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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L'Ajuntament de Tortosa
presenta la nova seu dels
serveis municipals d'Acció
Social, ubicada a l'antiga
Comissaria de la Policia.

P4
Mercadona invertirà 2
MEUR i crearà 30 llocs de
treball amb l'obertura
d'un nou supermercat a
Tortosa. Carrefour obre
portes a Amposta.

P6

Societat

Es presenta la segona
edició de Festast, fira que
tindrà lloc el dia 11 de
març.

P9

Esports

Relleu tècnic al CD la Cava.
P11

El Carnaval de Godall és un dels esdeveniments festius més peculiars de les Terres de l'Ebre. L'entusiasme dels veïns és tal que,
fins i tot, es va mantenir ben viu durant la dictadura franquista, període en el qual s'havia prohibit aquest tipus de celebracions.
El Carnaval de Godall és conegut per la batalla de farina que s'organitza el dissabte i el dimarts, una tradició única a Catalunya
que també es practica a altres punts de l'Estat espanyol. Un altre dels trets característics d'aquesta festivitat és el ball de dis-
fresses: els vestits elaborats amb robes i objectes recollits de casa destaquen per la seva originalitat.    P3

La màgia del Carnaval

Els sindicats han arrencat el compromís del delegat del Govern a les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, de donar continuïtat a les inversions per a la industrialització del territori
que va assumir l'anterior executiu arran el tancament de Lear. De moment, i davant el fet
que el govern espanyol no ha previst més recursos per enguany, la comissió de seguiment
per a la industrialització de les Terres de l'Ebre farà un seguiment de l'execució dels pro-
jectes finançats amb els 10 milions d'euros ja atorgats. Paral·lelament, Pallarès ha anun-
ciat la redacció d'un nou 'pla especial' que haurà de determinar la prioritat de noves actua-
cions i canalitzar la captació de recursos per executar-les. P8

Compromís per l’Ebre

NOUS OBJECTIUS
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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 

Vaig nàixer prop de l'aigua, del
nostre estimat riu Ebre, a Flix
(Ribera d'Ebre), el 12 de
novembre del 1954.
De petitet, vaig assistir al par-
vulari de les monges de la
Consolació, al convent que dis-
posaven a la Plaça de
l'Església, avui inexistent.
Recordo el quartet que era la
nostra aula menudeta i a la
madre Agustina que era tota
bondat i duia el mateix nom
que la meva mare. Allí les pri-
meres lletres, els primers jocs
-el carrer de les punxes-, les pri-
meres excursions a l'hortet de
la comunitat i també recordo
les primeres referències que
feien a la casa i noviciat de
Jesús. També recordo un dia,
potser el 1962 o 1963, en què
la meva mare em va portar a
Vinebre. Vàrem passar la barca
d'Ascó i hi vàrem arribar cami-
nant. Assistíem a un esdeveni-
ment religiós teresià i recordo
que la meva mare parlava d'un
sacerdot fill de Vinebre, Enric
d'Ossò, que va fundar l'ordre
de les teresianes la casa i novi-
ciat de les quals es trobava
també a Jesús. A Jesús vaig
arribar-hi amb deu anys, el
1964, a estudiar becat per la
Mutualitat Química de l'època,
en règim d'intern al col·legi de
la Immaculada que dirigia
Mossèn Martorell i administra-
va mossèn Giner. Recordo el
pati i l'eucaliptus majestuós, la
bondat del senyor Puig que
incansablement ens anava a
rescatar les pilotes que ens
queien al canal, la bonhomia
del senyor Jaume que per les
tardes ens atansava el carret
del berenar.Recordo els auto-
busos Ebro de color verd i
morro llarg, i recordo les cami-
nades dominicals fins al velò-
drom on competien Mas,
López Carril, Perurena... L'altre
dia ho recordava tot esmorzant
al bar d'Ester del mercat de
Tortosa, en cordial conversa
amb el jesusenc senyor
Blasco. I els amics, aquells que
duus incorporats al rebost de
la memòria: Adell i Galiana de
Jesús; Segarra i Martorell de
Tortosa; Ramon Valls de
Roquetes, i tants altres que fa
poc ens vàrem retrobar en l'e-
motiva celebració de l'aniversa-

ri del col·legi.

Després va vindre una nova
destinació becada, la
Universitat Laboral de
Còrdova, cinc anys i una injusta
expulsió per motius polítics,
per lluitar pacíficament per les
llibertats i la democràcia. I
molts anys d'experiència insti-
tucional com alcalde, diputat
provincial i diputat al Parlament
de Catalunya. Una trajectòria
que m'ha dut a aprofundir en el
coneixement del nostre territo-
ri. Un territori on Jesús és un
referent, on hi visc des de fa
vuit anys, al Canalet, en el Camí
Vell del Cementiri, on hi he arre-
lat el meu projecte de vida
familiar, on he tingut l'oportuni-
tat d'integrar-me en la seva
comunitat viva i dinàmica, en el
més ample sentit de la paraula.
La comunitat educativa, escola
de música, escola de futbol del
Catalònia, el costumari i tans
bons amics i coneguts.
En aquests darrers vuit anys he
tingut la responsabilitat de diri-
gir i coordinar els serveis terri-
torials de cultura i Política
Territorial a les Terres de
l'Ebre. Ara he acceptat presen-
tar-me com a candidat a la pre-
sidència de la EMD de Jesús,
com a contribució al funciona-
ment, gaudi i millora de la vida
col·lectiva del meu poble,
Jesús. Ho faig amb il·lusió i
amb la voluntat de treballar i
col·laborar colze a colze amb
tothom. També ho faig, cal dir-
ho, des de les vibracions que
sento en evocar aquells
records d'infantesa viscuts a
Jesús i des de la implicació
activa que he vingut mantenint
ara amb el poble.

Antoni Sabaté Ibarz
Candidat proposat pel PSC a
la Presidència de la EMD de

Jesús

Records. Notes autobiogràfiques

Opinió

En record a Serafí Andreu

Disfresses, carrosses, Rei Carnestoltes, la con-
cubina, l'enterrament de la sardina... aquests
dies hem entrat en un mon màgic, on petits i
grans s'il·lusionen per igual. 
Un temps que sembla que tot és posible, que

tot hi val, uns dies on el més tímid es transfor-
ma en el més atrevit, i on per uns moments,
tots oblidem problemes, mal de caps i resigna-

cions. 
És la màgia que ens porta el Carnaval.
Disfresses molt acurades o un tros de llençol
vell, una mica d'imaginació i la gresca pot estar
asegurada. És un cop a l´any!
A les Terres de l'Ebre a molts municipis ja ha
començat, altres escalfen motors per aquest
cap de setmana… la celebració s'allarga a tots
els pobles, amb envelats i balls multitudinaris,
si bé es cert que tenim poblacions amb molta
tradició, com és el cas de Godall amb la famo-
sa batalla de farina. 
Això si, el concurs de disfresses està assegu-
rat a tot arreu, i els premis a disfresses i com-
parses son la recompensa a les hores de dedi-
cació durant tot l'any per a una nit màgica; la
nit de Carnaval. Bona festa. A gaudir-ne!

Editorial

Carnaval, carnaval

«Tots hem d’intentar oblidar problemes,

mal de caps i resignacions 

durant aquests dies»

L'accés a l'habitatge ha esdevingut, d'uns
anys ençà, una de les principals preocupa-
cions de la ciutadania. Fins fa relativament
poc temps, el principal problema era l'ele-
vat preu de l'habitatge, tant de lloguer com
de compra, fet que sobretot limitava la pos-
sibilitat d'emancipar-se dels nostres joves.
Però amb la crisi econòmica actual, la difi-
cultat d'accés a l'habitatge ha agafat una
dimensió encara major: si bé els preus han
experimentat un descens, encara ha estat
molt major la caiguda d'ingressos per part
de moltes famílies, que han vist com els
seus membres quedaven sense feina. Ens
trobem, doncs, en un moment en què no
només és difícil que els joves puguin eman-
cipar-se, sinó que molta gent està perdent
els seus habitatges, per impossibilitat de
pagar el seu lloguer o la hipoteca.
Davant d'aquesta situació, hi ha moltes
maneres en què es pot actuar. Una possibi-
litat seria no fer res i confiar que el mercat
de l'habitatge s'autoreguli; però aquesta
opció no la podem contemplar, per dues
raons. En primer lloc, perquè és la pròpia
ineficiència del mercat el que ha causat la
crisi, i seria absurd confiar que ara la supe-
ri sense una actuació per part dels poders
públics. Però en segon lloc, i més impor-
tant, perquè no podem deixar desprotegi-
des aquelles famílies dels nostres pobles i
ciutats que es troben en un clar risc d'exclu-
sió social. És per això que són necessaris
els programes públics d'habitatge, que es
tiren endavant per part de la Generalitat i
l'Estat, en col·laboració amb els ajunta-
ments i consells comarcals.
Des del Consell Comarcal del Baix Ebre,
concretament, estem tirant endavant diver-
sos programes centrats en el suport al llo-
guer, tant per a joves com per al conjunt de
la població. Per una banda, la Borsa
d'Habitatge comarcal és responsable de
fins a 176 ajudes de Renda Bàsica
d'Emancipació per a joves, xifra que no
para d'augmentar. Gràcies a aquesta ajuda,
que actualment representa un volum d'uns
35.000Û cada mes procedents dels pressu-
postos de l'Estat, molts joves tenen menys
dificultats en l'accés a un habitatge de llo-
guer.
Però com dèiem al principi, no només els
joves tenen dificultats d'accés a l'habitatge,
sinó que actualment el principal risc el
corren famílies que han perdut ingressos

per culpa de l'atur, i ara no poden afrontar
el cost d'un lloguer. Per donar-hi resposta,
d'acord amb la Generalitat, el Consell
Comarcal gestiona la Prestació per al
Pagament del Lloguer, un programa al qual
es pot presentar qualsevol família, i en què
la quantitat de l'ajuda va vinculada al nom-
bre dels seus membres i als seus ingres-
sos. Només l'any passat, en el període d'o-
bertura de la convocatòria (maig-juny), es
van atendre fins a 221 peticions, de les
quals 128 han obtingut una resolució positi-
va per part de la Generalitat. En conjunt, les
famílies de la nostra comarca hauran rebut
per aquest concepte fins a 256.000Û
corresponents a l'any 2010, xifra que pre-
veiem que augmenti quan s'obri la convo-
catòria aquest any 2011.
Ens trobem, doncs, en un moment dur de
l'actual crisi econòmica, i les institucions no
podem quedar-nos amb els braços plegats.
No podem restar impassibles mentre molts
joves es veuen obligats a tornar a casa dels
pares, quan això els és possible; o mentre
hi ha famílies que perden el seu habitatge
per no poder pagar el lloguer o la hipoteca.
Per això és important que, per part de totes
les administracions, no es faci cap pas
enrere en els programes que donen respos-
ta a necessitats bàsiques de les persones.
Ben al contrari, hem de fer un esforç per-
què s'avanci encara més en les ajudes a les
famílies i, entre tots, fem realitat el dret ciu-
tadà a un habitatge digne.

Xavier Royo Franch
Conseller Comarcal  

de Promoció Econòmica

Ha mort als volts dels 60 anys.
Nascut a Serón (Almería) va ser
company nostre treballant de
zelador a l’Hospital Joan XXIII. A
finals dels 70, al casar-se amb
una tortosina, van anar a viure i
treballar a Tortosa, a l’Hospital
Verge de la Cinta. Continuant
amb la seva militància a CC.OO.
va formar part del Comitè
d'Empresa, i més tard, a partir
del 1990, de la Junta de
Personal. A finals dels 80 es va
unir al nou projecte del CATSC
(Col·lectiu Autònom de
Treballadors de la Sanitat de
Catalunya), treballant i lluitant

conjuntament, amb les sempre
admissibles diferències, per
una sanitat pública de qualitat.
Com per falta d'informació,
deguda a diversos motius, no
vam poder acompanyar-lo a ell i
a la seva família en el seu darrer
comiat, voldríem ara expressar
el nostre profund agraïment
envers ell.

Agustí Aragonés Baiges, Soledad
Artacho, Francisco Espejo, Juan

Ramón Ginel, José Rodríguez
Barba, Montse Sans i Miquel

Sunyol.

