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NOUS OBJECTIUS

Avui és notícia

Terres de l’Ebre
L'Ajuntament de Tortosa
habilita un centre
multiusos a les antigues
escoles del Grup El Temple.

P4

El Govern de la
Generalitat commemora
el dia internacional de les
Dones a les Terres de
l'Ebre.

P6

Societat
L’Ajuntament de Deltebre i
l’Associació Cultural,
Recreativa i Agricola de la
Cava signen 50 anys més de
col.laboració.

P9

Esports
Ens ha deixat Enrique
Viñas, expresident del CD
Tortosa i historiador
esportiu de l’Ebre. P10

La secretària d'Estat de Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, Teresa Ribera, ha anunciat una inver-
sió de més de 20 milions d'euros en la millora de la qualitat ambiental i paisatgística de la finca Bombita de Deltebre.
Aquestes millores es duran a terme amb la depuració de les aigües que s'aboquen a la badia, la recuperació i potenciació
dels hàbitats naturals i la protecció dels terrenys litorals interiors enfront a les inundacions que es produeixen de forma
periòdica.    P3

Bombita rep una inversió 
de 20 MEUR

El portaveu municipal d'ERC i candidat a l'alcaldia d'Amposta, Adam Tomàs, ha reclamat a
l'equip de govern de CiU a l'Ajuntament que lideri la reivindicació del centre universitari
d'INEFC a la ciutat després que el Govern hagi postergat la seva execució per les restric-
cions pressupostàries. El centre, compartit amb Cambrils (Baix Camp), havia d'iniciar l'ac-
tivitat el curs 2012-2013. Una data que ha quedat pràcticament descartada arran la reu-
nió mantinguda entre responsables dels dos municipis i el secretari general de l'Esport,
Ivan Tibau. Els republicans consideren que l'ajornament ve motivat per l'interès polític de
la candidatura de CiU a Lleida, que s'oposaria a la territorialització de l'INEFC. P5

Uns estudis polèmics
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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 

Aquesta és segurament l'ex-
pressió que millor resumeix el
meu sentiment després de
set anys en el càrrec de direc-
tor dels Serveis Territorials
del Departament
d'Agricultura.
Les dos directrius que m'han
guiat en l'exercici de la feina
aquests temps han estat,
d'una banda, confiar i donar
confiança als excel·lents pro-
fessionals que té aquesta
Conselleria a l'Ebre i, per l'al-
tra, posar en evidència l'im-
portantíssim pes que té el
sector agroramader i pes-
quer i, especialment, la indús-
tria agroalimentària a les
Terres de l'Ebre. Aquest últim
és el primer sector pel que fa
a facturació, amb més de
800 MÛ anuals, i també quant
a ocupació, amb gairebé
3.000 persones treballant.
Aprofito per agrair als mitjans
de comunicació la complicitat
que sempre he trobat per
posar en valor el nostre sec-
tor.
Em sento especialment satis-
fet d'haver contribuït a conso-
lidar sectors que fa pocs anys
estaven fragmentats pel que
fa a la seva representativitat i
de vegades enfrontats inter-
nament. 
La Federació de productors
de mol·luscs del Delta de
l'Ebre (FEPROMODEL),
l'Associació d'oleïcultors de la
Ribera d'Ebre i l'Associació de
productors agraris del Delta
de l'Ebre (PRODELTA), per
citar-ne alguns. La posada en
marxa de nous regadius de
suport i la millora de l'extensa
xarxa de camins rurals han
estat elements bàsics per
dotar de competitivitat les
nostres explotacions agrora-
maderes. Agricultura ha estat
el Departament més inversor

al territori durant aquest perí-
ode amb 600 milions d'euros.
Vivim uns moments de crisi
econòmica en els quals molta
gent ha perdut la feina. Tot i
això, el sector primari i agroin-
dustrial s'ha revelat com una
opció de futur, més enllà de
les puntuals crisis de preus
d'alguns productes, que pot
continuar oferint oportunitats i
que entre tots hem d'ajudar a
detectar i desenvolupar.
Reingresso professionalment
com a funcionari de la
Generalitat en un exercici de
normalitat política, amb un
bagatge professional que em
serà de gran utilitat en el futur
i amb una extensa llista de
nous amics i amigues, molts
d'ells genis de l'agricultura, la
ramaderia, l'aqüicultura i/o l'a-
groindústria, que conservaré
més enllà de les conjuntures
del moment. Les persones
que em coneixen de prop,
saben que l'activitat política
per a mi no és una ocupació
sobrevinguda, és una neces-
sitat que m'arrossega a fer
coses per la nostra gent i el
nostre territori. 
El nou repte que m'he marcat
presentant-me com a candi-
dat a l'alcaldia d'Amposta res-
pon simplement a aquesta
necessitat personal inevita-
ble.

Antoni Espanya Forcadell

Encantat d’haver tingut l’oportunitat 
de treballar pel nostre territori

Opinió

Nostàlgia d'un adéu

Coneixiem la informació que l'Estat havia
adquirit, per la xifra de 10MEUR, la finca
Bombita a Deltebre, una de les més grans i
històriques del delta de l'Ebre. També conei-
xiem, gràcies a un article de Gustau Moreno al
seu blog, La Marfanta, que els terrenys de la
finca, 2.100 jornals (466 hectàrees), van ser
adquirits a principi del segle XX per un popu-
lar torero sevillà anomenat Ricardo Torres
Reina, més conegut pel sobrenom de
Bombita. 
Aquest va nàixer l'any 1879 a la població sevi-
llana de Tomares, i va morir a Sevilla capital al
novembre del 1936. Va ser un dels toreros
més famosos del primer quart del segle XX, i
la seua popularitat va fer que figurés en les
botelles d'un anís dolç que utilitzava el seu

nom com a marca comercial. La història
segueix quan el Ministeri de Medi Ambient,
Medi Rural i Marí adquireix, ara fa un any, la
finca. 
D'aquesta manera, es tancava un conflicte
històric al municipi de Deltebre, que es va pro-
longar durant més de trenta anys ja que la
dessecació de la llacuna de la finca per con-
vertir-la en arrossars va aixecar un moviment
de contestació popular que acabaria propi-
ciant la creació del parc natural. 9'5 milions
d'euros, i una inversió de més de 14 milions
més en la recuperació de l'antiga llacuna i en
protegir l'espai costaner, donen pas a un pro-
jecte ambiciós, properament, perquè tothom
pugui gaudir d' aquest entorn natural que
tenim a les Terres de l'Ebre.

Editorial

Bombita convertida en centre d'interpretació

Fa gairebé 4 anys el nostre equip va
començar el que vàrem anomenar “Projecte
Ametlla”. Tot i que imaginareu la meva opi-
nió, no em pertoca a mi ficar nota a la nos-
tra acció de govern, ja que afortunadament
vivim una democràcia i seran els caleros i
caleres, d’aquí a poc més de dos mesos, qui
ho faran decidint qui ha de liderar el nou pro-
jecte per als propers 4 anys.
Tot i l’actual conjuntura econòmica, l’Ametlla
ha pogut fer un salt qualitatiu en el seu nivell
de vida i això ha estat possible, principal-
ment, gràcies a una responsable gestió dels
recursos públics. No em refereixo als diners
que hem obtingut d’altres administracions i a
les quals estaré sempre agraït per entendre
les necessitats endèmiques del nostre
poble, sinó a preveure que venien temps difí-
cils i que s’havia de fer una contenció en la
despesa pública, estalviant per poder dedi-
car gran part dels recursos a crear i/o millo-
rar els nostres serveis i infraestructures i
aquí, si que em permetreu dir, que crec que
ho hem aconseguit.
El nostre equip es presentarà a les munici-
pals amb moltes propostes en tots els
àmbits d’actuació, però centrarem els nos-
tres principals esforços en la promoció
econòmica per generar llocs de treball i dina-
mitzar l’economia local, que desgraciada-
ment tampoc s’ha  pogut escapar dels llargs
tentacles de la crisi econòmica.
Comprendreu que encara no puguem fer
públiques totes i cadascunes de les mesu-
res que presentarem al nostre programa,
però si que us puc avançar que un dels
pilars bàsics per a iniciar aquesta recupera-
ció econòmica serà la creació de la
Universitat de la Gastronomia i el Mar, una
universitat pública que compta amb el
suport de reconegudes universitats i de la

Generalitat de Catalunya i que també apadri-
naran xefs de contrastat prestigi internacio-
nal, esdevenint la primera universitat a
Espanya que oferirà aquests estudis reglats.
Crec sincerament que aquest projecte serà
el més important en l’historia de la Cala i que
contribuirà  d’una manera molt significativa a
donar-li un valor afegit al nostre poble, poten-
ciant el nostre comerç local, revaloritzant
l’excel·lent oferta gastronòmica del nostres
restauradors, afavorint la creació de llocs de
treball i de noves empreses, dinamitzant la
venta i el lloguer d’immobles i situant d’una
manera molt privilegiada el nom del nostre
poble en l’esfera internacional, esdevenint un
gran reclam publicitari per al nostre turisme. 

Andreu Martí i Garcia
Alcalde de l’Ametlla de Mar

De segur que aquestes ratlles
reflexen el sentiment d'estima
cap a uns companys  als que
sempre recordarem. Desprès
d'un temps de la teva vida pro-
fessional,  vas decidir pertànyer
a un sindicat per tal de millorar
les condicions laborals dels
companys/es, i així ajudar a
continuar la gran tasca que
aquests sindicats estan realit-
zant. Sempre et recordarem
com una persona vital, activa,
entregada als altres, posant a
disposició de quelcom tots els
teus coneixements. Has donat
suport en tot moment al qui ho
ha necessitat, consells a qui ho
ha demanat i agraïment a qui
t'ha ajudat. Persona de bon
humor, sempre tenies un som-
riure  per tothom. Conscient
des de fa mesos de la terrible

malaltia, no t'has acovardit,   llui-
tant  per sortir endavant, però
ha arribat el dia en que ens has
deixat, provocant un sentiment
de buidor i  un injust comiat.
Tanmateix,  vull  recordar els
altres dos companys, Ramonet
i Joan Carles, zeladors d'aquest
hospital a qui també aquesta
malaltia se'ls va emportar i de
qui no ens volem oblidar!  Adéu,
Serafi, Ramonet i Joan Carles
sempre us tindrem presents!
Tant de bo  arribi el dia, en que
es trobi la solució a  aquesta
malaltia tan cruel que destrueix
vides sense tenir en compte
edat, sexe, classe social..., dei-
xant-nos una sensació d'im-
potència desmesurada. 
Així doncs, unim-nos tots i conti-
nuem lluitant. 
Un company,   Josep Cid.

«Projecte Ametlla»

Opinió
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Aldea, en la seva sessió del dia 7 de març de 2011, va aprovar el projecte tècnic redactat per a fer la'“urbanitza del
2on tram del carrer del Mig” de L'Aldea, promogut per l'Ajuntament i redactat pel Servei d'enginyeria municipal de la Diputació de Tarragona.

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

L'Aldea, 8 de març de 2011.

L'Alcalde,
Daniel Andreu i Falcó.

