castelldefels-Amposta (diu 12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Muntanyesa 25 14 5 6 30 21 47
2. Llagostera 25 14 4 7 34 24 46
3. Pobla Mafumet 25 12 6 7 31 22 42
4. Cornellà 25 12 5 8 40 27 41
5. Europa 25 11 7 7 34 28 40
6. Reus 25 10 9 6 38 21 39
7. Vilafranca 25 11 6 8 34 30 39
8. Manlleu 25 9 11 5 34 27 38
9. Espanyol 25 10 7 8 40 23 37
10. Prat 25 9 10 6 34 28 37
11. Terrassa 25 7 11 7 33 29 32
12. Castelldefels 25 8 8 9 21 24 32
13. Amposta 25 9 3 13 28 43 30
14. Balaguer 25 7 8 10 31 38 29
15. Gavà 25 7 2 10 29 36 29
16. Vilanova 25 6 9 10 25 33 27
17. Masnou 25 7 6 12 32 41 27
18. Palamós 25 6 8 11 22 29 26
19. Ascó 25 4 9 12 18 40 21
20. Premià 25 2 10 13 14 38 16

Tercera divisió RESULTATS
25a jornada, Tercera divisió

Llagostera-Balaguer 2-3
Masnou-Prat 1-3
Ascó-Pobla M. 0-2
Cornellà-Espanyol 2-4
Castellde.-Muntanyesa 2-1
Vilafranca-Terrassa 2-0
Manlleu-Europa 2-0
Amposta-Gavà 4-1
Palamós-Vilanova 0-1
Reus-Premià 6-0

PRÒXIMA JORNADA 
Guíxols-Vic

S. Cristobal-Poble Sec
O.C. Fatjó-Rapitenca (diu12h)

Olesa-Olot
Igualada-Gramenet

Blanes-Rubí
Sants-Santfeliuenc

Tortosa-Montcada (diu 17h)
Iberiana-Peralada
Vilassar-Tàrrega

RESULTATS
23a jornada, Primera catalana

Gramanet-Olesa 2-1

Tàrrega-Vic 4-4

Poble Sec-Guíxols 1-2

Rapitenca-S. Cristobal 0-2

Rubí-Igualada 0-1

Sanfeliuenc-Blanes 0-1

Montcada-Sants 1-3

Vilassar-Iberiana 1-2

Olot-Ol. Can Fatjó 6-1

Peralada-Tortosa 2-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 23 49 22 53

2. Olot 23 43 19 47

3. Tàrrega 23 54 23 46

4. Peralada 23 43 28 39

5. Rapitenca 23 47 28 37

6. Vilassar 23 35 26 37

7. Igualada 23 37 31 37

8. Rubí 23 29 25 36

9. Ol. Can Fatjó 23 32 34 32

10. Guíxols 23 29 36 30

11. Santfeliuenc 23 33 35 29

12. Iberiana 22 32 54 28

13. Montcada 23 23 31 26

14. Gramenet 23 27 43 26

15. Olesa 23 28 32 25

16. Sants 22 21 29 24

17. Tortosa 23 30 38 23

18. S. Cristobal 23 26 39 23

19. Blanes 23 27 40 22

20. Poble Sec 23 17 49 9
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L’Amposta va iniciar bé
el partit, imposant-se en
els primers minuts grà-
cies a l’encert ofensiu i a
la concentració defensi-
va. Però, amb els
minuts, l’efectivitat de
les ebrenques va decau-
re i el Sanse, aplicat en
defensa, va anar reduint
distàncies. Les amposti-
nes van perdonar, quan
tenien avantatge, en
diverses jugades, de la
possibilitat de deixar el
duel encarrilat.
Ja a la segona meitat,
l’Amposta no va millorar

el Sanse, més posat, va
anar guanyant metres
fins arribar al darrer
minut amb un gol d’avan-
tatge. Un gol que admi-
nistraria per guanyar 24-
23.
Handbol Amposta
Lagrama: De la Iglesia,
Chiriev (4), Botica (6),
Domingo (5), Ciurea (2),

Frnova (4) Simon (2).
Galvez, Mazquez,
Alonso, Ungureanu i
Uliaque.
L’Amposta segueix en la
tercera plaça però ara té
només un punt per darre-
ra al Sanse, quart. 
En la propera jornada,
l’equip ampostí descan-
sarà.

