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Avui és notícia

Terres de l’Ebre
CiU de Tortosa treu pit de
l'acció de govern i torna a
reclamar la confiança de
l'electorat.

P4

Sabaté denuncia que la
promesa de Bel de
remodelar el velòdrom
només era fum i una
maniobra clarament
electoralista.

P8

Societat
La Ràpita es promociona a
EUA.

P9

Esports
Sergio Navarro, tècnic local
i exjugador del club, nou
entrenador del CD la Cava.

P11

El corredor ferroviari mediterrani estarà operatiu el 2020 i costarà 51.300 milions. Presentat el projecte de corredor ferro-
viari mediterrani que ha d'unir Algesires amb França i que permetrà transportar més del doble de mercaderies que ara i
escurçarà el trajecte fins a Barcelona de dotze hores i mitja a poc més de quatre. Pot ser una aposta important per a les
Terres de l'Ebre, una aposta vinculada amb el desenvolupament del port de Sant Carles de la Ràpita i la Estació Intermodal
de l'Aldea. Una aposta que hauriem de seguir de prop perquè no ens passi de llarg.   P3

Parada a l'Ebre?

Ja s'apropa la gran final i volem que vinguis a veure l’entrega de premis
el proper dia 8 d'abril al Centre Cívic de Deltebre. 
Si ets usuari registrat a la pàgina web d'ebrelíders tens el privilegi d'a-
conseguir la teva invitació personal abans que ningú. 
Dona't pressa a demanar-la ja que les places son limitades i en poques
horess’ha cobert bona part de l’aforament. I no t'oblidis de votar cada
dia: ebreliders.cat

Ja falta menys per conèixer els guanyadors

OFERTAESPECIALSETMANASANTA
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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.
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La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjun-
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de forma anònima serà sota la responsabilitat del
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Artur Mas ens va insistir
repetidamente durant la
campanya electoral que el
seu seria un govern for-
mat pels millors.
Els primers símptomes
que això no seria així ja
ens van arribar amb la
designació dels titulars de
les Conselleries, i més
encara en els segons
nivells de les mateixes. 
Un ressorgiment de velles
glòries d'una banda i una
evident tensió, estira i
afluixa dels socis del
bipartit, és a dir, de CDC i
UDC.
Aquesta situació també
l'hem viscut, millor dit,
l'estem vivint a les Terres
de l'Ebre.
També en campanya, des
del bipartit asseguraven
amb contundència que la
presidència del CAT
(Consorci d'aigües de
Tarragona) recauria en un
ebrenc o ebrenca, amb
l'argument de què s'ha-
vien pensat aquests del
Camp que no recorden
que l'aigua que els ha aju-
dat a desenvolupar-se surt
de l'Ebre.
Doncs no, aquí ja tenim un
dels molts incompliments.
El president del CAT final-
ment serà de Tarragona,

d'Unió Democràtica.
Resulta xocant la justifica-
ció que hem pogut sentir
del delegat del Govern
davant d'aquest notori
incompliment. Diu el dele-
gat que ells són un govern
de coalició -són un bipar-
tit, digem-ho clar- i que,
per tant, han de guardar
els necessaris equilibris.
No havíem quedat que
aquest sería el govern
dels millors? 
Ara resulta que el govern
és una cosa d'equilibris i
quan es tracta d'equilibris,
amb CiU, a qui ens toca
rebre és als de l'Ebre.

Ai, que patirem!!! No els ho
sembla?

Antoni Sabaté Ibarz
Primer Secretari PSC a

les TTEE

Del Govern dels millors 
als equilibris del bipartit

Opinió

El corredor del mediterrani és veu l'eix d'una
gran oportunitat «per competir amb la resta
de mercats europeus». Una oportunitat
d´aquestes característiques per al desenvolu-
pament d'un territori
no pot ser «descuida-
da». 
El president de la
Cambra de Comerç
de Tortosa, José Luis
Mora, ja ha anunciat
que l'ens cameral
mantindrà una actitud
«bel·ligerant», de
«pressió» i de «mobi-
lització» per evitar que els combois de passat-
gers i mercaderies del futur corredor ferrovia-

ri mediterrani d'alta velocitat anunciat pel
govern espanyol tornin a passar de llarg de
les Terres de l'Ebre, com succeeix amb
l'Euromed. Mora, que ha recordat que l'anunci

del ministre de
Foment José Blanco
arriba en precampan-
ya electoral, s'ha mos-
trat però esperançat
que aquest sigui, final-
ment, «un primer pas»
per concretar aquesta
infraestructura i, en
aquest sentit, ha
reclamat que s'habiliti

el pressupost material necessari per iniciar
les actuacions. 

Editorial

Aquest cop no ha de passar de llarg

Una oportunitat d’aquestes 

característiques per al 

desenvolupament d’un territori no 

potser «descuidada»

A casa nostra des de sempre hem estat
consumidors de la premsa local escrita.
Ja des dels temps del mític "La Voz del
Bajo Ebro", passant per "L'Ebre-Informes".
I ara no cal ni dir-ho, des dels diaris con-
vencionals fins a tota la premsa digital tor-
tosina,
ebredigital.com, mesebre.cat, lamarfan-
ta.com, www.fotolog.com/estimotortosa,
etc.
I sempre havíem vist escrits d'aquest estil
com el nostre d'avui, i pensàvem que for-
mava part del protocol d'actuació desprès
de la pèrdua d'una persona estimada.
I quan pensàvem això, estàvem equivo-
cats. 
Si heu passat, malauradament, per situa-
cions similars entendreu la disbauxa de
papers, formularis, trucades, visites, etc
que portem aquestss dies. I el primer és
el primer. Però teníem unes ganes increï-
bles de disposar d’una estona per redac-
tar aquest escrit. I podeu arribar a pensar,
i desprès de tot encara teniu ganes ? La
desposta és SI, i moltes.
Moltes ganes de fer aquest escrit per
donar les gràcies. 
A tota la família ens ha omplert de joia i
satisfacció totes les mostres d'afecte que
hem rebut aquests dies i el fet d'arribar a
comprendre que el nostre pare era una
persona tan estimada.

I és que el meu pare era una persona tan
especial que va decidir posar-se malalt el
dia de Nadal. Des d’aquell dia, fins el dia
que ens va deixar, va estar ingressat en
primer lloc a l'Hospital Verge de la Cinta.
Què dir-vos de totes aquelles persones.
Tant del servei d'urgències com del perso-

nal de planta vam rebre un tracte exquisit.
El nostre agraïment mes sincer a tots els
treballadors de l'Hospital Verge de la
Cinta.
Posteriorment es va decidir que el més
convenient per la salut del nostre pare era
passar un temps a la unitat de conva-
lescència de l'Hospital Santa Creu de
Jesús. I aquí va tornar a ser espectacular.
El tracte rebut allí va ser extraordinari, des
d’auxiliars, infermeres, metges....ens van
fer sentir com a casa i van passar a for-
mar part de la nostra família durant el
temps que allí vam estar. Dolors, Tere,
etc...van passar a ser pràcticament les
noves filles del nostre pare.....

I desprès del seu traspas, tota la jornada
de dissabte i diumenge va ser una disbau-
xa de visites al tanatori que ens va supe-
rar. No ens podíem pensar que el nostre
pare tingues tanta admiració a la seva
terra d'adopció, ja que com suposem tots
sabreu, ell era aragonès.
Per tot això relatat, i com nosaltres sem-
pre hem estat fills molt ben agraíts, esta-
ven en l'obligació de fer aquest petit escrit
per mostrar el nostre AGRAÏMENT a totes
les persones que d'una manera o altra
aquests dies ens han traslladat el seu sen-
timent de condol.
Si existeix cel, allí estarà el nostre pare lle-
gint com cada setmana la premsa local i
veurà aquest escrit que segur que ell en
vida també hagués fet. I estarà content.
Moltes gràcies a tots.

Familia Viñas.

Agraïments de la familia Viñas

Carta al director

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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C/ GORRIA
LA RÁPITA

LA MILLOR UBICACIÓ COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL I OFICINES EN LLOGUER

TEL.: 610 203 144

Serà un eix estratègic per al
transport de viatgers i mer-
caderies que unirà els ports
de les principals ciutats
peninsulars de la conca marí-
tima. "El Corredor és la prin-
cipal oportunitat per posicio-
nar-nos com una de les prin-
cipals plataformes logísti-
ques d'Europa", ha celebrat
el dirigent. 
"Serà la nostra aorta econò-
mica", ha manifestat el presi-
dent de la Generalitat, Artur
Mas, qui ha secundat el
Ministre en considerar la
infraestructura com "el pri-
mer gran projecte que supe-
ra l'Espanya radial". 
Una inversió "sense prece-
dents", que segons Blanco
servirà per "superar les inèr-
cies d'un Estat hipercentralit-
zat". 
El dirigent considera que el

Corredor serà "el símbol de
la nova Espanya en xarxa"
perquè aconseguirà que
cada ciutat del Mediterrani
"sigui el centre i no la perifè-
ria". El Corredor Mediterrani
discorrerà al llarg de 1.300
quilòmetres per Catalunya,
València, Múrcia i Andalusia,
que aglutinen pràcticament
la meitat de la població
espanyola i el 40% de la
riquesa que genera el país.