La secretària d’Estat de
Canvi Climàtic, Teresa
Ribera, va visitar dijous pas-
sat la finca Bombita a
Deltebre, adquirida ara fa un
any pel Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí,
amb l’objectiu de desenvolu-
par-hi un projecte de recu-
peració ambiental pioner.
L’Estat ha invertit en els
últims set anys 24 milions
d’euros en actuacions en
aquest indret-la finca es va
comprar per 9,5 milions-i
els tres anys vinents l’Estat
preveu invertir-hi 20 milions
més. «El domini públic marí-
tim és un bé que ens afecta
a tots i que cal protegir i
preservar», va afirmar la
secretària d’Estat.  Pla de
Gestió i dinamització
Turística sostenible de la
Finca del Canal Vell, elabo-
rat per l'empresa La Vola
S.A, proposa com a millor
alternativa de gestió  fer
compatible la conservació i
millora dels valors naturals
de la finca i un desenvolupa-
ment turístic sostenible.
Proposa millorar els hàbi-

tats naturals actuals i trans-
formar una part important
dels arrossars en mares-
mes i llacunes, permetent a
la vegada un ús públic de la
finca, ordenat i regulat, de
manera que les visites
siguin compatibles amb la
conservació de l'entorn. Per
això proposa que una part
significativa del mas de
Bombita es converteixi en
centre d'interpretació, per

acollir i informar els visi-
tants, una altra part es des-
tinaria a les tasques de
manteniment de la finca i
s'adaptaria una part com a
hotel rural. A l'hora d'elabo-
rar aquest Pla de gestió
s'ha tingut en compte
aspectes ambientals i sòcio-
econòmics, així com les opi-
nions i propostes de tots els
agents implicats des del
Parc Natural del Delta de

l'Ebre, societat de caça-
dors, pescadors, regants,
etcètera.  
El pla proposa dividir la
finca en 4 zones o espais
per a una millor gestió i con-
servació de la finca. Zona
de preservació prioritària;
zona de continuïtat ecològi-
ca; zona d’ús públic; i zona
de serveis. 
En aquesta última fase, es
tracta de concentrar l'oferta

de serveis turístics en un
únic punt de la finca, canalit-
zar l'entrada de visites per
fer-les de manera ordenada
i correcta, la creació d'un
centre d'interpretació i punt
d'informació al mas de
Bombita, la creació d'un
hotel rural, una local de res-
tauració i una sala de con-
ferències i habilitar espais
per oficines i tasques de
manteniment de la finca i

cultiu de l'arròs. Per poder
dur a terme aquest projecte
el Pla de Gestió proposa
una setantena d'actuacions
en el període 2010-2014,
des d'actuacions de conser-
vació, restauració i creació
d'hàbitats, gestió de l'aigua,
manteniment d'hàbitats,
ordenació de les activitats,
rehabilitació del mas de
Bombita, actuacions de
divulgació i educació
ambiental, entre d'altres. El
pressupost total del projec-
te està xifrat en
13.489.475 Û.
La gestió de la Finca es farà
a través d'un Consorci  del
qual en formarà part
l'Ajuntament de Deltebre,
juntament amb el Ministeri
de Medi Ambient i la
Generalitat de Catalunya. La
finca Bombita inclou la llacu-
na del Canal Vell, on es con-
tinuen practicant dues acti-
vitats ancestrals del delta
de l’Ebre: la pesca i la caça.
Unes activitats que s’han de
fer compatibles amb els
futurs usos turístics de la
finca. 
El consorci agruparà les
diferents institucions i enti-
tats socials de la zona per
coordinar-ne la gestió.  A
grans trets, aquest consorci
integraria caçadors, pesca-
dors i regants, diversos
departaments de l’Estat,
l’Ajuntament de Deltebre i el
Parc Natural, així com repre-
sentants dels departaments
d’Agricultura i Sostenibilitat.

L’Estat invertirà 20 milions més en la
recuperació ambiental de Bombita

La responsable estatal
de Canvi Climàtic visita
la finca més destacada
del Delta i anuncia que
es crearà un consorci
públic per gestionar-ne
els usos.

Pla integral de Protecció del Delta de l’Ebre

Una part significativa del mas de Bombita es convertirà en centre d'interpretació, per acollir i informar els visitants

REDACCIÓ

9,5 milions d’euros és el que va pagar l’Estat per a l’adquisició de la finca Bombita ara fa just un any.
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Les obres les estan realit-
zant els alumnes de la
Casa d'Oficis, els matei-
xos que estan fent els tre-
balls de rehabilitació de
l'antiga Casa Brull, al nucli
antic. L'alcalde, Ferran
Bel, ha fet una visita a les
obres, acompanyat del
regidor de barri, Joan
Sanahuja. 
L'alcalde ha recordat que
la creació d'un casal era
una antiga reivindicació

dels veïns, i que la seva
missió és destinar un nou
espai on no només la
gent gran, sinó també els
joves, puguin utilitzar-lo
com a punt de trobada. 
Les obres estaran finalit-

zades en un període d'en-
tre 4 o 5 mesos. Ferran
Bel ha afegit que aquest
barri cada vegada que-
darà més integrat al cen-
tre urbà, després del
desenvolupament dels

portals de ciutat, el pla
parcial Porta de Tortosa i
la creació de nous equipa-
ments propers com el
Pavelló d'Esports.  
D’altra banda, també en
els últims quatre anys,

l'Ajuntament de Tortosa
ha destinat 4.865.000
euros a construir nous
equipaments esportius a
la ciutat i més de
222.000 euros a mante-
nir i millorar els existents.
La xifra resultant ascen-
deix a 5.087.000 euros,
«la major inversió feta en
mai a Tortosa en l'àmbit
de l'esport». 
Entre els nous equipa-
ments destaca el recent-
ment estrenat Pavelló
d'esports, al barri del
Temple, l'Àrea Ciclista de
Vinallop, el rocòdrom
municipal, la pista d'atle-
tisme i nou camp de fut-
bol de gespa artificial, els
nous vestidors de Bítem i
Campredó o el nou skate-
parc. 
Aquí no s'inclou el nou
complex aquàtic, pressu-
postat en 9 milions d'eu-
ros, i que en poques set-
manes iniciarà les obres. 

L’Ajuntament de Tortosa inicia les obres per a
la creació d’un casal al barri d’El Temple

L'Ajuntament de Tortosa
ha iniciat les obres de
rehabilitació d'una part
de les antigues escoles
del Grup El Temple per
ubicar-hi un centre mul-
tiusos que faci les fun-
cions de casal per al
barri.

D’altra banda, també ha fet balanç de la inversió efectuada en equipaments esportius

REDACCIÓ

Ferran Bel presenta el nou projecte.

Cedida

Les acusacions per l'incen-
di d'Horta de Sant Joan
demanaran a la jutgessa
que imputi l'exsecretari
general d'Interior, Joan
Boada, i l'exconseller
d'Interior, Joan Saura, d'un
delicte d'obstrucció a la
justícia. 
Aquesta decisió ve motiva-
da perquè l'alcalde
d'Horta, Àngel Ferràs, va
declarar que Boada i
Saura van demanar-li,
durant un sopar que van
compartir el 21 de juliol
amb l'expresident de la
Generalitat, José Montilla,
que canviés les seves
paraules. 
Ferràs havia declarat que
hi havia falta de coordina-
ció durant l'incendi.

Pressumpte delicte
d’obstrucció  a la

justícia

La Guàrdia Civil ha impu-
tat un veí d'Amposta i
una veïna de Tortosa per
la suposada comissió de
sengles delictes contra
la propietat industrial en
detectar, als dos establi-
ments que cadascun
d'ells regentava a la capi-
tal del Montsià, diversos
productes falsificats,
principalment roba. En
les inspeccions d'a-
quests comerços que
van tenir lloc el passat
divendres al matí, els
agents de la Patrulla
Fiscal Territorial de la
dotació de l'Ametlla de
Mar (Baix Ebre) van
decomissar 636 produc-
tes.

Denúncies per
falsificacions de

roba

El secretari general de
Cultura, Xavier Solà, ha
presidit la reunió del
Consell de Coordinació
Territorial del
Departament a la seu dels
Serveis Territorials de les
Terres de l'Ebre, a
Tortosa. Xavier Solà ha
estat rebut per l'alcalde

de Tortosa, Ferran Bel, i el
delegat territorial del
Govern de la Generalitat a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, acompan-
yats del director territorial
de Cultura, Francesc
Ferrer. 
A la seva arribada, el
secretari general ha reco-

rregut l'edifici dels
Serveis Territorials, on ha
estat en contacte amb els
treballadors de la casa.
Seguidament, han iniciat
la reunió de treball, que és
la primera de les reunions
del Consell de
Coordinació Territorial,
que el Departament farà a

les diverses seus territo-
rials de Cultura del país.
Posteriorment, Solà i els
membres del Consell de
Coordinació Territorial

s'han traslladat fins a
Miravet, per visitar el
Castell, propietat del
Departament de Cultura
de la Generalitat.

Primera reunió del Consell de
Coordinació Territorial

Presidida pel secretari general de Cultura, Xavier Solà
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C/ GORRIA
LA RÁPITA

LA MILLOR UBICACIÓ COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL I OFICINES EN LLOGUER

TEL.: 610 203 144

El candidat a l'alcaldia
d'Amposta, Adam Tomàs,
acompanyat dels membres
de l'Executiva Regional de
la Federació de l'Ebre
d'Esquerra, Jesús Auré i
Jordi Gaseni, ha contestat
les declaracions de l'alcal-
de d'Amposta, Manel
Ferré, amb les quals
acceptava la decisió de la
Secretaria General de
l'Esport d'ajornar el projec-
te d'INEFC a Amposta.
Adam Tomàs s'ha queixat
que tant les entitats com
els partits que van
donar suport al projecte

d'INEFC se n'hagin assa-
bentat mitjançant la prem-
sa, “un projecte que va
avançar i es va fer fort des
del consens i que ara es
veu afeblit per aquesta acti-
tud. Cal que ens expliqui
perquè aquest ajornament

quan, d'acord amb els con-
venis signats amb la
Generalitat, és l'Ajuntament
qui s'ha de fer càrrec de la
construcció de l'aulari, i així
es va comprometre, i no
serà fins al curs 2012-13
que la Generalitat haurà

d'assumir les seves obliga-
cions; per tant, no es pot
carregar la decisió a la
crisi”. 
Per a Tomàs, “segurament
la justificació de Manel
Ferré per ajornar la decisió
fins després de les munici-
pals respon a criteris parti-
distes de CiU, perquè el
seu partit a Lleida havia
pressionat molt per evitar
el desplegament de la
INEFC a Cambrils i
Amposta”. 
Tomàs, que ha recordat
que amb l'empenta que va
donar l'anterior Govern
amb la construcció de la
residència d'Esportistes, la
Sala d'Esgrima, el nou Club
Nàutic o bé el nou pavelló
es van posar les bases per
acollir aquest projecte uni-
versitari, en uns moments
de tanta crisi com l'actual.
Tomàs ha fet una crida a
totes les entitats esporti-
ves i socials i als agents
econòmics, com ara la

Cambra de Comerç que
fins i tot va fer un manifest,
ara també s'impliquen de
manera activa per evitar
que Amposta es quedi
sense estudis universitaris.
Esquerra farà un primer
pas portant mocions al Ple
de l'Ajuntament d'Amposta
i del Consell Comarcal del
Montsià demanant que es
compleixi el conveni signat
entre l'Ajuntament i la
Generalitat, pels quals s'ha-
via d'iniciar l'activitat del
nou centre a partir del curs
2012-13, i també que en el
cas que Cambrils hi renun-
ciï, Amposta pugui acollir la
totalitat dels estudis. 
Una altra iniciativa
d'Esquerra ha estat la pre-
sentació de tres preguntes
al Parlament de Catalunya
demanant al Govern si con-
sidera vàlids els continguts
d'aquest protocol d'inten-
cions i si pensa iniciar l'ac-
tivitat a partir del curs
2012-13.

ERC critica l’aturada de l’arribada dels
estudis d’INEFC a Amposta

ERC demana que no s'a-
jornin els estudis
d'INEFC, i ha enregistrat
tres preguntes al
Parlament.

Presentarà mocions a l’Ajuntament i al Consell Comarcal del Montsià

REDACCIÓ

Adam Tomàs es queixa de que se n’hagin assabentat per la premsa.
Cedida

La Generalitat i el
Ministeri de Medi
Ambient han començat a
instal·lar barreres físi-
ques a cadascuna de les
boqueres de reg de la
zona de l'ermita de
l'Aldea per evitar que la
plaga del cargol poma
penetre massivament als
arrossars. Aquest es
deixa portar pel corrent
de l'aigua i amb la
col·locació de barreres
es vol evitar que colonit-
zen més arrossars quan
s'inicie la inundació dels
camps el mes que ve.
L'objectiu dels tècnics és
instal·lar aquestes barre-
res físiques a tots els
camps que estan en risc
d'infecció, que són el
50% de l'hemidelta
esquerra.

Més mesures per
evitar la plaga

del cargol poma

L'Ajuntament de Tortosa
ha presentat l'Àrea
Ciclista, un nou equipa-
ment pensat per a ús
exclusiu de la bicicleta en
les modalitats de carrete-
ra, BMX i trial, que també
incorpora un recorregut
escolar. 
Les instal·lacions s'han
construït a la zona espor-
tiva de Vinallop i es pre-
sentaran al públic el pro-
per diumenge, en el marc
d'una jornada de portes
obertes. 
L'Àrea Ciclista és un
espai únic en les seves
característiques a
Catalunya que gestionarà
la Penya Ciclista Baix
Ebre.

