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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

La Delegació del Govern de
l'Ebre demana un informe
jurídic per poder
modificar els criteris
d'inundabilitat.

P4
L'Ajuntament de Tortosa
haurà d'incrementar el
salari d'un 85% dels
treballadors en un
termini de cinc anys.

P6

Societat

XVI Fira de l’Oli de les
Terres de l’Ebre, a l’EMD
de Jesús, aquest cap de
setmana.

P9

Esports

Tortosa gaudeix d’un nou
pavelló poliesportiu.

P17

Els Bombers de la Generalitat han rebut, aquesta setmana, un total de 69 avisos pel vent al Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre, des de les deu de la nit de dilluns fins a les onze del matí de dimarts. Segons detallaven fonts del cos,
la majoria d'avisos eren per arbres caiguts, contenidors, teulades, cables, planxes de sostres, entre altres. Un dels afec-
tats per aquestes fortes ratxes ha estat el centre comercial Futuro Ciudad Amposta (recentment inaugurat), ja que el
vent arrencava la coberta. Dels 69 avisos, 37 han estat a les Terres de l'Ebre i 32 al Camp de Tarragona.    P3

Els efectes del temporal

Si la setmana passada anunciàvem que ja haviem assolit el primer objectiu dels establerts
en aquesta segona edició dels Premis EBRELIDERS, les 150 inscripcions de candidatures,
avui informem que ja està aconseguit el segon: els 1000 comentaris. Tornem a dir que
EBRELÍDERS ja està en marxa, que la gent hi participa sobradament, i que més lluny de votar
els seus candidats favorits, els internautes volen deixar constància del que pensen i per-
què ho pensen. I no solament a nivell de les Terres de l'Ebre, sino que EBRELÍDERS ja ha tras-
passat fronteres. Connecta’t a ebreliders.cat. P6

EBRELIDERS: segon objectiu assolit
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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 Fira que celebrem a
Jesús, com totes les Fires, el
que pretèn és donar a conèi-
xer i vendre els productes, en
el nostre cas, l'oli d'oliva de
les Terres de l'Ebre i els pro-
ductes agroalimentaris.
Però és més que una Fira,
perquè el que li dóna sentit i
identitat són totes les activi-
tats complementaries que hi
han al voltant de la mateixa.
Només cal que llegeixin  el
programa per adonar-se dels
molts actes i activitats que
s'organitzen, de caire social,
cultural, festiu i gastronòmic
al voltant del món de la page-
sia, que lliguen molt en les
nostres arrels i amb la nostra
cultura comuna, ja que molts
de Pobles tenim l'origen en
l'agricultura, lo que fa que la
gent és senti atreta i ens visi-
ti.
Tot l'esforç que es fa, és amb
l'únic objectiu de col·laborar
en la promoció del nostre oli,
de donar-lo a conèixer i sensi-
bilitzar a la gent perquè aug-
menti el seu consum i més,
tenint en compte l'esforç que
s'ha fet per tenir dos denomi-
nacions d'origen  (la del Baix-
Ebre-Montsià i la de Terra
Alta) a les nostres terres.
Un altre sector que volem

potenciar, és el de la
Restauració, per aquest
motiu, la gastronomia cada
vegada te més presencia a la
Fira, ja que no hem  d'oblidar
que l'oli d'oliva és bàsic en la
Dieta Mediterrània i que a
banda de les bones propie-
tats de gust i sabor, té pro-
pietats preventives per les
malalties cardiovasculars.
Per tots aquests motius us
invito a què aquest cap de
setmana vingueu a Jesús i a
més de poder provar gratuïta-
ment tots els olis de les nos-
tres terres, gaudireu d'un
seguit d'actes lligats a la nos-
tra cultura, que segur que
seran del vostre agrat, i, si
teniu sort, us podeu endur el
vostre pes en litres d'oli.
La Fira està a punt, només
desitgem que el treball que
s'ha fet ajudi a la promoció
del nostre oli, que és el motiu
primordial. En poques ratlles
és impossible descriure-us la
Fira, per lo que us invito a
venir i, si veniu, veureu com
repetireu. Bona Fira a tot-
hom.

Pere Panisello Chavarria
Alcalde-President EMD de

Jesús.

La Fira de l’Oli de les Terres de
l’Ebre: Més que una Fira

Opinió

L'inici de setmana fou ventòs. El vent ens va
sorprendre, aquest va bufar amb força en
alguns punts del Pirineu i de les Terres de
l'Ebre i va arribar als 131 km/h en algun punt,
segons informava el Servei Meteorològic de

Catalunya (SMC). 
Entre la nit de dilluns i el matí d'aquest dimarts
es van enregistrar ratxes fortes de vent a molts

punts de Catalunya, tot i que les més destaca-
des es van produir a punts típicament vento-
sos, com les Terres de l'Ebre. De fet, les ven-
tades que van afectar el sud del Camp de
Tarragona i les Terres de l'Ebre feien bolcar
nombrosos camions que circulaven pels princi-
pals eixos viaris, l'AP-7 i la N-340. Aquests inci-
dents obligaven a tallar puntualment la circula-
ció en aquestes vies durant hores per a poder
retirar els vehicles sinistrats. 
D'altra banda, la perillositat dels cops de vent -
que van superar els 130 Km/h- van portar a
alguns ajuntaments de les Terres de l'Ebre,
com és el cas d'Amposta i la Sénia (Montsià), a
tancar les instal·lacions escolars i esportives, a
més de suspendre les activitats a l'aire lliure
durant la tarda de dimarts. 

Editorial

Ventada a l’Ebre

El perill dels cops de vent - que van superar

els 130km/h-, van portar a alguns 

ajuntaments, com el d’Amposta o la Sénia,

a tancar les seues instal.lacions 

escolars i esportives

És un fet notable que en les darreres setmanes
les obres que s'estan duent a terme des de
l'Ajuntament al centre de la ciutat han aixecat la
polèmica, especialment en els mitjans de comu-
nicació. De tots és ben sabut que quan es fan
obres també es causen molèsties, ja sigui en un
carrer, una plaça o una zona sencera com està
passant amb els carrers del centre de la ciutat.
Tot i amb això, cal tenir en compte que mai una
obra pública es fa amb la intenció de causar
molèsties a ningú, al contrari, l'objectiu és obte-
nir millores en la zona afectada per tal que els
veïns que hi viuen i els que hi passen puguin gau-
dir d'una ciutat millor, on es pugui transitar amb
facilitat, per on doni gust passejar, en definitiva,
que sigui l'Amposta que tots volem. En el cas
concret dels carrers del centre de la ciutat, han
coincidit diverses obres de diferent envergadura
que agrupen el carrer Miquel Granell, una de les
principals vies de trànsit de vehicles, el carrer
Cervantes i els seus adjacents que, a més, es
troben molt a prop de la construcció del nou
aparcament soterrat a la Plaça Berenguer IV.
Vagi per endavant que des de l'Ajuntament
d'Amposta agraïm molt la paciència i la bona
predisposició de tots els afectats per les obres
davant una situació que sempre és molesta;
però resulta intolerable la utilització política que
n'estan fent els partits de l'oposició, suposem,
que amb la finalitat de fer-se notar de cara a les
properes eleccions municipals. El PSC s'atorga
el paper de portaveu dels comerciants i assegu-
ra que els propietaris dels comerços no tenen a
qui dirigir-se davant els problemes que els cau-
sen les obres. Això és absolutament fals. De
tots és sabut que l'Ajuntament està obert tots
els dies, que periòdicament es fan visites d'o-
bres i que l'alcalde es reuneix amb els afectats
sempre que cal. 
Hauríem d'haver escalonat les obres i fer un
carrer darrere l'altre? Precisament això era el
que no volíem, perquè haguéssim estat més
d'un any amb el centre de la ciutat en obres,
mentre ara estarà totalment enllestit en un
màxim de sis mesos. Hem de deixar en l'estat
en què es trobava la zona on es concentra el
comerç de ciutat? De cap manera, ara és el
moment de fer-hi totes les millores necessàries
per tal que sigui un reclam atractiu per als com-
pradors. Fa poc es van inaugurar les galeries
comercials de l'Avinguda Aragonesa i la propera
setmana entrarà funcionament el nou Carrefour.
Si volem aprofitar aquest atractiu comercial, i ja
que tenim un comerç de ciutat consolidat i de
qualitat, hem de potenciar-lo millorant-ne l'aspec-
te dels carrers pels quals circulen els compra-
dors. No podem deixar de promocionar la zona
del centre, i un cop passat l'impàs de les obres,

tindrem la zona
comercial pea-
tonal més
important de les
Terres de l'Ebre.
Amposta no es
pot aturar.
D'altra banda, el
grup d'ERC ens
acusa d'haver
talat els arbres
del costat de
l'Institut, al pas-
seig del canal.
Ens tornem a
trobar amb un
cas semblant.
Ens diuen que tenim poca sensibilitat per haver
talat els arbres que quedaven en una vora del
tram final d'un passeig que s'ha d'urbanitzar ja
que actualment no hi ha vorera. Els xops que
s'han talat quedaven enmig del lloc on s'han de
fer les voreres, i no hi havia altra solució. Més
encara, si tenim en compte que aquests arbres
causaven també molèsties als alumnes dels
centres educatius del costat que pateixen al·lèr-
gies.
Tot i amb això, des d'ERC se'ns acusa de tenir
poca sensibilitat per no haver buscat una alter-
nativa a la tala,que s'haguessin pogut transplan-
tar. Com ja se'ls va explicar en el ple de
l'Ajuntament, no hi havia possibilitat de trans-
plantar-los, i el fet que encara dubtin de si exis-
tia o no aquesta possibilitat demostra, com a
mínim poca memòria per la seva part. Sempre
que s'ha pogut evitar una tala, s'ha fet tot el pos-
sible per traslladar l'arbre o la planta a una altra
ubicació i en tenim diversos exemples, com els
margallons que estaven a l'antiga plaça del mer-
cat i que en iniciar-se les obres de l'aparcament
soterrat es van traslladar a la seva ubicació
actual al Parc dels Xiribecs, o com els intents
per salvar l'aube de la descàrrega a les imme-
diacions de la Biblioteca, que va quedar malmès
per unes ventades fa més d'un any pel qual es
va intentar fer el possible per tal de que tornés
a rebrotar. Els xops no es podien trasplantar
donada la seva envergadura, les arrels d'a-
quests arbres sobrepassaven les tanques de
l'Institut, i no hi havia possibilitat de fer-ho sense
malmetre els propis arbres i una part del centre. 
Tenim sensibilitat amb el medi natural i així es va
respondre al ple, tot i de de vegades dóna la
impressió que es té la crítica preconcebuda
abans d'escoltar-ne les explicacions.

Manel Ferré. 
Alcalde d’Amposta

Fem obres per millorar la nostra ciutat

Opinió

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra web:

ww.mesebre.cat
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Encara a primera hora del
matí de dimecres, un incen-
di amenaçava l'ermita de la
Pietat d'Ulldecona, al
Montsià, i un abric de pintu-
res rupestres. El vent, amb
cops de fins a 140 quilò-
metres per hora, dificultava
les feines d'extinció i
també provocava proble-
mes al trànsit i a la circula-
ció ferroviària. Segons les
dades provisionals dels
Agents Rurals, l'incendi
hauria cremat una superfí-
cie de 20 Ha de vegetació,
bàsicament matolls i
camps erms. Un altre foc
va tenir lloc però a Sant
Carles de la Ràpita.
Dimarts quedava controlat
un incendi a Sant Carles de
la Ràpita, atiat pel vent,
que obligava a desallotjar
una trentena de veïns. El
desallotjament es feia de
manera preventiva a dotze
domicilis del carrer Torreta
del municipi del Montsià i
cap persona resultava feri-

da. Sis dotacions dels
Bombers han treballat en
l'incendi, que ha cremat
una zona forestal amb
garrofers en un barranc del
camí del Botí. Els vents
huracanats també dificulta-
ren molt la circulació per
les carreteres del territori.
El pont de l'A-7 que creua
l'Ebre a l'altura d'Amposta
quedava tallat després que
dos camions bolquèssin.
Precisament a Amposta,

l'Ajuntament ordenava tan-
car tots els centres educa-
tius de cara a la tarda. A
Amposta també el vent va
arrencar parcialment la
coberta del centre comer-
cial Futuro Ciudad
d'Amposta, han obligat a
posposar una setmana l'ac-
te d'inauguració i l'obertura
de l'hipermercat Carrefour.
Les galeries del centre
comercial van romandre
tancades el dimecres 'per

precaució' durant la retira-
da de les planxes de la
coberta, algunes de les
quals van anar a parar al
sostre i, d'altres, als
carrers pròxims. L'altre
municipi afectat ha estat
Deltebre, que a primera
hora del matí, tenia proble-
mes de subministrament
de llum i telèfon i alguns
vidres de finestres tren-
cats. Les ratxes de vent
van arribar als 140 quilò-

metres hora. A conseqüèn-
cia de les fortes ràfegues,
a l'AP-7 entre el Vendrell i
l'Aldea també es va proce-
dir a restringir el pas de
vehicles de tercera catego-
ria. La circulació dels trens
també es veia afectada i a
primera hora del matí s’ha-
via de suspendre el servei
pel Corredor Mediterrani,
entre Tarragona i Tortosa i,
un cop restablerta, es limi-
tava la velocitat a 100

quilòmetres per hora per
seguretat. Fecsa-Endesa
informava que, a causa del
vent, hi havia 14.000 abo-
nats sense subministra-
ment, sobretot a les
comarques de Tarragona i
en municipis com Cambrils,
Tarragona, Alcanar,
l'Argentera o Botarell. I el
telèfon d'emergències 112
rebia desde dilluns a la nit
unes 200 trucades de les
comarques de Tarragona i
de les Terres de l'Ebre rela-
cionades amb incidències
pel vent, entre les quals
uns vidres trencats a l'insti-
tut de la Sénia. Els
Bombers de la Generalitat
rebien 86 avisos, la majoria
per retirar elements estruc-
turals de la via pública com
cables, arbres, rètols publi-
citaris o pals de la llum. A
les darreres hores, les
Terres de l'Ebre registraven
ratxes fortes que supera-
ven els 126 km/h en
alguns punts, com el
Perelló (129'6 km/h) i
Amposta (127'4 km/h) o al
Mas de Barberans que arri-
baven als 122'4 km/h.El
delegat territorial del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, ha
volgut agrair la feina dels
cossos de seguretat, espe-
cialment als Bombers,
Mossos i Agents Rurals i
també la col·laboració dels
alcaldes i alcaldesses dels
municipis afectats pels inci-
dents. 