El projecte començarà a
agafar forma l'any vinent
amb la posada en servei de
la línia d'alta velocitat entre
Barcelona i la frontera fran-
cesa. El 2013 quedarà
resolt el coll d'ampolla que
suposa per al corredor el
tram entre Vandellòs i
Tarragona. Foment té previst
duplicar la via única actual.
L'alta velocitat arribarà a
Múrcia al 2014. El Ministeri

ha trobat la fórmula per
impulsar l'execució de la línia
de passatgers i mercaderies
entre València i Tarragona
mitjançant la col·laboració
públic-privada. Foment ja ha
iniciat el procés per licitar tot
el tram d'alta velocitat entre
València, Castelló i
Tarragona amb una inversió
de 5.000 milions d'euros. El
2020 s'establirà un itinerari
continu entre Almeria i la

frontera francesa per a la cir-
culació preferent de trens de
mercaderies d'ample interna-
cional. 
També estarà operativa la
connexió de trens de viat-
gers d'alta velocitat, des
d'Almeria al centre d'Europa
amb parada a Múrcia,
Alacant, València, Castelló,
Tarragona-Barcelona i
Girona. El Corredor
Ferroviari reduirà el temps

de viatge entre Barcelona i
Almeria. El trajecte, que
actualment és de 8 hores, es
completarà en 4 hores i
quart. I el Ministeri calcula
que es passi dels 3 milions
de viatges actuals als 7,7
milions quan el sistema esti-
gui operatiu, al 2020. El
temps de trajecte entre la
capital catalana i València
passarà de les 3 hores
actuals a 1 hora i 50 minuts.
On les Terres de l’Ebre
entren en joc en aquest
anunci és en lluitar perquè el
territori sigui un punt neuràl-
gic i estratègic en aquest
futur eix mediterrani.
Apostar per l'eix mediterrani,
és apostar per acabar amb
una Espanya que es configu-
ra només radialment de
Madrid cap als extrems i
passa per una necessitat
potenciar l'eix mediterrani
com a garantia de creixe-
ment, de progrés i de crea-
ció d'ocupació. Per les
Terres de l’Ebre pot ser un
nexe d’unió importantíssim,
un possible impuls en el sec-
tor econòmic i ara s’ha d’o-
brir una lluita perquè l’Ebre
estigui traçat com a punt de
parada en el trajecte de l’eix.
No pot tornar a passar de
llarg com l’Euromed. Hem de
reivindicar el nostre paper, la
cambra de Comerç de
Tortosa ja ho ha fet. Hem
conegut l’anunci, hem de
restar expectants a com
evoluciona el projecte pel
benefici de tots.

Pròxima parada, Terres de l’Ebre...

El Corredor Mediterrani
ja té data per estar ple-
nament operatiu, el
2020. El ministre de
Foment, José Blanco, ha
exposat aquest dime-
cres a Barcelona l'estudi
tècnic de l'eix ferroviari
que unirà Almeria amb
el centre d'Europa amb
una inversió en territori
espanyol de 25.400
milions d'euros i un
horitzó de plena operati-
vitat al 2020. 

El Corredor Mediterrani ja té data per estar operatiu el 2020

Eix estratègic per al transport de viatgers i mercaderies

REDACCIÓ

El Corredor discorrerà al llarg de 1.300 Km per Catalunya, València, Múrcia i Andalúsia.
CEDIDA
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"Ferran Bel per Tortosa.
Junts, tornem a Fer-ho
Bé". L'eslògan connecta
amb la campanya de
2007 que va donar l'alcal-
dia a Ferran Bel amb 10
regidors, el millor resultat
assolit mai per una forma-
ció política a l'Ajuntament
de Tortosa. Ferran Bel ha

dit que planteja una cam-
panya en positiu, basada
novament en la cerca de
complicitats amb la socie-
tat civil, i acompanyat d'un
equip de persones sòlid i
molt vinculat al món asso-
ciatiu, "gent connectada

amb gent". L'alcaldable ha
afegit que la campanya
estarà basada en la feina
feta durant aquests últims
quatre anys al capdavant
de l'Ajuntament de
Tortosa, un treball que ha
capgirat la situació de la

ciutat després de vuit anys
d'alcaldia socialista.
Ferran Bel ha aprofitat la
presentació de la campan-
ya per avançar una de les
seves primeres accions.
"Anem a fer una cosa que
hem fet durant aquests
quatre anys: estar al
carrer, parlar i escoltar a
la gent". 
A partir del proper dilluns
21 de març, Ferran Bel i
els regidors de CiU visita-
ran tots i cadascun dels
barris de Tortosa per expli-
car el treball fet durant els
últims quatre anys però,
sobretot, per prendre nota
de les necessitats i de la
feina que encara queda
per fer.

«Junts, tornem a Fer-ho Bé»,
lema de campanya de Ferran Bel

El candidat a la reelec-
ció a l'alcaldia de
Tortosa per CiU, Ferran
Bel, acompanyat de la
gerent de campanya
electoral, diputada i
portaveu municipal de
CiU, Meritxell Roigé, ha
presentat, aquesta set-
mana, la imatge i el
lema de la campanya
electoral amb què con-
correrà als comicis del
proper 22 de maig. 

Candidat a l’alcaldia de Tortosa

REDACCIÓ

Ferran Bel presenta l’ eslògan de la campanya.

Cedida

L'alcalde d'Ascó, Rafael
Vidal, ha defensat aquest
dimarts el Magatzem
Temporal Centralitzat
com una instal·lació més
segura que les piscines
actuals de conservació
d'urani gastat. Una de les
emergències més imme-
diates de la tragèdia del
Japó és la necessitat de
refredar el combustible
nuclear a la planta
Fukushima, afectada pel
terratrèmol. Vidal ha
admès que al Japó 'han
fallat diverses coses' i
que amb els sistemes de
seguretat previstos 'no
n'hi ha hagut prou'. Ho ha
dit a Catalunya Ràdio.

L’alcalde d’Ascó
defensa el MTC

com una
instal.lació

segura

La Confederació
Empresarial de la
Província de Tarragona
(Cepta) ha reclamat al
govern de l'Estat que faci
una aposta clara per l'e-
nergia nuclear, ja que és
“una de les més econò-
miques en termes d'euro
per megawatt/hora pro-
duït”. El cap del gabinet
d'estudis, Juan Gallardo,
va considerar necessari
que “es perllongui la vida
de les plantes, garantint
sempre les màximes
mesures de seguretat, ja
que, ara com ara, són
una font d'energia
imprescindible per man-
tenir l'estabilitat del siste-
ma elèctric”. 

La CEPTA
aposta per

l’energia nuclear

El president de la
Federació de l'Ebre
d'Esquerra, Gervasi Aspa,
ha anunciat que, a causa
de l'anunci que el delegat
del Govern, Xavier
Pallarès, ha fet a la
premsa, sobre que s'està
treballant en un nou traçat
per a la variant C-12 entre
Tortosa, Roquetes i
Aldover, Esquerra ha pre-

sentat dues preguntes per
escrit a la Mesa del
Parlament. 
El republicà ha recordat
que “la variant de la C-12
és una infraestructura vià-
ria fonamental amb un
impacte per a la circulació
viària no només en clau
local sinó també per al
conjunt de les Terres de
l'Ebre”. 

Per aquest motiu, Aspa ha
demanat al Govern “que
prengui una decisió clara i
ràpida sobre aquesta
qüestió, perquè no volem
que aquest projecte s'atu-
ri o s'ajorni, com ha pas-
sat amb el nou Hospital
regional i l'institut escola
de Sant Jaume d'Enveja”.
Segons Aspa, “fins ara,
per part del Govern,

només hem vist dubtes i
desorientació pel que fa al
traçat final de la variant de
la C-12”, per això hem pre-
guntat si pensa mantenir

el traçat aprovat pel
DPTOP el 19 de gener de
2010 i quin és el calenda-
ri previst per a la
finalització de la redacció.