L’Àrea Ciclista de
Vinallop ja està

en marxa

El PSC de Tortosa ha pre-
sentat la proposta central
del seu programa amb
vista a les eleccions muni-
cipals del 22 de maig
vinent: el pla integral del
centre urbà i dels eixam-
ples noucentistes. Després
que en els mandats ante-
riors, amb el PSC al capda-
vant, s'apostés pel reequili-

bri urbanístic necessari per
a la ciutat, i la recuperació
del nucli antic a través del
PinCat, impulsat pels socia-
listes i al qual se li ha donat
continuïtat en aquest man-
dat, ara el que cal, segons
el candidat a l'alcaldia,
Joan Sabaté, és actuar
sobre el centre urbà de
Tortosa. “Més enllà de la

nostra voluntat d'impulsar
l'activitat comercial a tots
els barris i als nostres
pobles, la nostra proposta
té com objectiu el reforça-
ment del centre urbà, que
Tortosa recuperi la força
del seu centre, treballant
des del punt de vista urba-
nístic i comercial, perquè
sigui millor que mai la capi-

tal i el motor de les Terres
de l'Ebre”. Aquest poten-
cial comercial de la ciutat, i
emprenedor de tots els tor-
tosins i tortosines, és el
que ha motivat el PSC a

dotar aquesta campanya
d'una cançó pròpia que
sota el nom “Tortosa” es
converteix a partir d'avui
en l'element més important
de la campanya. 

El PSC de Tortosa proposa un pla
integral del centre urbà

I dels eixamples noucentistes
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Ja fa més de 30 anys
que es commemora de
manera oficial el Dia
Internacional de les
Dones, quan el 1977
les Nacions Unides van
declarar aquesta data
com a tal. Molt abans
d'aquesta data, però,
el paper de les dones
ja havia sigut protago-
nista en diverses rei-
vindicacions que tenen
el seu origen a mitjans
del 1800. Des de lla-
vors la societat ha can-
viat molt. I cada any,
les reivindicacions
s'emmarquen en el
context, tant local com
global, que viu la ciuta-
dania del moment.
L'origen d'aquesta
data es remunta en
diversos fets històrics

puntuals que de mica
en mica van acabar
per consolidar el 8 de
març com a data ofi-
cial. Alguns dels pri-
mers esdeveniments
que hi evoquen són la
vaga d'obreres tèxtils
nord-americanes de
1857, l'incendi de la
fàbrica Cotton o el de
la Triangle Shirtwaist
Company de Nova
York, el dia 25 de
març de 1911, on van
morir 142 obreres que
l'any anterior havien
protagonitzat una vaga
per demanar millors
condicions laborals.
Una mica més tard, el
8 de març de 1917 les
dones russes van sor-
tir al carrer en deman-
da d'aliments i pel
retorn dels comba-
tents. 
La directora territorial
de Benestar Social i
Família, Manolita Cid, i
l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, han presi-
dit aquesta passada
setmana, l'acte institu-

cional commemoratiu
del Dia Internacional
de les Dones, a l’Ebre.
La directora de
Benestar, Manolita
Cid, destacava en la
presentació la doble
commemoració d’
aquest any 2011,
“D'una banda, la cele-
bració d'aquest dia,
que fem anualment
però, de l'altra també
els 100 anys que les
dones reivindiquen els
seus drets, una tasca
que ha donat els seus
fruits però, que cal
continuar perquè
malauradament ens
queda molta feina per
fer”. 
Durant l'acte, la
catedràtica de Filosfia
i membre del Consell
de Dones de
l'Hospitalet de
Llobregat, Conxa
Llinàs, ha exposat en
la seva conferència
100 anys de celebra-
ció històrica del Dia
Internacional de les
Dones.

Dia Internacional de les
Dones a l’Ebre

Terres de l’Ebre com-
memoren el Dia Inter-
nacional de les Dones.

Conferència sobre els 100 anys de la
commemoració

REDACCIÓN

Plataforma Futur o
Petroli. Aquest és
el contundent nom
d'una entitat pro-
moguda per
G r e e n p e a c e ,
l'Escurçó i
Ecologistes en
Acció, les quals
han decidit sumar
forces amb una
meta gairebé única:
evitar que Repsol

exploti dos nous
pous de cru situats
a uns 50 km de la
costa de l'Ebre, a
l'entorn de la plata-
forma Casablanca. 
Un dels primers
passos que farà
aquest moviment
serà demanar al
Ministeri de Medi
Ambient que ator-
gui a la companyia
una declaració
d'impacte ambien-

tal negativa al pro-
jecte, que impossi-
bil itaria així l'ex-
tracció d'hidrocar-
bur en aquests jaci-
ments, anomenats
Lubina i Montanazo
5-D. 
No es podrà
començar aquesta
activitat aquest
estiu  perquè el
govern ha retardat
la tramitació d'a-
quest document.

Plataforma
Futur o Petroli

REDACCIÓ

Commemoració del dia a Terres de l’Ebre.
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Des del consistori es va
sol·licitar al Ministeri que
les accions al litoral cale-
ro tinguessin caràcter
d'urgència després de les
conseqüències del aiguat

del passat 17 de setem-
bre. Les accions que s'es-
tan realitzant són l'ade-
quació de la zona d'apar-
cament, la millora de l'ac-
cés a la platja, l'adequació
de la zona de bany i cana-

lització de l'aigua a la plat-
ja de l'Estany Podrit. 
A la Platja de la Llenya
s'està arreglant l'accés
perquè el vehicle de man-
teniment pugui accedir-hi.
Pel que fa a Santes Creus,

Espai d'Interès Natural,
s'adequarà un recorregut
per l'ús públic de la zona
tenint en compte la rique-
sa de la flora i fauna. Al
Torrent del Pi s'ha refet el
camí, malmès pels

aiguats i anivellat la zona
de bany.
“Seguint el Pla de Gestió
del litoral estem adequant
per a l'ús públic diverses
platges i espais naturals
de la nostra costa.
Aquesta nova remesa
d'accions s'estan duent a
terme a l'Estany Podrit, la
Platja de la Llenya, Santes
Creus, i Torrent del Pi.
Sempre tenint en compte
el valor natural dels
espais de la nostra
costa”, ha explicat Andreu
Martí, alcalde de l'ajunta-
ment de l'Ametlla de Mar.
Tots els materials utilit-
zats, en aquestes
accions, han estat selec-
cionats per tal que s'inte-
grin amb el paisatge. 
Aquest dimecres, respon-
sables del Departament
de Costes i de
l'Ajuntament van fer una
visita als indrets on s'ac-
tua per comprovar l'estat
dels treballs. 
Des del consistori s'afir-
ma que amb l'arribada del
bon temps aquestes
zones de la costa ja esta-
ran a punt.

En marxa els projectes d’adequació a
les platges de la costa calera

Mostra de la bona sinto-
nia entre el Ministeri de
Costes i l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar són les
accions d'adequació de
la costa calera per tal
de millorar l'accessibili-
tat a les platges, alhora
que es té en compte el
valor natural dels
espais. I és que tot i que
del finançament se
n'encarrega al 100% el
Ministeri de Costes, és
el consistori calero qui
marca les directrius de
les accions tenint en
compte el Pla de Gestió
del Litoral elaborat per
l'Ajuntament del muni-
cipi.

El finançament va a càrrec del Ministeri de Costes

L’Estany Podrit, La Platja de la Llenya, Santes Creus són algunes de les platges

REDACCIÓ

Ja estan en marxa els projectes d’adequació a les platges de la Cala.
CEDIDA

Amb l'objectiu de saber
quina és l'opinió dels ciuta-
dans del municipi, CIU
Deltebre ha engegat una
precampanya electoral
basada amb una obertura
a la ciutadania de
Deltebre. Segons l'alcalda-
ble de CIU Deltebre, Lluís
Soler, d'aquesta manera
“podrem conèixer quines
són les preocupacions,
opinions i suggerències de
la gent i poder-les incloure
en el programa de govern
de CIU”. Per a complir
aquesta proposta, des de
ja fa unes setmanes s'han
començat a celebrar reu-
nions amb totes i cadascu-

na de les entitats i asso-
ciacions del poble. A més,
a partir del proper dilluns,
dia 14 de març,
començarà la campanya
“Digues la teva!”. Una cam-
panya destinada a tots els
habitants de Deltebre.
Aquests mitjançant el
correu electrònic o bé a
través d'un flyer que
rebran al seu domicili,
podran contactar amb el
partit per expressar“tot
allò que creguin que és
necessari per definir un
Deltebre millor”. Paral·lela-
ment s’han començat a
convocar reunions amb
diferents sectors geogrà-

fics del municipi on els res-
pectius veïns podran
donar la seva opinió sobre
les mancances de la zona.
Conseqüentment, totes
aquestes opinions seran
escoltades a l'hora de fer
el programa electoral i
definir les principals priori-
tats en cas que CIU asso-
leixi l'Alcaldia de Deltebre.
D'aquesta manera,
segons Soler, amb les reu-
nions de zones “ens apro-
parem als problemes
específics de cada sector
i això ens permetrà saber
concretament què és el
que s'ha de solucionar o
millorar”. Soler ha afegit

que “aquesta política de
participació és una de les
solucions per apropar-nos
a la ciutadania davant la
desconfiança a l'actual
classe política del munici-

pi”. 
A més, ha destacat que
“amb l'ajuda de tots els
ciutadans de Deltebre
podrem dibuixar un munici-
pi millor”.

CiU Deltebre aposta per la participació ciutadana en la
seva precampanya electoral

Ja està en funcionament la pàgina web, el bloc personal de Lluís Soler i les xarxes socials

El polígon químic de Flix
no ha aconseguit diversi-
ficar-se durant la darrera
dècada. En aquesta àrea
industrial del nord de la
Ribera d'Ebre, no s'han
produït acomiadaments
massius com el de Lear
al Baix Ebre, però el
degoteig de pèrdua de
llocs de treball fa més de
vint anys que dura. I el
darrer expedient que s'a-
fegeix a la llista és el de
Kemira, una fàbrica que
produeix pastilles de clor
per a la potabilització i
sanejament d'aigua, que
ha decidit que tancarà la
planta de Flix a finals del
2012. 
Kemira té contractats
catorze treballadors
directament a la planta
de Flix, i quatre més tre-
ballen en tasques de
manteniment, però con-
tractats, per una altra
empresa. 

Tanca portes una
altra empresa al
polígon químic
del municipi de

Flix

ERC ha presentat una
proposta de resolució
al Parlament perquè es
tornen a convocar els
ajuts del pla de dina-
mització comarcal,
que va posar en marxa
l'anterior govern a les
quatre comarques de
l'Ebre, l'Anoia, el
Ripollès i el Pallars
Jussà. 
“Aquests plans van
aportar més de 12
milions d'euros amb
subvencions i crèdits a
interès zero al teixit
empresarial i industrial
de les Terres de l'Ebre,
i ara més que mai, no
podem prescindir-ne”,
va manifestar el candi-
dat d'ERC a l'alcaldia
de Tortosa, Josep Felip
Monclús. 
ERC recorda que es
van subvencionar 90
empreses i es va fer
possible la creació de
més de 100 llocs de
treball.

ERC proposa
convocar els ajuts

del pla de
dinamització
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El proper dia 24 de març, a
les 21.30 hores, l'Auditori
Felip Pedrell de Tortosa
acollirà el primer concert
de la gira de presentació
oficial del nou disc de
ZOCO (Joan Rovira). Per ini-
ciativa del cantant, el con-
cert serà de caire benèfic i
els beneficis dels donatius
de les entrades s'entrega-
ran a l'Associació de
Familiars d'Alhzeimer de
les Terres de l'Ebre
(AFATE). Després de tocar
dos anys en solitari a nivell
nacional i internacional, l'ar-
tista i compositor camar-
lenc ha decidit crear aques-
ta nova banda, ZOCO, que

compta amb la formació de
tres grans músics: Adrià
Gonzalez, al teclat; Miki
Santamaria, al baix i Dídak
Fernandez, a la bateria;
Rovira posa la veu, guitarra
i bombo electrònic. Un disc
fresc amb influència de
música negra, italiana i folk
que recull 12 cançons que
l'autor ha composat arrel
de les seves experiències
en diferents llocs on ha viat-
jat; una combinació de
temes propis que inclou
grans clàssics del pop i
soul internacional. L'acte
de presentació ha tingut
lloc a l'Ajuntament de
Tortosa i ha comptat amb

la presència de Joan
Caballol, Regidor de
Comerç i Cultura, Emili
Lehmann, Regidor de
Joventut, i d'Ignasi Vidal,
vicepresident d'AFATE, que
han agraït el gest solidari
de l'artista i han ofert tot el
seu  suport a l'acte. 