Ratxes de vent de fins a 140 Km/hora 
a les Terres de l’Ebre 

El fort vent que ha bufat
aquesta setmana a l'ex-
trem sud de les Terres
de l'Ebre ha provocat
incidències importants
al territori. Incendis,
carreteres tallades i sus-
pensió de la circulació
ferroviària són algunes
de les conseqüències.

Cremada una superfície de 20 hectàrees de vegetació a Ulldecona

Més de 40 persones desallotjades en un altre incendi a Sant Carles de la Ràpita

REDACCIÓ

El fort vent ha provocat, aquesta setmana, incidències importants al nostre territori.
Cedida
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El delegat territorial del
Govern de la Generalitat a
les Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, ha convocat
aquesta setmana els dife-
rents líders territorials
dels partits polítics amb
representació al
Parlament de Catalunya
per consensuar dos temes
urbanístics que han gene-
rat “cert malestar” al terri-
tori. Així, Xavier Pallarès
amb la presència d’Antoni

Sabaté (PSC), Joan
Bertomeu (PP) i Jaume
Forcadell (ICV) han acordat
d'una banda, demanar “un
informe jurídic sobre si cal
modificar la Llei o bé el

Reglament que regula les
construccions en zones
inundables, perquè «la
inquietud als pobles afec-
tats, especialment del
Delta de l’Ebre però,

també de tota la riba del
riu Ebre, és notable però,
hem de saber a què ens
enfrontem». El delegat del
Govern ha explicat també
que l'objectiu principal és

“ajustar la normativa a la
realitat territorial però, la
Llei d'Inundabilitat és de
país i, per tant, hem de
racionalitzar-ho amb la
resta de país, o bé si afec-
ta únicament al reglament
serà més factible”
D'altra banda, amb la reu-
nió també s'ha acordat
recollir i estudiar totes les
al·legacions presentades
a la normativa sobre cons-
truccions en zones no
urbanes i, d'aquesta
manera, “reobrir les nego-
ciacions i  per, en un
temps prudencial, aconse-
guir l'acord entre els muni-
cipis, pagesos i sindicats”
Xavier Pallarès ha desta-
cat la col·laboració entre
els partits en els temes de
territori per aconseguir
trobar les solucions més
consensuades possibles i
amb menys afectacions
per a la ciutadania ebren-
ca.

Pallarès convoca els polítics per
modificacions urbanístiques

«La inquietud als pobles
afectats, especialment
del Delta de l’Ebre però,
també de tota la riba
del riu Ebre, és notable
però, hem de saber a
què ens enfrontem».

S’ha acordat demanar un informe jurídic sobre la modificació de la Llei

REDACCIÓ

Pallarès en  les declaracions als mitjans.

Cedida

El Govern ha aprovat el
decret de constitució
de l'Entitat Municipal
Descentralitzada de la
Serra d'Almos, al terme
municipal de Tivissa.
Amb aquesta aprovació
es tanca l'expedient de
constitució que va
sol·licitar el ple de
l'Ajuntament de Tivissa
el 28 de setembre de
2007. 
L'expedient de constitu-
ció iniciat pel consistori
de Tivissa ha acomplert
tots els requisits i pas-
sos legals necessaris. 
Dóna resposta a la rei-
vindicació unànime dels
veïns d'aquest nucli de
població.

L’EMD de la Serra
d’Almos aprovada

pel Govern

La jutgessa de Gandesa
ha obert diligències prè-
vies arran de la denúncia
de Fiscalia contra el
director i tres responsa-
bles de la central nuclear
d'Ascó I en el moment
de la fuita de partícules
radioactives el novembre
del 2007. 
La titular del jutjat ha
acceptat la petició del
Ministeri Fiscal i imputa
els quatre responsables
de la central per pre-
sumptes delictes d'expo-
sició a radiacions per
imprudència, delicte
ecològic genèric, delicte
contra la seguretat en el
treball, i delicte de false-
dat documental. 

Diligències
prèvies contra

Ascó

La propera setmana el can-
didat farà públiques les
línies mestres de la cam-
panya i l'orientació de la
seva candidatura, que ja va
anunciar que prioritzaria la
incorporació de persones
independents. Jaume
Forcadell és nascut a
Tortosa el 25 d'agost del

1976. Llicenciat en Dret
per la Universitat Autònoma
de Barcelona i, des de l'any
2000, treballa a una entitat
financera. Forcadell és
membre d'ICV des de l'any
2001, i presideix l'organit-
zació d'ICV a Terres de
l'Ebre des del 2005. L'any
2007 va encapçalar la can-

didatura d'Iniciativa a
Tortosa i, des de llavors, ha
estat el portaveu del Grup
Municipal. El ja candidat ha
expressat la seva satisfac-
ció per tornar a encapçalar
el projecte d'ICV a Tortosa i
per l'estabilitat que suposa
donar continuïtat a la tasca
feta durant els darrers qua-

tre anys. Segons Forcadell
“ha arribat el moment de
convertir les simpaties que
percebem per part de la

gent en vots per donar
forma a una autèntica alter-
nativa de govern a
Tortosa”. 

Forcadell repeteix com a candidat a
l’Alcaldia de Tortosa per ICV

Prioritzarà la incorporació de persones independents a la llista

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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El resultat estableix una

proposta de congelació
de salaris a 33 persones,
ja que d'acord amb la rela-
ció valorada perceben un
salari superior al qual els
pertoca, i un increment
als 166 treballadors res-
tants. Aquest increment,

que està xifrat en
354.598 euros, s'abonarà
de manera gradual durant
cinc anys. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha
comparegut aquesta set-
mana per anunciar el
pacte amb la regidora

d'Hisenda i Personal,
Matilde Villarroya, i els
representants del Comitè
d'Empresa i de la Junta de
Personal.L'alcalde ha qua-
lificat l'acord de "bona
solució, realista i factible"
i ha recordat que en una
situació econòmica nor-
mal l'increment s'hauria
fet en un o dos exercicis,
però que el moment
actual aconsellava un
esgraonament com el que
s'ha pactat. Ferran Bel ha
dit que la relació valorada
s'ha fet d'acord amb els
llocs de treball existents,
no pas amb les persones
que els ocupen, la qual
cosa evitarà hipotètiques
situacions d'agravi, i ha
afegit que "s'han sentat
les bases per a una carre-
ra professional amb mobi-
litat horitzontal i vertical".
Finalment, ha agraït l'es-
forç del Comitè i de la
Junta, així com el treball
de la regidora de Personal

i del gerent, Cèsar Saura,
durant el procés de nego-
ciació. Villarroya ha expli-
cat els detalls de la rela-
ció valorada i el mètode
emprat per calcular els
diferents nivells retribu-
tius. El primer pas va ser
identificar cadascun dels
llocs de treball, per des-
prés valorar-los, determi-
nar els nivells professio-
nals i finalment calcular
les retribucions d'acord
amb quatre factors de
puntuació: responsabili-
tats, habilitats, competèn-
cies i condicions laborals.
En aquest sentit, ha expli-
cat que s'ha comptat amb
l'assessorament de la
Diputació de Tarragona.
La regidora ha afirmat que
la relació valorada forma
part del projecte de
modernització de l'admi-
nistració pública pel qual
ha apostat l'actual equip
de govern en aquest man-
dat.

Tortosa tanca l’acord amb el Comitè
d’Empresa i Junta de Personal

L'Ajuntament de
Tortosa ha culminat les
negociacions amb el
Comitè d'Empresa i la
Junta de Personal per a
la consecució d'una
Relació valorada de
llocs de treball. L'acord,
que afecta al personal
de l'Ajuntament i no
inclou ni la Policia Local
ni les empreses munici-
pals, estableix vint
nivells retributius d'a-
cord a una puntuació
que s'ha obtingut des-
prés d'una anàlisi deta-
llada de cada lloc de
treball i d'avaluar la
seva responsabilitat,
habilitats, competèn-
cies i condicions labo-
rals.

Sobre la relació valorada de llocs de treball

REDACCIÓ

Presentació de les dades.

Cedida

El portaveu del PSC a
Tortosa i candidat a l'al-
caldia, Joan Sabaté, ha
presentat els represen-
tants socialistes a les
noves entitats munici-
pals descentralitzades
(EMD) de Bítem i
Campredó, que queda-
ran constituïdes aquest
divendres. A Campredó,
el PSC tindrà com a
representants Manel
Álvarez (el 22 de maig
serà el candidat socialis-
ta a la presidència de
l'EMD), Sílvia Arbona i
Núria Gisbert. A banda,
la candidata del PSC a la
presidència de l'EMD de
Bítem, Teresa Castellà,
també serà la portaveu
socialista a la nova junta
veïnal.

Presentats els
representants
socialistes de

Bítem

La Capitania Marítima
del Ministeri de Foment
de Tarragona ha imposat
dues garanties econòmi-
ques per un valor total
de 200.000 euros a dos
vaixells que incomplien
qüestions relacionades
amb el medi ambient i el
manteniment de la nau a
la costa de Tarragona.
El divendres passat, es
va detenir un vaixell de
bandera italiana de 83
metres d'eslora quan en
una inspecció es va
comprovar que tenia
desperfectes que afec-
taven la seva estanqui-
tat.

200.000 euros a
dos vaixells per
incompliment

Els tretze municipis de l'à-
rea d'influència de la central
nuclear d'Ascó seran objec-
te durant les properes set-
manes d'un estudi en pro-
funditat en relació a les
infraestructures, recursos
humans i mitjans disponi-
bles en cas d'emergència.
Aquest és el resultat d'un
conveni subscrit entre

l'Associació de Municipis en
Àrees amb Centrals nucle-
ars (AMAC) i la Fundació
per als Estudis de
Prevenció i Seguretat
Integral, vinculada a la UAB,
i que es portarà a terme a
tots els municipis que con-
viuen al voltant de la indús-
tria nuclear a l'Estat.
Dimecres al vespre, repre-

sentants dels tretze munici-
pis de l'àrea d'Ascó estaven
convocats a una reunió al
consistori asconenc on l'al-
calde, Rafel Vidal, va traslla-
dar-los el contingut de la
darrera comissió directiva
d'AMAC. 
Aquesta entitat va decidir
tirar endavant aquests estu-
dis per tal d'obtenir una

radiografia de l'estat actual
dels plans d'emergència i
poder així proposar al
govern central, qui en té les
competències, mesures
correctores o noves inver-
sions, ja sigui en mitjans,
infraestructures o recursos
humans. Comprovar si l'es-
tructura dels plans podrà
donar resposta a qualsevol
tipus de risc, comprovar si
la coordinació entre les
diferents administracions
públiques i entre els dife-
rents nivells del pla d'e-
mergència afavoreix la
resolució de l'emergència,
analitzar les dotacions tèc-

niques dels grups actuants,
explorar la possibilitat d'a-
plicar metodologies innova-
dores en la gestió de riscos
presents, comprovar que la
dotació de mitjans i recur-
sos adscrits als plans, així
com les infraestructures
d'evacuació i comunicació
són les necessàries i sufi-
cients.
També verificar la implanta-
ció real dels plans i el seu
manteniment i recomanar
millores dels plans exis-
tents, de les dotacions tèc-
niques així com de mitjans i
recursos i dels procedi-
ments de treball.

Un estudi independent promogut pels
ajuntaments avaluarà el PENTA

L’anàlisi té la finaliat de detectar mancances 
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«Vaig tenir la sort de ser
monitor esportiu al col.legi
de l'Ampolla i tenir d'alum-
ne al Jordi, per a mí va ser
un exemple pels seus
companys com a persona,
esportiste i lluitador, sem-
pre en una alegria molt

difícil de trobar. Gràcies a
la gent que ha presentat la
seva candidatura, segui-
rem recordant, sobretot, a
una gran persona lluitado-
ra», «Pitarque, una gran
persona i que com a futbo-
lista no es quedava curt!