Ajudes al lloguer: una necessitat en temps de crisi

Opinió
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C/ GORRIA
LA RÁPITA

LA MILLOR UBICACIÓ COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL I OFICINES EN LLOGUER

TEL.: 610 203 144

El Carnaval és a tocar, i en
aquells municipis on la fes-
tivitat se celebra intensa-
ment s'afanyen amb els
últims retocs a disfresses i
carrosses. La pressió és
màxima, ja que no es pot
descuidar cap detall.
Malgrat la contenció pres-
supostària, per les Terres
de l’Ebre desfilaran com
l'any passat en rues molt
concorregudes. La disbau-
xa ja es sent, els carrers ja
estan llestos i engalanats
amb els trets característics
de cada comparsa. Rues,
concursos de disfresses i
música ompliran els
carrers dels nostres pobles
i ciutats aquestes setma-
nes. Els carrers s’ompliran
de disfresses, grans i
petits, per recorrer el nucli
de les poblacions. Gresca,
ball, xaranga, festa asegu-
rada. Centenaras de dis-
fresses van participar ja el
cap de setmana passat  a
les Rues de Carnaval en
alguns municipis de les
Terres de l’Ebre, unes rues
força participatives i lluï-
des, disfresses de qualitat

tot hi el fred la gent es va
apropar al llocs de costum.
Per seguir continuant tro-
bar les típiques rues i desfi-
lades, els pregons del rei
Carnestoltes, cercaviles,
balls i diversos premis per
a les disfresses més
espectaculars, a partir d'a-
quest cap de setmana
podeu fer un recorregut
per Deltebre, Godall,
Tortosa, l'Aldea o Santa

Bàrbara, entre d'altres.
Deltebre. L'Àrea de
Joventut de Deltebre orga-
nitza el dia 19 de febrer a
partir de les 12 de la nit al
Centre Cívic i Cultural del
municipi, el carnaval jove,
sota el lema “Recuperem el
Carnaval”. S'organitzarà la
festa Revival.Cat vol.5. on
hi haurà un concurs de dis-
fresses, la temàtica del
qual és “Els dibuixos ani-

mats” i es repartiran nom-
brosos premis per als
joves. El premi gran serà
un cap de setmana per a
dues persones a Andorra. I
el dissabte 26 de febrer, al
mateix Centre Cívic, a par-
tir de les 17 h, se celebrarà
el Carnaval Infantil, amb
una rua des de l'Ajuntament
fins al Centre Cívic. També
hi haurà concurs de disfres-
ses per al qual cal inscriu-

re's el mateix dia a
l'Ajuntament, a partir de les
16'15 h. En acabar, hi
haurà una xocolatada per a
tothom. No  podem oblidar
mencionar Godall que cele-
bra un dels carnavals més
famosos de les Terres de
l'Ebre. L'acte més
emblemàtic és la batalla de
farina, en la qual aquest
any es preveu que es llen-
cin uns 7000 quilos de fari-

na, i que es podrà gaudir el
dissabte 5 de març i el
dimarts dia 8 del mateix
mes. El dilluns dia 7 es farà
una nit temàtica de ball, en
què tothom ha d'anar dis-
fressat d'una manera espe-
cial, decidida el dia abans
pels joves del municipi.
Tortosa. Aquí podran cele-

brar el Carnestoltes abans i
després de les dates 'ofi-
cials' de la festa.
S'avançaran amb el
Carnaval Sound, 12 hores
de música amb Reggae,
Punk, Rap, D&B, Ska, Dub,
.... i concert de Kita Conyo
i Hateful Joker, entre altres.
També hi haurà entrepans i
begudes a preus populars,
i concurs de disfresses. 
La capital del Baix Ebre
també es disfressa.
Tortosa podrà celebra el
carnestoltes d'una manera
especial. I és que tindrà
lloc la festa
Surtdecarnaval, organitza-
da per Surtdecasa.cat, el
dissabte 12 de març al
Centre del Comerç. Amb la
millor música de tots els
temps, premis a les millors
disfresses i un ambient de
festa immillorable, no et
pots perdre aquesta nit
emmarcada en una de les
sales més emblemàtiques
de la ciutat. A la pàgina
web del territori www.surt-
decasa.com, podras trobar
tota la informació de  la
festa a l’Ebre!.

És temps de Carnaval,
és temps de lluir disfresses

Rues, concursos de dis-
fresses i música ompli-
ran els carrers dels nos-
tres pobles i ciutats
aquest cap de setmana. 

Últims retocs de rues i comparses

El Carnaval de Godall, el més popular

REDACCIÓ

El Carnaval de Godall, un dels pioners i més populars, amb la coneguda Batalla de la Farina.
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L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i la regidora
d'Acció Social, Anna
Algueró, han presentat les
noves dependències, que
suposen un millora molt
important en l'atenció als
usuaris i en les condicions
de treball del personal.
Algueró ha aprofitat per
donar algunes xifres que
constaten l'increment de la

pressió assistencial, amb
4.324 expedients oberts a
data d'avui i un ritme de
creixement de 800 expe-
dients nous cada any.
L'Ajuntament ha organitzat
una jornada de portes

obertes, el proper dissabte
5 de març al  matí, perquè
la ciutadania pugui conèi-
xer el nou equipament
municipal. La nova seu
municipal d'Acció Social és
fruit dels treballs de rehabi-

litació integral que l'Escola
Taller Coll de l'Alba va fer a
l'antiga comissaria. Una
actuació posterior ha
permès fer accessible l'edi-
fici, amb la instal·lació d'un
ascensor, i climatitzar tot

l'edifici. Les instal·lacions
resultants inclouen 11 des-
patxos, sala d'espera, sala
de reunions, dependències
per al personal administra-
tiu i l'arxiu, que s'ubica en
els antics calabossos. Una
de les millores més impor-
tants, segons ha destacat
l'alcalde, és que l'atenció
als usuaris es fa ara "en
unes condicions dignes, de
manera personalitzada i
amb la discreció que
requereix aquest servei".
La regidora d'Acció Social
ha explicat que la seva
àrea gestiona actualment
4.324 expedients corres-
ponents, una xifra que no
ha parat de crèixer en els
últims anys. Si l'any 2008
es van afegir 600 nous
expedients, l'any següent
es va veure incrementada
en 800 nous casos, igual
que el 2010. En el que por-
tem de 2011 ja hi ha 105
nous expedients oberts.  

L’Ajuntament de Tortosa presenta la nova seu
de serveis municipals d’Acció Social

Els serveis municipals
d'Acció Social han can-
viat la seva seu i des de
fa unes setmanes es
presten a l'edifici que
antígament va acollir la
Comissaria de la Policia
Nacional, al carrer
Enric Bayerri.

Ubicada a l’antiga Comissaria de Policia

REDACCIÓ

Presentació de la nova seu.

Cedida

La Cambra de Comerç
de Valls ha acollit l'infor-
me del quart trimestre
del 2010 de les quatre
cambres del territori.
Segons els empresaris
del Camp de Tarragona i
de les Terres de l'Ebre, la
demanda externa de pro-
ductes relacionats amb
el sector químic és un
dels eixos clau de la
recuperació econòmica.
Marcel·lí Morera, presi-
dent de la Cambra de
Comerç de Valls, ha des-
tacat que en paral·lel a
aquest augment de les
exportacions, s'ha pro-
duït un augment del nom-
bre d'ocupats durant l'e-
xercici del 2010 de prop
d'un 2,2%.

Informe econòmic
de les 4 cambres

del territori

L'advocat tarragoní
Antoni Huber prendrà
possessió en breu de la
presidència del Consorci
d'Aigües de Tarragona
(CAT), després que el
Govern l'hagi proposat
per a aquest càrrec. En
declaracions a l'ACN,
Huber ha assegurat que
afronta el repte amb
'molta il·lusió' i que ges-
tionarà el càrrec des
d'una perspectiva de
'servei públic'. El nou pre-
sident del CAT ha deixat
clar que té la intenció de
'continuar' la tasca duta
a terme pels seus prede-
cessors, la qual conside-
ra 'molt encertada'.

Prioritats,
polítiques
d’estalvi

El delegat territorial del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès,
anunciava en el moment
de la presa de possessió
del seu càrrec la voluntat
de visitar tots i cadascun
dels municipis del territo-
ri per tal de conèixer de

primera mà la seva situa-
ció socioeconòmica. 
En aquestes primeres
setmanes, Xavier
Pallarès, s'ha reunit amb
els alcaldes i les alcal-
desses d'Alcanar,
l'Ampolla, l'Ametlla de
Mar, Batea, Bot,

Caseres, Corbera d'Ebre,
EMD els Muntells,
Gandesa, Paüls, Pinell de
Brai, la Pobla de
Massaluca, la Ràpita,
Tivissa, la Torre de
l'Espanyol i Xerta. 
A més a més, d'una tro-
bada amb els presidents

dels 4 consells comar-
cals del Baix Ebre, Daniel
Andreu; Montsià, Joan
Castor Gonell; Ribera
d'Ebre, Bernat Pellisa, i la
Terra Alta, Àngel Ferràs.
En aquestes trobades, el
delegat territorial del
Govern ha pogut copsar
les inquietuds dels repre-
sentants locals, sobretot
pel que fa al desenvolu-
pament d'infraestructu-
res locals i necessitats
de serveis municipals. 
En aquest sentit, Xavier
Pallarès s'ha posat a la
disposició de les adminis-

tracions i s'ha com-
promès a fer un segui-
ment de les obres que es
troben en curs als diver-
sos municipis, alhora
també els ha avançat que
s'establiran prioritats per
encetar nous projectes.
El delegat territorial del
Govern continuarà les
properes setmanes
aquestes visites a la
resta d'ajuntaments de
les Terres de l'Ebre i, en
concret, aquesta setma-
na es reunirà amb els
alcaldes de Roquetes i
Mas de Barberans.

El delegat visita 16 municipis en les
primeres setmanes

Continuarà amb les trobades als Ajuntaments per conèixer la situació
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Dos anys i mig després
que el PSC proposés la
solució al ple perquè
«Tortosa es mancomunés
amb l'Aldea i sol·licités una
concessió d'aigua a la
CHE, una proposta que va
ser rebutjada pel govern de
Bel, dilluns passat va pas-
sar per comissió
d'Urbanisme l'expedient

per garantir l'abastament
d'aigua i gas al polígon
industrial Catalunya Sud».
Aquestes obres «es finan-
cen a través del conveni
entre l'Ajuntament i Acció
10, l'empresa de la
Generalitat que gestiona

els fons dels pressupostos
generals de l'Estat del
2010 destinats a impulsar
la industrialització de l'Ebre
per un import de 10
milions, 4,5 dels quals
corresponen a l'obra d'a-
bastament del Catalunya

Sud».  En la mateixa ses-
sió, la regidora
d'Urbanisme, Meritxell
Roigé, en resposta a la pre-
gunta del portaveu socialis-
ta, Joan Sabaté, va anun-
ciar que s'havia optat per
demanar una concessió
directa a la CHE, una solu-
ció que, segons els socia-
listes, s'hauria pogut pren-
dre ja quan el PSC ho va
proposar al Ple i que va ser
rebutjada.
«Lamentablement hem per-
dut dos anys i mig en un
moment que tot esforç és
poc per impulsar el creixe-
ment econòmic, incentivar
les inversions i, en definiti-
va, crear llocs de treball»,
ha lamentat Sabaté. El més
greu de tot plegat, segons
el portaveu socialista, és la
inactivitat i l'abandó en pro-
moció industrial i en l'apos-
ta pel creixement econò-
mic de la nostra ciutat
durant els quatre anys de

mandat de Bel. D’altra
banda, el portaveu d'ICV a
l'Ajuntament de Tortosa,
Jaume Forcadell, ha denun-
ciat, aprofitant el primer dia
de vigència del nou con-
tracte d'explotació de la
zona blava, «la utilització
que d'aquesta mesura en
fa el govern municipal de
Ferran Bel (CiU)». Forcadell
ha lamentat que s'ha deci-
dit ampliar la zona blava,
en el centre i barri del
Temple, no per regular la
mobilitat de la ciutat sinó
per fer viable una operació
urbanística al nucli antic de
Tortosa. L'Ajuntament de
Tortosa va adjudicar a
Quatuor Infraestructuras y
Concesiones la construc-
ció i explotació del nou pàr-
quing soterrat de la plaça
Mossèn Sol, al barri del
Rastre, juntament amb l'ex-
plotació de la zona blava,
que s'amplia en 169 pla-
ces més.

PSC i ICV de Tortosa,
crítiques contra el Govern de Bel

El grup municipal del
PSC de Tortosa ha
denunciat «la inactivitat
del govern de Bel en
promoció industrial, que
ha pogut dissuadir l'arri-
bada de noves empre-
ses al polígon Catalunya
Sud per no estar garan-
tit el subministrament
d'aigua abundant i de
qualitat».

El PSC denuncia «la inactivitat en promoció industrial». ICV lamenta «l’ampliació de la zona blava»

REDACCIÓ

Crítica del PSC.

Cedida

La Comissió per a la
Sostenibilitat de les
Terres de l'Ebre, l'òr-
gan consultiu i partici-
patiu que es va consti-
tuir el febrer del 2006
com a substitut del
polèmic Consorci del
Pla Integral del Delta,
té al seu davant un
futur incert. 
Els membres que la
integren, designats pel
titular de Medi Ambient
durant el segon govern
tripartit, Salvador Milà,
viuen un moment d'in-
certesa, ja que ningú
els ha destituït, però
tampoc ningú els
marca el que han de
fer.  

Futur incert per
a la Sostenibilitat

de l’Ebre

La Comunitat de Regants
de l'Esquerra de l'Ebre-
Sindicat Agrícola de
l'Ebre ha reduït el seu
deute a la meitat en els
darrers cinc anys. Un
deute acumulat que
actualment és de 3,3
milions d'euros segons
va explicar la junta direc-
tiva en la darrera assem-
blea de socis. Aquest
resultat ha estat possible
per les aportacions dels
regants, que paguen una
derrama de 12,40 euros
per jornal per reduir el
dèficit. A més s'ha apli-
cat una política econòmi-
ca de contenció per
poder fer inversions
sense reclamar més
aportacions.