Tant l’alcalde com el president de l’Associació s’han felicitat pel conveni

Godall es prepara per a la 8ª Fira

de l’Oli i l’Espàrrec
Els propers dies 11, 12 i 13
de Març se celebrarà la 8ª
Fira de l'Oli i l'Espàrrec de
Godall. Totes les activitats
pensades per a aquesta edi-
ció és duran a terme als
locals i plaça de la
Cooperativa,  dins la pobla-
ció. La Cooperativa l’any
2003 va posar en marxa,
amb molt d’esforç de tots
els socis (100), un nou molí
d’oli,  situat  al  Camí  Vell
d’Amposta,  s/n,  amb  un
procés  de  recepció,  moltu-
ració, emmagatzematge i
envasat més modern, que té
com a resultat una major
qualitat del producte final
“l'oli d'oliva”, en les seves
dues varietats “Oli d'Oliva
Verge” i “Oli d'Oliva Verge
Extra” i ara “Oli d'Oliva Verge

Extra DOP”, sempre de
Collita Propia. Actualment es
recull una mitjana de 1.500
tn/campanya d’olives bàsica-
ment del propi terme
tn/campanya d’olives bàsica-
ment del propi terme munici-
pal i dels confortants sent
les varietats més implanta-
des en la zona d’influència la
Morruda 40%, la Sevillenca
40% i la Farga 20%.  Amb
una mitjana de 500 tn/cam-
panya d’oli i 70.000 lts.
envasats. 
L'oli Verge envasat es
comercialitza amb el nom
“Molí Clapises”.  En envasos
PET, d' 1, 2 i 5 litres, i l_Oli
Verge-Extra, en envasos, de
2 i 5 lts., també en botelles
de vidre de 0,750 cc. i
0,500 cc.

Fa gairebé dues setmanes
que va tancar la XVI Fira de
l'Oli de les Terres de l'Ebre
de Jesús, el passat diumen-
ge 27 de Febrer, però enca-
ra és tema de conversa en
moltes tertúlies. Ja que
enguany el certamen va
estar, de nou, marcat per
una gran presència de públic
i per una destacada activitat
comercial i festiva al voltant
de l'oli d'oliva. Pere
Panisello, alcalde president
de l'EMD de Jesús, no ama-
gava la satisfacció general
del comitè organitzador, i
comentava que “malgrat la
difícil situació econòmica
que estem vivint la fira en
aquesta setzena edició ha
mantigut l'esperit de les
anteriors edicions, un com-
pendi d'activitats de tot tipus
relacionades amb el món de
l'agricultura i de l'oli d'oliva
en especial”. Entre els actes

més participatius d'enguany
s'ha comptat la Trobada de
Grallers i Doçainers dels
Països Catalans i la festa
organitzada al voltant del
cant improvisat. En aquesta
edició, a l’igual que en anys
anteriors, hi ha hagut molts
premiats com l’Agrícola del
Camp de Santa Bàrbara
amb l'Iberolei va guanyar el
Premi Especial al Millor Oli
del XXVII Concurs al Tast dels
Olis de les Terres de l’Ebre.
En el capítol de concursos
destacar la gran participació
de gent jove al d'allioli juvenil,
el concurs d'allioli; el con-
curs de plegadores d'olives
amb ungles i com és tradi-
cional, es va tornar a cele-
brar el sorteig entre els visi-
tants a la fira del seu pes en
litres d'oli. El premi va ser
per a Jordi Gil de Palamós
que va donar a la bàscula un
pes de cent quilos.

La Fira de l’Oli de Jesús, un referent

El conveni renova la col·labo-
ració entre les dos entitats,
s'adapta a les necessitats
actuals de l'associació i defi-
neix els drets i deures de
cadascuna de les dues
parts. Un dels punts més
importants del conveni és
l'ampliació fins a  50 anys
del  termini  de  cessió  d'ús
de  l'edifici  de  la germandat
que actualment dóna un
important servei al teixit
associatiu del municipi.
L'acte de signatura del con-
veni ha estat presidit per
l'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, i pel president
de l'Associació Cultural,
Recreativa i Agrícola de la
Ribera  de  la  Cava,
Salvador  Bertomeu.
Bertomeu  ha  destacat  la
importància d'aquest conve-
ni ja que estableix un nou
marc de relacions entre les
dos  entitats  i  ha  explicat

que “és un  reconeixement
als nostres avantpassats”
que van fundar i tirar enda-
vant la Germandat. L'Alcalde
s'ha felicitat també pel con-
veni ja que creu donarà una
millor resposta a totes les
activitats que es fan actual-
ment a l'edifici de la
Germandat i perquè suposa
una “important millora” per a
l'Associació la Ribera de La
Cava i també per als ciuta-
dans que en puguin fer ús.
L'edifici de la Germandat
Sindical de Pagesos ha estat

rehabilitat recentment per

l'Escola Taller “lo Sindicat”
de Deltebre. Les obres han
consistit en la rehabilitació
interior de l'edifici antic de la
Germandat, amb l'adequació
dels despatxos que ocupen
les entitats, el recanvi de por-

tes i finestres, l'adaptació de

la instal·lació elèctrica a l'ac-
tual normativa d'edificis
públics, la construcció d'uns
nous  serveis  adaptats  per
a  persones  amb  mobilitat
reduïda  i  la instal·lació d'un
ascensor.

L’Ajuntament de Deltebre i l’Associació Cultural, Recreativa
i Agrícola de la Cava signen 50 anys més de col·laboració

L'Ajuntament de
Deltebre i l'Associació
Cultural, Recreativa i
Agrícola de la Ribera de
la Cava van signar ahir
un nou conveni de ces-
sió d'ús de l'edifici de la
Germandat Sindical de
Pagesos, un dels edificis
més emblemàtics de la
població. 

REDACCIO

En aquest conveni s’estableix una ampliació
fins a 50 anys del termini de cessió d’ús de

l’edifici de la germandat

Signatura del conveni.
cedida

Rovira presenta el seu nou disc ZOCO

amb un concert benèfic
L’artista camarlenc presentarà el seu nou treball el proper 24 de març al Pedrell i

els beneficis dels donatius de es entrades s’entregaran a AFATE

El COMEBE estrena un nou
apartat de subscripció a la
pàgina web (www.batallae-
bre.org) amb l'objectiu d'afa-
vorir el seguiment de les acti-
vitats programades i poten-
ciar el coneixement dels
Espais de la Batalla de l'Ebre.
Gairebé un any després d'ha-
ver posat en funcionament el
“facebook” dels Espais de la
Batalla de l'Ebre, el COMEBE
fa un pas més en la seva
aposta per consolidar la
presència a les xarxes socials
amb l'estrena d'un nou apar-
tat de subscripció al seu lloc
web: “e-butlletí”. En aquest
nou apartat, els usuaris
podran visualitzar tot l'històric
d'actes realitzats, a més de
poder-s'hi subscriure per a

rebre tota la informació vincu-
lada al projecte i fer el segui-
ment de les activitats progra-
mades. D'aquesta manera, el
Consorci posa a l'abast de
totes les persones interessa-
des una eina de subscripció
digital que permetrà afavorir
una millor interacció amb els
seus usuaris, alhora que se'n
potencia la participació i el
seu coneixement. A més a
més, també s'hi han incorpo-
rat enllaços que interrelacio-
nen les xarxes socials i la
pàgina web a fi d'incrementar
el nombre de visites, i possibi-
litar l'accés a continguts 2.0
com ara: vídeos, fotografies i
notícies relacionades amb el
context històric de la Guerra
Civil espanyola.

Espais de la batalla de l’Ebre 2.0
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Jordi Fabregat, tècnic de
l’Amposta, del darrer partit
al camp del Cornellà, un
dels primers classificats,
deia que «ens hem de que-
dar amb el positiu. Vam re-
bre el gol en el temps afe-

git, dins del reglament, en
un partit en què vam jugar
de tu a tu al Cornellà i en el
que penso que, pel futbol
combinatiu que vam fer,

vam merèixer la victòria. No
obstant, nos serveix de res
lamentar-nos».

Fabregat, del proper par-
tit contra el Vilanova, co-

menta que «no és encara
trascendent però si que vi-
tal, contra un rival directe.
Hem de comprovar si som
capaços de mantenir la línia
de joc de diumenge passat i
de jornades anteriors en les
que havíem guanyat. Vull
pensar que l’equip sabrà
fer-ho i que mantindrà
aquesta línia de joc que. Si
és així podem aconseguir
la victòria i, a més, engres-
car a una afició que sempre
ha estat abocada i que diu-
menge hem de crear-li l’esti-
mul, amb bon joc, perquè
torni a donar-nos suport en
una confrontació que és
molt important. Penso que
si som capaços de conser-
var la línia esmentada, ho ti-
rarem endavant. Estic con-
vençut».

Becerra, Moha, Cesc i Os-
car Benet són baixa. Ge-

rard, Gustavo, Miguel i Marc
Vernet arroseguen moles-
ties.

L’Amposta és dissetè. El
Vilanova, setzè.

D’altra banda, dir que l’As-
có va perdre al camp de la
Muntanyesa (1-0) en un duel
en el que va vendre molt ca-
ra la derrota perquè va sa-
ber adaptar-s’hi. Un gol de
Villegas a darrera hora va
suposar la victòria dels de
Miki Carrillo. 
L’Ascó, en zona de descens
i amb la permanència lluny,
rebrà diumenge el Castell-
defels (12 h).  

«Un partit vital»

No va ser just. El Cor-
nellà va empatar el par-
tit contra l’Amposta en
temps afegit (1-1). Un
resultat que, d’entrada,
s’hagués signat però
que, tal com va anar el
partit, va deixar un mal
cos a l’equip ampostí.
S’haurà de seguir llui-
tant, però la imatge, el
bon joc, permeten estar
il.lusionats.

TERCERA DIVISIÓ

Diumenge (17 h), s’ha de fer pinya perquè l’Amposta s’hi juga molt, contra un rival directe

M.V.

La Rapitenca juga contra-
rellotge. La distància amb la
zona d’ascens, després de la
derrota a casa de la jornada
anterior, va complicar la si-
tuació dels rapitencs. Per
això visitaven la capital de l’A-
noia amb l’obligació de guan-
yar, contra un rival directe
que també s’ho jugava tot. I
van fer-ho.

Va ser la resposta d’un
equip que té fusta i que era
conscient que el partit de diu-

menge passat era el de la
temporada per tal de mante-
nir opcions.

Dos gols de Callarisa, el ju-
gador senienc que ha explo-
tat i que ja està entre els pri-
mers de la taula de
golejadors (vegeu plana 17),
van valdre, juntament amb
l’aplicació de tot l’equip, una
victòria que dóna vida. Tot
està complicat però poden
haver-hi esperances. No es
pot fallar en cap partit. I, a

més, a esperar. El proper,
diumenge contra el Blanes,
un dels cuers (12 h). 

El partit de la temporada
La Rapitenca no podia fallar a Igualada i va vèncer (0-2)

PRIMERA CATALANA. GOLS DE CALLARISA

El Tortosa va empatar diu-
menge passat davant el Rubí
(0-0), en una confrontació
que «va ser intensa, similar a
la del dia del Vic, però sense
gols», deia el tècnic Carlos
Blanch. Els barcelonins van
empènyer al primer temps
quan van disposar de diver-
ses oportunitats. Però el
Tortosa va anar de menys a
més i a la  represa també va
gaudir de les seues. La juga-
da clau, però, fou un penal
ben provocat però que no va
ser-ho, que Povill va aturar.

L’empat, després d’aquesta
jugada, es pot considerar
com a positiu i més tenint en
compte l’entitat del rival que
s’hi jugava les darreres
opcions de poder acostar-se
a la zona d’ascens. Permet al
Tortosa seguir sumant. La
situació continua sent difícil
però de moment hi ha
marge. I confiança. 
No obstant, la situació no és
gaire alentadora pel partit de
diumenge a Santa Coloma.
Fontanet, Alex Clua i Maikel
són baixa per sanció. A

Josué l’operen avui. David i
Borrull, a l’espera dels resul-
tats de les ecografies, és
complicat que puguin jugar.
Cristian té una faringitis i
Marc Alegre, la grip. Roda i
Marc, lesionats, també són
baixa. 
«Queden jugadors a la planti-
lla i, a més, tenim un juvenil
darrera. Està clar que són
moltes dificultats juntes però
poden passar i hem de saber
afrontar-les», deia el tècnic
del Club Deportiu Tortosa,
Carlos Blanch. 