Una llàstima que ja no esti-
gui amb nosaltres!». Són
alguns dels comentaris
que es poden trobar a la
pàgina web ebrelíders.cat,
fent referència a la perso-
na de Jordi Pitarque, jove
jugador de l’Ampolla que

estava al Reus Deportiu i
que ens va deixar a princi-
pis de la temporada. Una
pèrdua dolorosa i sentida.
Pitarque encapçala la can-
didatura d’EBRELÍDER de
l’any. «Es una vergonya
que encara estigue este
monument en peu. És que
ningú veu que la gent no el
volem? No és memòria
històrica recordar als nos-
tres fills i néts les barbà-
ries que va fer el franquis-
me? No és aquest monu-
ment un símbol d'aques-
tes barbàries? No el
podem utilitzar per a
ensenyar què va ser el
franquisme i què va fer?
Utilitzar un símbol fran-
quista per atacar al fran-
quisme no és mala idea,
no?», «Es vergonyòs que
cada vegada que passe-
gem pel riu tinguéssem
que vore el monument.
Però és que ningú no veu
que la gent no el vol?
Calen personalitats valen-

tes per acabar en aquesta
mena de simbols fascis-
tes». 
Comentaris que també es
poden veure a la pàgina
web, aquest cop, al monu-
ment franquista  situat al
mig del riu al pas per
Tortosa, nominat i liderant
el premi pataca. 
Vols també opinar de les
diferents candidatures?
recolzar algun candidat?
opinar negativament d’un
altre? és ben fàcil, tan sols
entrar a la pàgina web
ebrelíders.cat, registrar-
se, votar o comentar!
Falten ja poques setma-
nes, dia a dia els candi-
dats veuen augmentats
els seus vots, fins a l’últim
dia no està res decidit...
tot està en mans del
públic ebrenc, i de la
resta, perquè ebrelíders
no conta tan sols amb
suport del territori, sino
que els comentaris tras-
passen fronteres.

EBRELÍDERS assoleix el seu segon objectiu,
1000 comentaris registrats a la pàgina web

Si la setmana passada
anunciàvem que havíem
aconseguit el primer
objectiu, 150 candida-
tures, avui informem
que ja tenim assolit el
segon. Ebrelíders.cat ja
conta a la pàgina web
amb més de 1000
comentaris, escrits pels
internautes que volen
deixar constància del
que pensen respecte a
les diferents candidatu-
res.

Comentaris de les Terres de l’Ebre i d’arreu del món

REDACCIÓ

Els llocs de procedència dels comentaris fan internacionals els Premis.

JESÚS RUIZ

Les Confraries de
Pescadors de l'Ametlla de
Mar i Sant Carles de la
Ràpita han denunciat a la
fiscalia de Medi Ambient
els vessaments de cru de
Repsol al litoral de
Tarragona. Uns vessa-
ments que la fiscalia ja
està investigant i a qui els
pescadors reclamen que
continue les diligències ini-
ciades i que els considere
una part interessada en el
procediment. També estu-
dien la possibilitat de per-
sonar-se com acusació
particular. En l'escrit que
les confraries de pesca-
dors de l'Ebre han fet arri-
bar a la fiscalia asseguren
que els vessaments de cru
fan caure dràsticament les
captures pesqueres.
“Cada vegada que es pro-
dueix un vessament desa-
pareix el peix en una àrea
de vuit milles”, va explicar
el patró major de la
Confraria de Pescadors
de l'Ametlla de Mar, Joan
Llambrich. 

Les Confraries de
l’Ebre denuncien

Medi Ambient
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Disposa de totes les
característiques tècni-
ques necessàries per
evolucionar geomètrica-
ment pel que fa a contin-
guts i pretén oferir als
APIS nous serveis interac-
tius i més especialitzats.
Aquest portal s'ha desen-
volupat amb un gestor de
continguts i absolutament
tota la informació que
mostra està emmagatze-
mada en bases de dades.
Depenent del nivell d'ac-
cés al portal es pot can-

viar qualsevol contingut,
ja sigui estètic o de
recurs, sense la
dependència obligatòria
de cap empresa externa.
El web, a nivell intern, ofe-

reix noves característi-
ques com fòrums, tauler
d'anuncis, finestreta d'ac-
cés al col·legi, galeria
multimèdia, utilitats en un
espai comú per a diposi-

tar fitxers i compartir-los
amb la resta d'APIS, eines
útils per als API, etc ... tot
l'apartat d'actualitat ha
patit un gran canvi amb
un nou butlletí amb més
informació i millor distri-
buïda i amb un format
atractiu de diari digital.
Aquest apartat, que
inclou l'àrea de notícies
del sector, aporta una
nova característica espe-
cial que permetrà als API
linkar les notícies del sec-
tor en la seva pròpia pàgi-
na web.  
Aquest portal només és
l'inici d'una nova etapa en
la qual pretenem oferir
més i millors eines per fer
que els APIS siguin més
competitius. 
La nova pàgina web és
una eina molt útil pel pro-
fessionals del sector.

El col.legi d’APIS de Tarragona
inaugura una web nova

El col·legi ha inaugu-
rat una pàgina web
nova. Aquesta pàgina,
amb una estètica més
adaptada a l'evolució
social dels portals
pretén ser un referent
dins dels portals-web
de serveis a col·lec-
tius de la província de
Tarragona.

Pretèn ser un referent dins dels portals-web

Serveis interactius i més especialitzats

REDACCIÓ

Imatge de la pàgina web.
CEDIDA

L’Exalcalde i actual regi-
dor de CiU a l’Ajuntament
d’Alcanar, Batiste Beltrán.
ha abandonat l’equip de
govern local. 
En una recent junta de
govern va renunciar als
càrrecs que ocupava en
el marc del pacte munici-
pal entre ERC i CiU. Amb
tot, poc després hauria
intentat fer marxa enrere
en la seva decisió però la

junta ja havia acceptat i
fet oficial la renúncia. A
més de la primera tinença
d’alcaldia, dirigia també
les carteres d’Hisenda,
Patrimoni, Dinamització
Econòmica i Planificació
Estratègica. 
Els dos regidors de CiU
restants, Josep Bort i
Maribel Selma, continuen
amb les seves responsa-
bilitats. 
D’aquesta manera, el
govern local queda en
minoria, amb sis repre-
sentants dels tretze totals
del plenari. 

El pacte entre les dues
formacions ha tingut
molts alts i baixos, però
la renúncia de Beltrán
s’explica tant per les
desavinences amb els
republicans com per les
pugnes dins del seu
mateix partit, en el marc
de la confecció de les llis-
tes de cara a les prope-
res eleccions municipals.
L’Agrupació local de CiU
encara no ha fet oficial el
seu candidat, però sem-
bla que el partit no comp-
taria amb Beltrán per
encapçalar la llista.

L’exalcalde i actual regidor de CiU, Batiste Beltrán, abandona
l’equip de govern local de l’Ajuntament d’Alcanar

El Govern local queda així en minoria

REDACCIÓ

Mentre es parla d'allar-
gar la vida de les nucle-
ars i fins i tot de cons-
truir-ne de noves, el sec-
tor eòlic viu un cert
estancament. Si bé és
cert que els últims anys
s'ha donat un impuls
molt important a la pro-
ducció d'energia eòlica a
Catalunya, la patronal
Eoliccat, veu complicat
que el 2015 es puga
arribar als 3.500 mega-
watts eòlics que marca-
va el pla de l'energia dis-
senyat per l'anterior
govern tripartit. 
Ahir, el president de la
patronal eòlica catalana,
Ramon Carbonell, va tor-
nar a denunciar la incer-
tesa que provoca no
saber quines primes
cobraran els parcs
eòlics que es construei-
xin a partir del 2013
com també no saber
quan es podran connec-
tar a la xarxa elèctrica.

El sector
productiu eòlic

de Catalunya viu
un estancament

L’actual alcalde de
l’Ametlla de Mar, Andreu
Martí, tornarà a encapça-
lar la llista de CiU en les
properes elccions munici-
pals del 22 de maig.
L’Assamblea de CiU del
municipi ha confirmat
Andreu Martí com a cap
de llista i candidat a l’al-
caldia. Martí, nascut al
1964, mestre i alcalde
del municipi des de l’any
2003, ha manifestat que
els seus principals reptes
per al pròxim mandat
seran continuar poten-
ciant la promoció econò-
mica de l’Ametlla de Mar,
amb la universitat de la
gastronomía i el mar com
a projecte estrella, així
com protegir l’ecosiste-
ma i oferir serveis i infra-
estructures sense deixar
de ser un dels municipis
amb menys endeutament
de Catalunya.

Andreu Martí es
torna a presentar
com alcalde per

l’Ametlla de Mar

El nou web ofereix noves característiques
com fòrums, tauler d’anuncis, galeria
multimèdia, eines útils per als API...
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El recull de relats de
L'arbre al pinyol ha
estat l'obra que ha
captivat el jurat de la
XIXa edició del premi
de narrativa Vila de
l'Ametlla de Mar. Un
premi que, enguany,
ha aconseguit la parti-
cipació de 25 autors.
Una bona notícia pels
organitzadors, els
coordinadors del
premi i la regidoria de
Cultura de
l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, des-
prés que l'any passat
s'hagués tingut de
declarar desert. Anna
Rubio, de Silla,
València, és l'autora
d'aquest recull de
relats que s'ha pre-

miat amb la publica-
ció per Cossetània
edicions i 3.000
euros de premi. Rubio
il·lusionada ha con-
fessat que espera
amb desig la publica-
ció de la seva obra
que finalment es
transformarà en un lli-
bre. 
L'escriptora de Silla
ja compta amb un
altre llibre publicat
anomenat Un fil de
veu. Aquest també és
un recull de relats; un
format amb el qual
l'autora és sent molt
còmoda. “Ha estat el
format que m'ha
permès sentir-me
segura en la literatu-
ra.

«El Govern de la Generalitat està en contra de la instal·lació del cementiri a Catalunya»
La Policia Local de Tortosa
ha detingut S.C.M., de 29
anys i resident a la ciutat,
acusat del robatori d'un vehi-
cle, amb el qual va provocar
ahir un accident, de conduir
sense carnet, sota els efec-
tes de l'alcohol i de negar-se
a fer la prova d'alcoholèmia.
Es dóna la circumstància
que aquest individu, que va
estar empresonat entre els
anys 2000 i 2009 per múlti-
ples delictes, acumula en
menys de 2 anys, des que va
sortir de la presó i fins ahir
mateix, un total de 29 deten-
cions per diversos motius,
entre els quals hi ha robato-
ris de vehicles, a persones,
atracaments a la via pública,

maltractaments en l'àmbit
de la llar i tinença d'armes.
L'última detenció es va pro-
duir ahir dimarts, cap a les
15 hores, a la plaça de Sant
Jaume de Tortosa. El detin-
gut va protagonitzar una
col·lisió de vehicles. El cotxe
que conduïa havia estat
robat recentment. Els agents
de la Policia Local han posat
el delinqüent multireincident
novament a disposició del
jutge de guàrdia.

La Policia Local de Tortosa deté a un
delinqüent multireincident

Des del passat 21 de
febrer que està a la venda
el CD amb la cançó
M'agrada la Cala, amb
música de Pep Sala i lle-
tra de Miquel del Roig,
que ja va ser estrenada
en directe al llarg de la

passada Festa Major de la
Candelera. El CD a més
de la cançó M'agrada La
Cala, també conté La
Farola, interpretada per
Miquel del Roig i Boig per
tu de Sau a càrrec de Pep
Sala.

M’agrada la Cala

Arriba la XVI Fira de l'Oli de
les Terres de l'Ebre, que
enguany se celebrarà del
25 al 27 de febrer. 
Els encarregats d'inaugurar
el certamen seran
Francisco Arasa, Francisco
Llasat i Joan Gisbert,
expresident de la
Cooperativa Agrícola i
Caixa Agrària de Jesús
abans de la fusió de l'enti-
tat amb les cooperatives
de Roquetes i la de Sant
Jaume, al barri tortosí de
Remolins, l'any 1995, per
crear l'actual cooperativa
Soldebre. La gastronomia
tornarà a ser una de les

grans protagonistes de la
fira, amb l'oli d'oliva com a
eix central dels plats i els
menús. Una quarantena
d'estands relacionats amb
la confecció i la comercia-
lització de l'oli s'emplaça-
ran també a la Pèrgola i en
un envelat dissenyat
expressament per a l'oca-
sió. Enguany per cinc
euros es podran degustar
plats elaborats amb oli.
També tindrà destacada
importància la pantalla de
LED de la plaça de la
Immaculada, on es podran
veure vídeos i el programa
d'activitats previst.

XVI Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre 
a  l’EMD de Jesús

Xavier Pallarès ha mani-
festat que “tal i com ja va
aprovar el Parlament de
Catalunya estem en con-
tra de la instal·lació de
l'MTC a Ascó i, per nosal-
tres, el compromís del
Parlament és d'estricte
compliment. 
El Govern de la
Generalitat està en contra
de la instal·lació del
cementiri a Catalunya”.
Amb això, el delegat terri-
torial del Govern ha
demostrat novament el
compromís que el nou
Govern de la Generalitat
complirà la resolució del
Parlament de Catalunya i
ha ratificat el rebuig al
cementiri nuclear de
forma clara i pública, com
li han demanat els mem-

bres de la CANC. Al
mateix temps, Xavier
Pallarès s'ha compromès
a tramitar al Govern de la
Generalitat que sol·liciti
de forma expressa i públi-
ca al Govern de l'Estat la
desestimació definitiva de
la instal·lació del cementi-
ri nuclear a Catalunya. 
Si bé, el delegat del
Govern ha destacat que
“tot i l'oposició manifesta
del Govern català no hem
d'oblidar que la decisió
està en mans del Govern

espanyol” i emplaço al
grup de l'oposició, el
PSC, que demani als seus

companys de Madrid que
s'obliden d'ubicar el
cementiri a Catalunya”.
La Coordinadora
Anticementiri Nuclear de

Catalunya i el grup “Veïns
d’Ascó” han convocat per
avui mateix, 25 de maig,

una nova concentració de
protesta davant  la
Delegació del Govern a
les Terres de l’Ebre, a
Tortosa.