La Comunitat de
Regants redueix

el deute

L'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, acompanyat
del president de
l'Associació Esportiva Xino
Xano, Martí Calvo, i el
secretari de l'entitat Miquel
Àngel Bertomeu, ha
col·locat la primera pedra
del Centre de Tecnificació
Esportiva de la Piragua que
s'ha de construir a les ins-

tal·lacions del Club
Nàutic de Deltebre. Les
obres han estat ja adjudica-
des a l'empresa Becsa per
un import de 660.978,55Û
i estan subvencionades en
300.000Û per la Secretaria
General de l'Esport.
L'Alcalde de Deltebre ha
avançat que les obres
començaran la setmana

que ve i ha destacat que les
noves instal·lacions benefi-
ciaran, sobretot,
l'Associació Esportiva Xino
Xano, club pioner en pira-
güisme a les Terres de
l'Ebre. Les noves
instal·lacions del Centre de
Tecnificació Esportiva de la
Piragua es dividiran en dos
volums: un per als vesti-

dors, el gimnàs i la sala de
màquines, i un segon volum
on s'ubicarà el magatzem
de piragües, el de muletes,
el taller, un despatx i una

aula per a una trentena de
persones. 
En total les noves
instal·lacions tindran una
superfície de 613,08 m2.

Primera pedra del centre de
tecnificació de la Piragua

Al municipi de Deltebre

PISOS NOUS

2 HABITACIONS

EN VENDA O LLOGUER
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L'Acord signat entre el
consistori calero i la
Generalitat permetrà que
els caleros puguin dispo-
sar a partir de l'1 d'abril
d'un centre de rehabilita-
ció provisional.  El centre
s'ubicarà a les antigues ins-
tal·lacions del CAP provisio-
nal, situat al carrer Hort de
l'Albacar del municipi, entre
l'Escola de Capacitació
Nauticopesquera i el CEIP
Sant Jordi, molt prop de la
futura Residència per a la
gent gran. Es preveu que el
servei, a més, també aten-
gui a la població del Perelló
i l'Ampolla. Els pacients
podran procedir tant de

l'atenció primària, de l'a-
tenció especialitzada com
de les mútues, assegura-
dores i privats. El centre
oferirà serveis de rehabili-
tació ambulatòria i domici-
liària a través de dos pro-
fessionals, un fisioterapeu-
ta i un auxiliar d'inferme-
ria. L'atenció serà de qua-

tre hores diàries durant el
matí, de dilluns a diven-
dres. “Aquest centre de
rehabilitació, de moment
provisional, oferirà un ser-
vei als caleros que evitarà
que es desplacin, tant els
que són atesos per la via
de la sanitat pública com
els que ho són a títol pri-

vat. Estem molt satisfets
perquè els mesos de
negociacions han valgut la
pena i gràcies a aquest
acord amb la Generalitat
millorarem considerable-
ment els serveis sanitaris
al municipi” ha explicat
Andreu Martí, alcalde del
municipi. A més a més, un
dels serveis possibles que
es preveu que el centre
ofereixi en un futur és el
de logopèdia. Amb la
posada en marxa d'aquest
centre s'evitarà el des-
plaçament dels pacients
locals a ciutats com
Tortosa, Tarragona o
Deltebre. D’altra banda,
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar ha posat en marxa
els treballs de millora
d'una part de l'enllumenat
públic de Tres Cales.
L'objectiu és doble, per
una banda reduir la conta-
minació lumínica i per
altra, l'estalvi econòmic de
consum. Els treballs con-

sistiran en la substitució
de les làmpades de 125
watts de vapor de mercu-
ri, per equips de vapor de
sodi d'alta pressió de 70
watts. També se substitui-
ran les cèl·lules fotoelèc-
triques per rellotges
astronòmics i es durà a
terme la instal·lació d'un
sistema de telecontrol als
dos quadres. En total se
substituiran 197 llumene-
res amb una inversió total
de 103.000. Aquesta acció
té un 60% de subvenció de
la Generalitat de Catalunya.
L'enllumenat presenta
actualment algunes deficièn-
cies que fan que es perdi
una part de l'esforç energè-
tic amb fuites de llum cap
al cel o en altres direc-
cions a les desitjades.
Amb la substitució hi
haurà un estalvi energètic
anual de 97.438 Kw/any a
0.106 euros/kw/hora un
total de 10.406,3784
euros l'any.

L’Ametlla de Mar comptarà amb un
Centre de Rehabilitació

L'Acord signat entre el
consistori calero i la
Generalitat permetrà
que els caleros puguin
disposar a partir de l'1
d'abril d'un centre de
rehabilitació provisio-
nal.  

S’ha acordat amb la Generalitat poder utilitzar les instal.lacions del CAP 

REDACCIÓ

El centre, de moment provisional, oferirà un servei que evitarà desplaçaments.
Cedida

Les centrals nuclears
d'Ascó i Vandellòs II han
generat un impacte
econòmic de 3.685
milions d'euros i 41.825
llocs de treball directes i
indirectes a Catalunya
entre els anys 2004 i
2008. Aquesta és una de
les dades que es despre-
nen de l'estudi realitzat
pel Departament
d'Economia de la
Universitat Rovira i Virgili
(URV). L'Anàlisi també
indica que el territori on
es desenvolupa l'activitat
de l'Associació Nuclear
Ascó-Vadellòs II (ANAV),
la demarcació de
Tarragona, és el que ha
rebut un major impacte
econòmic. 

Les nuclears
catalanes

generen 3.685
MEUR

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, ha atri-
buït a la necessitat
d''equilibrar' el reparti-
ment intern de càrrecs
entre CDC i UDC el
nomenament com a pre-
sident del Consorci
d'Aigües de Tarragona
(CAT) del tarragoní i mili-
tant democristià Antoni
Huber.  
En aquest sentit, i des
de la resignació, el dele-
gat ha desitjat sort a
Huber i ha anunciat que
intentarà 'influir' perquè
les decisions que pren-
gui 'no perjudiquin' el
territori.

El president del
CAT no serà

ebrenc

El passat divendres, 25 de
febrer, 400 persones es
van aplegar a l’auditori de
la Filha per conèixer  de
prop Adam Tomàs, candi-
dat d’Esquerra per a l’al-
caldia d’ Amposta. 
L’acte de presentació del
candidat, que va comptar
amb la participació de l’eu-
rodiputat Oriol Junqueras,

va significar el tret  de sor-
tida de la precampanya de
les eleccions municipals
del proper 22 de maig.
Després de la benvinguda
es va projectar un breu
audiovisual on es mostra-
va Adam Tomàs des de la
part més personal i huma-
na, realitzant diferents
activitats d’oci o de treball

en el seu dia a dia; a més,
hi apareixien amics i cone-
guts explicant les qualitats
personals de Tomàs i com
a alcaldable d’Amposta. 
El candidat republicà es va
mostrar convençut de la
necessitat d’un canvi i va
finalitzar la seva interven-
ció oferint-se a la ciutada-
nia a liderar una nova

etapa que culmini el crei-
xement ininterromput que
ha tingut Esquerra

d’Amposta des que es pre-
senta a les eleccions muni-
cipals. 

Presentació d’Adam Tomàs,
candidat d’ERC per Amposta

Més de 400 persones assistiren a l’acte



DIVENDRES 4
DE MARÇ
DE 2011 7

diarimés
ebrepublicitat

www.mesebre.cat



DIVENDRES 4
DE MARÇ
DE 20118

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
terres de l’ebre

Pallarès ha explicat que
aquesta primera reunió ha
estat “una presa de con-
tacte i d'intercanvi d'in-
quietuds” i ha afegit que
“l'objectiu és continuar la
feina per aconseguir
recursos addicionals per
la industrialització i alhora
intentar que noves empre-
ses se situen al territori
però, evidentment cuidant
les empreses de casa i
intentar solucionar les

seues mancances i proble-
mes, com els serveis o les
telecomunicacions”. Fins
al moment, el delegat del
Govern ha comentat que
un 90% dels 10 milions
d'euros dels Fons

d'Industrialització de
l'Estat espanyol ja estan
ingressats a les adminis-
tracions que han d'execu-
tar els projectes.
En aquest sentit, Pallarès
ha avançat que durant

aquest 2011 des de la
Comissió de seguiment
“farem els seguiment de
l'execució d'aquesta inver-
sió” però, a més a més, ha
destacat que “treballarem
en la creació d'un Pla

Especial per a les Terres
de l'Ebre, més específic,
per aconseguir que els
pressupostos del 2012 de
la Generalitat i de l'Estat
espanyol contemplin parti-
da per a l'execució de les
actuacions que s'imple-
mentin en aquest Pla”.

La Comissió seguiment
d'Industrialització territo-
rial s'ha emplaçat a una
nova convocatòria per
concretar aquells temes
rellevants i planificar
noves actuacions.
D’altra banda, l'Ajuntament
de Tortosa ha rebut aques-
ta setmana els 4,5 milions
d'euros del fons d'indus-
trialització de l'Estat per
millorar el subministra-
ment d'aigua i gas al polí-
gon industrial Catalunya
Sud. 
Uns 3,5 milions d'euros es
destinaran a l'aportació
d'aigua al Catalunya Sud,
concretament a la cons-
trucció de dos pous a Font
de Quinto, a uns 30
metres del riu Ebre, que
subministraran 4,5 hectò-
metres cúbics anuals d'ai-
gua al polígon industrial. 

El delegat del Govern aposta per augmentar
la competitivitat industrial

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, ha pre-
sidit per primera vega-
da la Comissió de
seguiment d'industrialit-
zació territorial amb la
participació dels repre-
sentants socioeconòmics
i el director territorial
d'Ensenyament, Antoni
Martí i la directora terri-
torial d'Empresa i
Ocupació, Mercè
Miralles.

Presideix per primera vegada la Comissió de Seguiment

Amb la participació d’agents socioeconòmics del territori

REDACCIÓ

El delegat va presidir la Comissió, dimecres passat.
CEDIDA

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha fet una valo-
ració molt positiva de l'inici
de les obres de construc-
ció d'un nou supermercat
de la cadena Mercadona,
que suposa una inversió en
obra de 2 milions d'euros i
la creació en un primer
moment de 30 nous llocs
de treball. El supermercat
es construeix al Portal de
Ciutat Centre, al costat de
l'autovia C-42 de Tortosa a
l’Aldea. El nou supermer-
cat, que té previst obrir
portes el proper mes de
setembre, compta amb
una superfície de venda de

1.600 m2 i un aparcament
amb 200 places, tot inclòs
en una parcel·la de 10.007
m2. Així mateix,
comptarà amb totes les
característiques d'un inno-
vador format comercial
que Mercadona anomena
la “Botiga per ambients, i
molt a prop del Centre
d'Acollida Turística (CAT)
que l'Ajuntament va inaugu-
rar dissabte passat. També
la multinacional francesa
Carrefour ja ha obert a
Amposta l'hipermercat
més gran de les Terres de
l'Ebre. El nou establiment
situat dins el nou centre

comercial Futuro Ciudad
Amposta, al costat de la
plaça de la Castellania, té
una superfície de 4.500
metres quadrats, 3.350
dels quals són de venda al
públic. Aquest és el ter-
cer hipermercat que
Carrefour obre a la demar-
cació de Tarragona, on té
també sis supermercats,
entre els quals, el de
Tortosa. “Aquest nou cen-
tre s'emmarca en l'estratè-
gia de la nostra empresa
per continuar implantant-
nos a Catalunya”, manifes-
tava Antonio Cutillas, el
director general de la multi-

nacional al país. Per
Cutillas, a l'Ebre hi ha prou
“dinàmica econòmica” per
instal·lar un establiment
d'aquestes característi-
ques, on es poden trobar

des de productes frescos
fins a electrodomèstics i
tèxtil, i evitarà desplaça-
ments a Tarragona i
Vinaròs de molts clients del
territori. 

Carrefour obre portes a Amposta,
Mercadona s’instal.larà a Tortosa al setembre

Els dos centres crearan nous llocs de treball a Terres de l’Ebre

Els Bombers de la
Generalitat han treba-
llat aquesta setmana
en l'extinció d'un
incendi que ha afectat
una nau industrial
d'una empresa de
menjars preparats
situada a Camarles
(Baix Ebre), al quilòme-
tre 1.091 de la carre-
tera N-340. 
El foc començava poc
després de dos quarts
de deu del matí d'a-
quest dilluns i, al vol-
tant de les deu, les
cinc dotacions del cos
d'emergències que
s'hi havien desplaçat
encara continuaven
treballant al lloc dels
fets.  La superfície de
la nau afectada és
d'entre 800 i 1.00
metres quadrats. La
indústria afectada es
dedica, segons els
Bombers, a l'elabora-
ció de menús.

Un foc crema
una nau de

menjar preparat
a Camarles

El Ministeri de Medi
Ambient ha iniciat final-
ment a Tortosa les
obres de renovació dels
marges del riu Ebre i de
perllongació de la via
verda, que inclouen la
reconversió del pont del
tren en un pas per a via-
nants i bicicletes. Es
tracta d'una actuació
força esperada que
havia patit un retard de
dos  anys i que final-
ment l'Estat va anunciar
per a principis d'aquest
2011. No ha estat al
gener, com estava pre-
vist, sinó aquesta set-
mana quan les  màqui-
nes han començat a tre-
ballar i ho han fet per a
reforçar amb grans
pedres els marge
esquerre del riu a l'inici
del passeig de Ribera,
prop del pont del
Mil·lenari. 