ERC demana al Govern una decisió
sobre la variant de la C-12

Entre Tortosa i Aldover

«Anem a continuar el que hem fet durant aquests
quatre anys: estar al carrer, parlar i 

escoltar a la gent»

Comunicació
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Forés ha estat acompan-
yat per representants del
Consell Comarcal del Baix
Ebre i de Baix Ebre Innova
SL.  "A les Terres de l'Ebre
cal un esdeveniment d'em-
prenedoria que sumi
esforços -ha dit Forés- i
que permeti coordinar-nos
més enllà del fet de que
cada viver vagi fent pel seu

compte". Així mateix,
Forés ha definit els objec-
tius de la jornada com
"molt pedagògics" de cara
a les persones que volen
iniciar la creació d'una
nova empresa. Aquesta
voluntat d'assessorament

és el principal actiu d'a-
questa activitat, la qual es
veu reeixida després de l'è-
xit de la seva primera edi-
ció. La jornada comptarà
amb activitats que es
desenvoluparan al llarg de
tres dies, la primera d'elles

el 27 d''abril al Viver
d'Empreses i Centre de
Negocis Baix Ebre Innova
SL de Camarles, i que es
veurà complementada
amb dos dies més dins
l'àmbit del Pavelló Firal de
Tortosa. El programa
inclou ponències, taules
rodones, tallers pràctics i
conferències, així com un
networking dirigit i una
ponència de cloenda amb
Didac Lee, reconegut
emprenedor que ja va par-
ticipar a l'anterior edició de
la jornada l'any 2010. La
novetat de l'edició d'en-
guany serà la posada en
marxa de "El Racó de

l'Emprenedor", amb llo-
guer d'estands a preus
competitius per a totes les
empreses interessades i
que tinguin menys de 3
anys. Així mateix, el
C o n c u r s - P r e m i
Emprenedoria, organitzat
per l'Associació Joves
Emprenedors de les Terres
de l'Ebre, galardonarà les
idees més innovadores
partint de presentacions
de 10 minuts de durada.
La inscripció és totalment
gratuïta i es pot fer a tra-
vés del web www.ebrem-
pren.com o de l'Àrea de
Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Tortosa.

«El racó de l’emprenedor», novetat de
la II Jornada d’Emprenedoria de les TE

El regidor de Fires i
Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Tortosa,
Ricard Forés, ha presen-
tat la II Jornada
d'Emprenedoria de les
Terres de l'Ebre, la qual
tindrà lloc -tal com va
fer-se en la primera edi-
ció- dins del marc de la
fira Expoebre d'en-
guany.

Dins el marc de la fira Expoebre d’enguany

REDACCIÓ

Presentació de les Jornades.

Cedida

L'ampliació de la urbanit-
zació Riumar de Deltebre,
on encara estan pendents
de desenvolupar-se tres
zones, s'iniciarà l’ any
2012. Així ho ha afirmat
l'alcalde Gervasi Aspa tot
assenyalant que el pla
urbanístic per desenvolu-
par la zona III ja té l'apro-
vació inicial, mentre que
el pla parcial de les zones
I i IV ja té el vistiplau defi-
nitiu d'urbanisme.
“Creiem que és factible
que les obres d'urbanitza-
ció d'aquestes tres zones
puguen començar l'any
que ve”, aixi ho afirmat l’
alcalde del municipi,
Gervasi Aspa.

Les obres de
Riumar

s’iniciaran l’any
2012

L'assecament dels
arrossars del marge
esquerre del delta de
l'Ebre com a mesura per
combatre el cargol
poma no ha tingut una
afectació significativa en
la població d'ocells
aquàtics que fan servir
aquesta important zona
humida com a quarter
d'hivernada. 
De fet, el recompte
d'aus que han passat
aquest hivern al Delta,
elaborat pel parc natu-
ral, és de 236.789
exemplars, una xifra
superior a la mitjana
dels últims anys, que ha
estat de 215.000. 

Efectes de les
mesures contra
el cargol poma

L'equip de govern de
Convergència i Unió a
l'Ajuntament d'Amposta ha
negat que el projecte per
ubicar un centre d'INEFC a
la ciutat d’Amposta, de
forma compartida amb el
municipi de Cambrils (Baix
Camp), es trobi en aquests
moments paralitzat per les

restriccions pressupostà-
ries de la Generalitat tot i
que, segons ha reconegut
l'alcalde, Manel Ferré, el
consistori es troba a l'espe-
ra de la decisió de la
Secretaria General de
l'Esport sobre la seva exe-
cució o ajornament. 
Manel Ferré, que ha carre-

gat de nou contra les críti-
ques d'Esquerra
Republicana, ha reiterat
que la ciutat disposa ja del
gruix d'equipaments espor-
tius necessaris i que el con-
sistori podria habilitar
espais provisionals per
poder iniciar les classes el
curs 2012-2013.

«El projecte per ubicar el centre
d’INEFC no està paralitzat»

L’alcalde d’Amposta contesta les acusacions fetes per ERC

«Els objectius de la jornada són molt
‘pedagògics’ de cara a les persones que volen

iniciar la creació d’una nova empresa»

Ricard Forés
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«Una residència pensada
per les persones, molt
humana”, d'aquesta mane-
ra és com ha definit la
futura Residència de
l'Ametlla de Mar, Andreu
Martí, alcalde de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar. L'edifici, la cons-
trucció del qual ja està en
marxa, estarà ubicat a l'a-
vinguda de l'Ensenyament.
I és que aquesta construc-
ció de 1.500m2, formada
per una planta baixa i dos
plantes, està concebuda

per integrar-se al paisatge
i poder fer gaudir de l'en-
torn als usuaris només
mirant per la finestra.
Cada planta comptarà
amb dues sales d'estar i
menjador. 
La residència tindrà 40
habitacions dobles i 40 de
senzilles pels residents.
La planta baixa es on es
concentraran els serveis
d'ús compartits per resi-
dents i usuaris del centre
de dia. 
Alguns dels serveis que
s'oferiran seran: podolo-
gia, psicoteràpia, manuali-
tats, bugaderia, entre d'al-
tres. A més, la residència
tindrà un porxo de 200m2
on es podrà gaudir al bon
temps de l'aire lliure i el
paisatge; ja que la residèn-
cia comptarà amb un jardí
ampli on hi haurà, fins i
tot, un espai dedicat al tre-
ball de l'hort. Aquesta
residència, a més d'oferir
un servei a la gent gran,
també crearà prop de 60
llocs de treball. “El projec-
te de la Residència i cen-

tre de dia ha estat molt
pensat en diversos aspec-
tes. S'han tingut en comp-
te tant els usuaris com els
treballadors per tal que
puguin oferir un servei de
màxima de qualitat”
explicà Andreu Martí. Per
la seva l'arquitecte del pro-

jecte Joan Maria Gutiérrez
ha explicat que a l'hora de
crear la residència també
s'ha tingut com objectiu la
sostenibilitat energètica.
«Per tal de gestionar l'e-
nergia d'una manera sos-
tenible es posarà un fort
aïllament a l'edifici i es pre-

veu l'ús de plaques solars,
entre d'altres qüestions» .
Les obres d'aquesta
residència tindran un cost
de menys de 5 milions
d'euros. 
Es preveu que la residèn-
cia i centre de dia estigui
acabada en un any.

La construcció de la
residència d'avis i cen-
tre de dia de l'Ametlla
de Mar ja està en
marxa. L'edifici  tindrà
1.500 m2 on hi haurà
40 habitacions dobles i
40 de senzilles pels
residents. També es
preveuen unes 28 de
places pel centre de
dia.

REDACCIÓ

Maqueta de l’edifici.
Cedida

Aquest dijous ha tingut lloc
la presentació de Lluís Bové
Subirats com a candidat de
CiU a l’ alcaldia de
Camarles. Bové, empresari
de l’hosteleria i la construc-
ció, casat amb dos fills i un
nét, es defineix  com una
persona senzilla i treballado-

ra i amb la voluntad de tre-
ballar pel seu poble, desde
l’ experiència que l’ avalen 8
anys al Govern com a regi-
dor. Dotar de directrius a la
juventud a travès del con-
tacte amb totes les associa-
cions del poble, molt diàleg,
potenciar un ajuntament

més auster adaptat als-
temps actuals i potenciar la
indústria, són alguns dels
projectes més immediats
que es marca el govern
convergent a Camarles.
«No farem la promesa de
crear grans infraestructu-
res, no hi ha diners, però sí

intentarem adaptar les
necessitats actuals per a la

millora de vida dels habi-
tants del poble». 

Lluís Bové Subirats, candidat a
l’alcaldia de Camarles

S’ha inaugurat també la Seu de CiU de Camarles i Lligallos

El canal de regadiu
Aldea-Camarles ja no té
marxa enrere.
L'empresa pública
Regsa ha començat les
obres de construcció de
la primera fase d'aquest
projecte de regadiu que
té concessió d'aigua
des del 1927 però que
no disposava de la infra-
estructura correspo-
nent. Tot i que encara no
es veuen màquines que
hi treballin, l'empresa
constructora Comsa i
Regsa han signat el con-
veni que marca l'inici de
les obres, uns treballs
que hauran d'estar exe-
cutats en el termini de
quinze mesos. 

El canal Aldea-
Camarles ja no

té parada

Tortosa, patrimoni de la
humanitat. Aquesta és la
fita que es marca la can-
didatura d'Iniciativa -
Entesa per Tortosa per al
proper mandat.
L'encarregat de presen-
tar la proposta ha estat
Jordi Jordan, que ocu-
parà el segon lloc de la
llista que encapçala
Jaume Forcadell. Jordan
és llicenciat en Història
per la Universitat de
Barcelona i Màster en
Estudis Culturals
Mediterranis per la URV.
Exerceix com a profes-
sor d'institut de
Geografia i Història.