El Sanse s’acosta a la
tercera plaça

El Club Handbol Am-
posta va perdre a la
pista del San Sebas-
tian de los Reyes. Les
jugadores de Marc
Fornóes van anar de
més a menys i van
acabar-ho pagant
quan el conjunt local
va remuntar i acabar
guanyant. 

CLUB HANDBOL AMPOSTA

L’Amposta va perdre contra un rival directe (24-23)

M.V.

L’Hnadbol Tortosa va empa-
tar contra el Gavà (21-21).
L'empat  és un resultat
excel·lent aconseguit
davant un equip que compta
amb jugadores veteranes,
molt consolidat, equilibrat
en totes les posicions i molt
fort en defensa.
El partit era decisiu per
posicionar-se en un lloc que
ha de donar una de les qua-
tre places que permetran
disputar el top 4 final Lliga
Catalana sènior femenina.
Les tortosines van aprofitar
l'oportunitat i van tenir  la
victòria a la mà en el darrer
segon del partit amb una
falta directa, però que no
van transformar. 
Tot i que la primera part fou

per al Gavà, la reacció de
les locals a la segona va ser
essencial, ja que el Tortosa
va jugar amb una gran con-
centració en defensa i va
poder frenar l'equip visitant
que només van realitzar 7
gols. Partit molt seriós,
amb un joc molt disciplinat,
destacant el conjunt i el joc
en bloc. El pròxim partit,
demà dissabte a Sant
Quirze del Vallès. Alineació:
Paula Estorach i Rebeca
Troncho a la porteria, Mireia
Andreu, Jenifer Cornejo,
Aida Rieres, Núria Albacar,
Maria Valldepérez, Paula
Alcaide, Jéssica Bertomeu,
Sílvia Zamora, Cinta Gisbert,
Noel Uriarte, Patrícia Úbeda,
Judith Toro.

La reacció comporta un
empat meritori

HANDBOL TORTOSA

El Club de Rem Tortosa viu un gran moment. Es el tercer equip en el rànquing nacional i la progressió
que ha sofert l’entitat, a nivell esportiu i també directiu, ha estat extraordinària. Dissabte van poder reu-
nir-se tots els remers i juntament amb els directius i les autoritats, van fer la foto familiar en un dels actes
previstos dins de la Diada del Club. Posteriorment, va haver-hi una visita a les obres de les noves
instal.lacions de Campredó on s’instal.larà també un centre de tecnificació. 
Tot plegat, el CR Tortosa va iniciar un projecte fa uns anys i, amb temps, està donant uns gran resultats.
La bona feina continuarà amb un repte: la presència d’un remer del club a una Olimpiada. 

Diada del Club de Rem Tortosa

El frare emblemàtic de la cursa va donar el tret de sortida
a una prova que va reunir 268 corredors, 50 més que
l’any anterior. Els vencedors de la segona cursa de
Ginestar van ser Javier Delgado (Spiridon Team) amb un
temps de 1:54:59 i Judit Casas (Ass. Esp. Diedre) amb
2:25:51, aquesta última per segon any consecutiu. El podi
absolut masculí va estar completat pels ebrencs Ahmed
ElQayed (1:57:09) i Albert Giné (1:58:46), tots dos de la
UEC Tortosa. Pel que fa a les primeres classificades des-
prés de Casas, va creuar la meta en segon lloc Olga
Manko (UEC Anoia) (2:36:14), i en el tercer, la tortosina
Maria Elena Ferreres (2:41:08). El guanyador local va ser
Jaume Soriano, seguit per Joan Ramon Margalef i David
Montagut. Aina Margalef va ser la vencedora local. També
va rebre un trofeu l’atleta més jove que va recórrer el cir-
cuit de manera no oficial, aquesta va ser la navarresa Leire
Fernández , de només 13 anys. La UEC Tortosa va ser
guardonada per ser l’entitat que va comptar amb més
corredors, amb un total de 19. El frare emblemàtic de la
cursa va donar la benedicció als 268 corredors i també el
posterior tret de sortida d’un trajecte de 22 quilòmetres
que va recórrer els indrets més emblemàtics del terme
municipal, com l’ermita de Sant Isidre, el collet de Marcó,
les Càrcoles, la muntanya del Frare, la Cuna, Pena-Roja o
el Corral de Mesón. L’espectacle i la posada en escena del
circuit van estar completats per la presència de quatre fra-
res que indicaven punts quilomètrics del recorregut. Grup
Cultural i Juvenil l’Estralla va ser l’organitzador de la cursa
del Frare, la tercera prova puntuable del IV Circuit de
Curses de Muntanya de les Terres de l’Ebre, i va comptar
amb el suport de l’ajuntament de Ginestar i del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre així com d’un centenar de
voluntaris que van fer possible el correcte desenvolupa-
ment de la prova (JB).