Obres de
renovació dels

marges de l’Ebre
i la via verda
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La discoteca Contacto,
mítica als anys 80 i en
decadencia als anys 90,

fins el punt de sofrir un
incendi “intencionat”
segons moltes llengues

ha començat a ser ende-
rrocada. Durant molts
anys quan es circulava

per la N-340, a l'alçada
de Camarles, ens queda-
va l'estructura del que en
el seu moment va esdeve-
nir un punt de trobada i
de moda per a moltes
persones. 
Als 90, la discoteca va
sofrir un incendi, i amb
aquest fet es va acabar la
seva història. Ara més de
deu anys després s'han
iniciat les obres d'ende-
rroc, ja que l'edifici
comenta a considerar-se
perillós. 
Amb l'enderroc, desapa-
reixerà l'edifici, però en
aquell punt de la N-340,
molts i moltes dels que hi
passen en l'actualitat no
podran evitar buscar-la
amb la mirada, ja que en
el seu interior, i en les
seves festes a l'exterior,
es van viure grans
moments que res han d’
envejar als millors
moments d'Estudio 54.

Una segona edició, amb cares molt conegudes del món de la cuina i la restauració

La Policia Local de Deltebre ha detingut un total de set
persones durant la última setmana del mes de febrer. Hi
ha hagut 4 detencions per robatori amb força, dos per
maltractaments en l'àmbit familiar i un detingut que esta-
va en ordre de crida i cerca pel Jutjat Penal de Tortosa.
La Policia Local també ha detingut dos dones, mare i filla,
de 63 i 44 anys, mentre robaven en un bloc de pisos del
carrer Príncep de Deltebre. Per últim la Policia Local ha
detingut  J.LL.M. de 24 anys després que intentés robar
en una vivenda de Deltebre. Pel que fa a les detencions
per maltractaments en l'àmbit familiar, la Policia Local ha
detingut V.B.P. de 24 anys per un delicte de violència de
gènere. En aquest cas la Policia Local es va veure obliga-
da a actuar d'ofici ja que la parella del detingut va perso-
nar-se a les dependències policials després d'un discus-
sió familiar i presentava diverses lesions. L'altra detingu-
da és E.R.B. de 52 anys que va clavar un ganivet al seu
pare después d'una baralla familiar, provocant-li una feri-
da de 3 centímetres  l'esquena. Per últim la Policia Local
de Deltebre ha detingut W.S.N. de 48 anys que tenia una
ordre de crida i cerca del Jutjat Penal de Tortosa per un
delicte contra la seguretat del trànsit.

7 detinguts, a Deltebre,
en només una setmana

Avui 4 de març i fins el pro-
per 1 de maig, la Fundació
Lluís Carulla a l'Espluga de
Francolí (Tarragona) acollirà
la continuació de la mostra
“De terra, de riu, de fang...”
de l'aritsta roquetenc,

Joaquim Espuny,  al Museu
de la Vida Rural del munici-
pi. Espuny ha optat en
aquest a ocasió per deixar
de banda el diàleg matèric i
treballar únicament amb
terres refractàries. 

Joaquim Espuny

Els ramaders de les Terres
de l'Ebre i Castelló estan
preocupats. La ramaderia
de Ferrando Mansilla, al
terme municipal
d'Ulldecona, ha estat una de
les afectades per actes
vandàlics, ja que des del
passat mes de gener li han
entrat fins a tres cops per
torejar els bous i vaques.
Segons expliquen els rama-
ders, aquests fets els perju-
diquen econòmicament per-
què, a més, poden afectar la
contractació d'un bou cerril
(salvatge, que encara no ha
estat torejat mai), uns dels
més preuats entre les pen-
yes. 
Aquest ramader disposa

actualment d'uns 40 animals
a la finca d'Ulldecona, però
l'any vinent projecta traslla-
dar tota la seva ramaderia
des de Torreblanca fins al
municipi del Montsià.
Només en les darreres set-
manes, han patit actes simi-
lars tres ramaderies de la
comunitat valenciana. El
passat mes d'octubre,
també la ramaderia de
Rogelio Martí, a Alfara de
Carles, va patir l'atac dels
vàndals. 
En aquella ocasió uns des-
coneguts van entrar a la
finca els Ullals i, a més de
fer córrer i torejar els ani-
mals, els van pintar amb
esprais.

Nova moda vandàlica:
Torejar a la nit

Aquest passat dimarts, 1
de març, el regidor de
Promoció Econòmica i
Fires, Ricard Forés, presen-
tava els detalls del nou cer-
tamen firal Festast. La fira
alimentària per al consumi-
dor estrenarà el proper 11
de març la seva 2a edició
amb un creixement del 15
per cent d'expositors i la
presència de cares molt
conegudes en el món de la
gastronomia, com és el
cas dels cuiners Carme
Ruscalleda i Isma Prados.
Entre els canvis de l'edició
2011 de Festast hi ha el
trasllat de la jornada tècni-
ca de dijous al dilluns, coin-
cidint amb el dia de festa
que tenen molts restaura-
dors. L’acte, que inaugu-
rarà enguany, anirà a
càrrec del president
d'Alimentària, Josep Lluís

Bonet, el divendres 11 de
març i estarà obert al
públic en general fins diu-
menge 13, en horari de 12
a 22.30h, excepte el pri-
mer dia que s'obrirà a les
18 hores. En total, Festast
ocuparà una superfície de
3.870 m2 del pavelló firal
de Remolins, comptarà
amb 71 expositors confir-
mats i tindrà un espai celler
per a conferències i pre-
sentacions de producte, un
espai cuina per a show de
fogons de restauradors,
una exposició sobre artesa-

nia a la cuina i un servei de
guarderia. L'entrada gene-
ral tindrà un cost de 4
euros, si inclou tast (entra-
da+copa+2 tastos) valdrà
6 euros i el tiquet de cinc
tastos es vendrà a 5 euros.
El regidor de Fires ha valo-
rat molt positivament l'in-
crement de participants.
En aquest sentit, el regidor
durant la presentació de
les novetats d’enguany va
manifestar que “la força de
Festast ve donada perquè
"al darrera hi ha tot un sec-
tor que se la creu”. El pre-

sident de Fira de Tortosa
va fer una crida a la ciuta-
dania perquè visiti Festast i
s'ha mostrat convençut
que aquest certamen firal
té molt camí per córrer. En
relació al model firal de
Tortosa, Ricard Forés va
afegir que Festast "abande-
ra el canvi de model en el
sentit d'apostar per les
fires sectorials. Després
dels tres dies de fira ober-
ta al consumidor en gene-
ral, el dilluns 14 de maig
serà el torn dels professio-
nals. 

Festast li pren els pols a les Fires
Gastronòmiques de Barcelona

Arriba la segona edició
de la fira alimentària de
Tortosa, Festast. Una fira
que per segon any con-
sequtiu buscarà combi-
nar l'atractiu per als visi-
tants, però també per als
professionals. Així aques-
ta segona edició (11 de
març) comptarà amb la
partícipació de la reco-
neguda cuinera catala-
na, amb tres estrelles
Michelin, Carme
Ruscalleda i amb 71
expositors.

Ruscalleda i el seu equip, entre fogons.
cedida

Enderroquen l’emblemàtica
discoteca CONTACTO
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No va ser un bon partit de
l’Amposta, sobre tot tenint
en compte les dues darre-
res actuacions a l’estadi.
Però també va ser molt
mèrit del Prat, un equip
organitzat i que va saber
jugar-li a l’Amposta, princi-
palment a la zona ampla on
els del Llobregat van fer-li
mal perquè no li van deixar

tenir la pilota i poder dispo-
sar dels seus arguments
creatius amb els que li agra-
da construir els seus atacs.
A més, els barcelonins no
van mostrar fisures enrera i
no van propiciar opcions de
contraatac al rival. A la pri-
mera meitat, amb el vent
(un altre inconvenient) a
favor, el Prat va perdonar. O

Diego va salvar l’Amposta. 
A la represa, en canvi, quan
el partit més anivellat esta-
va, una falta inexistent a la
frontal de l’àrea local, i els
visitants que van fer el 0-1.
Poc després, va venir l’ex-
pulsió de Jesús i el Prat va
fer el segon gol en una sen-
sacional jugada. El 0-2
deixa a l’Amposta en una

zona delicada i més amb l’a-
menaça del malson de les
compensacions. La situació
s’agreuja en no poder pun-
tuar fora (quatre derrotes
seguides) i perdre a casa
on, com a mínim, l’equip era
ferm. El proper desplaça-
ment, diumenge a les 12 h,
a Cornellà serà molt compli-
cat, perquè és un equip de
la part alta de la taula i que,
a més, va perdre a casa diu-
menge passat. El problema
poden tornar a ser les bai-
xes i és que Jesús (sancio-
nat) i Cesc (lesionat) no
podran estar i hi ha, a més,
diversos jugadors amb
molesties.
L’Ascó, per la seua part, va
tornar a perdre, en aquest
cas contra l’Espanyol (0-4) i
ja veu molt llunyanes les
opcions de permanència.
Els asconencs són ara un
equip carregat de descon-
fiança i que no pot reaccio-

nar quan rep un gol.
La conclusió positiva va tor-
nar a ser la bona entrada a
l’estadi de la localitat ribe-
renca, on es viuen els par-
tits com una festa pel que
representen per al futbol de
la comarca.
Diumenge, l’Ascó visitarà el
camp de la Muntanyesa,
segon classificat i un equip
que necessita refer-se.

S’haurà de sofrir

L’Amposta afrontava
diumenge un duel
d’aquells que es qua-
lifica com a «clau»,
davant el Prat, equip
que, a la vegada i per
un altre motiu, també
s’hi jugava molt.
El 0-2 final fa mal i no
permet als ampostins
fugir de la zona com-
plicada de la taula.

TERCERA DIVISIÓ

L’Amposta perd a casa i es complica mentre que l’Ascó ja veu molt lluny la permanència

M.V.

La Rapitenca va perdre con-
tra l'Olesa (0-1) en una con-
frontació en la que, a més,
també va perdre moltes de
les opcions d'ascens. Queda
encara lliga però el marge
d'errada ja és més curt i els
deu punts son una distància
considerable respecte la ter-
cera plaça. A més, ja hi ha
més equips inmersos en la
possibilitat de lluitar-hi, i és
que fins a quatre estan igua-
lats a 40 punts. Per tant, la
derrota d'ahir és un greu

contratemps per al conjunt
rapitenc que s'hi jugava bona
part de les aspiracions en un
partit en què, tot i que fou el
seu dominador, no va tenir
claredat en les darreres pas-
sades i no va poder culminar
les seues intencions ofensi-
ves. Va haver-hi una jugada
dubtosa, amb el 0-0, amb un
gol anulat a Callarisa. Del
posible 1-0 es va passar,
acte seguit, en una acció
desafortunada, al 0-1.
No va haver-hi reacció i la

derrota que pesa com una
llosa per a la Rapitenca en el
seu objectiu de pujar de
categoría per recuperar la
perduda en la campanya
passada. Un propòsit esta-
blert per la junta en el darrer
any del mandat. Els efectes
de l’arbitratge de Bastida ja
no tenen la culpa. 

Bastida ja no té la culpa
La Rapitenca cau a casa i es distancia de la tercera plaça

UE RAPITENCA

Una acció del partit Amposta-Prat, de diumenge passat.

CANAL TE

La Rapitenca visita el
diumenge l’Igualada

No es pot fallar El Tortosa va tornar a la reali-
tat en sortir golejat del camp
del Santfeliuenc (4-0). Els
jugadors de Carlos Blanch
van oferir la seua pitjor versió
i ja als set minuts perdien per
1-0. No va haver-hi resposta
fins a la represa quan Alex
Accensi va marcar un gol que
fou anulat per l'assistent. Poc
després, els locals van acon-
seguir el 2-0 i ja van senten-
ciar un duel que no tenia
història perquè els barcelo-
nins van ser superiors i amb

el Tortosa entregat, van mar-
car dos gols més que van
arrodonir la seua victòria. El
pitjor per al Tortosa, a més
del resultat, fou la imatge que
al final va donar. Cal seguir
patint, tal com vam dir la set-
mana passada tot i que lla-
vors es va guanyar davant el
Montcada. El camí serà llarg i
dur per a la permanencia.
Però s'han d'anar superant
obstacles, amb partits que
es comptaran com a finals.
La zona de descens està a

només tres punts, perquè
afortunadament el Blanes va
perdre. El proper duel del
Tortosa serà a casa contra el
Rubí. S'ha de buscar el triomf
tenint en compte que el
Blanes rebrà l'Olot. Amb el
tortosa va debutar el jove
Alex Iniesta a la porteria, una
vegada Povill no va poder
recuperar-se de la lesió. Per
diumenge, Marc, Roda,
Maikel i Cristian (sancionat)
són baixa. Povill i Borrull,
dubte.

Tornar a la realitat
El Tortosa, amb urgència, buscarà ser «l’equip ferm de casa» contra el Rubí

PRIMERA CATALANA. DIUMENGE A LES 17 H

L’Amposta visita
diumenge el tercer

classificat, el Cornellà
(12 h)

Compromès

L’Ascó, penúltim, va al
camp del segon, la

Muntanyesa, diumenge
(12 h).