Tortosa,
patrimoni de la

humanitat

La residència d’avis de l’Ametlla, en marxa
Donarà assistència a prop de 150 persones

ALEIX BELTRAN
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“Les piscines són les matei-
xes, en un estat lamentable
que ha fet que els usuaris
marxin a Amposta i
Roquetes, i el velòdrom
està en perfecte estat de
degradació”, ha lamentat.
Sabaté ha recordat que la
polèmica a l'entorn del pro-
jecte socialista per dotar a
la ciutat d'unes noves ins-
tal·lacions esportives com
mereixia la capital del terri-
tori i l'anunci de la construc-

ció d'un nou velòdrom al
complex ciclista de Vinallop
va ser el principal cavall de
batalla de CiU, aleshores a
l'oposició, per desgastar el
govern municipal. “En no

tenir el suport necessari per
tirar-ho endavant, vam deci-
dir ajornar-ho per al proper
mandat”, ha explicat. 
Per al dirigent socialista,
però, el més greu és que

Bel hagués promès a la ciu-
tadania la cobertura del
velòdrom i no només no ho
hagi fet, sinó que ni hagi tin-
gut la intenció de fer-ho.
D'haver continuat endavant

el projecte socialista, ha
assenyalat Sabaté, “avui
tindríem centre de tecnifica-
ció ciclista i velòdrom a
Vinallop,  d'acord amb el
conveni que vam subscriu-
re, essent jo alcalde, amb la
secretaria general de
Esport, i un nou complex
d'aigües.” 
Però, per contra, ara
Tortosa “no té ni centre de
tecnificació, ni noves pisci-
nes, ni un velòdrom com cal
per a la pràctica del ciclis-
me, sinó una intal·lació total-
ment degradada”. Per a
Sabaté és prioritari que
Tortosa tingui unes
instal·lacions esportives
com cal. Per a ell, aquesta
manca d'incompliment i de
projecte del govern de Bel
és una mostra del que ha
passat en el conjunt de la
ciutat, on les actuacions
que s'han realitzat són les
que va deixar programades
l'anterior govern municipal i
les que han tingut un
finançament al 100% del
govern de José Luis
Rodríguez Zapatero, amb
diferents fons estatals que
han dut 10 milions d'euros
a Tortosa. 

«Quatre anys després el velòdrom està
en un perfecte estat de degradació»

El candidat del PSC a
l'alcaldia de Tortosa i
portaveu del grup
municipal, Joan
Sabaté, ha denunciat
que «quatre anys des-
prés que Bel accedís a
l'alcaldia prometent,
entre altres coses, la
remodelació del velò-
drom municipal i la
construcció de les pis-
cines durant aquest
mandat, avui es certifi-
ca el seu incompli-
ment».

Sabaté denuncia que «la promesa de Bel de remodelar el velòdrom era fum»

«Ha estat una maniobra clarament electoralista»

REDACCIÓ

El grup municipal del PSC, davant el velòdrom.
CEDIDA

Al mateix temps, el jurat,
que està integrat pels
representants dels mit-
jans de comunicació
local, fa una menció espe-
cial a l'Associació de
Restauradors d'Amposta.
Com ja és tradicional,
durant el primer trimestre
de l'any, els mitjans de
comunicació locals es
van reunir per decidir en
quina persona o entitat ha
de recaure el Premi
Amposta corresponent a
l'any anterior, les propos-
tes presentades al jurat
es presenten en base a
una activitat o a un con-

junt d'accions destacades
durant l'any que tinguin
una especial repercussió
en el dia a dia de la ciutat.
En aquesta edició, el jurat
va decidir que la
Federació de Comerç
d'Amposta és mereixedo-
ra del guardó donat que
és una entitat avalada per
trenta anys d'activitat al
servei dels comerços de
la ciutat. 
A més, també va fona-
mentar la decisió en base
al fet que ens trobem en
uns moments en què el
comerç de ciutat es troba
davant el repte del fort

creixement que ha experi-
mentat en nombre i en
varietat d'establiments
comercials, en especial
des de la inauguració de
les noves Galeries
Comercials. 
És ara, per tant, quan la
Federació esdevé un refe-
rent per als comerços i
serveis amb llarga tra-
jectòria a la ciutat i també
per als de nova creació. 
D'altra banda, d'entre les
propostes presentades al
jurat del Premi Amposta,
ha obtingut una menció
especial l'Associació de
Restauradors d'Amposta,

una entitat creada al
2010 amb la finalitat de
treballar per la promoció
de la gastronomia a la ciu-
tat d'Amposta i al Delta
de l'Ebre.  
Des del moment de la
seva creació, i també
amb anterioritat, els 18
restaurants que confor-
men l'associació han
estat presents en les
cites gastronòmiques
organitzades per
l'Ajuntament d'Amposta
demostrant que el seu
treball de cada dia pot
sortir de les portes dels
seus establiments i apro-

par-se a la població esde-
venint un reclam molt
important a l'hora de pro-
mocionar Amposta a tra-
vés de la seva gastrono-
mia. 
L'importantíssim èxit
d'assistència en la darre-
ra edició de la Festa de la
Carxofa, el conveni signat
fa poques setmanes entre
l'Associació i la
Denominació d'Origen
Terra Alta o la presència
conjunta a Fira Amposta
són alguns dels exemples
que el jurat va valorar a
l'hora d'atorgar aquesta
menció especial.

La Federació de Comerç d’Amposta,
guanyadora del Premi Amposta 2010

El jurat es va reunir el passat dilluns 7 de març

Avui a les 20.30 hores,
tindrà lloc la primera
exhibició pública d'esca-
lada al nou rocòdrom
indoor ubicat al Pavelló
Municipal d'Esports de
Ferreries. Els escaladors
Edu Marín, Ramon Julián i
Helena Alemán seran els
encarregats d'inaugurar
la instal·lació. La cons-
trucció d'aquesta
instal·lació a les parets
interiors del Pavelló
Municipal suposa la posa-
da en marxa d'un seguit
d'activitats relacionades
amb aquesta pràctica
esportiva. 
D'entrada s'iniciarà una
escola d'escalada, entre-
naments i també compe-
ticions oficials. 
La UEC Tortosa serà l'en-
titat encarregada de ges-
tionar el funcionament
del rocòdrom, una
instal·lació considerada
com una de les millors
indoor del país.

Primera exhibició
pública

d’escalada al nou
rocòdrom indoor

a Ferreries

El grup Balfegó de
l'Ametlla de Mar no pot
exportar tonyina roja al
Japó des de divendres de
la setmana passada pel
terratrèmol i el tsunami
que han colpejat el país,
cosa que significa que la
seua activitat s'ha reduït
en un 40%. L'empresa
envia setmanalment
entre 30.000 i 35.000
quilos de tonyina roja al
mercat japonès, un envia-
ment que aquesta setma-
na no es produirà.
“Dissabte vam poder
contactar amb els nos-
tres clients japonesos i
no estan afectats pel tsu-
nami, però tal com està
el país és impossible
moure la mercaderia”, va
explicar el president del
grup Balfegó, Pere
Balfegó, que va recordar
que l'espai aeri comercial
està tancat al país nipó. 

No es pot
exportar tonyina
roja al Japó des

de divendres
passat
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Alcanar, per segon any con-
secutiu, a l‘igual que molts
altres ebrencs s'ha afegit al
Dia Mundial de la Poesia. El
municipi canareu ha organit-
zat per aquest proper dis-
sabte, 19 de març, la
Mostra Oberta de Poesia,
un certamen, a través de la
biblioteca Trinitari Fabregat i
amb el suport de la regido-
ria de Cultura. Aquesta edi-
ció comptarà amb la partici-
pació de 39 poetes d'arreu
de l'Estat. 
Entre els qui trobem escrip-
tors ebrencs com Josep
Igual, Jesús M. Tibau o
Víctor Canicio. Tots aquests
poetes participaran en la
Mostra amb poemes de
nova creació, amb els quals
s'ha editat un llibre que es
presentarà el mateix dia.
Paral·lelament, 21 dels 39
poetes participaran en

aquest acte recitant en viu
les seues poesies.
Paral·lelament, a la tarda hi
haurà recital poètic a càrrec
de l'escriptor i poeta Josep
Igual. Serà a partir de les 7
a la cisterna de la Vall.
D'altra banda, els serveis
territorials de Cultura a
l'Ebre també han organitzat
pel diumenge dia 20 de
març un recital concert per
commemorar el Dia Mundial
de la Poesia. L'espectacle
porta per títol “La poesia
d'ahir i d'avui... la poesia d'a-
quí i d'enllà” i tindrà com a
mestre de cerimònies
Josep Cid i Fonollosa, lo
Noi, del grup Quico el Célio.
L'actuació constarà de tres
parts: una lectura col·lectiva
de poemes que faran els
assistents; un brindis per la
poesia i pels poetes i rapso-
des que ajuden a difondre-la

i un recital a càrrec d'Andreu
Rifé, amb poemes de David
Monllau, d'Eduard Carmona
i Iago Marta (guitarra) amb
poemes de Gelonch,
Prevert i Estellés; de Josep
Lluís Villa i David Espinós

(guitarra) amb poemes de
García Lorca, i d'Arturo
Gaya i Quique Pellicer amb
poemes d'Estellés, Salvat-
Papasseit i Sagarra. Serà a
les 7 de la tarda al Centre
del Comerç de Tortosa.