II Cursa Lo Frare de Ginestar

Curses de Muntanya

El tenista rapitenc,
Albert Montañés, 25è.
al rànquing, va guan-
yar en el partit de vui-
tens de l’ATP 250 de
Buenos Aires. Va
haver de treballar molt
per a superar a l’italià
Fabio Fognini per 6-2,
4-6 i 6-4. Amb cert
patiment en el tercer
set, l’esportista
ebrenc universal va
poder superar el rival
i, d’aquesta forma,
confirmar els pronòs-
tics. Avui divendres
està previst que
comencin els quarts
d’un Torneig que aca-
barà diumenge.

Alber Montañés,
classificat pels

quarts de final a
Buenos Aires

Tennis

El sènior femení, al camp de l'Opticalia Holandesa Vilanova,
va  imposar-se per 0-3 amb parcials 10-25, 18-25 i 17-25.
Per altra banda, el sènior masculí, rebia a l'ARC. Tot i que
els de Roquetes ho tenien bastant complicat per les abun-
dants baixes, van demostrar una setmana més el bon joc i
es van imposar també per 3-0 amb parcials 25-20, 25-16
i 25-18. Aquesta setmana, el juvenil comença la segona
fase, davant del C.N.Sabadell. El sènior femení rep al
C.V.Sant Martí i el sènior masculí es desplaça al camp del
C.V.Vall d'Hebron.

Bona jornada pel volei Roquetes
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

ALBERT CASTELLÓ, PRESIDENT D’ASAJA-TARRAGONA

Aquest proper diumenge
20 de febrer es duran a
terme les cinquenes elec-
cions del sector Agrari.
On 29.817 agricultors
catalans, 16.834 menys
que en 1994 decidiran
els representants sindi-
cals per als propers qua-
tre anys.
Una de les opcions és
l'Associació Agrària de
Joves Agricultors
(ASAJA), al capdavant de
la qual aquí a Catalunya
està, Albert Castelló,
amb ell parlem aquesta
setmana per conèixer de
més a prop la situació del
camp i també el seu
futur.
Més Ebre: En les elec-
cions de 2007 a
Catalunya, Asaja va obte-
nir un 14,42% vots i onze
delegats. Què pensa que
passarà en les properes?
Albert Castelló: Esperem
repetir o augmentar els
resultats però s'ha de
tenir en compte que en
aquesta situació crisi és
probable que hi hagi
major abstenció.
ME: Asaja ha manifestat
en diverses ocasions que
neix com resposta dels
propis Agricultors i
Ramaders per a la defen-
sa i promoció dels seus
interessos, per un eficaç
desenvolupament del
Sector.  Quins són
aquests interessos en
l'actualitat?
AC: Els mateixos interes-
sos que tots els empre-
saris i treballadors: obte-
nir una renda digna i justa
de les seves explota-
cions agràries i o rama-

deres. 
Per això des d'Asaja tre-
ballem i reclamem uns
preus justos per als pro-
ductes agraris
ME: Asaja agrupa a més
de 250.000 agricultors i
ramaders, repartits per
totes les províncies i
regions. Divergeixen molt
els interessos dels nos-
tres agricultors i rama-
ders dels de la resta d e
la Península Ibèrica?
AC: Cada territori té
unes particularitats con-
cretes però actualment,
tots els agricultors i
ramaders tenen els
mateixos problemas: uns
preus que no cobreixen
els costos de producció i
la falta de suport de les
administracions autonò-
miques i estatals.
Malgrat tot, sí que exis-
teixen sectors que en
altres províncies estan en
millors condicions que
nosaltres perquè els seus
governs autonòmics han
sabut negociar millor. 
Per exemple, un olivarer
andalús cobra de mitjana
680/ha. En canvi, un
català cobra de mitjana

298/ha; o en el cas del
vi, a Castella la Manxa,
es cobra aproximada-
mente una mitjana de
170/ha. i a Catalunya no
hi ha ajudes directes.
ME: Asaja al seu torn està
integrada en la UE en el