Gaudir del que queda

Fa dos anys, poc abans de
les eleccions a la Federació
Catalana, ja vaig dir en
aquesta columna que als
clubs, quan falta poc per a
unes eleccions, els hi surten
els amics com els rovellons.
Ni llavors pretenia ofendre a
ningú (com així va passar
amb les amenaces que vaig
rebre) ni tampoc ara. Es una
realitat. 
En els anys que porto com
a professional he de dir que
amb la majoria de directius
tinc una relació familiar. I,
ara, quan arriben noves
eleccions, els noto desani-
mats i desconfiats (potser
també perquè la situació
actual, en general, no és
òptima). I més amb tot l’en-
renou que ha hagut a la
Federació darrerament i la
manca de claredat sobre la
realitat, amb els interessos
d’uns i d’altres. Jo el que
penso és que falta proximi-
tat entre la Federació i els
clubs i que, a nivell territo-
rial, els delegats han de ser
escollits pels mateixos
clubs. Més política de senti-
ment i serietat amb els plan-
tejaments. Potser així es
recuperarà la confiança.

Aval
L’opinió de Michel
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La Sénia i l’Ulldecona van iniciar un projecte basat en l’austeri-
tat i les possibilitats pressupostàries amb un clar accent localista
i canviant les polítiques dels darrers anys. En el cas de la Sénia,
el projecte ja s’havia iniciat amb anterioritat. En el de l’Ulldecona,
l’aposta obligada ha estat en la present temporada. No hi ha an-
sietat classificatòria, tot i que els dos equips han estat prou com-
petitius en la primera volta del campionat, tenint en compte el seu
objectiu. Però quan ha arribat la fase crítica de la lliga, ho han acu-
sat. En el cas de la Sénia, la baixa de Pol va pesar en l’aspecte
ofensiu, només ha sumat tres punts dels darrers 24. L’Ulldecona,
per la seua part, només ha empatat dos partits en les últimes set
jornades (2 punts de 21). Un d’aquests punts el van sumar en el
derbi entre tots dos. 

La Sénia i l’Ulldecona no troben
respostes en la segona volta

PRIMERA REGIONAL

La Cava, contrapronòstic, va perdre a casa contra el Cambrils
Unió (1-2) en un partit que va suposar una nova desfeta al Camp
Nou on només fins ara ha guanyat dos partits. Era una jornada
propicia per haver posat de terrar de per mig i perquè els del
Baix Ebre s’haguessin situat en una zona comoda de la taula.
No va ser d’aquesta manera i, a més, han donat vida a un Cam-
brils Unió que ara se’n surt de baix i ja s’acosta a les places de
compensació. El vent va ser protagonista i la Cava, desdibuixa-
da, no va saber adaptar-se. El Cambrils, més incisiu, va provo-
car la sorpresa amb el triomf. La derrota crea inquietud en l’afi-
ció local i la junta directiva va reunir-se aquesta setmana per
parlar-ne i va decidir destituir al tècnic Robert Cantó. Ja s’han
iniciat gestions per poder trobar un nou tècnic.

Nova derrota de la Cava a casa i 
relleu a la banqueta

L’Ampolla incorpora el davanter de
l’Amposta B, Òscar Camarero

PRIMERA REGIONALPRIMERA REGIONAL. CANTÓ, DESTIUÏT

Miquel Cotaina, tècnic de l’Ampolla.

ME

El Jesús i Maria va perdre al
camp de la Canonja (1-0). D’a-
questa manera, va veure tren-
cada la ratxa de resultats po-
sitius, en el camp d’un rival
directe en la lluita per les pri-
meres places. Però el partit
va tenir jugades polèmiques
que van decidir. La primera
fou un penal per unes mans
de Sebas «totalment invo-

luntàries» i que va significar
l’1-0. Minut 10. Poc després
una bona passada de Pier va
aprofitar-la Iku per assistir a
Ferreres que va marcar l’em-
pat. Les imatges de Canal TE
van demostrar que les dues
posicions, la d’Iku i la de Fe-
rreres, eren correctes. L’as-
sistent d’aquella banda va
equivocar-se. «Com també va

fer-ho a les acaballes del pri-
mer temps quan en un córner
a favor nostre va assenyalar
fora de banda en contra. Di-
versos jugadors van anar a
protestar-li i l’àrbitre va en-
senyar targeta a l’únic que en
tenia una: Sebas». A la repre-
sa, amb deu, el Jesús i Maria
va insistir i va tenir ocasions
clares com dues jugades ben
elaborades amb rematada de
Ferreres. Malgrat la insistèn-
cia, l’empat no va arribar. 

La polèmica ha incremen-
tat quan el Jesús i Maria ha in-

format que «sabem que l’as-
sistent en qüestió és de la
Canonja i que té vinculació
amb el futbol base d’aquest
club. Són coses que s’han
d’evitar perquè no puguin ha-
ver-hi suspicàcies davant d’e-
rrades arbitrals que van ha-
ver-hi en el partit».

«L’assistent és de la Canonja»
El Jesús i Maria, amb polèmica, perd a la Canonja

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va perdre 1-
0 al camp del Reddis en un par-
tit que era una prova per exami-
nar la reacció de l’equip
després de les desfeta del dia
de la Barceloneta. I la veritat és
que va superar-la pel que res-
pecta a l’aplicació defensiva i a
la concentració, però li va man-
car més claredat en la creació

i no abusar d’un joc directe que
no va ser fructifer. Malgrat això,
els de Bítem van reaccionar al
gol local (de gran elaboració i
culminació) i van tenir les apro-
ximacions per haver empatat.
No va ser així i és que el Red-
dis, amb l’1-0, va refermar el
seu dispositiu defensiu. Va ser
un partit marcat pel respecte

perquè tenia doble valor en la
lluita per l’ascens. Al final, 1-0.
Per la seua part, el Roquetenc,
minvat per les lesions (a més
de la d’Otero a l’escalfament) i
les sancions (Toni i Franklin) va
perdre en un minut al camp de
l’Organyà, quan va rebre dos
gols. El de Llorenç ja arribaria
tard (2-1). 

El Remolins-Bítem millora però no
pot puntuar al camp del Reddis

El Roquetenc va caure, en un minut fatídic, al camp de l’Organyà

PREFERENT

Es un any de reestructuració
però, a més que hi ha més
equips afectats per aquest mo-
tiu, cal destacar que la Prime-
ra regional segueix pendent
del que pot passar a la Prefe-
rent, per les compensacions.
Tal com ja vam explicar fa unes
setmanes, no hi haurà com-
pensacions a 1a. regional si

pujen dos equips tarragonins
de Preferent a la Primera cata-
lana. A hores d’ara, només en
pujaria un i és que només el To-
rreforta està entre els cinc pri-
mers (no es poden comptar
els sis ascensos previstos en
el pla de competicions perquè
s’han de restar les dues com-
pensacions que, fins avui, hi ha

d’equips catalans de la Segona
B). D’aquesta manera, la dot-
zena plaça de la Primera regio-
nal també és de descens. Ara,
cal mirar que Reddis, Morell i
R. Bítem estan en la lluita i s’-
han de tenir esperances que,
com a mínim, siguin dos els
clubs de Tarragona que pujin a
la Primera catalana.  

Els equips ebrencs miren de reüll
els tarragonins de Preferent

El cap de setmana vinent, descans en el futbol regional

PREFERENT

Els dos primers també van
perdre en aquesta jornada.

Tercera plaça

L’Ampolla segueix condicionada pel malson de les baixes. la tem-
porada és atípica, entre unes coses i altres. Amb el debutr de Fouat
a casa, Cotaina només disposava de deu jugadors de camp i dos
porters. Malgrat això, en una tarde amb vent protagonista, els am-
polleros van reaccionar i van refer-se al gol del Calafell del primer
temps. Van empatar al segon i van gaudir de possibilitats per haver
guanyat. Segons Miquel Cotaina, «estic molt satisfet de l’actitud i el
treball dels jugadors. Amb aquesta lluita només puc dir que tirarem
endavant i que res es pot dir. Tot al contrari. Van suar i, tot i les li-
mitacions que tenim, els que van jugar es van deixar la pell i, al fi-
nal, vam poder guanyar». Davant la manca de jugadors, l’Ampolla
ha fitxat al jove Oscar Camarero, davanter de l’Amposta B. I, com
ja vam dir, tindrà un jugador de Tunes a prova.

L’Alcanar surt beneficiat de la jornada
i ja està a vuit punts del líder

PRIMERA REGIONAL 

L’Alcanar va vèncer a l’Aldea (1-2) amb gols del pichichi Oscar i de
Paulo. No va ser un partit còmode en una tarda amb molt de vent.
L’Aldeana va intentar-ho fins el final però l’Alcanar, en el tram deci-
siu de la temporada, sap el que vol, a què juga i el que ha de fer.
Tres punts més que amplien la ratxa. Ja són dotze jornades sense
perdre amb vuit victòries i quatre empats. La ratxa i el fet que en
la darrera jornada va ser l’únic equip dels quatre primers que no va
perdre, ha incrementat la il.lusió i el dinamisme dels canareus que,
tot i la prudència que mantenen sobre el seu futur esportiu, són ara
uns ferms candidats a lluitar per tot. Estan a vuit punts del líder
amb el golaverage particular a favor. La continuïtat i la confiança
en un projecte ben cultivat i cuidat donen els seus fruits. 

«Quants menys equips ebrencs baixin de
Primera regional, millor per a la Segona»

PRIMERA REGIONAL

Les compensancions de les que n’hem parlat en la noticia de la
part superior d’aquesta plana afecten també a la Segona regional.
De la Primera, pel Pla de competicions, baixen (per la reestructu-
ració) el 13è, 14è, 15è, 16è, 17è i 18è. A hores d’ara, hi ha una
compensació que arrosega també el 12è. Si no pujés cap equip
tarragoní a 1a. Catalana, també es veuria implicat l’onzè. Per això,
com hem dit, cal esperar que pujin com a mínim dos.  Llavors no
hi hauria compensació. I és que en aquests moments serien qua-
tre els equips ebrencs que passarien a la Tercera catalana. Per
això, a la segona regional, n’hi ha tres que es veurien implicats per
aquesta compensació. O sigui, baixen segurs el 15è, 16è, 17è i
18è. I s’haurien d’afegir tres més. Per tant, cal entendre com es
desitja que baixen els menys equips ebrencs possibles. 

El Cata, tot i les baixes, arriba a la
jornada de descans amb tranquil.litat

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia tenia les baixes de Castillo i Solla, lesionats, i del
capità Xavi Gisbert i del pichichi Aleix, sancionats. Malgrat
això, va afrontar el duel a Ulldecona amb compromís i amb
consciència del que s’hi jugava: arribar a la jornada de des-
cans amb tranquil.litat i no mirant de prop les places conflicti-
ves per les possible compensacions. L’equip va estar ben po-
sat i va crear «nombroses ocasions. La veritat és que vam
perdonar i per això vam acabar patint en el darrers minuts,
amb l’1-2 al marcador. No vam sentenciar i vam poder pagar-
ho. No obstant, pel joc i les ocasions, vam merèixer el triomf.
El que cal destacar és que l’equip va jugar amb molta actitud»,
deia Ximo Talarn. Stephane serà baixa per acumulació de tar-
getes per al proper partit en el que ja tornarà Aleix. 
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Era un dels partits de la jornada i és que en aquesta s’enfronta-
vem els quatre primers classificats. El Godall, amb moltes bai-
xes i amb el president, Esteve Segura, a l’onze inicial, rebia el
líder, el Sant Jaume. El partit va estar marcat pel vent i es va
animar a la represa quan Murri, aprofitant una bona jugada feta
per Abraham, va fer el 0-1. El Godall, però, amb coratge, va
refer-se i Robert, de penal, va empatar. Poc després,
Rosemberg feia un gran gol que significava el 2-1. 
El Godall ha impugnat el partit de Tivissa (0-0) per alineació
indeguda i es possible que li donen els punts. L’altre partit des-
tacat fou suspès en temps afegit per enfrontaments entre juga-
dors. El Tivenys guanyava el Benissanet per 1-0. El Cata només
pot reduir un punt mentre que R. Bítem i Atlas s’acosten.

El Godall guanya el líder, el Sant Jaume,
per segon cop en la lliga (2-1)

TERCERA REGIONAL

Per la part baixa de la taula, Alcanar i Amposta van empatar en
un partit obert i en el que el 2-2 no beneficia a cap dels dos
conjunts. A l'Alcanar no li permet sortir de la penúltima plaça i
poder tenir opcions, i a l'Amposta, a la vegada, no li facilita im-
pulsar-se de les places compromeses per compensació. Petru,
una incorporació que ha aportat més potencial a l'Alcanar, va
marcar pels de la Fanecada mentre que Ivan va aconseguir els
gols del filial ampostí. Per últim, dir que el Flix no reacciona, tot
i el relleu tècnic, i ja perd moltes opcions de permanència des-
prés de caure amb el Masdenverge, equip que cal destacar
perquè tot i estar minvat d'efectius no ha perdut la voluntat i les
ganes de competir. Va ser la seua segona victòria. Va guanyar
amb un bon treball de tot l'equip i amb el gol de Guardiola.

Alcanar i Amposta sumen un punt que no
satisfà a nigú i el Masdenverge respon

SEGONA REGIONAL

El fet que, en aquests moments, baixarien fins a quatre equips
ebrencs de la Primera regional a la Tercera catalana, comporta
que a la Segona regional hi hagin descensos per compensació.
A hores d’ara, serien tres equips més els que baixarien per
aquest motiu: Benifallet, Amposta i Batea que són els que estan
a les places 14, 13 i 12. Baixen el 15è, 16è, 17è i 18è.