La Ràpita vol esdevenir port de creuers, un sector que actualment despunta a nivell econòmic

Quan val el que m’he de pendre?

A partir d'aquest passat
dimarts, 15 de març, els 21
centres d'atenció primària
de l'ICS de la Regió
Sanitària de Lleida i els 11
centres de l'ICS de Terres
de l'Ebre donaran a conèi-
xer el cost de la medicació
prescrita en el pla de medi-
cació que es lliura al
pacient. La inclusió de 32
CAP representa la tercera
fase de desplegament d'a-
quest projecte, que ja està
implementat en 33 CAP de
Girona i en 13 CAP de
Barcelona. En els propers
mesos la mesura s'acabarà
d'estendre de forma pro-
gressiva en tot el territori
català. El Pla de medicació
és el model de recepta
electrònica que es fa servir

a Catalunya. Es tracta d'un
full que integra la informació
necessària per seguir
correctament el tractament.
Així, incorpora tots els medi-
caments receptats -encara
que ho hagin fet diferents
metges- i les pautes d'admi-
nistració. A la recepta es
detalla el preu total dels fàr-
macs prescrits, i quina
quantitat haurà de pagar la
persona a la farmàcia. Per
tant, la recepta mostra
també els diners que aporta
el sistema nacional de salut
per subvencionar la compra
d'aquests medicaments. La
recepta electrònica ja està
disponible en tot el territori
català, però la seva implan-
tació operativa s'està fent
progressivament. 

El jurat de l'Audiència de
Tarragona que ha seguit
el judici considera que un
dels germans és l'autor
material del tret al cap
que va acabar amb la víc-
tima, i que l'altre va
col·laborar-hi de forma
decisiva. El veredicte no
dóna credibilitat als argu-
ments que afirmaven que
l'autor del crim, Pedro
Cea, va actuar sota els
efectes de les drogues,
però sí que té en compte
la limitació intel·lectual
del seu germà, Diego
Cea.  Els fets van passar
l'any 2007, quan, segons
el jurat, els acusats van
matar la víctima, Juan
García, perquè volia

endur-se la seva germana
a Terol. Els dos acusats
van enterrar el cos en una
finca de Corbera d'Ebre,
on el van trobar un any
després del crim. La fis-
cal del cas demana 35
anys de presó pels acu-

sats pels delictes d'as-
sassinat i tinença il·lícita
d'armes.

Un jurat popular condemna els
dos germans de Corbera

Les pluges de les dued úñti-
mes setmanes han estat
molt beneficioses per als
conreus de les Terres de
l'Ebre, però especialment
per solventar en part la
precària situació en que es
trobava l'embassament
d'Ulldecona, que des de fa
mesos es troba a l'1 per
cent de la seva capacitat.
sobretot a les comarques
del sud é son més litres d'ai-
gua s'han recollit per metre
quadrat, arribant en alguns
indrets a gairebé 100 litres.
Durant aquests dies els
Bombers de la Generalitat
han hagut de fer més 28 sor-
tides a causa de les pluges.
La xarxa viària, sobretot a
principis de setmana es va

veure molt afectada pel tem-
poral. Per exemple, la N-340
va haver de ser tallada al se
upas d'Amposta per l'acomu-
lació d'aigua a la via. En el

cas de Tortosa, la pluja va
obligar a tallar la carretera C-
12 al seu pas per sota del
pont de l'antiga via del tren.
Tornant a l embassament d
Ulldecona, els regants con-
fien en la recuperaciço de
les seves reserves.

L’embassament d’Ulldecona 
es recupera poc a poc

L'objectiu és treballar con-
juntament amb la resta
d'institucions del territori
per promocionar la vinguda
de creuers turístics al muni-
cipi. Segons apunta la regi-
dora de turisme, Rosa
Anglès “ja fa uns anys que
la Ràpita es presenta a
aquest event de la mà de
Ports de la Generalitat». I
és que països com el
Regne Unit, Alemanya o
França incrementen cada
any els clients de creuers,
fet que suposa la necessi-
tat de cercar nous ports
per uns passatgers cada
cop més experts. I és que
el sector dels creuers gau-
deix actualment d'una posi-
ció privilegiada tot i l'entorn
econòmic;  el creixement
anual a l'Estat Espanyol és
del 10%. Una tendència a
l'alça en els principals paï-
sos emissors de turisme i

principalment al Regne Unit
i Alemanya. 
El 2010 a Europa occiden-
tal el sector va créixer un
12%, arribant als 5,4
milions de passatgers, fet
que es pot explicar pel con-
siderable valor que aporta
aquest sector, ja que
cobreix tots els aspectes
del viatge a preus assequi-
bles: transport, menjar,
oci, visites culturals i possi-
bilitat de conèixer diferents
regions en un sol itinerari...
Particularment Europa i el
Mediterrani concentren la
major atenció de les com-
panyies de creuers, dona-

da la diversitat i atractiu de
les múltiples destinacions,
així com l'estabilitat política
i seguretat que profereixen.
A la fira de Miami, s'ha
pogut presentar l'oferta del
port i els atractius turístics
de Sant Carles de la Ràpita
i les Terres de l'Ebre.
També s'han pogut realit-
zar reunions de treball per
captar creuers, assistir a
les principals conferències
sobre l'estat del sector, i
mantenir contactes amb
altres ports i institucions
presents tradicionalment
en aquesta fira. La valora-
ció és molt positiva, tot i

que cal tenir en compte
que es tracta d'un procés
que no és pot plantejar a
curt termini. 
Tanmateix s'està formalit-
zant un conveni de
col·laboració entre Ports
de la Generalitat,
l'Ajuntament de Sant Carles
de la Ràpita, el Patronat de
Turisme de les Terres de
l'Ebre, la Cambra de
Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa per
al desenvolupament del
port de Sant Carles de la
Ràpita, com a port escala i
destinació turística de
creuers.

La Ràpita es promociona a EUA

Des del passat 12 de
març i fins ahir dijous
17, la Ràpita ha estat
participant conjuntament
amb Ports de la
Generalitat i Palamòs, a
la fira de referència inter-
nacional de creuers turís-
tics: la Sea Trade-Cruise
Ship Miami. 

REDACCIO

L’embassament
d’Ulldecona es

trobava a l’1 per cent
de la seva capacitat

Representants catalans a la Fira de Miami.
cedida

Alcanar i Tortosa, amb la poesia

El jurat popular de
l’Audiència de

Tarragona considera
que els dos germans

són culpables
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Són dos programes. El
primer tindrà les declara-
cions d’un dels candidats,
Andreu Subies (uns 30 mi-
nuts de duració), i, poste-
riorment, es podran veure
les de la candidatura de Jau-

me Llauradó. Débora Cugat,
filla del Dr. Cugat i persona
implicada amb aquesta can-
didatura, va estar als nos-
tres estudis amb Enrique

Llorca i José Luis Tarrazo-
na, representants ebrencs
de la mateixa.

A les dues candidatures
els vam demanar que ex-

possessin el seu programa
davant de les eleccions que
s’aveinen, la setmana vi-
nent.

El tema de la Mutualitat i

poder trobar recursos, amb
patrocinis per fer front a la
situació actual, són el taló
d’Aquiles de la campanya i
del que se’n parla en aques-
tes entrevistes, força inte-
ressants per directius i pre-
sidents. Pel nostre futbol en
general.  

Les emissions a Canal
TE, insistim, seran demà
dissabte i el diumenge (a les
20 hores) i el dilluns, festa
local a Amposta, les entre-
vistes ompliran la franja te-
levisiva que habitualment
aquest dia ocupa Més Es-
port. O sigui, a les 22.30 h.

Candidatures a l’Ebre

Canal TE, com va fer
també abans de les
eleccions passades a la
FCF, ofereix aquest cap
de setmana entrevistes
de dues candidatures.
Concretament, demà
dissabte i el diumenge
(tots dos dies a les 20
hores) i el dilluns a les
22.30, horari habitual
de Més Esport aquest
dia.

ELECCIONS A LA FCF

Aquest cap de setmana, a Canal TE, Andreu Subies i la candidatura de Jaume Llauradó, fins dilluns

M.V.