La CANC es reuneix amb el delegat del 
Govern a les TE, per parlar d’Ascó

El delegat territorial del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès,
s'ha reunit aquest vespre
amb membres de la
C o o r d i n a d o r a
Anticementiri Nuclear de
Catalunya (CANC), als
quals ha ratificat l'oposi-
ció del Govern de la
Generalitat a la
instal·lació de l'MTC al
municipi d'Ascó.

REDACCIO/DM

Imatges de la reunió mantinguda entre el Delegat, Xavier Pallarès i membres de la CANC
cedida

L’arbre al pinyol guanya el
premi de narrativa de l’Ametlla

La titular del jutjat de
Gandesa ha obert diligèn-
cies contra els diversos
responsables de la cen-
tral nuclear d'Ascó el
2007 per l'emissió sense
control de partícules
radioactives a l'aire durant
diversos mesos, i ha citat
a declarar com imputats
quatre d'ells. Després de
la denuncia presentada
per la Fiscalia de Medi
Ambient de Tarragona
contra diferents responsa-
bles de la nuclear Ascó 1,
la jutge ha obert les pri-
meres diligències judicials
per un delicte d'aquest
tipus a Espanya des de
1989 i ha citat a declarar
al març quatre directius
com a imputats, segons
que han informat fonts
judicials. La Fiscalia de

Tarragona va interposar el
passat 4 de febrer una
denúncia contra els res-
ponsables de la central
nuclear d'Ascó en el
moment de la fuga de par-
tícules radioactives oco-
rreguda al novembre de
2007. La denuncia, es
dirigia contra Rafael
Gasca, director d'Ascó 1
quan van passar els fets;
F.G.T, cap del servei de
Protecció Radiològica de
la central en aquella
època; J.S.R., cap d'ex-
plotació de la planta el
2007; i A.G.R., inspector
resident titular d'Ascó 1
quan es va produir la
fuga. Tots ells estan acu-
sats de delictes contra la
seguretat col·lectiva per
exposició a radiacions
ionitzants.

Els responsables d’Ascó 
el 2007, a judici

El detingut acumulava
29 detencions per

diversos motius, en
menys de  2 anys

«Tot i l’oposició manifesta del Govern català
no hem d’oblidar que la decisió final la té el

Govern de Madrid», Pallarès
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Poder puntuar en un des-
plaçament és l’assignatura
pendent de l’Amposta. Així
és. Es cert que s’ha millorat
a casa on s’han sumat dues
victòries seguides però, si
no es puntua fora, el com-
pormís retorna amb el partit
següent a l’estadi.
El duel a Castelldefels va
poder decidir-se en els pri-
mers 20 minuts.

L’Amposta va regalar-los. I li
va sortir car. El
Castelldefels va trencar
amb el 2-0. El gol de Jesús
(45’) va donar vida al con-
junt ampostí que va anar de
menys a més i que a la
represa va posar contra les
cordes al conjunt local. No
obstant, els del Llobregat
van estar ferms en defensa

i van sentenciar al contraa-
tac, ja en el darrer tram del
partit. El 4-1 fou inflat. Els
punts tenien doble valor i un
rival que podia ser directe
es distancia amb el golave-
rage a favor. Sigui com vul-
gui, és el quart desplaça-
ment seguit sense puntuar
per a un Amposta que va
tenir baixes sensibles i que

va haver de recomposar-se
per aquest motiu. Cesc,
Dominguez van ser baixa
juntamente amb Manel
Subirats, afegint-se a
Becerra i Moha.
El duel amb el Prat torna a
ser clau, diumenge vinent.
Manel torna i es confia en
què també pugui fer-ho
Dominguez. Així mateix, es
preveu que Yélamos i
Gerard estiguin recuperats
de les molesties.
L’Ascó, per la seua part, va
perdre al camp de l’Europa
on no va poder aguantar
més que sis minuts el 0-0.
La feblesa defensiva dels
ebrencs va aprofitar-la
Segalès per a finiquitar el
partit amb els gols als
minuts 6 i 67. La reacció de
l’Ascó abans del descans
no va ser fructífera i els de
Ravnic es distancien de la
permanència i més tenint en
compte que hi haurà com-

pensacions. L’Ascó ha per-
dut tretze partits, els tres
darrers seguits.
L’experiència de la fusió no
ha estat positiva pel que
respecta els resultats (l’e-
quip és penúltim) però si en
altres aspectes com poder
viure, a l’estadi asconenc,
partits contra rivals d’entitat
com és el cas del proper,
amb el filial de l’Espanyol,
diumenge.

Obligació de guanyar

L’Amposta va perdre
a Castelldefels (4-1)
i, d’aquesta manera,
no pot fer un salt
qualitatiu a la taula.
Haurà de seguir
sofrint i tornarà a
tenir obligacions de
guanyar, diumenge
contra el Prat (17 h).

TERCERA DIVISIÓ

L’Amposta va perdre a Castelldefels (4-1) i torna a tenir necessitats per al proper partit a casa

M.V.

El Tribunal Català de l’esport
va decidir deixar en caute-
lars les sancions de juga-
dors rapitencs. D’aquesta
manera, tots ells podien
jugar diumenge i, si d’aquí
un temps es manté la san-
ció, els jugadors hauran de
complir-la. Però mentres-
tant, poden ser alineats.
I van ser-ho a Rubí, al camp
de l’Olímpic Can Fatjó.
Mario, l’expulsió del qual va
ser el detonant de la crispa-
ció de Bastida contra el Vic,

va començar a la banqueta.
La Rapitenca fou conscient
de la importància del duel
després de tres derrotes
seguides. No es podia fallar
si es volia veure de prop el
tren de l’ascens. I el com-
promís va existir, a més de
l’encert de Parra (2) i
d’Edgar, autors dels gols.
Tot i que l’Olímpic va asset-
jar i va pressionar, posant-
se dins del partit, la
Rapitenca va saber senten-
ciar i sofrir quan va haver de

fer-ho per la incertesa del 2-
3. 
Ara cal esperar ja el duel de
diumenge quan els rapi-
tencs hauran de refermar la
seua millora per seguir amb
opcions. La lluita, quan
manca poc per al compte
enrera, serà contrarellotge.

El Tribunal Català torna el somriure
Les sancions han quedat en cautelars: victòria al camp de l’Olímpic

UE RAPITENCA

L’Amposta afronta una nova final, diumenge, a l’estadi.

EBRESPORTIU

La Rapitenca, quarta,
rebrà l’Olesa. Nova final.

Diumenge, 12 h El Tortosa va golejar el
Montcada  en una segona
part per emmarcar. Al des-
cans s’havia arribat amb
empat sense gols. Per tant,
la represa fou un festival dels
roigiblancs en un partit que
era de risc i que s’afrontava
amb precaució i amb inquie-
tud per la situació a la taula
de l’equip. I que, a més, era
contra un rival directe al que,
de forma sobrada, se l’ha
superat en el golaverage. La
represa fou de somni. La ver-

ticalitat local, sempre amb
jugades acabades, fou letal i
va desbordar a un Montcada
que no sabia com sortir-se’n.
Els cinc gols van ser de traca
i mocadors. Alex Accensi va
obrir la llauna i després van
venir els gols d’Arnau, un altre
d’Alex (13) i el de Sergi
Ventura, que també havia
assistit en el quart. Fins i tot,
el Tortosa va fallar un penal.
El rival va acabar trencat i
impotent. L’emoció i la felici-
tat van envadir l’estadi per un

triomf que, per la forma, feia
anys que no es veia. «Hem
d’assaborir el que ha passat
però amb prudència perquè
queda molt per fer per poder
assolir l’objectiu”, deia Carlos
Blanch. El Tortosa visitarà diu-
menge el Santfeliuenc (12 h),
amb les baixes de Maikel,
Marc Baiges i Roda. 
Marc Alegre,a mb molta con-
fiança, va debutar a la repre-
sa aportant cohesió i geniali-
tat amb el seu estil de joc
pausat i vertical a la vegada.

Un festival que no es recordava
El Tortosa va golejar el Montcada (5-0), rival directe, en una represa antològica

PRIMERA CATALANA

L’Amposta, quinzè amb
30 punts, rebrà el Prat,

equip que és nové 
amb 38

Diumenge (17 h)

L’Ascó, penúltim, jugarà
al seu camp contra

l’Espanyol B.

Diumenge (12 h)

Va ser al novembre de l’any
passat quan al camp de
l’Olímpic Móra em vaig tro-
bar a un àrbitre que segura-
ment és el més veterà i dels
que més partits ha xiulat:
Francisco Serrano. Un àrbi-
tre que va anular un gol, al
camp de l’Amposta, fa
dotze anys,  perquè un gos
va entrar al terreny de joc...
Polèmica i intervencions,
aquella setmana, a El
Larguero, entre altres pro-
grames.
Li vaig dir a Serrano que
recordaria aquelles imatges
a Canal TE. Una vegada
vam fer-ho, la bona valora-
ció dels telespectadors va
generar que, a partir d’a-
quell dia, s’hagi creat una
nova secció en la que recu-
perem imatges, la majoria
d’arxius personals o dels
que en puc disposar, i les
oferim aprofitant la visita
d’un convidat que n’és pro-
tagonista de les mateixes.
Són uns minuts d’emoció,
amb alguna llàgrima. I en
queden molts més. Els pro-
pers, dilluns i dimarts. Ja
sabeu, a Canal TE, al Més
Esport, emoció i sentiment
garantits.

Emocions
L’opinió de Michel
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La veritat és que la temporada de l’Ampolla és de pega amb les
baixes entre lesions i sancions que arrosega cada setmana. Tot
això sense un juvenil darrera i amb la marxa de José Antonio i tam-
bé de Carles fa que la plantilla es vegi minvada. I per això s’està
mirant d’efectuar alguna incorporació, a més de la ja feta de Fouat
(Remolins-Bítem). I enmig d’aquest panorama, cal destacar el
compromís dels jugadors i del tècnic que, amb molta actitud, es-
tan intentant tirar endavant la situació, en un any complicat per la
reestructuració. En aquest sentit, el partit de dissabte a Torredem-
barra era clau per no perdre distàncies amb els llocs de per-
manència. I l’equip va reaccionar, tot i l’arbitratge. Es van protes-
tar el penal i la falta que van suposar els gols de Rosado així com
les expulsions de Toni i Oscar. Ramon i Marc van marcar (2-2).  

L’Ampolla viu una temporada atípica
amb les baixes

PRIMERA REGIONAL

El CD la Cava va guanyar al camp del Catalònia (1-2). Era el derbi
entre dos equips que busquen millorar per allunyar-se de la zona
de les compensacions. I el partit, en general, era de zero a zero.
No obstant, a la represa, la qualitat i l’enginy de Lluís Fornés, da-
vanter del CD la Cava, van decidir. Quan millor estava el Catalònia,
amb l’entrada d’Albert, va arribar el 0-1, obra de Lluís. Acte seguit,
el pichichi de Roquetes, va oferir el seu manual de crack amb un
canvi de ritme que, amb un xic de fortuna amb el rebot, va perme-
tre-li establir el 0-2. El Cata, que va protestar un penal no xiulat, i
que va acabar crispat per dues expulsions seguides, va reduir
distàncies en temps afegit, gol d’Isaac de penal. La Cava, reforçat
amb els fitxatges i amb qui va debutar Gallego, se’n surt amb cinc
jornades (complicades) sense perdre. Ja són vuit triomfs fora.

Lluís aclareix la situació del CD La Cava
amb dos gols a la Santa Creu

El Gandesa reviu amb un triomf
agònic davant el líder Camp Clar

PRIMERA REGIONALPRIMERA REGIONAL

Un Dream Team és un equip
de somni. El Jesús i Maria ho
és. Sense dubte. Un equip que
desprèn il.lusió, identificació,
sentiment...vida...i entusiasme
amb una situació històrica que
permet somiar despert. Els de
l’Aube van guanyar diumenge
el Cambrils (1-0), amb un gol
del pichichi Jesús Ferreres
(75’). No va ser un partit fàcil
perquè si bé els locals van as-

setjar la porteria cambrilenca,
l’encert de Gerard, porter visi-
tant, va privar als de Torres de
poder obrir el marcador aviat.
El Cambrils, a més, va estar
molt ben tancat i també va avi-
sar amb un parell d’ocasions,
una per temps. 

Però la insistència roigiblan-
ca generaria el gol del killer i la
bogeria en un camp que valo-
ra el que s’està fent i que en

gaudeix. 
L’arbitratge no va agradar.

Un gol anulat a Jefrey i el
temps afegit van comportar
protestes. Però el triomf no es
va escapar. El Jesús i Maria,
en ratxa històrica, és tercer a
sis punts del líder i amb op-
cions de tot. Espectacular!

No hi ha sostre per al J. i Maria
Va vèncer el Cambrils i està a sis punts del líder

PRIMERA REGIONAL

El futbol és així. Es un tòpic
que serveix per molt. I no sé
exactament si podria servir
per explicar el que va passar
diumenge a Bítem. Els locals,
en zona d’ascens, rebien la
Barceloneta, un dels cuers.
Els resultats del matí eren fa-
vorables però la jornada es va
convertir en un malson pel R.