Per això, com hem dit a la plana 11, el que es desitja és que
acabin pujant equips tarragonins de Preferent a Primera catalana
i, a la vegada, que Gandesa i Ampolla puguin fugir del descens.
D’aquesta manera, restaran alguna compensació que, en qualse-
vol cas, cal tenir en compte que existiran. Per això, equips com
el Camarles o el Santa Bàrbara no poden badar davant d’aques-
ta tesitura que no ha de comportar sorpreses. 

Benifallet, Amposta i Batea, equips que
ocupen places de descens per compensació

SEGONA REGIONAL

El Perelló va vèncer el Roquetenc (4-1) i encadena la segona
victòria seguida. Per això surt de les places que són conflic-
tives per les compensacions i ara està en zona de permanen-
cia però, això sí, encara alerta. 
Archi, un gran fitxatge sense dubte, va liderar el triomf amb
dos gols, Tudela també en va fer dos i Oriol l'altre. 
Archi ha marcat onze dianes des que va arribar al Perelló a fi-
nals de l’any passat.
El conjunt de Capera ja fixa distàncies amb el descens direc-
te però ara les ha de definir amb les places que poden ser
de descens per compensació que en aquests moments ho
són la dotzena, la tretzena i la catorzena. 

El Perelló surt de la zona compromesa per
les possibles compensacions

SEGONA REGIONAL

El Corbera va guanyar (3-1) el Móra la Nova, equip que en les da-
rreres setmanes, ha perdut un xic d'efectivitat i ho està acusant.
Adrià, jugador de la Fatarella que està al Corbera, va fer els tres
gols dels de Rins mentre que el pichichi Magí va fer el del Móra.
L'Horta referma la seua progressió i va vèncer el Deltebre (3-0) en
un duel que va estar obert fins ben entrada la segona meitat, quan
van arribar els gols. No obstant, l'efectivitat dels de Chema, el pri-
mer partit que ja no van poder comptar amb salva, que ha fitxat
amb el Roquetenc, va decidir. Dani, Aubanell i Badia van marcar.
L'Horta no ha perdut en les darreres vuit jornades en les que ha su-
mat cinc victòries i tres empats. Es sisè. 
El davanter Amado (Ulldecona B) s’incorpora a la UE Deltebre.

El Corbera, ferm a casa, i l’Horta 
ja fa vuit jornades que no perd

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic, després de dos
empats seguits en els
darrers dos desplaçaments,
va tornar a guanyar fora, va
ser a Maella, contra el Batea
(0-2). Un partit molt impor-
tant, abans de la jornada de
descans, per arribar a la
mateixa amb el l’avantatge
de nou punts respecte el
segon classificat, el Pinell.
Per tant era un partit amb
varies lectures per a un
Olímpic que va demostrar,

patint en algunes fases de la
confrontació, que té segure-
tat i que confiança. 
El duel cal dir que va estar
obert i no va quedar finiquitat
fins que va arribar el 0-2.
Santi i Saladie van marcar els
gols de l’Olímpic, líder del
grup.
El Batea, per la seua part,
amb només una victòria en
les darreres vuit jornades,
s’ha anat comprometent i en
aquests moments ocupa

posició de descens per com-
pensació. Batea, Amposta i
Benifallet són els equips que
les ocupen. D’altra banda, El
Pinell es consolida com a
segon en solitari després de
guanyar a Camarles en un
partit marcat pel vent però
en el que va saber adaptar-se
i fou superior a un rival que
només ha sumat un punt dels
darrers dotze i que s'acosta
a la zona complicada de la
taula. Els camarlencs van fer

un pal amb el 0-1 però, en
general, no van estar bé i la
directiva té previst parlar-ne
amb el tècnic i els jugadors
davant de la dinàmica actual.
El Pinell, que va tenir més
opcions, segueix fent histò-
ria. Ja porta vuit victòries
seguides i 34 punts de 36.
Espectacular. A més, conti-
nua amb opcions d'ascens
perquè, tal com vam avançar
fa quatre setmanes, el millor
segon dels grups de Segona
regional tarragonins tindrà
premi d'ascens si pujen, a la
vegada, tres clubs de la nos-
tra demarcació de preferent
a la primera catalana. Julio,
un reforç que ha estat de
luxe a la davantera pinellana,
va fer els gols (0-2).

L’Olímpic fa un pas ferm endavant mentre
que el Batea cau en zona de descens

Punt i seguit d’El Pinell en la ratxa històrica que el consolida com a segon

SEGONA REGIONAL

L'Ametlla va empatar al
camp del Benifallet (2-2) en
un partit en què va acabar
molt descontent de l'arbitrat-
ge. Per als caleros aquest va
poder decidir amb el seu cri-
teri desigual i amb la seua
permisivitat. Al final, 2-2. Un
empat que no satisfà a ningú
perquè els benifalletencs,
que tampoc estaven gaire
d’acord amb decisions del

col.legiat, segueixen en la
zona delicada i l'Ametlla veu
com el Pinell amplia distàn-
cies a la segona plaça.
Des de la Cala, es comenta-
va que «estem satisfets per-
què, tot i els darrers arbitrat-
ges que estem rebent, no
hem perdut en la segona
volta. I això és perquè l’equip
té caràcter i juga amb molt
bona actitud». També va aca-

bar amb empat a dos gols el
duel entre el S.Bàrbara i el
Vilalba. Als primers minuts,
Fidel va fallar un penal que va
suposar expulsió d'un defen-
sa visitant. El Vilalba va
saber reaccionar i va remun-
tar amb l'1-2 amb els gols
d'Abdul i de Yalti. Els de
Gaspar, que estan fent una
gran temporada amb la com-
binació entre els jugadors

del poble i els que arriben de
la mà del tècnic, va perdonar
i ho va acabar pagant car
quan el Santa, a través de
Quique Cornejo, va empatar.
Oscar Masdeu havia fet el
primer gol local. El Santa es
compromet per les compen-
sacions i el Vilalba, que ha
manifestat el desacord pels
darrers arbitratges fora de
casa, és quart.

Desacord amb l’arbitratge
L’Ametlla i Vilalba, molestos amb decisions arbitrals

SEGONA REGIONAL

A Benifallet i a 
Santa Bàrbara (2-2)

Empats

L'expresident del Calafell, Luis de
Fresno, promou una gran campanya
per a fer del futbol un esport més sa.
En el partit d'aquesta temporada
Aldeana-Calafell, els dos equips van
saltar al camp amb unes samarretes
i una pancarta en la que posava:
"Esport sense insults". Una gran idea
però s'ha de fer alguna cosa més per
a canviar el concepte actual perquè
cada setmana, al futbol amateur de
Catalunya, dels 470 partits que es disputen, tres o quatre no
acaben per escàndols de jugadors, àrbitres o batusses entre
espectadors. És molt habitual als camps de Barcelona i aquí
no ens quedem enrera. Aquesta temporada va camí de
rècord; en quatre partits a la Tercera regional i en dos a la
Primera, l'àrbitre va donar per acabat el matx perquè les
incidències no anessin a més. Fa dues jornades, va passar en
el partit Perelló-Amposta de juvenils i en el Sant Jaume-Atlas,
amb invasió d'espectadors al camp; fa tres setmanes a Flix
també van haver-hi incidènies amb l'àrbitre i el partit Ulldecona-
la Sénia no es va acabar. Són els àrbitres els màxims culpa-
bles? O és la Federació que ho permet? Amb els problemes que
hi ha cada any a la Federació, si ells mateixos no s'aclareixen,
com han de fer-ho amb les incidències que hi ha cada cap de
setmana en alguns camps. Està clar que l'afició d'aquestes
terres és molt apassionada i que viu el futbol d'una forma molt
activa, començant pel futbol-7 on si en algun moment hi ha
cap problema és responsabilitat de pares determinats, no per
culpa dels joves jugadors i de l'àrbitre. Però si en un partit de
futbol-7 pot haver-hi un problema, poden imaginar-se que pot
passar en altres categories. No cal anar a veure un partit entre
el Barça o el Madrid per a contemplar espectacle, cal veure
algun partit d'aquesta categories regionals on es comença per
una entrada, es passa per una espenta i la història acaba amb
una batussa en la que intervé l'àrbitre que trau targetes com
caramels i els espectadors que, per allò d'animar més el par-
tit, amenacen a l'àrbitre, a jugadors...i s'organitzen els alda-
rulls. Al passadís d'accés als vestidors hi ha contactes, insults
i paraules que no estan escrites al diccionari... Posteriorment,
arriba el Comitè que dictamina els fets succeits i comença
l'altre conflicte: les sancions. Així mateix, també cal considerar
l'espera, si el partit és a la primera volta, que arribe el de la
segona. L'afició espera i així cada any. Els sona aquesta histò-
ria? La veritat és que no passa en tots els partits però si en
alguns, en massa. Per això cal buscar noves fòrmules d'un nou
futbol més esportiu; si amb cada targeta vermella per incidèn-
cies, un jugador fos sancionat amb 20 partits, s'acabarien les
expulsions. Penso que caldria començar a tallar-ho. La idea de
Luis del Fresno, ja explicada, és una més però fa falta posar un
limit per evitar que cada cap de setmana puguin haver-hi espec-
tacles pels nostres camps. Si bé als temps dels romans la gent
es divertia quan tiraven els presoners als lleons, per molt que
hagi canviat i avançat la humanitat, els sers humans es com-
porten, per moments i en alguns casos (no es pot generalitzar)
gairebé de la mateixa forma. Es 'gaudeix' en molts partits dels
insults, de les batusses... Si perd l'equip local i l'àrbitre ha
ensenyat quinze targetes, sempre hi ha un culpable: el
col.legiat. No s'admet que l'àrbitre hagi fet una bona feina.
Poques vegades. Es així de real. Canviem les regles del futbol
i fem d'ell alguna cosa més gran encara, en l'aspecte social,
esportiu i educatiu. En el fons, TOTS és el que volem perquè
és un esport que estimem i que ens té enganxats. Cuidem-lo.

Canviem el futbol
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA 

Descans

RESULTATS
23a jornada Segona regional

Alcanar-Amposta 2-2

Benifallet-Ametlla 2-2

Camarles-Pinell 0-2

Flix-Masdenverge 0-1

Corbera-Móra la Nova 3-1

S. Bàrbara-Vilalba 2-2

Batea-Olímpic 0-2

Perelló-Roquetenc 5-1

Horta-Deltebre 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 23 60 18 58

2. Pinell 23 58 22 49

3. Ametlla 23 47 26 45

4.  Vilalba 23 40 31 42

5. Corbera 23 41 41 41

6. Horta 23 43 27 39

7. Móra la Nova 23 43 31 39

8.  Deltebre 23 35 24 39

9. S. Bàrbara 23 48 38 35

10. Camarles 23 42 36 34

11. Perelló 23 44 40 31

12. Batea 23 33 44 29

13. Amposta 23 27 34 25

14. Benifallet 23 30 52 18

15. Roquetenc 23 25 65 17

16. Flix 23 19 42 14

17. Alcanar 23 19 45 12

18. Masdenverge 23 16 54 10

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 

Descans

RESULTATS
23a jornada Tercera regional

R. Bítem-Campredó 1-0

Tivenys-Benissanet 1-0

Ulldecona-Tivissa 4-0

la Cava-Torre Espanyol 5-0

Godall-Sant Jaume 2-1

la Galera-Aldeana 6-1

Rasquera-Catalònia 1-1

Arnes-Ginestar 1-0

Atlas-Jesús i Maria 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 23 62 19 57

2.  Tivenys 23 68 19 53

3. Godall 23 55 31 50

4. Benissanet 23 43 25 45

5. Catalònia 23 45 25 41

6. Rem. Bítem 23 42 30 40

7. Atlas   23 35 24 40

8. la Galera 23 51 46 36

9. Arnes 23 37 38 35

10. Ginestar 23 47 36 35

11. Campredó 23 42 39 33

12. Ulldecona 23 55 44 29

13. J. i Maria 23 31 57 22

14. Aldeana 23 27 65 19

15. Rasquera 23 37 49 17

16. la Cava 23 27 42 17

17. Tivissa 23 26 63 14

18. Torre Espanyol 23 8 86 4

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 

Descans

RESULTATS

23a jornada, Prim. regional

C. Clar-Torredem. 2-3

Canonja-J. i Maria 1-0

Ampolla-Calafell 1-1

la Cava-Cambrils U 1-2

Ulldecona-Catalònia 1-2

Aldeana-Alcanar 1-2

Salou-Valls 2-1

Cambrils-la Sénia 2-0

Nàstic-Gandesa 2-1 

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 23 47 26 50

2. Valls 23 44 22 46

3. Jesús i Maria 23 45 30 44

4. Alcanar 23 42 27 42

5. Canonja 23 33 21 39

6. Cambrils 23 32 24 38

7. Catalònia 23 47 32 37

8. Torredem. 23 44 34 37

9. Calafell 23 37 26 36

10. la Cava 23 37 35 35

11. Gandesa 23 31 38 28

12. Ampolla 23 28 33 27

13. Cambrils U 23 29 34 25

14. Salou 23 33 41 25

15. la Sénia 23 18 35 18

16. Nàstic 23 19 42 17

17. Ulldecona 23 32 60 17

18. Aldeana 23 22 60 16

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 

Descans

RESULTATS

23a jornada, Reg. preferent

Reddis-R. Bítem 1-0

Marianao-Catllar 2-1

Torreforta-Júpiter 3-1

Cerdanyola-Morell 0-1

P. Cases-Mollerussa 2-3

Viladecans-V. Alegre 1-1

Barceloneta-Alcarràs 0-1

Organyà-Roquetenc 2-1

Cervera-S. Ildefons 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. V. Alegre 23 41 26 44