L’Amposta va poder sumar
un punt contra el Vilanova (0-
0), tot i jugar els darrers mi-
nuts amb set. Malgrat això,
va disposar de les millors
ocasions per a poder, fins i
tot, guanyar. Una falta de
Gustavo, amb la pilota al pal,
va estar a punt de generar
l’explosió de l’afició amposti-
na, entregada com en les
grans ocasions al seu equip.
I és que l’Amposta va fer un
partit èpic. El problema se-

ran les conseqüències del
mateix. L’àrbitre va filar prim
i l’Amposta va acusar-ho, tot
i que amb alguna targeta
també va faltar-li més sang
freda per evitar-la. El col.le-
giat, però, va venir a lluir-se
amb un arbitratge d’aquells
de televisió. Per promocio-
nar-se. Les imatges de televi-
sió són l’arma que té l’Am-
posta per a presentar el
recurs.

La llàstima és que dues

bones actuacions de l’equip,
en les darreres jornades,
però no ha pogut guanyar. I
la situació, tot i el reforç aní-
mic, segueix complicada. I

més amb les baixes que hi
ha per a la jornada vinent, a
Manlleu. S’haurà de recòrrer
als planters.

L’Amposta és dissetè, en
zona de descens per com-
pensació i a dos punts de la
de descens directe.

L’Acsó, per la seua part,
va guanyar el Castelldefels,
en un partit d’aquells que fan
afició i que trenca la sequera
de victòries a casa, de més
de sis mesos. Un gol de Mo-
he (77) va valdre el triomf (3-
2). Va ser el triomf també de
la comarca. Es el cinquè de
la temporada. Encara hi ha
vida. 

La crispació d’Abraham Martínez
L’àrbitre va expulsar quatre jugadors de l’Amposta (0-0)

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca va perdre, con-
tra el Blanes (0-1), el quart
partit consecutiu que a la
Devesa i ara si que ja té molt
complicades les opcions de
pujar a Tercera divisió. La
imatge de l'equip, en el partit
no va correspondre a un que
ha de lluitar per alguna cosa
més que la permanencia. 
Sense ritme, sense ocasions
i sense espirtit ni actitud, el
resultat més normal del partit
havia de ser de 0 a 0 ja que
el Blanes donava per bo l’em-
pat i la Rapitenca no podia o

no sabia fer res més per a
modificar el marcador al seu
favor. 
Fou una confrontació avorri-
da en la que només es poden
destacar dues jugades aïlla-
des de Parra. Poc bagatge
per poder contrarestar el gol
visitant a l'inici de la represa. 
Profunda decepció i una
gerra d'aigua. Aquest resul-
tat, a més, no va afavorir el
CD tortosa en la seua lluita
per la permanencia.
Una dada històrica, i és que
la Rapitenca ha perdut, per

primer cop, quatre partits
seguits al seu estadi (dos
d’ells contra equips de la part
baixa). El proper, diumenge
serà a Sants per després
rebre el Tortosa en el derbi
ebrenc de la categoria. 

Quarta derrota...seguida a casa
La Rapitenca s’allunya de la zona d’ascens

PRIMERA CATALANA

Débora Cugat i Enrique Llorca, de la candidatura de Llauradó, a Canal TE.
CANAL TE

Gustavo va estar a punt de marcar.

EBRESPORTIU

A. Subies també ha estat a Canal TE.
CANAL TE

El Tortosa va sumar un
empat agònic i èpic al camp
de la Gramenet (1-1). I va
ser-ho perquè va arribar en
temps afegit amb el gol de
Gordo, jugador del juvenil, i
en una jornada en la que hi
havia nou baixes. Per tant, el
punt té un gran valor anímic
per un equip que està
demostrant tenir un gran
sentiment. I també orgull.
L'empat reforça moralment
el conjunt roigiblanc per sor-
tir de la situació actual i de
cara el proper partit contra

l'Olot per al que ja recupe-
rarà jugadors. De totes for-
mes, encara n’hi ha com
Marc Alegre, David, Borrull i
Maikel que cal esperar per
veure com evolucionen per
saber si podran jugar o no.
«Aquest i el següent podriem
no ser considerats partits de
la nostra lliga. Però, tal com
estem, hem d’intentar
sumar, sigui contra el primer
o contra l’últim. La situació
és complicada però arribem
amb opcions i depenem de
nosaltres. Podem caure en

algun moment en zona de
descens però jo crec (com
sempre) amb l’equip i estic
convençut que ens salva-
rem», deia Carlos Blanch.

«Per sentiment, per orgull roigiblanc»
El Tortosa, amb nou baixes, va empatar amb gol de Gordo (92’)

PRIMERA CATALANA

Va tornar a guanyar, a
casa, sis mesos després,
amb gol de Mohedano 
(3-2). El Castelldefels

FC Ascó

La Rapitenca visita el
Sants, diumenge, a la

Bàscula, i en la jornada
posterior rebrà el Tortosa

Derbi

Tres juvenils van ser
titulars a Santa Coloma i a

la banqueta també hi
havia juvenils.

Diumenge, arriba el segon
classificat: l’Olot.

Per recordar

Les dues candidatures.
Demà i diumenge 

a les 20 h.
Dilluns a les 22.30 h.

Dilluns, 22.30 h

Fa tretze anys, quan
amb dos companys, Al-
bert Roda i el rapitenc
Fernando Garcia, vam
muntar el Minut 91 em
sobtava cada setmana
que, entre les subscrip-
cions que ja hi havien des
del primer dia, n’existia
una de Madrid. I qui deu
ser, pensava jo? El set-
manari va tenir molta ac-
ceptació i era interes-
sant... però per existir un
subscriptor a Madrid... 

Tot això fins que un
dia, al telefon, em va tru-
car Joaquin Celma, un
senienc que viu a Madrid
i que, a través del seu
germà, s’havia assaben-
tat de la nova publicació.
Ell era i és un entusiasta
dels mitjans, de l’estadís-
tica... un apassionat. Ha-
via trobat amb mi (li nota-
va) un boig com ell. I per
això en gaudiem quan
parlàvem. Fins que unes
vacances de Nadal, a
Madrid, en una cafeteria,
vam quedar i ens vam
conèixer. Va parlar tam-
bé amb el meu pare. Un
cafè que va servir de
molt. 

Celma no para. S’ha
endinsat en internet i els
portals que gestiona són
impressionants. Té els
seus contactes, el seus
confidents (ho sé, Joa-
quin) i al Més Ebre tenim
la sort de tenir la seua
columna (plana 14). 

Ell pot assegurar-ho
que jo no intervinc. Posa
el tema, se’l cuina i se’l
menja. Me’l passa i crea
opinió. No poca.

Un crac Joaquin Cel-
ma. Com el meu pare, no
té limits de cap mena. 

Celma

L’opinió de Michel
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El Gandesa va remuntar a la segona meitat, en tres minuts
(71 i 74) el 0-1 que havia aconseguit la Cava amb el gol de Lluís.
Van ser uns moments de bogeria i en el que el deliri va arribar
a l’estadi gandesà. A més, eren tres punts molt importants per
a l’equip d’Enrique Aleixendri, en la lluita per la permanència. No
obstant, tot va esclatar quan, en temps afegit, una falta molt
protestada pels locals significaria, després, el gol de l’empat vi-
sitant. Els de Gandesa van considerar que la falta fou inexistent
mentre que el CD la Cava va creure que “fou clara i va estar ben
xiulada. Pensem que va ser un partit en el que mereixiem més
pel control i les ocasions que vam crear. No obstant, tres minuts
en els que vam sortir del partit ens van costar dos gols. Al final,
com a mínim, vam trobar premi amb l’empat”. 

El Gandesa es queixa de la falta que
origina l’empat visitant

PRIMERA REGIONAL

El directiu Oscar Martin va dirigir el CD la Cava diumenge a Gan-
desa (2-2). Lluís, amb dos gols, va salvar un punt per al conjunt
del Baix Ebre. El segon en temps afegit arran d’una falta protes-
tada pel Gandesa. El davanter de Roquetes ha marcat vuit gols
en els partits que ha jugat amb el CD la Cava.

Oscar Martín ja va informar que agafava l’equip de forma
eventual, fins que l’entitat trobés un nou entrenador. I aquesta
setmana ja s’ha concretat la contractació del jove tècnic local
Sergio Navarro, que fou jugador del club. També va ser-ho de
l’Alcanar. Sergio està treballant al futbol base del CD Tortosa. I,
a partir d’aquesta setmana, també entrenarà al conjunt blanci-
blau que, amb l’empat de diumenge, s’allunya de la zona que
potser compromesa per les compensacions. 

Sergio Navarro, nou entrenador del 
CD la Cava

L’Ampolla incorpora a Manel Sol
(Santa Bàrbara) i a Xavi Gilabert 

PRIMERA REGIONALPRIMERA REGIONAL

G. Camarero, tècnic del Roquetenc.

ME

Lluís Fornés ja porta vuit gols amb el CD la Cava.