Bítem. Als 12 minuts, els visi-
tants, en dues accions a pilota
aturada, van posar-se amb el
0-2. I els de Bítem, tot i inten-
tar-ho, no van tenir claredat ni
eficència per entrar en el par-
tit. A la represa, la Barceloneta
va sentenciar amb dos gols
més de Bioko, jugador que va
gaudir de la jornada de la seua

vida en el darrer partit amb el
seu equip. Els gols van ser de
«telezapping», amb un Sergio
Auré que debutava a casa i
que va estar desafortunat,
com tot l’equip. 
Les opcions d’estar als pri-
mers lloc i també la reacció a
l’accident passen pel partit de
demà al camp del Reddis.  

Desfeta del Remolins-Bítem
davant de la Barceloneta

El partit de demà al camp del Reddis ha de servir per reaccionar

PREFERENT

El Roquetenc va perdre dissab-
te contra el Torreforta (1-4).
L’expulsió de Toni  (10’) va dese-
quilibrar un partit que, d’entra-
da, va ser igualat. Pardo va res-
pondre amb l’empat a un quan
el Roquetenc encara bategava
fort dins de la confrontació.
Però l’1-2 i, sobre tot, l’1-3, van
ensorrar els locals. El tercer gol

visitant va ser molt desafortunat
per Marc, porter local que ha
estat sensacional fins ara però
que va fallar en el llançament
d’una falta que el visitant Jordi
aprofitaria per marcar des del
centre del camp. No va haver-hi
més història. El Torreforta se-
gueix en zona d’ascens. El Ro-
quetenc torna a caure a la pe-

núltima plaça. No serà fàcil,
però ha d’intentar no desunflar-
se en una categoria que només
tindrà interés pels deu primers.
El tècnic Guillermo Camarero
no estava massa conforme
amb el fet que el Tortosa els ha-
gi fitxat a Marc Alegre, referent
del Roquetenc, en aquestes
alçades de la lliga.

L’objectiu del Roquetenc és no
perdre competitivitat fins el final
Salva (Horta) i I. Cornejo (S. Bàrbara) s’incorporen a l’equip de Camarero

PREFERENT

33 punts de 39, sis victòries
seguides i un empat; una

derrota en 19 partits...

Un somni

El Gandesa va guanyar el líder Camp Clar (2-1). Una victòria que té
un gran valor per al conjunt gandesà que, a hores d’ara, està en una
posició, l’onzena, que és de permanència. Però a més de la im-
portància dels punts, cal dir que el triomf dels d’Enrique va suposar
més emoció a la categoria perquè la part alta s’ajusta amb el Valls
i el Jesús i Maria més prop del Camp Clar. A més, tenint en comp-
te que el Valls ha de visitar l’Aube i que el Camp Clar, al final de la
lliga, ha de jugar amb el Jesús i Maria. Per al Gandesa va ser un
gran triomf, en un duel d’alt voltatge per moments, per la intensitat
en la que va jugar-se. El líder va avançar-se en el marcador però el
Gandesa, enmig d’un ambient d’euforia a la grada, va remuntar amb
els gols de Dilla (jove promesa) i de Jonatan (83’). El Gandesa tira
per amunt amb tres victòries (a casa) en quatre jornades. 

La dotzena plaça comporta, a hores
d’ara, descens per compensació

PRIMERA REGIONAL. COMPENSACIO

Ja ho venim comentant en les darreres setmanes. Es un any de
reestructuració i en el que, a més, s’han de tenir en compte les
compensacions. O sigui, si la lliga acabés ara, de la Preferent
només pujaria un equip a la Primera catalana. Per tant, a la Pri-
mera regional, cal comptar amb un altre descens a més dels
sis que pel pla de competicions estan estipulats, amb els
equips que estan classificats en les posicions 13a, 14a, 15a,
16a, 17a i 18a. El dotzè, en aquests instants l’Ampolla, seria
l’equip afectat per aquesta compensació. I, de retruc, a la Se-
gona regional, s’hi veurien afectats tres equips més (per com-
pensació) a més dels quatre que estan previstos que han de
passar a  la Quarta catalana (15a, 16a, 17a i 18a plaça). O si-
gui, el 12è., 13è i 14è.

Un gran Alcanar gaudeix i fa gaudir a
la seua afició amb la seua situació

PRIMERA REGIONAL 

Ja ho venim dient des de la passada temporada que l’Alcanar sap
el que fa. Es nota que hi ha gent de futbol al capdavant del club
i l’organització del mateix és una garantia. La compenetració d’un
col.lectiu il.lusionat i amb implicació cap un club i una localitat,
juntament amb la qualitat que hi ha a la plantilla, fan que l’Alcanar
torni a ser un conjunt consolidat a la part alta de la taula. Es
quart. Una situació privilegiada que i representa un al.licient per
poder tenir l’incentiu d’estar el més amunt que sigui possible.
També ho és que l’afició gaudeixi de victòries i gols a la Faneca-
da. Així va ser diumenge contra l’Ulldecona, en el derbi (7-1). Os-
car, l’heroi de la tarda, va fer quatre gols. Santi, Moncho i Adrià,
els altres. Són onze jornades sense pedre (7 victòries).

Rallo lidera el triomf d’una Aldeana
que no segueix fent la seua lliga

PRIMERA REGIONAL

Rallo, amb un gol especial després que fa dues setmanes ens dei-
xés el seu pare (des d’aquestes línies el nostre màxim suport a ell
i a la família), va liderar el triomf de l’Aldeana al camp de la Sénia
(0-1). Un partit que, per als locals, significava el darrer cartuxt per
poder tenir opcions de permanència. Però, tot i lluitar i buscar l’em-
pat fins el final, aquest no va arribar i la Sénia ja veu lluny la per-
manència. Però, com hem explicat en la notícia de la part superior
en el cas de l’Ulldecona, el club senienc també iniciava un nou pro-
jecte, localista i basat en les possibilitats actuals, creant unes ba-
ses de futur amb tota la feina que s’està fent en el futbol base. 

L’Aldeana, per la seua part, després de dues derrotes -contra el
líder i el tercer- es refà i segueix en la seua lliga particular de re-
muntar posicions i crèixer en el campionat. Ja no és cuer. 

Castillo i Solla podrien haver dit adéu
a la temporada

PRIMERA REGIONAL

Ruben Castillo i Solla han estat baixa en les darreres jornades
per lesió. Però Solla semblava que es recuperava i fins i tot
havia tornat a jugar. Però la setmana passada, en un entrena-
ments, va sofrir una nova lesió al genoll i que, a manca de con-
firmar-se, podria comportar que ja hagués acabat la tempora-
da. Des d’aquí, suport pels dos jugadors lesionats i esperant
i confiant que es recuperin aviat. Un contratemps important
per un equip que diumenge, amb més baixes, les del pichichi
Aleix i del capi Xavi Gisbert, per sanció, visitarà un Ulldecona
que es troba en zona de descens i que ja té complicada la per-
manència. Era una temporada de transició pels ulldeconencs
i per forjar unes base per al futur, dins de l’austeritat actual.
Per tant, en aquesta línia està treballant.

Ximo, jugador del Jesús i Maria

CANAL TE
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El partit entre el Sant Jaume i l’Atlas no va acabar. Amb l’1-0
al marcador (gol de Joel), al minut 85, un enfrontament entre
jugadors dels dos equips va desencadenar que aficionats
també entressin al camp. Una batussa que va comportar la
suspensió. El Tivenys continua segon, després de no fallar a
l’Aldea. El Godall, per la seua part, va empatar a Tivissa en un
partit en què va haver-hi de tot, i el Benissanet es va refer i va
golejar un Rasquera minvat per les baixes.
El filial del Catalònia, en un duel intens i molt incert, va vèncer
l’Ulldecona (1-0) i segueix enganxat a les places d’ascens. El
filial del Remolins-Bítem ve pegant fort per darrera tot i que no
va sentenciar i va patir fins el final al camp del cuer. El
Campredó puja fins la novena plaça. 

El partit Sant Jaume-Atlas no s’acaba
per incidències (1-0, 85’)

TERCERA REGIONAL

Batea i Perelló són dos equips amb més possibilitats del que la seua
classificació indica. Però per als de la Terra Alta la dinàmica negati-
va de la segona volta (sis jornades sense guanyar) els ha portat a
la zona complicada. Per això, el triomf a Amposta, en un duel amb
doble valor en la lluita per fugir de la places incomodes per com-
pensació, va ser clau. El Batea agafa oxigen. L’Amposta va tenir op-
cions però sense encert en les darreres passades i les rematades.
Per la seua part, el Perelló ha pagat car el mal inici amb incidències
incloses que es poden acusar, «i és que hem sofert diversos arbi-
tratges complicats des de llavors». Diumenge, a Masdenverge, va
sumar una gran victòria per poder distanciar-se del descens direc-
te, amb penal que va aturar Gallego. No obstant, si acabés la lliga
ara, les posicions 12, 13 i 14 són de descens per compensació.  

Batea i Perelló assoleixen tres punts d’or a
Amposta i a Masdenverge

SEGONA REGIONAL

El líder l’Olímpic va remuntar i va imposar-se en el derbi de la Ri-
bera al Flix (4-1). Agustí (2), Musta i Alex van marcar els gols del
líder que, amb el triomf, manté els nou punts d’avantatge respec-
te el Pinell i que ja pensa en el proper partit a Maella, contra el Ba-
tea. Un partit molt important a hores d’ara, mirant de reüll el que
han de jugar els de Lizaso a Camarles.

Grañena, segon fins ara de Xavi Fernandez, va debutar com a
tècnic del Flix una vegada Xavi va posar el càrrec a disposició de
la junta fa unes setmanes, per qüestions personals.

Finalment, de la jornada, dir que el Corbera va sumar el segon
triomf fora de casa, al camp del Roquetenc (1-2), en un partit en
què l’empat hauria estat el resultat més just i en el que l’arbitratge
de Santiago no va convèncer.

Oscar Grañena debuta com a tècnic del
Flix, equip que perd al camp del líder

SEGONA REGIONAL

El Deltebre podria incorporar al pichichi de l’Ulldecona B, Amado,
un jugador pel qual també s’havia interessat l’Ampolla. En la darre-
ra jornada, els de Mario van empatar contra el Camarles en un
partit obert. Els locals van avançar-se amb un gol de Sergi i un al-
tre de Romero, tenint altres opcions. Però Vallés, amb un penal
protestat pels locals «va haver-hi falta prèvia del jugador del Ca-
marles», va trencar el malefici i va posar el seu equip dins del der-
bi. Els de Barbosa empatarien amb un gol del mateix Vallés. Amb
el 2-2, el partit fou elèctric. Els locals van fallar un penal i van te-
nir altres opcions mentre que el Camarles també va poder crear
perill a la contra. El Deltebre és sisè mentre que el Camarles és
desè, a sis punts de les compensacions (com el Santa Bàrbara). 

El Deltebre, que incorpora a Amado, i
Camarles empaten en un derbi obert

SEGONA REGIONAL

El Vilalba va guanyar 2-0 l’Alcanar en un partit en què va marcar
en dos moments claus, al 45 i al 90. Una setmana més, el filial
canareu va merèixer més pel seu joc i les ocasions però es va
quedar sense premi. L’equip de Gaspar, tècnic miracle, d’aques-
ta forma, segueix fent història signant una temporada de somni.
En les darreres nou jornades, n’ha guanyat set, n’ha empatat en
una altra i només ha perdut en una. Salva va tornar i Esteban ja
entrena. El Benifallet, per la seua part, va empatar a Móra la No-
va. Els morencs van quedar-se amb un menys (20’) i van haver d’a-
nar a remolc després del gol de visitant Moisés. Magi va provo-
car un penal que ell mateix va transformar. El Móra és quart
mentre el Benifallet està en posició de descens per compensació.

L’Alcanar mereixia més a Vilalba i el
Benifallet sorpèn el Móra la Nova

SEGONA REGIONAL

El futbol, en concret, l’es-
port, en general, ofereixen
cada cap setmana nombro-
ses anècdotes que el fan
més gran. Sí, no només les
protestes als àrbitres o les
incidències han de ser notí-
cia. No. Dissabte, al partit
Campredó-la Galera, es va
viure una d’aquelles anècdo-
tes que cal dignificar. I des-
tacar com així vam fer-ho
dimarts a Canal TE.
El partit estava 3-1 quan el

porter local, amb moles-
ties, va haver de ser assis-
tit. Per això havia tirat la
pilota fora. Bernat Garcia,
tècnic de la Galera, ho expli-
cava dient que «llavors, vam
reiniciar el joc amb un
llançament de banda i la
pilota va anar a un jugador
nostre que, o no se’n va
enterar o en l’intent de tor-
nar-li la pilota al porter rival,
va fer un xut que va signifi-
car el 3-2. El Campredó es

va molestar per aquest
motiu, i la veritat és que
tenien raó. Per això, en
aquell instant, vam decidir
de no oposar resistència a
la jugada d’atac del
Campredó perquè pugues-
sin marcar. Així vam fer-ho
tot i que el xut no va entrar.
Per aquest motiu, quan vam
treure des de la porteria, un
dels nostres defenses,
quan va rebre la pilota va
marcar, tal com havíem

comentat, el gol a la nostra
porteria de forma voluntà-
ria». Era el 4-2 en una con-
frontació que va acabar 6-2.
Bernat afegia que «davant
de tot, fair-play. Un jugador
nostre es va equivocar i
vam considerar que havíem
de respondre d’aquesta
manera. L’esportivitat ha de
regnar en el futbol i pensem
que va ser el que havíem de
fer tal com havia anat la
jugada anterior». Una situa-
ció similar va passar en un
partit de futbol base de fa
uns anys. I aquella jugada
va tenir repercussió en
totes les televisions nacio-
nals. Nosaltres també ens
en fet resò de la del CF la
Galera. 