2. Cerdanyola 23 45 27 43

3. Torreforta 23 45 28 38

4. Alcarràs 23 28 22 38

5. Júpiter 23 32 25 37

6. Reddis 23 42 32 37

7. Morell 23 32 23 36

8. Cervera 23 34 30 35

9. Viladecans 23 27 23 35

10. R. Bítem 23 41 48 33

11. P. Cases 23 29 26 31

12. Organyà 23 26 40 27

13. Marianao 23 31 43 26

14. S. Ildefons 23 25 37 26

15. Mollerussa 23 23 38 26

16. Barceloneta 23 32 32 23

17. Roquetenc 23 25 35 21

18. Catllar 23 28 51 19

Regional preferent

El Godall, va remuntar contra el líder. Robert, de penal, va fer l’empat.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El Godall, tot i estar
minvat per les baixes, va

capgirar el marcador en el
partit contra el líder Sant

Jaume (2-1)

Remuntada
PRÒXIMA JORNADA  

Vilanova-Prat
Balaguer-Gavà

Terrassa-Masnou
Premià-Palamós

Pobla Mafumet-Llagostera
Europa-Vilafranca

Espanyol-Reus
Muntanyesa-Ascó (diu 12 h)

Castelldefels-Manlleu
Cornellà-Amposta (diu 12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 27 16 4 7 40 25 52
2. Muntanyesa 27 14 6 7 30 23 48
3. Cornellà 27 13 5 9 42 28 44
4. Reus 27 11 10 6 39 21 43
5. Europa 27 12 7 8 36 29 43
6. Pobla Mafumet 27 12 7 8 32 25 43
7. Manlleu 27 10 12 5 37 27 42
8. Vilafranca 27 12 6 9 38 33 42
9. Prat 27 10 11 6 36 28 41
10. Espanyol 27 11 7 9 44 26 40
11. Castelldefels 27 10 8 9 26 25 38
12. Balaguer 27 8 9 10 33 39 33
13. Terrassa 27 7 11 9 34 34 32
14. Gavà 27 7 10 10 30 37 31
15. Amposta 27 9 3 15 29 49 30
16. Palamós 27 7 9 11 24 30 30
17. Vilanova 27 6 11 10 27 35 29
18. Masnou 27 7 7 13 33 43 28
19. Ascó 27 4 9 14 18 46 21
20. Premià 27 3 10 14 16 41 19

Tercera divisió RESULTATS
27a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
S. Cristobal-Guíxols

Ol. Can Fatjó-Vic
Olesa-Poble Sec

Igualada-Rapitenca (diu 17 h)
Blanes-Olot

Sants-Gramanet
Tortosa-Rubí (diu 17 h)

Iberiana-Santfeliuenc
Vilassar-Montcada
Peralada-Tàrrega

RESULTATS
25a jornada, Primera catalana

Poble Sec-Ol. Can Fatjó 0-1

Rapitenca-Olesa 0-1

Rubí-Sants 2-1

Santfeliuenc-Tortosa 4-0

Montcada-Iberiana 4-3

Vic-S. Cristobal 0-1

Olot-Igualada 3-2

Tàrrega-Guíxols 2-1

Peralada-Vilassar 2-2

Gramenet-Blanes 2-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 25 50 24 54

2. Tàrrega 25 57 25 50

3. Olot 25 46 23 50

4. Rapitenca 25 50 31 40

5. Peralada 25 45 32 40

6. Igualada 25 44 37 40

7. Rubí 25 33 28 40

8. Vilassar 25 38 29 39

9. Ol. Can Fatjó 25 35 37 35

10. Santfeliuenc 25 38 36 33

11. Iberiana 25 38 59 32

12. Olesa 25 31 32 31

13. Guíxols 25 31 39 31

14. S. Cristobal 25 30 39 29

15. Montcada 25 27 39 29

16. Gramanet 25 32 49 29

17. Tortosa 25 35 42 26

18. Sants 25 24 33 26

19. Blanes 25 30 44 23

20. Poble Sec 25 17 53 9
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El conjunt de Marc
Fornós, molt posat i cons-
cient del que es jugava,
va interpretar bé el partit i
la trascendència que
tenia. Per aquest motiu,
sobre tot al segon temps,
no va cometre errades i,
defensant amb molta
intensitat i, elaborant i
acabant les jugades d’a-
tac, van imposar-se amb

solvència fins arribar al
33-25 final que permet
gaudir del golaverage a
favor una vegada a
Barcelona es va perdre de
set gols. Un gran pas
endavant en una confron-
tació anivellada en la pri-
mera meitat però que la
confiança i sobrietat
locals de la segona van
generar una victòria
merescuda i treballada.
Destacar la confiança de
Marta Galvez, portera que

va haver de jugar davant
de la lesió de De la
Iglesia.
Amposta: Gàlvez, Chiriev
(5), Botica (6), Silvia
Domingo (5), Ciurea (4),
Frnova (3) i Alba Simón
(8). Marquès, Palmer,
Alonso, Ungureanu, Laia
Uliaque i Llaó.

Cal destacar, per últim,
l’ambient que hi havia al
pavelló i el suport de l’afi-
ció a l’equip.

L’Amposta s’acosta a la
fase d’ascens

Tornava la competició i
l’Amposta Lagrama ho
feia contra un rival di-
recte, el Castelldefels.
El partit de les locals
fou molt complet i a
més de sumar els
punts en joc, van supe-
rar el Castelldefels pel
que respecta el golave-
rage particular. Una
victòria amb doble va-
lor i que referma la tra-
jectòria de l’equip
ebrenc que va brillar el
dia que més havia de
fer-ho.

HANDBOL

Va vèncer el Castelldefels, superant el golaverage (33-25)

M.V.

Malgrat les baixes, el Tortosa
va vèncer el Vilanova del Camí
per 30-27. Les ebrenquesvan
encarar un important partit
contra un rival dur amb el qual
ja es va haver de lluitar molt al
partit de la primera volta.
Fou una confrontació compli-
cada des de l'inici perquè va
exigir una forta intensitat en el
joc i és que l'equip visitant  va
desplegar tots els seus recur-
sos, amb una defensa de
vegades massa contundent.
El joc local es va caracteritzar
per un atac ordenat, execu-
tant jugades assajades, amb
actuacions individuals d'alt
nivell; cal remarcar l'esperit
de sacrifici  amb una
excel·lent defensa a la que
ens tenen acostumats les tor-
tosines. 
En general, un bon partit
enfosquit per  la lesió de la

portera.
Aquest triomf i l'empat assolit
pel rival directe, l'Handbol
Mataró, classifica  les tortosi-
nes en solitari al quart lloc de
la taula i només depenen dels
seus resultats per mantenir
aquesta posició. La recupera-
ció d'alguna jugadora lesiona-
da ha d'anar conjuntat amb
un esforç per la cohesió defi-
nitiva del grup que ha de fer
l'últim esforç en aquest tram
final de la competició. 
Proper partit serà demà a les
16 h al pavelló de Ferreries
contra el BM la Roca. 
Alineació: Paula Estorach i
Rebeca Troncho a la porteria;
Núria Albacar, Paula Alcaide,
Mireia Andreu,  Jèssica
Bertomeu,  Cinta Gisbert,
Aida Rieres, Judith Toro, Patri
Úbeda, Noel Uriarte i Maria
Valldepérez.  

Refermen el quart lloc
HANDBOL TORTOSA

Els tortosins Pau Vela i Alex Sigurbjonsson van ser premiats
per la Federació Espanyol de Rem en la categoria de millors
remers, en la V Gala de Premis Nacionals de Rem celebrada
a Madrid. Va ser un reconeixement a una temporada
excel.lent arrodonida amb un meritori 8è lloc al Mundial de
Nova Zelanda en la seua embarcació de dos. Una nova fita
per al club de Rem Tortosa, al que pertanyen aquests dos
grans remers que tenen la vista posadaen els Jocs Olímpics
del 2012 a Londres. El guardó el van rebre en un acte públic
que es va fer coincidint amb l’Assemblea General Ordinària
de la Federació. A la foto, els remers apareixen amb el tèc-
nic considerat com el millor entrenador de l’any.

Millors remers de l’Estat El proper dimecres, dia 9 de març, tindrà lloc a l’Hotel
Corona de Tortosa una jornada tècnica de futbol.
Aquesta jornada s’encetarà amb un pròleg a càrrec de
Juanjo Rovira, Director de MICFootball (19.15 h).
Posteriorment hi haurà una presentació-demostració de
la campanya ‘Salvar un Corazón’, amb la ponència de
Raül Vicedo (Vimetecsa). Acte seguit s’oferirà una
ponència sobre gestió de clubs de futbol amateur, amb
Ignasi Senabre (Top Consulting Esportiu) i, finalment, a
més de presentació de roba esportiva (Joma), s’infor-
marà de la importància del manteniment de la gespa
artificial per a la prevenció de les lesions esportives. La
jornada està dirigida a tècnics, directius, alcaldes i regi-
dors.

Jornada tècnica de futbol

El cap de setmana passat, el grup de Twilring de la
Cava va tornar a aconseguir la Copa Catalunya des-
prés d’aconseguir 13 primers premis, en modalitats
individuals, entre les quals van classificar onze actua-
cions per representar Espanya al Campionat d’Europa
de Twirling que se celebrarà el proper mes d’abril a la
ciutat de Karlovy (República Txeca).
El Twilring la Cava segueix fent història. 

La Cava guanya la Copa Catalunya

Twirling

El juvenil del CV
Roquetes va perdre
contra el C.V.Vall
d'Hebron per 1-3 amb
parcials (22-25, 13-
25, 25-21, 11-25). Els
roquetencs no van
tenir sort amb l'atac i
l'arbitratge cal dir que
també va influir.
El sènior masculí, per
la seua part va caure
contra el C.V.Salou,
tot i fer un bon partit
com ho demostra el
fet que els tres sets
van ser molt ajustats.
(22-25, 24-26, 25-
27).
El sènior femení va
guanyar a la pista del
C.V. Sant Martí (rival
amb qui estaven
empatades a punts)
per 1-3 amb parcials
(22-25, 23-25, 25-12 i
22-25).
Aquesta pròxim cap
de setmana, els tres
equips del Club Volei
Roquetes es despla-
cen. 
El sènior masculí va al
camp del Sant Pere i
Sant Pau demà dis-
sabte a la tarda i diu-
menge pel matí el
juvenil va al camp del
F.C.Barcelona. 
El sènior femení visita
la pista del Martorell.

El sènior femeni
no perdona

Volei

La parella formada per Artur Bel i Jordi Ferrer va impo-
sar-se en el II Master Merkamotor de Pàdel Terres de
l'Ebre organitzat per Padelgest, disputat al Club Tennis
Tortosa. Aquest Master el van disputar els 16 millors
jugadors d’aquest circuit de l'any 2.010. A la final,
jugada diumenge al matí, Bel-Ferrer van guanyar (a
Carlos Bellès i Sergi Estupinyà (6-4 i 6-3).

II Màster de Pàdel, al club Tennis Tortosa
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