ME

Afortunadament, del partit Je-
sús i Maria-Salou no hem de
parlar de res més que fou ac-
cidentat i tens per alguns mo-
ments. Però podríem estar
parlant de qüestions més
greus. I és que el visitant
Adrian es va pendre la justícia
per la seua mà i va agredir a
Abdelassis, jugador que va
perdre la consciència per uns

minuts i que va haver de ser
traslladat a un centre clínic.
Lamentable. Aquests minuts
de tensió i incertesa van
complicar més un partit en
què els de l’Aube no van tenir
l’eficàcia d’altres jornades da-
vant d’un Salou que, també
s’ha de dir, progressa en les
darreres jornades i que si que
va tenir aquesta resolució. Es

va avançar a la represa amb
el 0-3. El Jesús i Maria va re-
accionar i amb dos gols de
Ferreres, va entrar en el par-
tit, tenint opcions d’empatar
ja al final.

La derrota, en un partit atí-
pic per tot el que va succeir,
és la segona seguida del Je-
sús i Maria que, no obstant,
continua en la segona plaça.

L’equip de Torres es desplaça
demà a Calafell amb l’intent
de recuperar la dinàmica
guanyadora. El Salou, amb
les darreres victòries, té més
opcions de permanència. 

Agressió vandàlica a Abdelassis
El Salou guanya al camp del Jesús i Maria en un partit accidentat (2-3)

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va perdre-
contra el Cervera (0-1) en un
partit d’aquells claus per man-
tenir opcions d’enganxar-se a la
zona d’ascens. L’equip conti-
nua sense poder retrobar-se i,
sobre tot, sense poder trencar
la dinàmica negativa de resul-
tats (1 punt de 15). Davant el
Cervera, és ben cert que el Re-

molins-Bítem, va merèixer l’em-
pat per les ocasions que va te-
nir. Però la falta de confiança
que propicia la situació actual
va impedir resoldre les oportu-
nitats creades a l’àrea lleidata-
na. També és cert que l’equip
va jugar a intermitències i que
va poder estar apàtic per mo-
ments davant d’un conjunt or-

denat i que va disposar, a més
del gol de Johny, de les seues
situacions per decidir el quan el
partit estava més trencat. El
somni de les primeres places
s’allunya i dependrà molt del
duel de demà a Pubilla Cases.
Tots dos s’hi juguen molt. Els
tres punts són vitals per tenir
possibilitats o no. 

Les opcions del Remolins-Bítem
passen per Pubilla Cases

Va perdre contra el Cervera (0-1), segueix en crisi i s’allunya de l’ascens

PREFERENT

El Roquetenc, penúltim a la
taula, ha viscut una temporada
atípica amb lesions, sancions i
baixes sofertes durant el cam-
pionat. No obstant, tot i que
aquesta temporada amb la re-
estructuració ja no té al.licients
classificatoris, l’equip, com en
ell ha estat  habitual en els
mals moments a les segones

voltes a la Preferent, manté
l’orgull i no perd la seua identi-
tat com a conjunt lluitador i
combatiu. Va sumar un empat
a la Verneda enfront un Júpiter
que lluita per les places d’as-
cens. El punt, amb treball, amb
l’actuació de Marc i també
amb la fortuna necessària, pre-
mia i dóna força per seguir.

El Roquetenc no perd 
la identitat

Va empatar al camp del Júpiter (0-0)

PREFERENT

El visitant Adrian va
agredir amb violència el
local Abdelassis, jugador

que va quedar inconscient
i que va haver de ser

traslladat a un centre clínic

Agressió

L’Ampolla no va poder jugar dissabte al camp del líder. El tem-
poral que va assetjar la demarcació va impedir que el partit
es disputés. Per tant, el comitè dictaminarà quan es juga. Si
hi ha acord per disputar al confrontació entre setmana o s’es-
pera (queda lluny) a jugaren Setmana Santa. 

L’Ampolla, amb un partit menys, cau ara a les posicions de
descens. L’equip ha tingut novetats. I és que ha incorporat al
rapitenc Manel Sol, que estava al Santa Bàrbara i al davanter
Xavi Gilabert, que la temporada passada, jugant amb el Del-
tebre, va sofrir una greu lesió i que, després de gairebé un
any, ja pot tornar als terrenys de joc. Aquestes altes s’afegei-
xen a la ja coneguda d’Oscar Camarero. Lluís Castelló (exAs-
có) ha causat baixa a l’Ampolla. 

Desacord a Alcanar amb 
el criteri de l’àrbitre Alsina

PRIMERA REGIONAL 

L’Alcanar va cedir un empat contra el Cambrils (3-3) en un partit en
el que el criteri de l’àrbitre va comportar malestar a la Fanecada. La
jugada clau va venir amb el 2-0. Segons expliquen des d’Alcanar “al
primer temps, en una jugada puntual, l’àrbitre va parar el joc perquè
hi havia un jugador del Cambrils a terra. Va aturar-lo perquè pugués
ser atès. A la represa, va passar a la inversa i no va aturar el joc quan
hi havia un jugador nostre a terra. Ells tampoc van tirar la pilota fora
i la jugada va seguir fins produir-se el penal que fou el 2-1”. Aquesta
i altres decisions (gol anulat inclòs) van alterar els ànims. El Cambrils
va empatar a dos però Oscar, en ratxa (hat-trick i 20 gols), va fer el
3-2. No obstant, els visitants van tornar a empatar. Malgrat tot, quar-
ta plaça i tretze jornades sense perdre. La il.lusió, intacta.

La Sénia i Ulldecona assoleixen uns
empats que no acaben d’impulsar

PRIMERA REGIONAL

La Sénia va empatar dissabte contra la Canonja (1-1) en una jorna-
da en què es va posar a prova el drenatge del recentment estre-
nat camp de gespa artificial. Va ser un empat meritori i treballat tot
i les adversitats del partit. Pel joc, la lluita i les opcions, la Sénia
mereixia més. Però el punt no acaba de servir per fer un impuls a
la taula i poder sortir de la zona de descens. No obstant, també
cal dir que és un premi a la constància de l’equip. L’Ulldecona va
aconseguir-lo al camp del Cambrils Unió (0-0). Tot i que el punt tam-
poc li permet enlairar-se i trencar la dinàmica negativa (3 punts de
24) si que té valor pel fet que el Cambrils Unió no s’allunya i es
manté en la zona conflictiva. Aquesta setmana, amb dos equips ta-
rragonins de Preferent en zona d’ascens a Primera catalana, no hi
ha compensacions. Però no val a badar i cal seguir-hi pendents. 

El Cata, amb dues victòries seguides,
puja fins la cinquena plaça

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia va guanyar diumenge l’Aldeana (4-1). Un partit que
hagués pogut complicar-se quan l’Aldeana, que va començar
molt ben posat, va fallar un penal amb el 0-0. Tot hagués po-
gut canviar. Però el Catalònia no va perdonar en una de les
seues opcions abans del descans i va sentenciar a la represa,
amb tres gols en quinze minuts que van finiquitar el duel. 

Albert (2), Nacho i Pau van aconseguir els gols locals. Kevin
va marcar el dels aldeans, ja en la recta final del derbi.

El Catalònia, irregular en la lliga, ha guanyat dos partits se-
guits i puja fins la cinquena plaça. S’allunya de la zona delica-
da i mira la recta final de la temporada amb optimisme per po-
der acabar entre els primers. A més, va tornar a guanyar a
casa. En la segona volta, és el segon equip de la lliga. 
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El Sant Jaume va vèncer, en partit disputat a Deltebre, el Tivissa
(1-0) -gol de Coto- i d’aquesta manera amplia distàncies al cap-
davant de la taula. L’empat del Godall a Jesús i Maria i del
Tivenys a Jesús, el van beneficiar. El Tivenys guanyava 1-2 en
els darrers minuts al camp d’un Catalònia que lluita contrarellot-
ge per no perdre opcions d’enganxar-se a la quarta plaça. Un
penal va significar el 2-2. Els jesusencs segueixen amb
opcions, com també el Remolins-Bítem. En aquest sentit, el par-
tit de demà entre els de Bítem i el Benissanet, és clau. Els de
Guiu va vèncer a la Galera “un equip que em va agradar molt i
que ens va costar superar” i són quarts. El R. Bítem, cinquè. “El
partit pot marcar la lluita per aquesta quarta plaça”. Per acabar,
dir que al fnal partit Ginestar-Atlas van haver incidents. 

El Sant Jaume és més líder; la quarta
plaça queda més oberta

TERCERA REGIONAL

El Batea s’hi jugava molt a Masdenverge. De fet s’hi jugarà molt
en els propers partits. I és que amb les tres compensacions
que, de moment, poden haver-hi, ja venim dient des de fa unes
quantes setmanes, que la 12ena., la 13ena. i la 14ena. plaça
poden ser conflictives. Per això el partit del conjunt de Landa a
Masdenverge era com una final. I així va ser. Patiment, jugades
polèmiques (gol anulat als locals i protestes)...incertesa fins el
final... i un Masdenverge que, malgrat el seu estat, segueix viu
i no cedeix. Té orgull i ganes de competir. Això cal resaltar-ho
perquè no dóna cap partit per perdut i aquest fet, en un any de
reestructuració que suposa que baixen més equips, cal desta-
car-lo des del punt de vista classificatori. La permanència, tot i
que s’està partint la taula, serà cara en aquesta campanya. 