La Galera es marca un gol
voluntàriament a la seua porteria

Abans, n’havia fet un quan havia de tornar la pilota per cortesia

LA NOTICIA

El Pinell va guanyar el Santa
Bàrbara (2-0) amb un gran
gol de Sergi Rodriguez i un
altre, en temps afegit,
d’Albert. D’aquesta forma,
amplia la ratxa històrica que
està vivint en aquesta tempo-
rada i, a la jornada 22, és
segon en solitari.
Cal dir que el Santa Bàrbara
va tenir ocasions clares, però
va perdonar. El porter Ferran,

crescut, i la defensa pinellana
van evitar aquestes accions.
Els locals, en canvi, van sen-
tenciar amb el 2-0. Diumenge
visiten el Camarles.
L’Ametlla, per la seua part, va
empatar a casa contra
l’Horta (2-2). L’actuació de
l’àrbitre va crispar a l’equip
local, «el penal i la falta que
van suposar els gols de
l’Horta van ser inventats, ine-

xistents. A més, el criteri i
diverses decisions van ser
premeditades. Els jugadors
no entenien el que estava
passant quan fora de casa
rebem els abitratges que
rebem. I, a casa, també. En
general, només dir que ens
han fet 24 gols i vuit de
penal. Som un equip que
defensem bé, per tant, no
s’entèn perquè tants penals

xiulats en contra. En canvi, hi
ha equips als que els han xiu-
lat molts a favor, i nosaltres,
tot i crear nombroses arriba-
des en cada partit, no tenim
la mateixa sort». Héctor i
Edgar van marcar pels cale-
ros mentre que Jordi Prats i
Aubanell van fer-ho per
l’Horta. Salva és baixa, ha fit-
xat amb el Roquetenc. 

El Pinell és segon en solitari
Malestar a l’Ametlla per l’arbitratge en el partit contra l’Horta (2-2)

SEGONA REGIONAL

Els de Lizaso ja
acumulen set victòries

seguides i 31 punts de 33
possibles

Ratxa històrica

En tots els clubs d’aquesta comarca
han hagut persones importants que
li han dedicat temps i amor a l’equip
de la seua vida. Avui vaig a parlar
d’Enrique Viñas, president del
Tortosa durant set anys i que en
aquests moments no està en un
bon moment de salut. I espero i
desitjo que sigui passatger, perquè
encara té molta feina per davant. I
és que aquest personatge, tot i els
seus 83 anys, té una vitalitat d’un adolescent. Recentement
ha publicat la història del futbol a Tortosa en edició digital,
fins el 1940, un treball de més de 200 planes que sembla
una biblia. I té en marxa la segona entrega. L’any 92 ja va
publicar un llibre mitic «CD Tortosa 1940-1990, 50 anys
d’història» i tots els clubs d’aquesta comarca li deuen molt
per la seua gratitud, lliurament i gran labor que va desen-
volupar en el setmanari Minut 91, amb la història de tots
ells. A D. Enrique Viñas li va agafar el cuquet d’escriure i
posteriorment va ser autor de dos llibres nous: la història
del CF Catalònia i la del Velòdrom de Tortosa. 
Cadascú té una passió. La d’Enrique Viñas és investigar. I
així va començar la gran obra de la seua vida, la història
del futbol a Tortosa, de la que fa dos mesos vam poder
tenir la primera entrega. A la vida, cadascú fa el seu paper.
Un és futbolista, un altre és àrbitre o pintor o cambrer... el
d’Enrique Viñas ha estat aproximar la memòria del futbol de
les Terres ebrenques. Ell no és d’aquí, és aragonès,
d’Alcanyís, però és un ebrenc adoptiu. 
Es lleva pel matí, obre la pantalla de l’ordinador i mira tota
la premsa. Després, a l’hemeroteca, i allí cada dia anava
trobant noves dades; tancat entre llibres troba la felicitat.
Què seria de la vida sense un historiador? N’hi ha de futbol
i aquest, en aquestes comarques, solament té un nom:
Enrique Viñas. Com a bon aragonès ha aconseguit fer afi-
ció al futbol en ser-ne historiador i tot va començar quan
sent president del CD Tortosa feia un repàs dels equips que
havien de visitar l’estadi per a preparar els banderins per a
la primera visita. No va trobar cap registre i per averiguar-
ho, va haver de recòrrer a l’arxiu de El Mundo Deportivo. I
així va começar a recopilar dades i la seua aventura d’es-
criure de futbol. Avui en dia són pocs els clubs que tenen
la tradició de regalar un banderí amb motiu de la primera
visita d’un rival. Aquest senyorio s’ha perdut, i és que que-
den poques persones del talant de D. Enrique Viñas per la
seua entrega, amb mils d’hores, més de vint anys recopi-
lant informació a preu zero. Només per entusiasme i voca-
ció. Ha aconseguit fer realitat el seu projecte, del que ja es
coneix la primera fase. Ara necessitem que tingui força i
empenta d’un bon aragonès perquè arribi la segona. Per
això, des d’aquí, ànim a D. Enrique perquè surti d’aquest
mal moment. Tota la comarca el necessita per a seguir en
la seua gran labor. Amb la seua investigació, fa uns anys,
va descobrir el centenari del CD Tortosa. Quanta gent li
hem d’estar agraïts per tot el que ha fet!.
Té un fill que mereix un capitol apart: un José Maria García/
De la Morena d’aquestes terres, Michel Viñas, que fa molts
anys que setmana a setmana ens fa gaudir per la televisió
i a través de la premsa escrita. 
Solament desitjar a D. Enrique que es recuperi. Persones
com vostè fan falta en el futbol en totes les seues ves-
sants. I més amb el seu talant i talent. Força i ànim!

El banderí d’Enrique Viñas
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Alcanar-Amposta (18 h)
diumenge

Corbera-Móra la Nova (16 h)
Benifallet-Ametlla (16 h)
Horta-Deltebre (16.30 h)

Camarles-Pinell (16 h)
S. Bàrbara-Vilalba (16 h)

Batea-Olímpic (16 h)
Flix-Masdenverge (16 h)

Perelló-Roquetenc (16 h )

RESULTATS
22a jornada Segona regional

Ametlla-Horta 2-2

Móra la Nova-Benifallet 1-1

Roquetenc-Corbera 1-2

Deltebre-Camarles 2-2

Vilalba-Alcanar 2-0

Olímpic-Flix 4-1

Pinell-S. Bàrbara 2-0

Amposta-Batea 0-1

Masdenverge-Perelló 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 22 58 18 55

2. Pinell 22 56 22 46

3. Ametlla 22 45 24 44

4. Vilalba 22 38 29 41

5. Móra Nova 22 42 28 39

6. Deltebre 22 35 21 39

7. Corbera 22 38 40 38

8. Horta 22 40 27 36

9. S. Bàrbara 22 46 36 34

10. Camarles 22 42 34 34

11. Batea 22 33 42 29

12. Perelló 22 39 39 28

13. Amposta 22 25 32 24

14. Benifallet 22 28 50 17

15. Roquetenc 22 24 60 17

16. Flix 22 19 41 14

17. Alcanar 22 17 43 11

18. Masdenverge 22 15 54 7

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Ulldecona-Tivissa (17.30 h)
la Cava-Torre Espanyol (18 h)

Rem- Bítem-Campredó (15.30 h)
Tivenys-Benissanet (16 h)

diumenge
Godall-S. Jaume (16 h)
Atlas-Jesús i Ma (17 h)
Arnes-Ginestar (17 h)

la Galera-Aldeana (16 h)
Rasquera-Catalònia (16 h)

RESULTATS
22a jornada Tercera regional

Catalònia-Ulldecona 1-0

Campredó-la Galera 6-2

J. i Maria-Arnes 2-3

Aldeana-Tivenys 1-4

Torre Espanyol-RemBítem 0-1

Ginestar-la Cava 4-2

Benissanet-Rasquera 6-1

S. Jaume-Atlas 1-0

Tivissa-Godall 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 22 61 17 57

2. Tivenys 22 67 19 50

3. Godall 22 53 30 47

4. Benissanet 22 43 24 45

5. Catalònia 22 44 24 40

6. Rem. Bítem 22 41 30 37

7. Atlas 22 33 24 37

8. Ginestar 22 47 35 35

9. Campredó 22 42 38 33

10. la Galera 22 45 45 33

11. Arnes 22 36 38 32

12. Ulldecona 22 51 44 26

13. Jesús i Maria 22 31 55 22

14. Aldeana 22 26 59 19

15. Rasquera  22 36 48 16

16. Tivissa 22 26 59 14

17. la Cava 22 22 42 14

18. Torre Espanyol 22 8 81 4

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Camp Clar-Torredem. (17 h)
diumenge

Ampolla-Calafell (16 h)
Salou-Valls (16.30 h)

Canonja-Jesús i Ma. (11.45 h)
Cambrils-la Sénia (17 h)

Aldeana-Alcanar (16.30 h)
Ulldecona-Catalònia (16.15 h)

la Cava-Cambrils U (16h)
Nàstic-Gandesa (17 h)

RESULTATS

22a jornada, Prim. regional

Torre.-Ampolla 2-2

Calafell-Salou 1-2

Cambrils U-Nàstic 1-0

la Sénia-Aldeana 0-1

Catalònia-la Cava 1-2

Alcanar-Ulldecona 7-1

Valls-Canonja 1-0

Gandesa-C. Clar 2-1

Jesús i Ma-Cambrils 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 22 45 23 50

2. Valls 22 43 20 46

3. J. i Maria 22 45 29 44

4. Alcanar 22 40 26 39

5. Canonja 22 32 21 36

6. Calafell 22 36 25 35

7. Cambrils 22 30 24 35

8. la Cava 22 36 33 35

9. Catalònia 22 45 31 34

10. Torredembarra 22 41 32 34

11. Gandesa 22 30 36 28

12. Ampolla 22 27 32 26

13. Cambrils U 22 27 33 22

14. Salou 22 31 40 22

15. la Sénia 22 18 33 18

16. Ulldecona 22 31 58 17

17. Aldeana 22 21 58 16

18. Nàstic 22 17 41 14

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 

Organyà-Roquetenc (16 h)

Torreforta-Júpiter

Pub. Cases-Mollerussa

Cervera-S. Ildefons

Reddis-R. Bítem (dis 17 h)

Barceloneta-Alcarràs

Viladecans-Vista Alegre

Cerdanyola-Morell

Marianao-Catllar

RESULTATS

22a jornada, Reg. preferent

Alcarràs-Viladecans 1-0

Roquetenc-Torreforta 1-4

Mollerussa-Cervera 2-2

V Alegre-Cerdanyola 0-1

Catllar-Organyà 1-0

S. Ildefons-Reddis 2-2

Júpiter-P. Cases 1-0

R. Bítem-Barceloneta 0-4

Morell-Marianao 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cerdanyola 22 45 26 43

2. Vista Alegre 22 40 25 43

3. Júpiter 22 31 22 37

4. Torreforta 22 42 27 35

5. Alcarràs 22 27 22 35

6. Reddis 22 41 32 34

7. Viladecans 22 26 22 34

8. Morell 22 31 23 33

9. R. Bitem 22 41 47 33

10. Cervera 22 30 30 32

11. P. Cases 22 27 23 31

12. S. Ildefons 22 25 33 26

13. Organyà 22 24 39 24

14. Barceloneta 22 32 31 23

15. Marianao 22 29 42 23

16. Mollerussa 22 20 36 23

17. Roquetenc 22 24 33 21

18. Catllar 22 27 49 19 

Regional preferent

Lluís, en el moment de fer el segon gol, diumenge a Jesús (1-2).
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

Lluís Fornés va
desequilibrar el derbi amb

els dos gols de la Cava al
camp del Catalònia. En

quatre partits, n’ha fet set

El crac
PRÒXIMA JORNADA  

Amposta-Prat (diu 17 h)
Gavà-Vilanova

Masnou-Balaguer
Palamós-Terrassa
Llagostera-Premià

Vilafranca-Pobla Mafumet
Reus-Europa

Ascó-Espanyol (diu 12 h)
Manlleu-Muntanyesa

Cornellà-Castelldefels

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 26 15 4 7 38 25 49
2. Muntanyesa 26 14 5 7 30 23 47
3. Cornellà 26 13 5 8 42 27 44
4. Pobla Mafumet 26 12 7 7 31 22 43
5. Europa 26 12 7 7 36 28 43
6. Manlleu 26 10 11 5 37 27 41
7. Reus 26 10 10 6 38 21 40
8. Vilafranca  26 11 6 9 35 32 39
9. Prat 26 9 11 6 34 28 38
10. Espanyol 26 10 7 9 40 26 37
11. Castelldefels 26 9 8 9 25 25 35
12. Terrassa 26 7 11 8 34 33 32
13. Balaguer 26 7 9 10 32 39 30
14. Gavà 26 7 9 10 29 36 30
15. Amposta 26 9 3 14 29 47 30
16. Masnou 26 7 7 12 33 42 28
17. Vilanova 26 6 10 10 26 34 28
18. Palamós 26 6 9 11 23 30 27
19. Ascó 26 4 9 13 18 42 21
20. Premià 26 3 10 13 16 39 19