JOSEP PLA, DIRECTOR ESPORTIU DEL CLUB DE REM TORTOSA

Josep Pla va néixer a
Fredes (Castelló) i va venir
a viure a Tortosa en set
anys, passant a estimar
esta ciutat «com un tortosí
mes». L'any 1990 es va
incorporar al Club de Rem
Tortosa sent el Director
Esportiu de l'entitat de la
capital del Baix Ebre, coin-
cidint en la creació de
l’Escola Municipal de Rem.
En realitat està vinculat al
club  des dels 16 anys,
quan va començar com
remer a entrenar 
per primer cop al 1984.
Com a remer va obtenir
una medalla de bronze en
un 4XSM al Campionat
d'Espanya a l'any
1987 i un 6è. lloc a l’any
1989.
En la seva faceta ja d'entre-
nador ha obtingut resultats
diversos en Campionats
d'Espanya i de 
Catalunya, i ha treballat
amb remers que desprès
han participat en
Campionats del Món.
Remers de la categoria de
Pau Vela, Dani i Alex,
Verònica Mulet, Xavi Vela,
Albert Tafalla... 
Porta mitja vida amb la
satisfacció d’inculcar un
esport i una forma de vida
a la joventut de les nostres
terres, tasca que de vega-
des no es gens fàcil.
Pregunta: Recorda el pri-
mer dia que va entrar el
club?. Com estava?
Esperava la progressió que
ha existit? Quin ha estat el
secret?
Resposta: Fa molts anys,
però recordo que nomes
teníem dos bots per com-
petir i la resta eren de
entrenament i no molt
bons, però tot ho arreglà-

vem amb la nostra il·lusió.
Quan vaig entrar de direc-
tor esportiu ho vaig fer en
un contracte de 9 mesos
així que la progressió havia
de ser ràpida i s’havia de
lluitar molt. El secret per-
què tot funcionés va
dependre de dues coses,
per un costat l'escola
Municipal de Rem i per l'al-
tre el treball i un bon equip
al meu costat donant-me
suport i ànim.
P: S'han ajuntat diverses
circumstàncies perquè a
més del treball esportiu,
amb l'escola que va crear-
se, el club ha crescut a
nivell organitzatiu i amb el
sentiment i la feina d'una
serie de gent que ho ha
donat tot per un esport que
és la seua vida.
R: Com he dit abans la cre-
ació de l'escola Municipal
ens va fer creure-hi i crear
nous objectius. Poder
accedir a les escoles per
poder captar nous talents,
organitzar campionats
escolars de rem, poder
adaptar els entrenaments
a diferents horaris, això fa
les coses mes fàcils, tant a
nivell tècnic com humà.
P: Quants de remers hi ha
ara al club?
Com és una jornada, el dia
a dia a l'entitat? 
R: En l’actualitat hi ha 85
remers practicants, dels
quals 68 són de competi-
ció  i els altres d'esbarjo. El
club s'obre cada dia a les 7
del matí i no es tanca fins
les 9 de la nit. Dins d’a-
quest horari entrenen els
remers de competició, i
gent que vol aprendre i
gent que sol ve per practi-
car una mica d’esport. 
P: El club ha adquirit uns

terrenys a Campredó que,
amb el finançament de l'a-
juntament, han de compor-
tar unes noves
instal·lacions i el centre de
tecnificació. Què pot repre-
sentar això per a l'entitat i
per a l'esport del rem a
l'Ebre?
R: Esperem que tot això li
doni un impuls al club, per-
què es pugui oferir una
qualitat d’entrenaments
als remers de competició i
més opcions esportives a
la nostra ciutat.
P: Fer-se soci del Club de
Rem comporta la possibili-
tat d'apassionar-te per
aquest esport? Quines acti-
vitats s'hi poden fer?
R: Jo crec que sí, practi-
cant el rem se l'acaba esti-
mant. També es pot practi-
car piragua, baixades de

muletes, musculació i
gimnàs... i properament
vela llatina.
P: La passió al rem neix o
depèn d'altres coses i es
va fent amb el temps?
R: No sabria dir-ho amb
exactitud, però a força d’a-
prendre i dominar l'embar-
cació, et van creixent
noves inquietuds i et vas
plantejant nous reptes, que
t'ajuden a créixer com a
esportista i com a ser
humà. Almenys aquesta
ha estat la meva experièn-
cia.
P: Potser realment encara
no es valora prou tota la
feina fet, a nivell d’estructu-
ra i amb els resultats
esportius, o creieu que la
ciutadania ja n'és cons-
cient?
P: Quan estàs fent alguna

cosa que t'apassiona sem-
pre penses que mai està
prou valorat, però crec que
poc a poc ho estem acon-
seguint  i la ciutat és cons-
cient de que té un bon
equip de rem.
P: Hi ha remers de primer
nivell, mundialistas. Les
olimpíades som un repte?
R: Les olimpiades només
són per uns pocs que es
deixen la pell en el seu
esport hi això no 
es fàcil, però tenim les nos-
tres il·lusions per poder
aconseguir-ho.
P: Josep Pla està satisfet
de la feina efectuada?
Quina considera que és la
millor virtud com a entrena-
dor? 
R: Estic content però no en
tinc prou, encara queda
molta feina a fer per acon-

seguir un esport sòlid en
tots els nivell. 
No et sabria dir quina és la
millor virtud però si el pitjor
defecte, mai en tinc prou
de rem.

P: Per acabar, quin missat-
ge voldria enviar per poder
enganxar més encara a la
gent per acudir al Club de
Rem.
R: En els onze anys que
porto treballant al Club de
Rem, he vist que molta
gent de Tortosa no coneix
el carrer més important  de
la ciutat que és el nostre
riu Ebre. 
I jo com a directiu i tota la
junta directiva del Club de
Rem Tortosa els donem la
mà perquè vinguin a conèi-
xer'l i a viure'l amb nosal-
tres.

www.lonada.com
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
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, de la mà de Caribel Montero del Restaurant Plat a Taula de l'Ampolla, 
unes ostres amb vinagreta de cítrics, a gaudir-ne!

Ingredients

12 ostres
1 taronja
1 ll imona
oli
enciam
germinat de ceba 
1 ceba
cibulet

La d'avuí és una recep-
ta molt senzil la i ràpida
de fer,  per un costat

obrirem les ostres i les
reservarem, a continua-
ció faren la vinagreta de
cítr ics, per fer aquesta
v inagreta p icarem un
quart de ceba, un parell
de cibulets, hi afegirem
el suc de mitja taronja i
el suc de mitja l l imona, a
continució, per finalitzar
la vinagreta, hi afegirem
un bon raig d'oli d'ol iva
verge de les terres de
l 'Ebre. Ara només ens
quedarà decorar aquest
plat. En un plat gros hi
posarem unes fu l les
d'enciam, les ostres, la
vinagreta pel damunt de
les ostres, una mica de
germinat de ceba i  una
tal lada de taronja i  una
altra de l l imona.

Aquesta setmana ens
ha visitat Caribel Monte-
ro del Restaurant Plat a
Taula de l'Ampolla, Cari-
bel forma part d'una em-
presa famil iar amb més
de 30 anys d'exper ièn-
c ia,  e l  seu negoci  ofe -
reix serveis per a coffee
break, esmorzars, bere-
nars, còcktels o festes
d' inauguració a justant -
se a l  màxim al  pressu-
post del  c l ient.  Ja sa-
beu, si voleu contractar
una empresa de càte-
r ing, Plat a Taula és la
solució,  www.platatau-
la.com. 
Les ostres són un a l i -
ment r ic en v i tamina
B12 ja que 100g d'a -
quest a l iment contenen
15ug de v i tamina B12.
Aquest aliment també té
una a l ta quant i tat  de
zinc.

«Primentons i Tomates». Avui: Ostres

Les ostres tradicio-
nalment han estat
considerades un ali-
ment afrodisíac. Per
això nosaltres les
hem incorporat al
nostre menú d'avui,
pensat per a un àpat
compartit amb algú
especial.

REDACCIO

Imatge del Rèmol amb verdures
ML

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.

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

Estupiña Marti, Teresa Plaça Gonzalez Isla, 14 (L’Ampolla) 977460680

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

Renau Domingo, Montserrat. Cervantes, 23  (Tortosa) 977441126   

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

Moran Sitja, Juan Carlos       Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 5°MOLT
ENNUVOLAT

PLUJA

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 
Al quadrant nord-est el cel estarà molt ennuvolat, a la tarda la nuvolositat
s'estendrà a d'altres punts de la meitat est.
Al terç sud estarà entre mig i molt ennuvolat fins a migdia i a partir d'ales-
hores la nuvolositat minvarà. 
A la resta la nuvolositat desapareixerà de matinada i el cel quedarà serè o
poc ennuvolat. Independentment, a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu
i Prepirineu. 

Precipitacions 
S'esperen precipitacions entre febles i moderades al quadrant nord-est,
sobretot a l'extrem nord-est. Fins a migdia s'esperen precipitacions febles
al terç sud, les més intenses i extenses es donaran de matinada. A la tarda
s'esperen alguns ruixats febles al Pirineu i Prepirineu. La cota de neu vol-
tarà els 600 metres, esporàdicament baixarà fins als 500 metres, a la tarda
la cota de neu pujarà fins als 1000 metres.
S'acumularan quantitats entre minses i febles, puntualment seran poc abun-
dants al nord-est (entre 20 i 50 mm en 24 hores). 

Temperatures 
Mínimes entre lleugerament i moderadament més baixes. Màximes entre
lleugerament i moderadament més altes, tret del quadrant nord-est i del
terç sud on seran semblants o lleugerament més baixes. 

Visibilitat 
Bona en general. Tot i això, al quadrant nord-est, al terç sud i al Pirineu serà
puntualment regular. 

Vent 
Vent de component nord i est entre fluix i moderat. A l'Empordà bufarà tra-
muntana fins a migdia i al litoral dominarà el gregal entre fluix i moderat.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
component nord entre fluix i moderat. Al sud del cap de Begur predominarà
el gregal. Al nord del cap de Begur s'imposarà el component est.
Entre maror i forta maror. La mar més alterada estarà al sud del cap de
Begur. Mar de fons de l'est. 
Costa Central: 
vent de component nord i est amb gregal entre fluix i moderat al centre el
dia.
Maror, mar de fons de l'est. 
Costa Daurada: 
vent de component est entre fluix i moderat, sobretot de llevant al sud del
cap de Salou i de gregal a la resta.
Marejol, mar de fons de l'est. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

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

Taure
20/4 al 19/5

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

Bessons
20/5 al 21/6

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

Cranc
22/6 al 21/7

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

Lleó
22/7 al 22/8

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

Verge
23/8 al 21/9

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

Balança
22/9 al 22/10

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

Escorpí
22/10 al 21/11

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

Sagitari
21/11 al 21/12

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

Capricorn
21/12 al 19/01

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

Aquari
20/1 al 18/2

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

Peixos
19/2 al 20/3

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

Televisió

comercial@mesebre.cat
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IMMOBILIARIA�

       

TREBALL�

  

F inca con casa
reformada de 100
m2 más 1000 m2
de terreno, manan-
t ial
1000 l i t ros/h. ,
garage 2 coches,
piscina con depura-
dora,  barbacoa,
huer ta  y  f ru ta les.
Centro c iudad -
Tor tosa -  in teresa-
dos 696143058

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!

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

LA RÀPITA

ES TRASPASSA LLIBRERIA PER
NO PODER ATENDRE. BEN

SITUADA I EN PLE RENDIMENT. 

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

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.
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Si de la setmana passa-
da, quan comentava la
categoria de món asso-
ciatiu i responsabilitat
social vaig parlar-vos dels
que en aquests moments
ocupen el TOP 5. Avui vull
que esteu al corrent de
qui són aquests cinc en
dues categories més.
Així, que vos parlaré dels
TOP5 en Gastronomia i
Turisme i, també, en
Projecció Cultural,
Ecològica i Popular. Pel
que fa a la categoría de
Gastronomia i Turisme, la
lidera l'Aiguardent de Prat
de Comte, un producte
local de molt bona quali-
tat que ha situat a Prat de
Comte al mapa i que ha
donat peu a una de les
festes popular amb més

èxit dels últims temps, el
segueix l'Hotel Algadir de
Poble Nou del Delta, que
entre altres coses és el
primer establiment hote-
ler de tota Catalunya en
aconseguir l'etiqueta
ecològica europea; lo
Passador també es troba
molt ben situat, en tercer
lloc, per tractar-se de l'ac-
tuació urbanística més
rellevant dels darrers
anys, per tot el que ha
significat. En el número
quatre i cinc, respectiva-
ment, descobrim el
Burguer Akcen's -
Amposta, pioners a les
nostres terres en oferir
als consumidors hambur-
gueses, croassants, biki-
nis i hot dogs gegants per
compartir amb els amics i
familiars i la Revista
TotParc, una revista men-
sual gratuïta que es distri-
bueix a les poblacions del
Delta de l'Ebre. 
En el que el seu contingut
són reportatges turístics,
gastronómics, històris, de
tradicions del Delta, fauna
i flora, etc. Aquests són
els cinc primers però
encara queda una llarga
llista que vos convido a
mirar, ja que EBRE LÍDERS

està esdevenint un apara-
dor impressionant de tot
el que hi ha al nostre terri-
tori, i que molts cops
passa desapercebut, o
no!. Al començament vos
he parlat d'una altra cate-
goría, també, la de
Projecció Cultural,
Ecològica i Popular. 
En aquesta categoría els
TOP5 són:
Surtdecasa.cat, una ini-

ciativa jove, professional i
innovadora que, d'una
banda, vol donar veu a
totes les propostes cultu-
rals del territori i, per l'al-
tra, dinamitzar i impulsar
noves iniciatives, seguida
de la Festa de
l'Aiguardent de Prat de
Comte, que ha donat a

conèixer un poble i que
cada any té més èxit i visi-
tants. 
En tercer lloc, ens trobem
amb "El Secreto de
Whaken" perquè és el pri-
mer dels projectes de
l'Associacio de Cineastes
Canareus que busquen
potenciar la cultura cine-

matografica a les nostres
terres. I dos més, EQUUS,
un grup de música rock
rapitenc que va aconse-
guir fer posar de peu a la
gent de l'emblemàtic The
Cove a Liverpool (cuna
dels Beatles) i per últim,
el Ball de mantons
d'Ulldecona, per ser una

de les tradicions més
arrelades d'aquest munici-
pi. Estic convençuda que,
després de llegir aquesta
contraportada, ho deixa-
reu tot per inscriure a
algú que considereu que
falta, en aquestes catego-
ries que ja comencen a
fer goig!

EBRE LÍDERS: Categories i Candidats

Cada cop que llegiu
l'Última, no és que es
pare el món, però si
que vol dir que falta
una setmana menys
per arribar a la
cerimònia d'entrega
dels premis EBRELÍDERS.
No seran els Oscars,
però el glamour pro-
met ser el mateix. A
banda de bromes més
o menys aconseguides,
sabeu que fins llavors
heu de continuar
votant per tal que el
vostre candidat esde-
vingui finalment el
guanyador.

EBRE LÍDERS s’està convertint en un fenomen social sense precedents a través de la seva plataforma digital

DM

ENDAVANT AMB EBRE LÍDERS

JESÚS RUIZ

                                  