Comitè d'Organitzacions

Professionals Agràries
(COPA), organisme que
representa a més de 10
milions d'agricultors i
ramaders de tota Europa,
amb el que s'assegura
plenament la defensa
dels interessos agrícoles

i ramaders a tots els
nivells de presa de deci-
sions. Què opina vostè
sobre el funcionament
actual del sector de la
distribució i grans super-
fícies dins de la cadena
alimentària?
AC: En el document que
va presentar la Comissió
de la UE es reconeix que
l'any 2000  la proporció
de valor para el sector
productor dins de la
cadena era del 29%, pas-
sant el 2005, al 24%.
Aquesta pèrdua de valor

per a la producció, que
reconeix la Comissió de
la UE, ha anat en benefici
de la gran distribució. 
Des d'Asaja treballem per
a recuperar valor a favor
del sector productor evi-
tant pràctiques comer-
cials com venda a pèr-
dues, liquidacions a
resultes,  sol·licitant obli-
gatorietat de contractes,
etc.
ME: Per últim, com pre-
veu el futur a curt i mig
termini de les explota-
cions del sector al nostre

territori? 
AC: A curt i mig termini
han d'aclarir-se incerte-
ses com la reforma de la
PAC 2014-2020, millora
de la legislació en matè-
ria de competència per
tal de guanyar poder en
la negociació per part del
sector productor però
hem de ser conscients
que l'increment de la
demanda d'aliments per
part de països com Xina
o  Índia, pot ser una opor-
tunitat per la  nostra agri-
cultura.

«Hem de ser conscients que l’increment de la
demanda d’aliments per part de països com la

Xina o Índia, pot ser una oportunitat per la
nostra agricultura»
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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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La cuina japonesa cada dia ens sedueix més, només cal aprendre a cuinar 
uns pocs plats per tal de començar a experimentar

2 Tacs de tonyina de 

5x5cm
1 gra all laminat
10 gr. de gingebre picat
Una fulla de llorer 
1 cullerada de salsa de 
soja
1 cullerada de vinagre 
blanc
1 cullerada de sucre
Oli d’oliva 15gr
Pebre
Gel
Oli de sèsam (unes go
tes)

Les proporcions que
hem descrit, estan pensa-
des per dues persones. La
dificultat més gran pot ser

aconseguir els tacs de
tonyina de 5x5 cm. Per
aconsseguir-los només cal
que demaneu a la vostra
peixateria un tall de tonyi-
na de 5cm e gruix i a casa
farem les tires. Fa gràcia
veure la cara de la peixate-
ra mentre talla la tonyina,
"que en deu fer aquest
d’un tall tan gruixut...". 

Prepararem la marinada
amb els ingredients que
hem enumerat a la llista
d’ingredients. Posem els
tacs a marinar, entre una 1
hora i 1,5h. Com que en
general no queda cobert
tot el peix, cal anar-lo gi-
rant. 

Un cop passat aquest
temps, retirem els tacs,
els assequem i els posem
a cuinar en una planxa
molt (si... si... molt) calen-
ta i ho fem pels 4 costats,
uns 30 segons cada un,
deixant els altres dos sen-
se coure. A mida que els
treiem, els posem en un
bol d'aigua amb gel per ta-
llar la cocció. Un cop freds
els assequem, els pintem
amb oli de sèsam i els ta-
llem en 5 trossos cada un.

Cal tallar-los perpendicu-
larment a l’eix que uneix
els dos costats sense cou-
re i ja podem servir-los. En
el nostre cas hem fet una
amanida amb fruita i fruits
secs, és un plat adequat
com aperitiu o com un pri-
mer suau. 

Els 30 segons de cocció
són orientatius, però si
penseu que cal molt més
temps, millor no feu el
plat. El plat no porta sal
degut a que la soja ja li do-
na gust. 

La tonyina és un dels
peixos blaus més consu-
mits al nostre país. La se-
va carn posseeix un 12%
de greix, la qual cosa ho
converteix en un peix
gras, però es tracta d'un
greix ric en àcids grassos
omega-3, que ajuda a dis-
minuir els nivells de coles-
terol i de triglicèrids en
sang i a fer la sang més
fluïda, la qual cosa dismi-
nueix el risc de trombosi.
Per aquest motiu, és reco-
manable el consum de ton-
yina i altres peixos blaus
en cas de malalties cardio-
vasculars. 