Tercera divisió RESULTATS
26a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Guíxols

Vic-San Cristobal
Poble Sec-Oli. Can Fatjó

Rapitenca-Olesa (diu 12 h)
Olot-Igualada

Gramenet-Blanes
Rubí-Sants

Santfeliuenc-Tortosa (diu 12 h)
Montcada-Iberiana
Peralada-Vilassar

RESULTATS
24a jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Poble Sec 3-0

Ol. Can Fatjó-Rapitenca 2-3

Igualada-Gramanet 5-3

Blanes-Rubí 2-2

Sants-Santfeliuenc 1-1

Iberiana-Peralada 2-0

Vilassar-Tàrrega 1-1

Olesa-Olot 2-0

Guíxols-Vic 1-1

Tortosa-Montcada 5-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 24 50 23 54

2. Tàrrega 24 55 24 47

3. Olot 24 43 21 47

4. Rapitenca 24 50 30 40

5. Igualada 24 42 34 40

6. Peralada 24 43 30 39

7. Vilassar 24 36 27 38

8. Rubí 24 31 27 37

9. Ol. Can Fatjó 24 34 37 32

10. Guíxols 24 30 37 31

11. Iberiana 23 34 54 31

12. Santfeliuenc 24 34 36 30

13. Olesa 24 30 32 28

14. Tortosa 24 35 38 26

15. S. Cristobal 24 29 39 26

16. Montcada 24 23 36 26

17. Gramanet 24 30 48 26

18. Sants 23 22 30 25

19. Blanes 24 29 42 23

20. Poble Sec 24 17 52 9
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Més de tres-cents esportis-
tes, acompanyats dels
seus familiars i dels tècnics
dels clubs, van participar
durant tot el matí d'aquest
diumenge en les diferents
activitats que l'Ajuntament
de Tortosa i Tortosasport
van organitzar amb motiu

de la presentació en socie-
tat del nou equipament
municipal. Les entitats par-
ticipants són les usuàries
de les pistes cobertes
municipals i, per tant, bene-
ficiàries directes de l'entra-
da en funcionament d'a-
quest pavelló. L'alcalde,
Ferran Bel, acompanyat del
regidor d'Esports, Pere
Panisello, i d'altres regi-
dors i autoritats, es van
dirigir al públic per desta-
car la importància del nou
pavelló, que s'ha ubicat en
una zona de creixement de
la ciutat i molt ben comuni-
cada, i per valorar, d'una
manera més general, la
transformació que en

matèria esportiva ha fet la
ciutat en els últims quatre
anys. 
Bel va aprofitar per anun-
ciar l'imminent inici, en tres
setmanes aproxidament,
de les obres de la nova pis-
cina olímpica, complex d'ai-
gües i esportiu al barri de
Ferreries, un projecte que
canviarà completament
l'actual zona esportiva
municipal i dotarà la ciutat
d'un nou aparcament sote-
rrat a la plaça Joaquim
Bau. Per tot plegat,
l'alcalde va afirmar que
Tortosa esdevindrà una de
les ciutats de Catalunya
amb unes millors infras-
tructures esportives.

Tortosa ja té un nou
pavelló poliesportiu

Tortosa va estrenar un
nou pavelló poliesportiu
en una jornada de por-
tes obertes que va
comptar amb la
presència d’una desta-
cada representació
dels clubs i entitats es-
portives del municipi,
que va comprovar els
detalls de l’equipament
que equilibra la ciutat a
nivell d’infraestructures
esportives que consta-
ta -en paraules de l’al-
calde de Tortosa-, l’a-
posta que ha fet l’equip
de govern municipal
per l’esport en aquest
mandat.

ACTUALITAT

Es va estrenar el cap de setmana passat

M.V.

L'Ajuntament de Tortosa ha
construït un rocòdrom indo-
or en una de les parets inte-
riors del Pavelló Municipal
d'Esports, a Ferreries, on es
farà escola d'escalada,
entrenaments i també com-
peticions oficials. El nou equi-
pament esportiu ocupa una
superfície de 250 m2, té
2.000 anclatges, 12 metres
d'alçada i compta amb vies
per escalar fins a 22 metres.
Aquesta era una demanda
històrica dels aficionats a
l'escalada a Tortosa i a les
Terres de l'Ebre, que ara
compten amb una de les
millors instal·lacions indoor
del país.

Rocòdrom indoor
A TORTOSA

L'Handbol Tortosa, amb un
partit seriós i ben plantejat,  va
guanyar a Sant Quirze (18-35)
i es col·loca  en quarta posi-
ció, empatat a punts amb el
Mataró, rival directe per a les
aspiracions del Tortosa quan
només resten sis jornades per
acabar la lliga regular. 
Inici espectacular amb una
defensa aferrissada i contraa-
tacs ràpids i resolutius, amb
un marcador inicial de 0-6.
Les locals reaccionaren amb
un joc fluid i una defensa con-
tundent que va permetre apro-
ximar-se en el marcador arri-
bant a la mitja part amb el

resultat  prou ajustat, però a la
segona part, les locals només
van aconseguir marcar 5 gols
gràcies a la defensa tancada i
els recursos en atac de les
tortosines que van sentenciar
el partit. Només el mal arbi-
tratge, amb errors greus i
incomprensibles per la cate-
goria, va impedir un resultat
molt més ampli. Alineació:
Paula Estorach i Rebeca
Troncho a la porteria; Núria
Albacar, Paula Alcaide, Mireia
Andreu,  Jèssica Bertomeu,
Cinta Gisbert, Aida Rieres,
Judith Toro, Noel Uriarte i
Maria Valldepérez.  

L’Handbol Tortosa, quart, rep
demà el Vilanova de Camí

DEMA (19.30 H) AL PAVELLÓ DE FERRERIES

Durant el cap de setmana passat, va celebrar-se a la Ràpita la primera prova del Circuit Eurocup de la classe 29er amb 37
participants vinguts de dotze països diferents, assolint un gran èxit. Després de tres dies de competició es va confirmar el
que des d'un primer dia s'anunciava, l'excel·lent regata realitzada per la tripulació catalana Carlos Robles i Floria Trittel que
després de 8 proves realitzades es van fer amb el més alt del podi masculí, seguits dels alacantins Luis Ródenas i Juan
Miguel Martínez i els germans Trieste d'Itàlia Andrea i Alessandro Savio que varen ocupar el tercer lloc. En el podi femení
les primeres van ser les alemanyes Jule i Lotta Görge, que alhora es varen proclamar vencedores absolutes, en segon lloc
les representats de Turquia, Sinem Kurtbay i Hanna Dahlborg i en tercer lloc les germanes Laura i Marta Capdevila proce-
dents de Canàries. A l'acte de lliurament de premis va assistir l'Alcalde, Miquel Alonso, la Regidora de Turisme, Rosa Anglés,
el vicepresident de la FCV, Tony Colom, el delegat de la FCV a Tarragona, Joan Salvadó, el President de l'Estació Nàutica La
Ràpita Delta de l' Ebre, Llorenç Matamoros, el President del comitè organitzador, Eduard Rodés, el Gerent del Club Nàutic
Juan Ricardo Albert i el Director de Regata, Joan Barberà.

Eurocup. I Gran Premi la Ràpita Delta de l’Ebre

Per segona vegada en
aquesta temporada els
tres equips de Roquetes
guanyen als seus con-
trincants. La bona ratxa
va començar dissabte
pel matí amb els juvenils,
que van rebre a
C.N.Sabadell i que, des-
prés d’un bon inici, van
tenir dificultats per van
poder guanyar el cinquè
set. El sènior femení,
rebia al C.V.Sant Adrià.
Les roqueteres, una
vegada més van oferir el
seu joc. Es van imposar
per 3-0 amb parcials (25-
19, 25-16 i 25-19). A
més, aquesta setmana
s'ha incorporat a l'equip,
una jugadora amb gran
potencial que anys enre-
ra ja formava part del
club, Paula Stirb.
Mentres a Roquetes es
jugava el sènior femení,
el masculí jugava al
camp de la Vall
d'Hebron. Aquests
també es van imposar
per 1-3 amb parcials (18-
25, 9-25, 28-26 i 18-25).
Amb aquesta victoria, l'e-
quip masculí es col·loca
en 11ena. posició.
En la pròxima jornada, el
sènior masculí rep al
segon, el C.V.Salou, i el
juvenil al C.V.Vall
d'Hebron. El sènior feme-
ní juga al camp del Sant
Martí, rival directe.

Victòria dels tres
equips de Roquetes

Volei

L’empresa Padelgest organitza el II Master
Merkamotor de Padel Terres de l'Ebre. 
Aquest Master el jugaran els 16 millors jugadors del
circuit de l'any 2.010. 
Es disputarà al Club Tennis Tortosa durent el cap de
setmana. Les semifinals seran demà dissabte (18 h), i
la gran final diumenge 27 (10 h.).

II Màster de Padel, al club de Tennis Tortosa
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

ENZO MAIO. PINTOR ITALIÀ

Les àrees de Cultura i
d'Agermanaments de
l'Ajuntament de
Tortosa porten l’expo-
sició de l’artista italià
Enzo Maio, a la Sala
Antoni García de l'Antic
Escorxador del munici-
pi. La mostra
romandrà oberta al
públic des d’avui, 25 de
febrer,  fins el 20 de
març.

L'esdeveniment cultural
va ser presentat aquest
passat dimarts, 22 de
febrer, pels regidors
d'ambdúes àrees munici-
pals, Joan Caballol i Emili
Lehmann, respectiva-
ment, comptant amb la
presència del mateix artis-
ta, Enzo Maio. L'exposició
arriba a la ciutat com a
fruit de l'agermanament
de Tortosa amb Vercelli,
ciutat situada a la regió
del Piemont, al marge
dret del riu Sesia.
L'agermanament amb
aquesta ciutat va tenir lloc

al maig de 2004, després
de posar de manifest les
característiques que
tenien les dues ciutats,
tant des del punt de vista
cultural, turístic, mediam-
biental i econòmic, per
poder establir vincles de
col·laboració. La mostra
arriba a Tortosa des
d'Arles on es presenta
amb motiu del 40è aniver-
sari de l'agermanament
entre Vercelli i la ciutat
francesa. El conjunt d'o-
bres que exposarà Enzo
Maio a Tortosa formen
part d'un extens treball
dut a terme entre els anys
2000 i 2005. Les pintures
en tècnica mixta sobre
paper presenten totes la
mateixa dimensió,
50x60cm. 
El tema que configura la
sèrie de d'obres exposa-
des és el paisatge, con-
vertint el conjunt en una
variació reflexiva a través
de la forma i el color
sobre un mateix model,
un paisatge subjectiu i

informal. L'exposició de
pintura de l'artista italià
Enzo Maio presenta així
paisatges universals de
terra i d'aigua, visions
serenes i abstractes que
conviden a la contempla-
ció, evidenciant que l'art,
com a llenguatge univer-
sal, és capaç de traspas-
sar fronteres, compassar
emocions i fer-nos
reconèixer en la mirada
dels altres. Enzo Maio va
néixer a Carpignano,
Sesia, prop de Novara, el
1953. Es va formar com
artista a l'estudi de
Giuseppe Ajmone (1923-

2005), reconegut pintor
italià del segle XX. 
L'any 1988 Maio duia a
terme la seva primera
exposició individual a
Borgomanero, prop de
Milà. 
A partir d'aquell moment
la seva obra ha estat
exposada tant en galeries
privades com en espais
institucionals d'arreu
d'Itàlia. Es dedica activa-
ment a l'art  gràfic i al gra-
vat. Actualment l'artista
viu i treballa a
Ghislarengo, prop de
Vercelli. H a
exposat en mostres

col·lectives tant a Itàlia
com a França, Alemanya,
Bèlgica, Finlàndia, EEUU o
Argentina. 
A Espanya ha exposat a
les galeries Fornara
Gallery de Marbella, Fons
d'Art d'Olot i Sala
d'Exposicions Castell de
Benedormiens a Castell

d'Aro. 
Les seves exposicions
individuals més recents
han estat al Teatre Dal
Verme a Milà (Itàlia),
Galleria All'angolo a
Mendrisio (Suïssa), Fine
art Gallery de Toronto
(Canada) i a l'Espace Van
Gogh d'Arles (França).

El conjunt d’obres que exposarà  Maio a
Tortosa formen part d’un extens treball dut

a terme entre els anys 2000 i 2005
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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
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñara
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
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
LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
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

EL PERELLÓ
Ajuntament
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
Venta de la punta
ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major
AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Acció social i ciutadania  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
Llums Carlos 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
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci

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
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
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
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Avui presentem una recepta molt baixa en calories, ideal per a tots aquells 
que fan dieta i volen baixar uns quilets

Ingredients

4 fi lets de rèmol
1 bol d'aigua
pataca
ceba tendra
all tendre
pebrot verd i roig
carlota
api
tomata

Aquesta setmana ens
ha v is i ta t  Car ibe l  Mon -
t e ro  de l  Res tau ran t
P la t  a  Tau la de l 'Ampo-
l l a .  Car ibe l  forma par t
d 'una empresa fami l iar
amb més  de  30  anys
d 'exper i ènc i a ,  e l  seu
negoc i  o fe re i x  se rve i s
per a cof fee break,  es -
morza rs ,  be rena rs ,
còck te l s  o  f es tes  d ' i -
naugurac ió  a jus tan t - se
a l  màxim a l  pressupost
de l  c l ient .  Ja sabeu,  s i
vo l eu  con t rac ta r  una
empresa  de  cà te r i ng ,
P lat  a Tau la és la  so lu -
c ió,
www.platatau la.com.