El Tortosa podria tenir fins a deu baixes
Pel partit de diumenge al camp de la Gramenet B (18 h)

PRIMERA CATALANA

El partit de diumenge és el de la unió. L’afició s’ha d’abocar amb l’equip.
EBRESPORTIU

Santi Palanca, tècnic de la Rapitenca.
ME

El dissabte passat ens va dei-
xar, als 82 anys, Enrique Viñas
president del CD Tortosa
durant set temporades (86-
93). Per aquest motiu, diu-
menge abans del partit contra
el Rubí, va fer-se un emotiu
minut de silenci.  L’equip roig-
iblanc, en aquells anys, va
viure dos ascensos a Tercera
divisió i, enmig, un descens.
Però va assolir, amb Juanjo
Rovira a la banqueta, mante-
nir-se tres anys seguits a
Tercera, un fet que no s’acon-
seguia des de principis dels

setanta. Durant aquells anys,
a l’estadi de Tortosa, va jugar-
se un partit internacional ofi-
cial entre els combinats sub-
18 d’Espanya i de Luxemburg.
També va col.locar-se l’anhela-
da tribuna a la graderia. En la
seua presidència, ja va escriu-
re el primer llibre de la història
de l’entitat. Fou l’any 92, al
setembre, quan va presentar-
lo. A partir d’aquí, una vegada
va deixar el club (un infart
sofert al camp del Rubí va ser
el primer avís), va dedicar-se a
la investigació i al treball de

recerca. Va fer el llibre de la
història del Catalònia, el de la
del Velòdrom de Tortosa i, a
més, va descobrir que el CD
Tortosa ja tenia vida l’any
1909 i, per tant, va poder
celebrar el centenari. Al
desembre va presentar «100
anys de futbol a Tortosa», tre-
ball que es pot seguir en ver-
sió digital. Fou el darrer.
A tot això s’ha de sumar els
anys de professió. Una perso-
na propera i que no va passar
desapercebuda (més informa-
ció a la plana 20). 

Ens ha deixat Enrique Viñas
Fou president del CD Tortosa durant set anys i autor de quatre llibres

ALS 82 ANYS

La Rapitenca juga
contrarellotge, però torna

a tenir esperança. Està a
vuit punts de la zona

d’ascens. Diumenge ha de
vèncer el Blanes.

No es pot fallar

Va cedir als darrers minuts
al camp de la Muntanyesa
(1-0) i diumenge rebrà el

Castelldefels.

FC Ascó

En alguna ocasió, les
darreres setmanes, ha-
via pensat que em po-
dria arribar a succeir el
que em passa avui. El
dia ha arribat.

He hagut de fer una
noticia per recordar que
ens ha deixat una per-
sona que va fer molt i
que va dedicar anys de
la seua vida per a l’es-
port ebrenc. Com a pre-
sident del CD Tortosa i,
posteriorment, com a
historiador amb els
seus llibres i els treballs
que efectuava en el set-
manari MINUT 91 a tra-
vés dels quals ens va
acostar la història dels
clubs de les Terres de
l’Ebre.

Ha arribat el dia. Es la
noticia més dolorosa
per a mi. Però també la
que faig amb més or-
gull. I amb molt de sen-
timent. Aquesta perso-
na, a més de tot el que
he esmentat, és el meu
pare. El meu referent i
el meu mestre, en tots
els àmbits.

Són moments compli-
cats que, per tots els
que ja els heu passat,
en sabeu de la seua di-
mensió. 

Només em resta
agrair-vos tot el suport i
les respostes trobades
en aquests dies. 

Aprofito el privilegi
que tinc per donar les
gràcies des d’aquí. 

El que he comprovat
és que les bones mane-
res i la proximitat tenen
resò. 

Per això, he de seguir
igual, en la mateixa lí-
nia. Gràcies a tots.

Gràcies

L’opinió de Michel
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El partit Tivenys-Benissanet (1-0) va tenir un final amb alguns en-
frontaments entre jugadors: «no va passar res més. Tal com es
veu a les imatges de la televisió, el partit, tot i que van existir de-
cisions arbitrals que ens van perjudicar com dos penals que no
ens van xiular a favor, fou correcte», deia Guiu, tècnic del Benis-
sanet. Però, segons Guiu, «ara veiem que a Sancho li han caigut
quatre partits, 2 a Kiko i hi ha tres jugadors amb un de sanció. No
ho entenem. Es exagerat. A més, el criteri no es pot admetre per-
què els enfrontaments van ser entre jugadors de tots dos equips
i no n’hi ha cap del Tivenys sancionat. La veritat és que des de fa
unes temporades veig un tracte desigual amb equips de la Terra
Alta i de la Ribera i és com si hi hagués una mà negra darrera de
tot això. I no sóc l’únic que ho veu així». 

El Benissanet té nou jugadors sancionats:
«hi ha una mà negra»

TERCERA REGIONAL

El proper dia 15 de març, dimarts, a les 20.30h a l'hotel Co-
rona de Tortosa, tindrà lloc l'acte de presentació als clubs de
les Terres de l'Ebre de la candidatura d'Andreu Subies a la Fe-
deració Catalana de Futbol. Aquest acte comptarà amb la
presència del candidat que tindrà com a representants al te-
rritori; Joaquim del Pino i Tomas José. 
Andreu Subies, vicepresident de la FCF fins fa uns mesos,
fou president del Benavent i a l’estiu passat va intervenir en la
fusió entre el club lleidatà i la JE Ascó Escola de Futbol, un fet
que va propiciar el debut de l’entitat de la Ribera a la Tercera
divisió. Els clubs de les Terres de l’Ebre tenen l’ocasió d’es-
coltar-lo el proper dimarts, a Tortosa, en la presentació de la
candidatura.

Candidatura d’Andreu Subies, presentació
dimarts a l’Hotel Corona (20.30 h)

ACTUALITAT

El Remolins-Bítem va arri-
bar a l’aturada del cap de
setmana passat després de
perdre per 1-0 al camp del
Reddis. Va millorar la imat-
ge del partit anterior però
no va poder trencar la ratxa
negativa de resultats (1
punt 12). Diumenge vinent
(17 h) rebrà el Cervera,
equip immers també en la
lluita per les primeres cinc
places (ascens).
Hi ha vuit conjunts (del ter-

cer a l’onzè) separats per
set punts. Entre aquests,
Remolins-Bítem i Cervera.
Per tant, el partit de diu-
menge és clau. I ho és per-
què els de Nacho es puguin
retrobar amb ells mateixos
i, a la vegada, puguin man-
tenir, amb una victòria,  viva
la flama per lluitar per un
motiu important en la recta
final del campionat. S’ha de
buscar el triomf contra el
Cervera i després pensar

en el Tourmalet que s’avei-
na amb la visita al Pubilla
Cases, el duel a Bítem amb
el Torreforta i el derbi a
Roquetes abans de rebre el
Júpiter. S’ha d’anar partit a
partit però perquè els
esmentats tinguin tras-
cendència, s’ha de guanyar
el Cervera, un rival que es
presenta amb la mateixa
intenció.
Per tant, confrontació
important diumenge a

Bítem en la que hi ha en joc
més que tres punts i és que
l’equip de Nacho té ganes
de recuperar-se en tots els
ambits.
El Roquetenc, per la seua
part, visitarà diumenge al
matí el camp del Júpiter, un
conjunt que, com el
Cervera i el Remolins-
Bítem, buscarà refer-se i
seguir enganxat a les
opcions d’ascens que hi ha
en aquesta temporada amb
motiu de la reestructuració.
Els de Camarero acudeixen
al partit amb voluntat de
seguir sent competitius i de
millorar els resultats en una
campanya atípica en la que
segueixen immersos en la
part baixa de la taula.

Torna la competició i el Remolins-Bítem ha
reaccionar en el moment oportú per fer-ho
El Roquetenc visitarà el Júpiter, diumenge (12 h)

PREFERENT. DIUMENGE (17 H)

Només set jornades ha estat
J. Fernando Mora al capda-
vant del Camp Clar. Després
que Isaac Fernandez ho dei-
xés per discrepances amb la
directiva, el tècnic de
Torredembarra va agafar-ho
il.lusionat. Però els problemes
interns i no haver-se adaptat a
bona part del vestidor (o al
revès) han estat el detonant.
«Ni m’ha trucat el president.

M’ho va comunicar un directiu.
La veritat és que no ho
entenc», deia el tècnic al por-
tal icompeticion. Eloi Martínez
se’n fa càrrec de l’equip. Amb
aquest enrenou, el líder rebrà
demà a l’Ampolla, equip que,
amb coratge i entrega, està
lluitant per fugir de les places
complicades per possible s
compensacions. En aquest
sentit, el Gandesa també

afronta una final. Serà contra
el CD la Cava, equip que estre-
narà tècnic. El directiu, exen-
trenador i exjugador del club,
Oscar Martín, agafa, de
moment i fins que pugui tro-
bar-se un nou tècnic, l’equip.
La Sénia i Ulldecona tindran el
darrer cartuxt per disposar
d’opcions de permanència,
contra la Canonja (demà, a
casa) i al camp del Cambrils

Unió. Noves derrotes els allun-
yarien ja de la salvació. I als
cambrilencs, en canvi, els
acostaria a la possibilitat de
permanència. L’Alcanar (dotze
jornades sense perdre) bus-
carà continuar la ratxa i batre
rècords amb un nou triomf,
davant el Cambrils en un partit
atractiu. I així seguir amb
opcions de tot. També és el
cas del Jesús i Maria que
intentarà refer-se davant el
Salou i seguir vigilant de prop
el Camp Clar i el Valls. A la
Santa Creu, derbi entre els
locals i l’Aldeana. 

Setmana de canvis
J. Fernando Mora fou destituït com a tècnic del Camp Clar

PRIMERA REGIONAL. OSCAR MARTIN AGAFA, EVENTUALMENT, EL CD LA CAVA

Torna la competició a la
Segona regional i el líder
Olímpic, després d’haver fet
un gran pas a Maella guan-
yant el Batea, rebrà a casa al
filial de l’Alcanar, penúltim. 
El Pinell, en ratxa històrica, va
aprofitar la jornada de des-
cans per fer una trobada tota
la seua plantilla i compartir un
dinar. Es una bona forma de
fomentar les bones relacions

i l’ambient que hi ha a l’equip.
Els pinellans afronten diumen-
ge un derbi, contra l’Horta. Un
gran partit perquè, a més de
la rivalitat, els dos equips arri-
ben en un bon moment. El
Pinell porta vuit victòries
seguides i no ha perdut en els
darrers dotze partits (34
punts de 36). L’Horta tampoc
ho ha fet en els darrers vuit. 
L’Ametlla, molest amb els

darrers arbitratges, desitja
recuperar la dinàmica de
victòries després de dos
empats, contra un Móra la
Nova que ha perdut pistona-
da en les darreres setmanes.
El Vilalba, quart, rebrà un
Camarles que necessita reac-
cionar per no comprometre’s
a la taula. El Corbera, cinquè,
va al camp d’un Perelló que
necessita seguir guanyant

per allunyar-se de la part deli-
cada de la classificació. El
Deltebre voldrà retrobar-se
contra un Benifallet amb
urgències per les compensa-
cions. I en aquest sentit
també s’hi poden trobar
l’Amposta i el S. Bàrbara i el
Batea, que juga a
Masdenverge, cuer.
Roquetenc-Flix, una final per
tenir opcions de salvació.

El Pinell buscarà la novena
Els de Lizaso, segons, rebran un Horta emergent, en el derbi