«Primentons i Tomates». Avui: Tataki de Tonyina

Avui hem decidit
presentar-vos una
amanida amb tataki
de tonyina, l'amani-
da no deixa de ser
un acompanyament
o una guarnició on el
paper principal l'in-
terpreta la tonyina.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

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

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

Rafecas Renau, Joan Josep Av. Generalitat, 7  (Tortosa) 977440327   

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

Albella Beltran, Mª. del Carme       Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M      Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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

17º 5°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta
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Estat del cel 
De matinada hi haurà restes de núvols al terç nord i nord-est del país, però
minvaran ràpidament i el cel quedarà serè en conjunt. Tot i així, al vessant
nord hi haurà núvols baixos fins a mig matí que deixaran el cel molt ennu-
volat. A partir del vespre, arribaran alguns núvols alts i mitjans al terç oest
del país. 

Precipitacions 
Al vessant nord del Pirineu s'esperen algunes precipitacions febles fins a
mig matí, amb una cota de neu que estarà situada a l'entorn dels 1000
metres. 

Temperatures 
Les mínimes baixaran entre lleugerament i moderadament, tret de
l'Empordà i les terres de l'Ebre on es mantindran similars. Les temperatu-
res màximes pujaran entre lleugerament i moderadament.

Visibilitat 
Serà entre bona i excel·lent, tot i que fins a primeres hores del matí serà
regular per la presència de boires i boirines a punts de muntanya i del nord-
est.

Vent 
Bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat. Tot i així, fins a mig
matí hi haurà tramuntana moderada amb cops forts a l'Empordà i mestral
moderat amb cops forts a les terres de l'Ebre. 

Estat de la mar 
Costa Brava: 
bufarà de component nord, moderat amb cops forts fins a mig matí i entre
fluix i moderat a partir de llavors. Tot i així, al sud del cap de Begur hi haurà
estones de vent fluix i variable a partir de migdia.
De forta maror a maror al nord del cap de Begur i maror a la resta. Mar de
fons del nord. 

Costa Central: 
el vent serà de component nord entre fluix i moderat fins a mig matí. A par-
tir d'aleshores, bufarà de component oest entre fluix i moderat, tot i que
amb estones de vent fluix i de direcció variable al nord del sector.
De maror a marejol. Mar de fons del nord-est. 

Costa Daurada: 
bufarà de component oest amb predomini del mestral. Fins a mig matí serà
entre moderat i fort amb alguns cops molt forts al sud del cap de Salou, i
moderat amb algun cop fort al nord del cap de Salou. La resta de la jorna-
da bufarà entre fluix i moderat.
De maror a marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És fàcil  que t'embarquin en situacions una
mica surrealistes, però  abans  de
començar  a queixar-te  analitza-les amb
atenció.

Taure
20/4 al 19/5

La teva  parella  avui estarà  per poques
concessions  i et  pot demanar  explica-
cions. Permet-li  que exposi  els seus argu-
ments.

Bessons
20/5 al 21/6

Les passions  poden  irrompre  en la teva
vida  de manera  agressiva. Si algú  inten-
ta  enredar-te, pensa-ho  abans d'accep-
tar.

Cranc
22/6 al 21/7

Hauràs  d'estar  atent  als canvis  que es produi-
ran al teu  voltant, perquè  pot ser  que algú  t'a-
fecti  directament  i hagis  d'adaptar-te  a ell  tot
seguit.

Lleó
22/7 al 22/8

Resultarà dif íci l   que puguis  relaxar-
te  en el treball , l 'ambient  estarà
revolt . Procura  destacar  al menys
possible.

Verge
23/8 al 21/9

Els teus  amics  s'aproparan amb
bones intencions , però  oferint -te uns
consel ls  que seran pocs  encertats .
Compte.

Balança
22/9 al 22/10

Les teves  emocions  es dispararan  per
viure  situacions  estranyes , que  sigui  el
teu cervell  qui  dirigeixi  els teus  actes.  Has
de tenir la sang freda.

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui hauràs  de vigilar  iniciatives  perquè
tindràs  tendència a un excés d'optimisme,
que t'impedirà  veure  amb claredat  la reali-
tat . Busca consell.

Sagitari
21/11 al 21/12

Aquesta  es presenta  com  una jornada
poc  propícia  per estalviar, ja que  tindràs
tendència  a  gastar  en objectes  super-
flus.

Capricorn
21/12 al 19/01

És probable  que els teus germans, els  teus
veïns o la gent  que t'envolta , tinguin  ganes
de discutir  per qualsevol  cosa que facis .
Ajorna  les discussions.

Aquari
20/1 al 18/2

A la teva família li costaràs  entrar  en raó  i pro-
bablement  les seves  opinions  siguin  contrà-
ries  a les teves o almenys , això  sembla  a pri-
mera vista.