En una casso la  posar
l a  quan t i t a t   d ' u n  bo l
d 'a igua amb les  verdu -
res  i  un  ra ig  d 'o l i  d 'o l i -
v a .  Tapa r  l a  casso l a  i

de ixar  uns  10 min  per
t a l  q ue  l e s  v e rdu res
bu l l i n  u na  m i ca ,  des -
pres  a feg i r  e l  pe ix ,  sa -
l a r,  h i  a f eg i r  u n  r a i g
més d 'o l i  i  to rnar -ho  a
tapar,  de ixar  bu l l i r  5  o
6  m inu ts  mes ,  apagar
e l  foc  i  emp la tar.

E l  Rèmol ,  en  caste l l à
" rodaba l lo " ,  és  un  pe ix
sem ig r às  que  pe r  l a
se va  t e x t u r a ,  s abo r  i
l a  s e va  f àc i l  d i ges t i ó
enca ixa  en  la  d ie ta  de
les  persones amb l 'es -
t ómac  de l i c a t ,  a i x í
com  s i  e s  pa t e i x  so -
brepès,  sempre que es
t ingu i  cura  de  no abu -
s a r  de l s  cond imen t s
grassos.  Té  un  cont in -
gu t  i n termig  de prote ï -
n es  d ' a l t  v a l o r  b i o l ò -
g ic .

«Primentons i Tomates». Avui: Rèmol amb verdures

Aquesta recepta
aporta a l'organisme
poques calories:
aprox imadament
400, és molt senzilla
de realitzar. El seu
temps de preparació
és d'uns 10 minuts i
el seu temps de coc-
ció és d'uns 12 mi-
nuts.

REDACCIO

Imatge del Rèmol amb verdures.
M.L

El programa gastronòmic de les Terres de

l’Ebre ens apropa cada setmana la millor

cuina casolana del nostre territori de la

mà d’Amado Cebolla

A Canal TE
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Curto Balaguer, Francesc Marcel Miralles, 6 (Camarles) 977460152

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

Torrent Costilla, Francesc X. Felip Pedrell, 94  (Tortosa) 977441830   

Ulldemolins Reverter, Xavier   Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Xavier Ferre - Lluis Ferre       Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Lluís Gisbert, Laura      Sant Isidre, 187 (St. Carles de la Ràpita)  977745545

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

19º 5°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
Domini de l'ambient assolellat tot i el pas d'alguns núvols alts i prims. A
banda, fins a mig matí hi haurà alguns intervals de núvols baixos al sud de
la Costa Brava, al nord del litoral central i al vessant nord del Pirineu. 

Precipitacions 
No se n'esperen. 

Temperatures 
Mínimes lleugerament més altes. Les màximes pujaran entre lleugerament
i moderadament.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent en general, tot i que es formaran bancs de boira i
boirina matinals a la depressió Central que puntualment persistiran fins a
mig matí.

Vent 
Fins a mig matí i al final del dia el vent bufarà fluix i de direcció variable a
l'interior, mentre que s'imposaran els terrals al litoral. A partir de llavors
bufarà fluix amb cops moderats de component sud al litoral i a l'interior de
la meitat est. A l'oest de la depressió Central el vent es mantindrà fluix i de
direcció variable, amb predomini del component oest. 
Independentment, al nord de l'Empordà bufarà tramuntana entre fluixa i
moderada, més reforçada de matinada quan hi haurà cops forts. 

Estat de la mar 
Costa Brava: 
al nord del cap de Creus bufarà tramuntana entre fluixa i moderada, més
reforçada a l'inici i al final del dia quan hi haurà cops forts. Entre el cap de
Creus i el cap de Begur s'imposarà el component nord fluix amb cops mode-
rats, més reforçat a l'inici i al final de la jornada.
Al sud del sector, a l'inici i al final del dia bufarà el component nord fluix
amb cops moderats, mentre que quedarà fluix i de direcció variable al cen-
tre del dia. 
Maror al nord del cap de Begur. Marejol a la resta. Mar de fons del nord. 
Costa Central: 
terral fluix fins a mig matí i a la nit. Durant la resta del dia s'imposarà el
component sud fluix amb cops moderats, sobretot de migjorn.
Marejol. Lleugera mar de fons del nord-est al nord del sector. 
Costa Daurada: 
al nord del cap de Salou bufarà terral fluix fins a mig matí i a la nit. Durant
la resta del dia s'imposarà el component sud fluix amb cops moderats,
sobretot de migjorn.
Al sud del cap de Salou bufarà mestral entre fluix i moderat, tot i que durant
la tarda hi haurà intervals de vent de component sud.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Compartir  projectes  i somnis  amb la teva
parella , agregarà  una dimensió  a la rela-
ció , però  no oblidis  ser més complaent ,
no intentis sempre imposar-te. 

Taure
20/4 al 19/5

Els dons astrals  emfatitzen les relacions
amoroses, avalant  una excel·lent  connexió.
També  pot néixer  una nova relació  amb
gran fort impuls sensual.

Bessons
20/5 al 21/6

Comences a percebre  certa  inquietud
emocional: vols viure  una cosa  diferent,
sexy  i que et  tregui  de la rutina. Vés
amb compte  amb els teus desitjós.  

Cranc
22/6 al 21/7

Actituds poc clares  amenacen  el teu panorama
sentimental, posa  en ordre  els teus sentiments
i les teves  prioritats  i no t'afanyis  a prendre
decisions. 

Lleó
22/7 al 22/8

La teva relació amorosa  necessitava
estímuls  permanents : vetllades  íntimes,
sortides  romàntiques o una nit de passió
encesa  poden  ser magnífiques variants. 

Verge
23/8 al 21/9

El teu  aspecte  més sentimental dominarà
el panorama  de la jornada; només tindràs
al teu cap  les preocupacions  de l'amor:
concentra't en el teu cor. 

Balança
22/9 al 22/10

Un reencontre  amb un amor del passat  t'a-
firma  en la certesa  que no tot està  oblidat,
valora les opinions  dels  que  coneixen  la
teva història  i t'estimen bé.

Escorpí
22/10 al 21/11

Influències  celestes  favorables  estimulen
la tendresa  i l'afinitat  al teu  món  sentimen-
tal, en una jornada  especialment  favorable
per reforçar  els llaços  de parella.

Sagitari
21/11 al 21/12

Les vacil·lacions  en la teva vida  amoro-
sa et col·loquen  en un lloc  de nosa  i irri-
tació, tracta  de calmar-te  i reflexionar .
En  el plànol  laboral , hi ha  un problema.

Capricorn
21/12 al 19/01

Les discussions  permanents  en la teva pare-
lla  no fan  més  que ressaltar l'evident:  és el
moment   de fer  un examen  dels sentiments
i analitzar  què és  el que passa.  

Aquari
20/1 al 18/2

Temps per  a la reflexió: cerca  en el teu interior
què és  el que desitges  en l'amor, no esperis
complir  amb les expectatives  dels altres , sinó
amb el teu cor.

Peixos
19/2 al 20/3

En l'amor, fes  més atenció  a les necessi-
tats de la teva parella . Estàs  actuant  de
forma egoista i amb el temps  això  podria
portar distància.  

Televisió

comercial@mesebre.cat
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IMMOBILIARIA�

       

Finca con casa reformada
de 100 m2 más 1000 m2
de terreno, manantial
1000 litros/h., garage 2
coches, piscina con depura-
dora, barbacoa, huerta y
frutales. Centro ciudad -
Tortosa - interesados
696143058

TREBALL�

   

MOTOR�

  

DIVERSOS�

  

 

 

L'AMPOLLA.. Zona Club
NàuticPis d'obra nova amb 3
habit, 2 banys, terrassa,
Aire acond., calefacc, ascen-
sor i vistes al maR. Preu:
210.000Û; Ref.: 40005

TORTOSA. Zona Ferreries
Àtic en venta amb 3 habit,
bany, aseo, calefacc.
Terrassa, assolejat i bones
vistes Preu 139.000Û;
Ref.: 10167

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona refugi reformat
al Montsià ( Zona PEIN ).
Excel·lents vistes al mar.

Superfície finca:
24.293m2. Superfície
refugi: 65 m2. Preu:

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

miliar per estrenar amb
dos dormitoris, terrassa de
50 m2, parking. Totalment

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

MOBLAT. 2 HAB., 1 BANY.
Molt prop del centre de

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

Sant Jaume d'Enveja. Carrer
Major. En venda o lloguer. Casa
a reformar en el centre de la

població davant de la plaça de
l'Església. Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 

Deltebre. Casa de 2 plantes
reformada, 3 habitacions,
menjador d'estil rústic amb
xemeneia, cuina office,
bany, àmplia terrassa i
magatzem.  Zona La Cava.
145.000Û. 

 

 

      

977 74 33 99

 

  

Tortosa-centre.
PIS-APARTAMENT
de 2 hab., cuina-
menjador i bany.

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

Tortosa.Parcel.la de
3.200 m2 de jardi i terra
d'hort. XALET de 80 m2,

cuina, menjador amb
xemeneia, 3 hab i bany.
Piscina en depuradora, 

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

Bones vistes, a 2 Km del
centre. Preu: 150.000€

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

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

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

Ref  CFD705     
Tel 977 720 799

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

Amplia terrassa. Tot equipat
.Pràcticament nou. Vistes.

180.000 € reduït a
160.000 € .  Ref.CFD20940.

tel. 977 720 799

catalunyafincas@telefonica.net
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977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

ES TRASPASA
LLIBRERIA PER

NO PODER
ATENDRE. VEN
SITUADA I EN

PLE RENDIMENT.
LA RÀPITA. 

660 58 47 87

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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Amb aquests premis i a
través de la vostra partici-
pació esteu reconeixent la
tasca que diverses perso-
nes, ja sigui a nivell indivi-
dual o col·lectiu, estan
duent a terme, en molts
àmbits, al nostre territori.
La setmana passada vam
iniciar el repàs a les candi-
datures, amb el premi
EBRELÍDER “Pataca”, amb el
que significava aquest
premi, igual d'important
que la resta, ja que demos-
tra que som crítics amb el
que ens envolta i que no
tot ens està bé. Avui li toca
el torn a la categoria del
món associatiu i responsa-
bilitat social. Aquesta cate-
goria busca premiar aque-
lles associacions que a tra-
vés del seu treball estan
aconseguint diferents
objectius encaminats a
millorar la situació de les
persones, a difondre tradi-
cions o a presentar projec-
tes innovadors per al terri-
tori. En aquests moments,
les associacions inscrites
són moltíssimes, fet que
ens pot fer sentir orgullo-

sos com ebrencs i ebren-
ques. La societat és movi-
litza i això s'està veient
reflectit, justament en
aquesta categoria. El top
cinc d'avui i en aquest
camp, no són altres que:
Associació ISTE, una asso-
ciació jove la qual organit-
za diferents actes, con-
cienciada amb els nouvin-
guts i els més petits. En
segon lloc la segueix l'as-
sociació ADEDE una asso-
ciació de dones empresa-

ries, directives i emprene-
dores de les Terres de
l'Ebre que s'ha creat
durant aquest pasta
2010). Després, en posi-
ció tres, ens acompanya la
Comissió de la retirada del
símbol franquista de
Tortosa, del Casal Popular
Panxampla, que ha dut a
terme una campanya per la
retirada dels símbols fran-
quistas lluitant contra la
pèrdua de la memòria
històrica i per la recupera-

ció de la dignitat democrà-
tica. Ens queden dos asso-
ciacions més per comple-
tar aquest top cinc en la
categoria del món associa-
tiu i responsabilitat social.
Aquestes són la Lliga con-
tra el càncer de les
Comarques de Tarragona i
les Terres de l'Ebre, per la
seva tasca a la societat, en
el voluntariat hospitalari i
l'ajuda als malalts que
pateixen la malaltia. I per
últim, i AMITE, una entitat

formada majoritàriament
per discapacitats, sense

ànim de lucre. Que té per
objectiu aconseguir una
plena integració a la socie-

tat i una qualitat de vida
òptima per la gent discapa-

citada. 
Que vos sembla?
Admirable, com a poc…

EBRELÍDERS amb el món associatiu 

Els premis EBRELÍDERS,
ara fa un any que va
començar la primera edi-
ció com vos comentava
la setmana passada,
però hi ha que veure com
creix, nosaltres estem
convençuts que de seguir
així, aquests premis es
faran molt «grans».

L’Associacionisme potser decisiu per crear una societat forta i rica

DM

TOP 5 EBRE LÍDERS: MÓN ASSOCIATIU I RESPONSABILITAT SOCIAL

Amics dels Castells, Frater Ebre, AFAT,AMTE,

PICAMPALL,ARCA,Lo Terreno,Majoretts d’El
Perelló, Associació de nens hiperactius,
Col·legi de periodistes,CÀRITAS,EMATE, ...

JESÚS RUIZ

                        