SEGONA REGIONAL

El líder l’Olímpic rebrà
el filial de l’Alcanar

9 punts d’avantatge

La dita de que a un entrenador
victòria assegurada es compleix
gran part de les vegades però
en un estudi fet de deu tempo-
rades de cent equips, que can-
vien a la jornana dotze un
entrenador, els punts de promig
són els mateixos. Clar, és més
fàcil fer fora a un que no pas a
una plantilla completa. La direc-
tiva sempre vol guanyar i cada
membre veu el futbol a la seua manera. Ja sé sap
que en un partit els 100.000 espectadors ho veuen
d’una forma diferent. Fa una setmana van destituir a
Robert Cantó, de la Cava, per no haver complert les
expectatives amb l’equip que només ha guanyat dos
partits al seu terreny, i, malgrat els reforços, no està
a les primeres places. Ara la realitat és que es desti-
tueix a un entrenador quan la Cava no aspira a l’as-
cens i gairebé té assegurada la permanència. A més,
en les darreres sis jornades només havia perdut un
partit. No s’entèn. Potser pesa el fet que el Jesús i
Maria està per sobre d’ells, amb Pier a les seus files.
El Jesús i Maria té una filosofia de futbol base, des
de fa anys. La Cava construeix el seu projecte
il.lusionant cada any. 
Va ser justa la destitució de Del Bosque? La de
Pelegrini? Van batre rècords de copes i de punts.
Doncs no. Van ser cessats. Aquesta setmana va
tocar-li a Robert Cantó. La passada campanya a
Teixidó, a la Rapitenca, el mister que va salvar-la del
descens. I en el moment de la destitució, la
Rapitenca no estava en la zona delicada de la taula.
No obstant, fou destituït. El vestidor o la directiva van
poder amb ell i el nou entrenador no solament va
complicar les posicions de l’equip sino que finalment
va baixar. Fa tres temporades, Ramon Coch va sal-
var del descens al Tortosa i ell volia continuar però no
fou renovat. Un cas similar al d’Albert Viñas, fa poc
més d’un any. Pel Tortosa han passat molts entrena-
dors en les últimes campanyes: Xavi Cid, Isaac
Fernandez, Carlos Alós, Ramon Coch, Albert Viñas,
Sergi Domènech i ara Carlos Blanch. Set en sis tem-
porades. Així no es pot fer un equip de futur canviant
d’entrenador en cada temporada. Es com si cada any
es canvia el director general d’una empresa. Mai
navegaria pel bon camí. En qualsevol cas, en l’actua-
litat, s’han modificat els plantejaments, buscant tre-
ballar en una mateixa línia. 
Un equip de futbol és una emoció. Quan va mala-
ment sempre es carrega el gat mort al mateix. Però
això no té molt de sentit comú i la dada és que aques-
ta temporada, a la Segona i a la Tercera regional, d’a-
questes terres, ha estat de les campanyes amb
menys destitucions. Per què? Doncs molt senzill. La
situació econòmica no està per a fitxar un nou mister
que pot agreujar les despeses. Com poden compro-
var, quan hi ha crisi econòmica, hi ha sentit comú. 
Hi ha un cas curiós per veure el treball d’un entrena-
dor. La campanya passada, Van Gal fou gairebé des-
tituït a la meitat de la temporada. Els jugadors ale-
mans, que són molt disciplinats, acceptaven les
seues ordrens però no entenien la seua filosofia. I és
que el mètode Van Gal triga mig any a fer funcionar
un equip. Els jugadors van donar suport a l’entrena-
dor quan es van assabentar de que anava a ser des-
tituït. La seua metodologia era que els jugadors
juguessin amb el cor i no amb el cap. Va costar però
els resultats van arribar. Van Gal fou finalista de la
Champions i va guanyar la lliga alemana. Es qüestió
de paciència i mètodes. Un entrenador no pot acon-
seguir els èxits i objectius en mitja temporada. Les
directives no tenen paciència. Solament volen resul-
tats. Injusta destitució de Robert Cantó i d’altres
entrenadors que cada any són acomiadats a la lleu-
gera. El món del futbol és surrealista. Aquesta setma-
na en Camp Clar fou cessat José F. Mora. Feia vuit
jornades que hi estava després que Isaac Fernandez
va deixar l’equip per discrepances amb la directiva.
Un equip que era i és el líder. Els dos entrenadores
ja no estan amb l’equip.

Es just destituir a un entrenador?
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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Una victòria que, tal com
va anar el partit, fou molt
meritòria perquè va
necessitar molta intensitat
i encert. D’aquesta forma,
tot i que amb un partit
més, les ampostines
pugen fins la segona
plaça.
Handbol Amposta: Galvez,
Botica (5), Alonso,
Domingo, Ciurea (4),
Frnova (3), Simon (4).

Chiriev (3), Palmer,
Ungureanu (4), Uliaque i
Garcia
D’altra banda, pel que res-
pecte el cadet, cal dir que
va disputar un partit de
tràmit contra el
Palautordera a qui va
guanyar per 27 gols de
diferència (50-23).
Malgrat no realitzar un
bon partit, l'Amposta va
demostrar una clara supe-
rioritat tècnica que no va
deixar lloc per a la sorpre-
sa. La millor jugadora del

partit va ser Sílvia Toscas,
que va anotar 10 gols i va
dirigir de forma magistral
a tot l'equip des de la posi-
ció de central.
Amb aquesta victòria l'e-
quip del Montsià segueix
mantenint la segona posi-
ció fregant ia la classifica-
ció per a la fase final del
campionat. 
Naomi (9 aturades), Judit
(7), Sílvia (10) , Paula R
(9), Núria (4), Cedelyn (2),
Andrea (5), Joana (8) i
Alma (4).

Amposta: a la recerca
del líder Lleida

El Club Handbol Am-
posta Lagrama va vèn-
cer a la pista de l’Ade-
sal per 23-24 en un
partit que va ser molt
igualat en el primer
temps quan les ebren-
ques van tenir moltes
dificultats per poder su-
perar el treball del ri-
val. De fet, no va ser
fins els darrers minuts
del duel quan les juga-
dores de Marc Fornós
van poder decanter el
partit al seu favor.

HANDBOL

Va vèncer a la pista de l’Adesal (23-24)

M.V.

LHandbol Tortosa
Hidrocanal va vèn-
cer el BM La Roca (25-24)
en un partitmolt intens. Tot i
les importants baixes que
pateix, l'equip tortosí va
mostrar gran seriositat i dis-
ciplina en l'atac, atenent els
canvis tàctics dirigits des de
la banda amb una bona con-
centració i amb un dels
millors partits defensiva-
ment parlant, destacant la
conjunció en el joc  i l'espe-
rit de sacrifici individual de
les jugadores que va perme-
tre un destacat treball de
grup.  
Aquest resultat ajustat no
reflecteix el joc que van des-
plegar les tortosines, que a
manca de quatre minuts del
final i amb un avantatge de
4 gols van ser frenades per

dues errades arbitrals con-
secutives que van castigar
en excés les jugadores
locals en deixar-ne només
quatre a la pista.
Tal com està la classificació
i els pocs partit que queden
per al final caldria esperar
una millor actuació de la
parella arbitral. 
Malauradament els àrbitres
van tornar a ser massa pro-
tagonistes.
Alineació:  Rebeca Troncho a
la porteria; Núria Albacar,
Paula Alcaide, Mireia Andreu,
Jenny Cornejo, Anna
Fernández,  Aida Rieres,
Judith Toro, Patri Úbeda, Noel
Uriarte i Maria Valldepérez. 
El proper partit, clau com tots
els que queden en la primera
fase, serà a la pista del
Valldoreix.

Desacord amb l’arbitratge
HANDBOL TORTOSA

Jornada tècnica de futbol

Actualitat

El sènior masculí va
perdre (3-2) a Sant
Pere i Sant Pau en un
partit  irregular part
part dels dos equips
tal com demostren
els sets (25-14, 14-
25, 25-12, 21-25 i
13-15).
D’altra banda, el
sènior femení, una
setmana més, no va
fallar. Aquesta setma-
na es desplaçaven al
camp del Martorell on
van guanyar per un
contundent 0-3 amb
parcials (24-26, 10-
25, 21-25).
I per últim, el juvenil
també es desplaçava
al camp d'un potentís-
sim F.C.Barcelona on
va perdre per 0-3
amb parcials (25-19,
25-23 i 25-14).
Aquesta pròxima jor-
nada, el sènior mas-
culí rep al C.V.Sant
Just dissabte per la
tarda, al pavelló
poliesportiu. 
El sènior femení es
torna a desplaçar, en
aquesta ocasió a la
pista de la Vall
d'Hebron.
I el juvenil fins el cap
de setmana del 20 de
març no torna a tenir
competició.

El sènior femeni
no perdona

Volei

L'Ajuntament de Tortosa ha presentat l'Àrea Ciclista,
un nou equipament pensat per a ús exclusiu de la bici-
cleta en les modalitats de carretera, BMX i trial, que
també incorpora un recorregut escolar. Les
instal·lacions s'han construït a la zona esportiva de
Vinallop i es presentaran al públic el proper diumenge,
en el marc d'una jornada de portes obertes. L'Àrea
Ciclista és un espai únic en les seves característiques
a Catalunya que gestionarà la Penya Ciclista Baix Ebre,
d'acord al conveni signat amb l'Ajuntament de Tortosa,
i que compta amb el suport de la Federació Catalana
de Ciclisme. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que ha
presentat el nou equipament, ha avançat que el proper
pas és que aquestes instal·lacions siguin reconegudes
com a Centre de Tecnificació Ciclista. 

Tortosa estrena nova Àrea Ciclista

El passat dimecres, dia 9 de març, va tenir lloc a l’Hotel Corona de Tortosa una jornada tècnica de futbol.
Aquesta jornada es va iniciar amb un pròleg a càrrec de Juanjo Rovira, Director de MICFootball.
Posteriorment va haver-hi una presentació-demostració de la campanya ‘Salvar un Corazón’, amb la ponència
de Elena Vazquez (Vimetecsa). 
Acte seguit es va oferir 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), es va informar de la
importància del manteniment de la gespa artificial per a la prevenció de les lesions esportives. La jornada
fou dirigida a tècnics, directius, alcaldes i regidors. Van assistir unes cent persones i la valoració final fou
positiva per tota la informació rebuda. Una jornada enriquidora i que va ser una eina i una referència pels
temes tractats. 
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Ametlla-Móra la Nova (16 h)
Roquetenc-Flix (16.30 h)

diumenge
Deltebre-Benifallet (16 h)

Pinell-Horta (16.30 h)
Vilalba-Camarles (16.30 h)

Amposta-S. Bàrbara (19.15 h)
Olimpic-Alcanar (16.30 h)

Masdenverge-Batea (16.30 h)
Perelló-Corbera (16.30 h)

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 
Dissabte

Jesús i Maria-Godall (16.30 h)
Campredó-la Cava (17 h)

Rem. Bítem-Aldeana (16.30 h)
Diumenge

Sant Jaume-Tivissa (16 h)
Ginestar-Atlas (16.30 h)

Torre Espanyol-Arnes (16.30 h)
Benissanet-la Galera (16 h)

Catalònia-Tivenys (17 h)
Rasquera-Ulldecona (16.30 h)

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 
dissabte

la Sénia-Canonja (16 h)
Cambrils U-Ulldecona (18.30 h)
Torredembarra-Nàstic (16.30 h)

C. Clar-Ampolla (17 h)
diumenge

Valls-Calafell (16.30 h)
Jesús i Maria-Salou (16.30 h)

Alcanar-Cambrils (16.30 h)
Catalònia-Aldeana (16 h)
Gandesa-la Cava (16.30 h)

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 
Júpiter-Roquetenc (diu 12 h)

Mollerussa-Torreforta

St. Ildefons-Pub. Cases

Rem. Bítem-Cervera (diu 17 h)

Alcarràs-Reddis 

Vista Alegre-Barceloneta

Morell-Viladecans

Catllar-Cerdanyola

Marianao-Organyà

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

Una acció d’un partit de regional, d’aquesta temporada.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El cap de setmana vinent
torna la competició a les

categories regionals
després del descans 

del passat.

A tornar-hi
PRÒXIMA JORNADA  

Amposta-Vilanova (diu 17 h)
Prat-Balaguer
Gavà-Terrassa
Masnou-Premià

Palamós-Pobla Mafumet
Llagostera-Europa
Vilafranca-Espanyol
Reus-Muntanyesa

Ascó-Castelldefels (diu 12 h)
Manlleu-Cornellà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 28 16 4 8 40 28 52
2. Muntanyesa 28 15 6 7 31 23 51
3. Reus 28 12 10 6 40 21 46
4. Europa 28 13 7 8 41 30 46
5. Pobla Mafumet 28 13 7 8 35 25 46
6. Cornellà 28 13 6 9 43 29 45
7. Manlleu 28 10 13 5 38 28 43
8. Vilafranca 28 12 6 10 39 38 42
9. Prat 28 10 11 7 36 31 41
10. Espanyol 28 11 7 10 44 27 40
11. Castelldefels 28 10 9 9 27 26 39
12. Gavà 28 8 10 10 32 37 34
13. Terrassa 28 7 12 9 36 36 33
14. Palamós 28 8 9 11 26 30 33
15. Balaguer 28 8 9 11 33 41 33
16. Vilanova 28 7 11 10 30 35 32
17. Amposta 28 9 4 15 30 50 31
18. Masnou 28 7 8 13 35 45 29
19. Ascó 28 4 9 15 18 47 21
20. Premià 28 3 10 15 16 43 19

Tercera divisió RESULTATS
28a jornada, Tercera divisió

Vilanova-Prat 3-0
Terrassa-Masnou 2-2
Premià-Palamós 0-2
Pobla M.-Llagostera 3-0
Europa-Vilafranca 5-1
Espanyol-Reus 0-1
Muntanyesa-Ascó 1-0
Castelldefels-Manlleu 1-1
Cornellà-Amposta 1-1
Balaguer-Gavà 0-2

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-S. Cristobal
Guíxols-Ol. Can Fatjó

Vic-Olesa
Poble Sec-Igualada

Rapitenca-Blanes (diu 12 h)
Olot-Sants

Gramanet-Tortosa (diu 18 h)
Rubí-Iberiana

Santfeliuenc-Vilassar
Montcada-Peralada

RESULTATS
26a jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Guíxols 1-0

Ol. Can Fatjó-Vic 1-1

Blanes-Olot 1-2

Sants-Gramenet 0-1

Iberiana-Santfeliuenc 1-1

Vilassar-Montcada 2-0

Olesa-Poble Sec 4-1

Igualada-Rapitenca 0-2

Tortosa-Rubí 0-0

Peralada-Tàrrega 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 26 51 25 55