Peixos
19/2 al 20/3

Aquesta  és una jornada  per confiar més
en l'esforç que la sort , perquè  és proba-
ble   que les coses  es torcin  en l'últim
moment.

Televisió

comercial@mesebre.cat

                                                                                    



DIVENDRES 18 DE FEBRER DE 2011 23classificatswww.mesebre.cat diarimés
ebreclassificatswww.mesebre.cat

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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Ara i, des del mateix
mitjà, volem recordar que
enguany tornen, amb més
il·lusió si cap, per a acon-
seguir, en aquests
moments de crisi, obrir
un camí cap a l'esperança
sabent que hi ha coses
ben fetes i que la societat
n'és conscient. Enguany,
les categories es mante-
nen en 10, però com era
d'esperar els candidats
són uns altres. Cada set-
mana aprofundirem en
una d'aquestes candidatu-
res per tal que pugueu
anar seguint l'evolució de
totes aquelles persones,
empreses, associacions,
etc, que opten a ser Ebre
Líders enguany.
Ara bé, com he dit, les
categories es mantenen i
una d'aquestes va enca-
minada a denunciar i criti-
car les actuacions que
per a la majoria d'ebrencs
i ebrenques no han estat

ben fetes o que no han
mirat pel bé del Territori.
Si senyors i senyores
estic parlant de l’Ebre
Líder “Pataca”. L'any pas-
sat aquest guardó va
recaure sobre Consell de
Seguretat Nuclear (CSN)
tenint en compte a priori
les votacions de totes
aquelles persones que hi
van voler participar acti-
vament en la votació a
través d'internet. El motiu
entre altres va estar la
seva actuació en diversos
episodis protagonitzats
per les avaries de la
nuclear Ascó I. Enguany
també tindrem algun/a
pataca, perquè és llei de
vida i perquè les cir-
cumstàncies ens demos-
tren que estem encara
molt lluny d'assolir una
societat on interessos
polítics, socials i econò-
mics vagin de la mà. Però
mentre, continuarem
votant i assenyalant amb
el dit aquell/a pataca que
no ens ajuda a créixer i
millorar com a territori. A
hores d'ara els candidats
a aquesta categoria són:
El monument franquista
més gran de Catalunya,
ubicat al pas del riu Ebre
per Tortosa; el projecte
Castor, a hores d'ara una
realitat, tot i l'oposició del
Territori; l'alcalde d'Ascó,
Rafel Vidal per presentar
la candidatura d'Ascó per
acollir l'MTC; Repsol per
no comptar amb les
Terres de l'Ebre quan es
parla d'abocaments injus-
tificats de cru al mar o la
sucursal de Vitaldent que

va tancar sense avisar als
clients i estafant-los
milers d'euros. 
Penseu que els tenim a
tots els mereixedors d'a-
quest guardó? Jo trobo
que no! Lluny de voler
passar-vos la pilota, vos
recordo que sou vosaltres

els que inscriviu als candi-
dats i els que voteu! Feu-
vos sentir i escoltar, no
tingueu por i si sabeu per-
què ho heu viscut en pri-
mera persona o perquè li
ha passat a algú proper,
una actuació que hagi
pogut fer mal al territori i

a les persones que en ell
hi viuen, no calleu, inscri-
viu-lo i voteu. Penseu que
no hi ha millor aparador
per demanar justícia,
però sobretot despertar
consciència, que Ebre
Líders. En definitiva, el
“Pataca” és un premi que

no voldria rebre ningú,
però arribat el moment
s'ha d'aconseguir que
aquella persona, empresa
o institució que el guanyi
tingui el que s'ha de tenir
per pujar a recollir-lo. 
Entre tots podem! (no és
cap eslògan).

Els Ebre Líders i la categoria “pataca”

Sembla que va ser ahir
quan vàrem fer la pre-
sentació oficial dels
premis Ebre Líders,
recordo que va coinci-
dir amb el número 500
de Més Ebre. Ebre
Líders, com recorda-
reu,  pretenen reconèi-
xer la feina ben feta de
la gent i de les institu-
cions del nostre territo-
ri per aclamació popu-
lar.

Aquesta pretèn assenyalar amb el dit i recordar a tothom que hi ha coses que no està bé fer-les, i que no s’haurien de repetir

REDACCIÓ

EL PROPER 8 D’ABRIL ES CONEIXERAN ELS GUANYADORS DE LA 2ª EDICIÓ D’EBRE LÍDERS

JESÚS RUIZ

                       