2. Olot 26 48 24 53

3. Tàrrega 26 58 26 51

4. Rapitenca 26 52 31 43

5. Vilassar 26 40 29 42

6. Peralada 26 46 33 41

7. Rubí 26 33 28 41

8. Igualada 26 44 39 40

9. Ol. Can Fatjó 26 36 38 36

10. Santfeliuenc 26 39 37 34

11. Olesa 26 35 33 34

12. Iberiana 26 39 60 33

13. Gramenet 26 33 49 32

14. S. Cristobal 26 31 39 32

15. Guíxols 26 31 40 31

16. Montcada 26 27 41 29

17. Tortosa 26 35 42 27

18. Sants 26 24 34 26

19. Blanes 26 31 46 23

20. Poble Sec 26 18 57 9
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Golejadors ebrencs, temporada 2010/11
PICHICHIS

Aleix (Catalònia) 23 gols
Rosado (Torrede.)   22 
Oscar (Alcanar)       17
Samu (Camp Clar)   14
Roger (Gandesa)     14
Ferreres (J. I Maria)  14
Geira (J. i Maria)       13
J. Ramon (C Clar)     11
Loro (Valls)               11
Gerard (Valls)           10
Ayoub (Calafell)          9
David (C Clar)             9
Edu (Cambrils U)         8
Adrian (Salou)             8
Ivan (Ulldecona)          8
Joan Rallo (Ulldecona) 7
J Antonio (Ampolla)      7
Nico (la Cava)             7
Yassine (Ulldecona)     7
David (Calafell)            6
Eze (Cambrils)             6
Oribe (Cambrils U)       6
Narcís (la Canonja)      6
Lluís Fornes (la Cava)   6
Adrià (Alcanar)             5 
Pineda (Calafell)           5
Samu (Cambrils)          5
Bargalló (Canonja)        5
Albert (Canonja)           5
Eugeni (Catalònia)        5
Ferraz (Nàstic)              5
Toni (Alcanar)               4
Paco (Ampolla)             4
Alex (Calafell)               4
Pau (Cambrils)                4

Pau (Tivenys) 24 gols
Manel (S. Jaume) 19
Guillem (Ginestar) 17
Amado (Ulldecona) 17
Leandro (Catalònia) 14
Ivan (Sant Jaume) 14
Pitarque (J. i Maria) 12
Narcís (la Cava)         12
Marc Fibla (la Galera) 12
Bernat (la Galera)       12
Ivan (Benissanet)        11
Paquito (Campredó) 11
Robert (Godall)           11
Ramon (Tivenys)        10
Marc (Benissanet)        9
Rafel (Rasquera)          9
Diego (Ulldecona)         9
Zergui (Atlas)               8
Mourad (Atlas)             8
Omar (Campredó) 8
Marius (Godall)   8
Pau (la Galera)   8
Lluís (R. Bítem)  8
Eladi (Tivenys)  8
Jaume (Tivissa)           8
Gerard (Ulldecona) 8

PRIMERA REGIONAL

TERCERA REGIONAL

Melo (Cornellà)     15 gols
Virgili (P. Mafumet)      15
Adrian (Balaguer)        14
Dani (Manlleu)             13
Enric (Cornellà)            11
Querol (Reus)              11
Miguel (Amposta)         10
Dani (Espanyol)           10
Segalès (Europa)         10
Cebri (Europa)              9
Boris (Castell.)                8

TERCERA DIVISIO

Robert (Olot) 16 gols
Epitié (Igualada) 13
A. Accensi (Tortosa) 13
I. Parra (Rapitenca) 13
Ivan (Vilassar)         12
Pol (Peralada)         12
Sergi (Peralada)      12
Cesc (Vic)               12
Callarisa (Rapitenca) 11
Montoro (Rubí)        11

Rosemberg (Godall)  7
Nicolau (Arnes)       6
Pinxo (Ginestar)          6
Barceló (Godall)          6
Alfonso (Catalònia)      6
Titi (Rasquera)      6
Montserrat (R.Bítem) 6
Faiges (R. Bítem)  6
Joel (Sant Jaume) 6
Sergi Font (Tivissa) 6
Alonso (Ulldecona) 6
Ferran (Aldeana)         5

PRIMERA CATALANA

Ferri (Catllar)              13 gols
Ruibal (R.Bítem) 13
Jordi (Torreforta)          13
S. Ruiz (R. Bítem)        12
Blas (Reddis)             11
Alvar (Vista Alegre) 10
Bioko (Barceloneta)  9
Johny (Viladecans)       9
Manel Cazorla (Morell) 8
Valentin (Reddis)  8
Paredes (S. Ildefons)              8

REGIONAL PREFERENT

Magi (M. Nova)          24 gols
Jacob (Olímpic)          22
M.Prades (Camarles)  15
Borrell (Deltebre)        15
Agustí (Olímpic)         15
Fidel (S. Bàrbara)      15
Yalti (Vilalba)             15
Morillo (Ametlla)        12
Amadeo (Pinell)         12
Sergi (Pinell)             12
Abdul (Vilalba)           12
Archi (Perelló)            11
Nacho (Batea)             9
Bertolin (Benifallet)      9
Isaac (Horta)               9
Sam (Ametlla)             9
Tudela (Perelló)           9
Ramon (Pinell)            9
Gerard (Roquetenc)     9
Q.Cornejo (S. Bàrbara) 8
Ismail (Benifallet)          7
Adrià (Corbera)            7
Edu Llop (Corbera)       7
Souphine (Deltebre)      7
Aubanell (Horta)            7
Soriano (M. Nova)        7
Oriol (Perelló)              7
Julio (Pinell)                7
Dani (Camarles)          6
Xavi (Corbera)            6
Josep (Deltebre)         6 
Andreu (Flix)              6
Dani (Horta)               6
J. Prats (Horta)          6
Salva (Horta)              6
Quintana (Ametlla)     6
Alex (Olímpic)            6
Oscar (Vilalba)           6
Ivan (Amposta)           5
Camarero (Amposta)   5
Javi (Batea)                5
J. Vallés (Camarles)   5

SEGONA REGIONAL

Miguel Reverté, pichichi de l’Amposta, amb 10 gols.

icompeticion

CANAL TE
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

JERONI CASTELL. PRESIDENT DEL PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ULLDECONA

Des del passat diumenge
6 de març s'està repre-
sentant la Passió
d'Ulldecona, una obra
teatral encarregada de
recrear el calvari de
Jesucrist i que, en con-
cret, la d'aquest municipi
ha esdevingut un refe-
rent, per a tota
Catalunya, junt amb la
d'Olesa, Cervera i
Esperreguera. Així, que
hem decidit fer-li l'entre-
vista a Jeroni Castell,
President del Patronat de
La Passió. 
Més Ebre: Cinc pas-
sions a Catalunya:
Cervera, Esparreguera,
Olesa de Montserrat i
Ulldecona. Què té la
Passió d'Ulldecona que
la distingeixi de la resta?
Jeroni Castell:  Jo crec
que la diferencia de la
resta unes quantes
coses. La primera és
que es tracta de l'única
del sud de Catalunya,
una altra, que juntament
amb Cervera, es fa en
català i castellà i final-
ment som els únics que
fem dos textos diferents
i dos posades en escena
diferents.
ME: El Patronat de la
Passió, entitat de la que
ets actualment el presi-
dent, quants anys porta
de funcionament?
JC: 56 anys de vida i
aquesta serà la 57 tem-
porada de la Passió.
ME: Al llarg de tots
aquests anys com heu
aconseguit involucrar i
mantenir a les persones
per poder arribar fins
avui dia interpretant
aquesta representació

teatral?
JC: A la Passió la gent
s'hi involucra sola, la
majoria de gent
d'Ulldecona aposta per
la Passió i és gairebé
impossible trobar alguna
família que no hagi tingut
algun membre a l'obra.
Després hi ha gent que hi
està molts anys i d'al-
tres, algunes tempora-
des. 
ME: Com a persona que
interpretes a Jesucrist.
Com et prepares el
paper?
JC: És molt difícil expli-
car com es prepara el
paper d'un personatje
que no saps si has d’aga-
far la part  humana o divi-
na....És complicat i de
vegades té una dualitat
no gens fàcil d'interpre-
tar i fins i tot discutible.
Cada persona pot tenir
una forma de veure el
personatge diferent. 
ME: Què significa la
Passió per als ulldeco-
nencs i ulldeconenques?
JC: Jo crec que molt. La
Passió és, sense dubte,
l'entitat local que més
repercusió i nom li ha
donat a  Ulldecona i, com
et deia abans, en la que
més “falduts” han partici-
pat de la vida de l'entitat.
No hi ha cap altra entitat
local on hi hagi participat
tanta gent. Jo crec que
això explica que és la
Passió per a Ulldecona. 
ME: Un moixonet m'ha
explicat que porteu entre
mans un projecte relacio-
nat amb la Passió i els
seus anys d'existència.
Un centre d'interpreta-
ció, potser?

JC: Si. Aquest és un
objectiu que ens hem
marcat i en el que estem
treballant. De moment
estem classificant tot
l'arxiu que tenim i una
part d'aquest l'estem
exposant a la Casa de
Cultura d'Ulldecona
durant els caps de set-
mana d'aquesta tempo-
rada de Passió. 
En un termini no massa
llarg volem fer realitat el
Centre d'interpretació de
la Passió.
ME: Teniu algun tipus de
ritual establert per abans
de començar la tempora-
da? I en acabar-la?
JC: Al començar l'únic

ritual que tenim és el
d'assajar. Al final, cap.
ME: Obra declarada d'in-
terès turístic nacional.
Ha costat molt aconse-
guir aquest reconeixe-
ment?
JC: Això ha costat l'es-
forç i dedicació de cente-
nars i centenars de “fal-
duts” que han fet possi-
ble  la Passió
d'Ulldecona.
ME: I per últim, aquest
proper 13 de març tor-
neu a transportar-vos al
passat i també el 20,
aquests dies representeu
en català. 
Però és que el proper
27 de març i 3, 10, 17

d'abril i 1 de maig feu les
representacions en cas-
tellà. Per a quan la
Passió d'Ulldecona amb
anglès...? 
Bromes a part, són molts
dies de representació.
Com es porta?
JC: Si tinguèssim públic
per a l'anglès ens ho

podríem plantejar,
jaja.......
Es porta bé, i fins i tot
alguna vegada s'ha fet
curt i tot. 
Si t'ho passes bé damunt
de l'escenari no és cap
sacrifici. 
Tot el contrari, és una
forma de passar-t'ho bé.

«La primera és que es tracta de l'única
del sud de Catalunya. També que, jun-
tament amb Cervera, es fa en català i

castellà. I, finalment, som els únics que
fem dos textos diferents i dos posades

en escena»

Distincions
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Descansi en pau,
Don Enrique

Fa unes setmanes, publi-
cava un article d’Enrique
Viñas per intentar ani-
mar-lo, sent conscient
que el seu estat de salut
era molt delicat.
Quedaven, per la meua
part, dues esperances.
Una que pugués llegir-lo
en vida, vaig aconseguir-
ho, i l’altra que s’animés.
També vaig aconseguir-
ho. Aquella tarde ell va començar a demanar fotos i
material per a poder acabar la segona part del seu
darrer treball, La Història del Futbol a Tortosa. Però
el destí de cadascú està escrit i Don Enrique ens va
deixar el dissabte passat.  
Com ja vaig dir al seu dia, una gran persona que
deixa molta emprenta. I sobre tot pel que va fer, amb
totes les investigacions i els llibres escrits. Vaig tenir
la sort de conèixe’l i veure com treballava i el que va
poder aconseguir. Admirable.
Jo des d’aquí solament vull animar al seu fill Michel
perquè sigui ell qui acabi la segona entrega. 
César Roig, secretari del CF Santa Bàrbara i autor del
llibre de la història del futbol de la seua localitat, va
fer-ho perquè el seu pare disposava de totes les ali-
neacions d’aquest equip, partit a partit, i al final un
dia el seu fill va escriure la història del seu club grà-
cies al seu pare. La història es repeteix. 
Desitjar que en el regne dels cels pugui veure que el
seu equip, el Tortosa, se salvi aquest any del des-
cens. I agrair-li tot el que ha fet. Descansi en pau Don
Enrique Viñas.

Joaquin Celma

Un record per a 
Enrique Viñas

El passat cap de setmana
ens va deixar Enrique Viñas
Latorre. Els que vàrem tenir
la sort de conèixer i compar-
tir amistat amb Enrique, vam
poder comprovar que mal-
grat no haver nascut a
Tortosa, -ell era aragonès-
s'estimava la nostra ciutat
com si ho fos. Les passions
d'Enrique han estat moltes.
La seva família, la seva feina
-són moltes les obres en què va intervenir-hi professionalment.
La ciutat de Tortosa, com deia abans. I també l'esport, espe-
cialment el futbol. 
Vaig tenir l'oportunitat i la fortuna de conversar i mantenir refle-
xions amb Enrique Viñas, i gràcies a les seves inquietuds i al
seu profund bagatge per conèixer la història d'alguns aspectes
de la nostra ciutat, vaig poder descobrir moltes coses, espe-
cialment durant els últims anys, quan va disposar de més
temps per dedicar-se a la recerca.
Són especialment coneguts els seus treballs convertits en lli-
bres sobre els 50 anys del CD Tortosa -club al qual va servir
com a directiu i com a president, els 75 anys del Jesús
Catalònia i la Història del velòdrom tortosí. L'últim dels seus tre-
balls és el web www.historiafutboltortosa.com, un vastíssim
recull que no es va poder publicar imprès i, l'autor, conscient
segurament que el final s'atansava, va voler publicar-lo a inter-
net. Aquí Enrique demostra que, malgrat l'edat, havia fet un
important esforç per adaptar-se a les noves tecnologies. 
Totes aquestes obres que ens deixa Enrique Viñas són fruit de
molts anys d'experiència, de moltes hores de recerca -especial-
ment a l'Arxiu Històric de les Terres de l'Ebre, i de motíssima
dedicació. Enrique ens ha deixat però el seu llegat, carregat de
records, experiències i vivències, perdurarà molts anys. 

Ferran Bel i Accensi
Alcalde de Tortosa

ENRIQUE VIÑAS LATORRE
Ens va deixar el dia 5-3-2011 als 82 anys d’edat.

La seua esposa, fills, fills polítics, nétes i la família els preguen una
oració per l’etern descans de la seua ànima i, a la vegada, 

agraeixen totes les mostres de condolència rebudes. Gràcies.

Tortosa, març de 2011
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Una fórmula original per començar la vetllada i conquerir la parella 
amb un sopar d'èxit assegurat

1 kg musclos
100 gr penil salat
50 g pinyons
1 culleradeta de mel
fulles de julivert
2 grans d'all
4 grans de pebre negre
2 fulles de llorer
1 raig de cervesa
aigua envasada

Per fer els musclos, po-
sem oli en una cassola, pe-
bre i hi daurarem dos grans
d'all. Afegim a la cassola ai-
gua i un parell de fulles de
llorer. Mentrestant, tallem el
pernil a daus.

També daurarem els pin-

yons en una paella amb un
rajolinet d'oli. Quan estiguin
torrats els pinyons, afegi-
rem mel a la paella, que fa-
rem desfer amb una mica
d'aigua calenta. 

Quan l'aigua comença a
bullir, hi afegirem els mus-
clos i taparem la cassola. 

Ara aboquem el pernil ta-
llat a daus a la paella on te-
nim els pinyons, i de segui-
da, el got de cervesa. Ja
estan oberts els musclos, i
els hem anat descalçant. Hi
afegim els musclos cuits i
deixem que es vagi reduint.

Una mica de julivert picat
i ja tenim el plat!

Aquest mol·lusc és un
dels productes més apre-
ciats del Delta, i es benefi-
cia de la depuració i rique-
sa biològica de les seves
aigües. 

En els inicis de la seva co-
mercialització, als anys
1940, es recollien de les ro-
ques, però actualment es
crien en vivers artificials a
les costes del Delta. Els
musclos originaris del Delta
de l'Ebre són els de l'espècie
Mitylus galloprovincialis, la
més adaptada a les aigües
del Mediterrani. Arriben a la
seva mida òptima cap al juny
o juliol. Destaquen per l'ex-
quisidesa de la seva carn, de
consistència dura. La seva
zona de cria se centra a la
badia del Fangar, a l'Ampo-
lla, i al port natural dels Al-
facs, a Sant Carles de la Rà-
pita. Els musclos són un
aliment excel·lent. 
Són una molt bona font de
proteïnes d'elevada qualitat i
un dels aliments més rics en
ferro de fàcil absorció.

«Primentons i Tomates». Avui: Musclos amb pernil

Un entrant que no
deixarà indiferent al
vostre convidat o
convidada especial,
a qui dediqueu
aquest menú pensat
per a una primera
cita.

REDACCIO

El plat de la setmana.
ME

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.

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

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

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

Barreda - Sorli C.B Av. Generalitat, 87  (Tortosa) 977448106   

Ulldemolins Reverter, Xavier   Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Pujol - Pons       Crta de Grao,49 (Amposta) 977700489/977700483

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

12º 6°PLUJAMOLT
ENNUVOLAT

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Poc ennuvolat en conjunt pel pas de núvols alts i prims fins a migdia. A par-
tir d'aleshores n'arribaran també de mitjans i s'anirà ennuvolant de sud a
nord fins a deixar el cel entre molt ennuvolat i cobert, si bé al quadrant
nord-oest la nuvolositat serà menys abundant i compacte. 

Precipitacions 
Al llarg de la tarda s'iniciaran les precipitacions al litoral i prelitoral, sobre-
tot als dos extrems, i al final del dia s'estendran a la resta de la meitat est
del país. Seran d'intensitat entre feble i moderada, i acumularan quantitats
entre minses i poc abundants (fins a 20 mm en 24 hores). La cota de neu
baixarà dels 1700 metres als 1500 metres al final del dia. 

Temperatures 
Les mínimes seran similars o lleugerament més altes. Es mouran entre -3 i
2 ºC al Pirineu, entre -1 i 4 ºC al Prepirineu, la depressió Central i el preli-
toral nord, entre 1 i 6 ºC a la resta del prelitoral i al litoral nord, i entre 4 i
9 ºC a la resta de Catalunya. 
Les temperatures màximes seran lleugerament més baixes. Oscil·laran
entre 12 i 17 ºC en conjunt. 

Visibilitat 
Bona en conjunt, empitjorant al llarg de la tarda a entre regular i dolenta al
litoral i prelitoral. 

Vent 
Bufarà vent de components sud i est, més reforçat a partir de la tarda. Tot
i això de matinada serà fluix i de direcció variable a l'interior.

Estat de la mar 

Costa Brava: 
vent de components sud i est, entre fluix i moderat, amb predomini del
xaloc. 
De marejol a maror. 

Costa Central: 
terral matinal fluix. La resta del dia bufarà vent de component est, sobretot
de llevant, serà entre fluix i moderat, amb alguns cops forts a partir de mitja
tarda.
De marejol a maror. 

Costa Daurada: 
bufarà vent de components est entre fluix i moderat, amb cops forts a par-
tir de la tarda. Serà sobretot de llevant.
De marejol a maror. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En l'esfera  sentimental , procura  no cedir
a una  seductora  invitació  que pot   posar
la teva  estabilitat  emocional  en risc  ,
cuida  el que tens ,és molt valuós. 

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

T'has  tancat  en el  teu interior  i no vols
sortir: confiar en la teva intel·ligència emo-
cional  resultarà  decisiu, només  així
resoldràs  el dilema  amorós  que t'amoïna.

Cranc
22/6 al 21/7

Les teves  perspectives amoroses  prometen
una bona  sortida   als conflictes, només  hauràs
de ser  sincer amb  la teva parella  i expressar-
li el que sents.  

Lleó
22/7 al 22/8

Les emocions  s'escalfen  durant la jornada
i apareixen  discòrdies per vells  problemes
, no culpis  a la teva  parella  per no enten-
dre't, en ocasions  la culpa  és teva. 

Verge
23/8 al 21/9

Dons celestials  t'ajuden  a suavitzar  una
situació  sentimental  que pot  derivar  en
una  lliçó  benèfica: la parella donarà  pas
al compromís i la sensualitat . 

Balança
22/9 al 22/10

Influències  astrals  faran  que puguis  tancar
velles  ferides i obrir  un nou  panorama  sen-
timental , el teu  estil  de seducció  es guan-
yarà  els cors  que t'envolten.

Escorpí
22/10 al 21/11

Necessites  una mirada  autocrítica  davant
de fets  que afecten  l'harmonia  en la pare-
lla:  una nova  inspiració  t'ajudarà  a gaudir
de noves  satisfaccions . 

Sagitari
21/11 al 21/12

Arribaran bons  moments  per als amants, la
complaença i confiança mútua  afavoreixen
la relació; dedica't  al plaer  d'estar  amb el
teus  éssers estimats. 

Capricorn
21/12 al 19/01

No deixis que t'afectin  les actuals  problemes
familiars , necessites un ambient  de
tranquil·litat  per gaudir  els teus  nous  èxits
en el camp  laboral  i social. 

Aquari
20/1 al 18/2

La rutina  en la teva vida amorosa  repercutirà
en el teu ànim  de manera  negativa, apareixen
senyals  de desgast  en la parella , dedica'ls
l'espai  que necessiten.

Peixos
19/2 al 20/3

En el terreny  de l'amor, una energia  desbor-
dant  i sensualitat  a ple proposen  una  tro-
bada  amorosa  d'alt  voltatge  i gran  con-
nexió emocional , aprofita-la  , és el teu dia. 

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 €

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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És molta l'expectació
generada al voltant d'a-
quest guardons que no
em cansaré de repetir nei-
xen amb la intenció, que
des de l'interior del propi
territori ebrenc  es premiï
o es castigui, tot allò que
s'ha fet bé i malament per
a l'Ebre. I el que és més
important, des del propi
terreny. Així, vosaltres, a
través dels vostres vots
esteu perfilant una opinió
que donarà el seu fruit en
forma de premi el proper
mes d'abril a la ciutat de
Deltebre, en una cerimò-
nia que pretén ser tota
una festa ja no tan sols
per als guanyadors sinó
per a tots els partici-
pants. Perquè a hores
d'ara, el fet més rellevant
és que el premis estan
assolint màxims molt
importants en el que por-
ten de vida. 
La participació que exis-
teix ha superat a la pròpia

organització, que en poc
més de dos mesos han
vist com s'ha superat la
xifra de l'any pasta i ja
ens trobem amb més de
50.000 entrades.
Nosaltres des del Més
Ebre, també estem molt
satisfets, i no veiem el
moment de fer l'entrega
dels guardons, un
moment que entre altres
coses considero que serà
molt emocionant en gene-
ral, perquè la situació així
ho requereix i és igual que
es tracti d'una segona

vegada, tant de bo ho
repetim mil  més. Tant és
així, que cada cop que

tinc l'oportunitat de parlar
amb algun portaveu fina-
lista, m'enorgulleix profun-
dament, que vosaltres els
votants sabeu el que
esteu fent, ja que encara

a hores d'ara no puc por-
tar-vos la contrària. Ja ho
diu el refrany: "és de bon

nat ser agraït" i vosaltres,
Comerç Local està
encapçalada per la Fleca
Fresquet, i seguida de
Paco Perruquers, cafete-
ria Nicanor, NECTAR-

Productes eròtics i Codi
Binari. Per començar ja
de per si em fa feliç veure
tanta varietat de comerç i
de tants indrets (munici-
pis) del nostre territori i
per acabar només conti-
nuar desitjant-los sort  als
comerciants que són un
puntal de la nostra econo-
mia i força a tots aquells
que heu cregut conve-
nient inscriure a aquests
comerços. En el TOP5 en
la categoria d'Empresa i
Indústria trobem en el pri-
mer lloc, l'escola Bressol

de Deltebre, en segon
ISOCAT, seguida de R.
DELTA HOTEL , Soldebre i
cambiodeempleo.com,
una altra categoria amb
candidatures molt varia-
des. Bé fins aquí, amics i
amigues, posar-vos al dia
amb els TOP5, però com
diu aquell refrany xinés
tan interessant "no vos
dono més peixos, i prefe-
reixo que pesqueu". Així
que recordeu, ebreli-
ders.cat, que encara no
has entrat? Fins la prope-
ra setmana.

EBRE LÍDERS cada cop més teu!

Avui, divendres 10 de
març, a menys d'un
mes de la 2ª edició
dels premis EBRE
LÍDERS, des de l'Última
de Més Ebre continuem
fent repàs dels movi-
ments més destacats
que dia a dia sofreixen
les diferents candida-
tures, sense excepció. 

Aquesta setmana mirem el TOP5 de dues categories: Comerç Local i Empreses i Indústria!

DM

TOP5 EBRE LÍDERS

ELS  TOP5 ens serveixen  per estar al dia de

com es van movent les candidatures. Només cal

que entreu a ebreliders.cat i participeu!