El Batea, amb un triomf èpic a
Masdenverge, no perd el tren de la salvació

SEGONA REGIONAL

El partit Vilalba-Camarles i el de dissabte que havien de disputar
el Roquetenc i el Flix es van ajornar per l’estat del terreny de joc
per les pluges del cap de setmana. S’haurà d’esperar que dicta-
mina el comitè de competició i si s’hauran de jugar a la Setmana
Santa. Queda molt fins allí i els duels tenen valor pels punts en
joc. De fet el Camarles s’ha compromés i necessita punts. Visita
un Vilalba històric que lluitarà en el que queda de temporada per
fer més història. El Pinell està brillant a la Terra Alta però no ens
podem oblidar de la trajectòria del Vilalba que ha sabut trobar l’e-
quilibri entre els jugadors locals i els que arriben de fora. I els
seus resultats són per destacar i emmarcar. Per estar, com en
el cas d’El Pinell, orgullosos. Roquetenc i Flix també s’hi juguen
en aquest partit les seues opcions de permanència. 

Se suspenen dos partits al 
grup ebrenc de la Segona regional

SEGONA REGIONAL

El Deltebre va golejar el Benifallet (4-0) i tornar a tenir la
solvència que l’ha caracteritzat durant el campionat. Els de
Mario, més verticals i encertats, van doblegar un Benifallet
que ja porta sis jornades sense guanyar (2 punts de 18) i que
està en la zona delicada. El Deltebre s’enlaira amb l’objectiu
d’acabar entre els cinc primers, una classificació que seria
brillant en el primer any d’un projecte que ja ha donat els seus
fruits. Amado (Ulldecona B) va debutar i va marcar.

D’altra banda, el Santa Bàrbara va obtenir una victòria amb
doble valor en la lluita per fugir de la zona complicada de la
taula per les compensacions. Va guanyar al camp de l’Ampos-
ta B (1-2) amb gols de Lluís Cebolla i Cornejo. 

El Deltebre recupera solvència i el 
Santa Bàrbara guanya sis punts

SEGONA REGIONAL

El Perelló fa un punt i seguit en la seua reacció de la segona volta
(tercera victòria seguida). La golejada contra el Corbera, fruit de la
seua eficàcia i de l’encert en el tram decisiu de la confrontació, va
comportar tres punts que impulsen als perellonencs a la zona més
tranquil.la de la taula. No obstant, amb l’amenaça de tres compen-
sacions, cal seguir ben posats i no adormir-se. La ratxa i la línia as-
cendent dels de Baltasar permet tenir optimisme i seguir escalant
posicions per poder arribar a la salvació, fins i tot per acabar en
una zona privilegiada a la taula. El Corbera, que va protestar dues
accions de gol anulades, no va merèixer un reultat tan inflat però
quan el partit es va trencar, el Perelló no va perdonar. Niko (2), Tu-
dela (2) i Archi -gran incorporació- van fer els gols.  

El Perelló referma la reacció amb la
golejada sobre el Corbera (5-2)

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic va sofrir moltíssim
per superar el filial de
l’Alcanar (3-2). Els visitants
van avançar-se en dues oca-
siuons en el marcador, amb
els gols de Florin, i l’Olímpic
va remuntar ja en els darrers
minuts amb el gol d’Agustí. 
Va ser un triomf agònic i és
que el filial canareu, una jor-
nada més, va estar ben
col.locat sobre el camp i va
fer una bona feina. Però no
va trobar premi amb un resul-

tat favorable. L’Olímpic, quan
va prèmer l’accelerador, ja va
ser amb precipitació i va tenir
dificultats. També la seua
falta d’encert en els darrers
metres el va condemnar a
patir fins el final.
Amb el triomf, els de Narcís
fan un altre pas endavant per
conservar el lideratge quan ja
entrem en el compte enrera
cap el final de la lliga.
El Pinell, per la seua part,
segueix ferm en la segona

plaça, a nou punts. Els pine-
llans van desfer-se de l’Horta
que es presentava al derbi
amb vuit jornades sense per-
dre i en plena inèrcia positiva.
Per això, a més dels
al.lcients d’un derbi, va ser un
partit molt disputat i intere-
sant, ajustat fins el final, amb
emoció, jugades polèmiques
i incertesa fins que el
col.legiat va xiular el final.
Julio, encoratjat, va fer els
dos gols pinellans. Jordi

Prats, recuperat, va marcar
el de l’Horta. 
El davanter barceloní, germà
de Toni, ha estat un altre
encert dins del projecte de la
junta del club pinellà que amb
el suport de l’Ajuntament pot
aconseguir fer somiar a la
seua afició. I que estigui orgu-
llosa. Són tretze jornades
sense perdre i nou victòries
seguides. 37 punts de 39.
Espectacular. “Hem de lluitar
per seguir així fins el final i
esperar que, tot el que s’ha
aconseguit, es pugui mante-
nir en el futur. La junta té
intencions de deixar-ho al
final de temporada i cal espe-
rar que hi hagi continuïtat
amb tot el que s’està obtenint
que és per fer història”. 

L’Olímpic i el Pinell van sofrir però no
perden pistonada al capdavant de la taula

Els pinellans van assolir, contra l’Horta, la novena victòria seguida

SEGONA REGIONAL

La tormenta de dissabte va
generar debat a les
instal.lacions esportives de
l’Ametlla per si el partit s’ha-
via d’ajornar o s’havia de
jugar. Que si sí, que si no...
els jugadors canviats...
De fet, partits que s’havien
de disputar dissabte van ser
suspensos, tant de la prime-
ra regional com de futbol
base, en tota la demarca-

ció.
El cert és que hagués estat
aconsellable no disputar la
confrotació perquè, tot i que
el camp és de gespa artifi-
cial, els tolls es deixaven
notar i les intencions de
juga la pilota podien quedar
en un segon terme.
Però finalment va decidir-se
empendre la confrontació.
L’Ametlla va avançar-se amb

el 2-0 (Sam i Avraham) però
a la represa, el Móra la
Nova, adaptat, va reaccio-
nar i amb el gol de Rabat
(jugador que debutava) i de
Navarrete va empatar.
L’Ametlla es distancia de la
segona plaça que ara té  a
quatre punts. El Móra la
Nova per la forma en què va
recacionar, suma un punt
amb més valor, principal-

ment en l’anímic en sumar-lo
al camp de l’Ametlla des-
prés d’unes jornades en què
els resultats no són els
mateixos de la primera
volta. Soriano ha estat baixa
al Móra la Nova. Ha tornat al
Ginestar, marcant, en el
retorn, els dos gols en la
victòria del seu equip contra
l’Atlas. 

La incertesa d’una suspensió
El partit Ametlla-Móra la Nova va tenir debat per si s’havia de jugar o no

SEGONA REGIONAL

El Móra la Nova va
remuntar un 2-0. Rabat
va debutar i va marcar.

Remuntada

Va succeir fa tres jornades.
Jugaven el Remolins-Bítem i la
Barceloneta. Si el Remolins-Bítem
guanyava es col.locava tercer. Els
jugadors van sortir confiats, no
van anar a mossegar el partit. I al
final, un equip de les darreres pla-
ces, el pitjor que ha passat en
aquesta lliga per Bítem, va guan-
yar per 0-4. On es va perdre el
partit? Al camp o al vestidor? On
va estar la clau de que la Barceloneta donés la sorpresa
de la jornada? Doncs va poder estar en una fisioterapeu-
ta morena dels visitants que els va donar molts d’ànims.
De ben segur que en aquest partit, si haguessin jugat els
suplents, potser el Remolins-Bítem hagués guanyat.
Em comentava Edu Albacar, «vaig tenir un entrenador al
Novelda, Javi López, molt serio i que no es casa amb
ningú. Jo vaig efectuar una davallada durant unes jorna-
des i llavors em va comentar que m’estava relaxant i em
va tenir vuit partits sense convocar». Es van relaxar els
jugadors del Remolins-Bítem? Haurien de jugar més els
suplents?. Potser en algun partit ho farien millor. Aquesta
temporada, la Canonja de la Primera regional va sofrir la
lesió del seu referent, Fran, i per aquest motiu el tècnic
Jordi Rojas va reunir a l’equip i va demanar compromís
total. Dient-los que des d’aquest partit, no hi haurien titu-
lars ni reserves. Jugadors titulars, algun diumenge no
anaven convocats. Amb l’objectiu del compromís, l’equip
va passar d’una ratxa de resultats negativa a un rècord
de set jornades invicte. Del descens van avançar fins al
cap de la taula. A l’Ampolla, en aquesta temporada,
tenien a Juan Antonio com a jugador referent. L’equip va
estar quatre jornades sense marcar un gol. J. Antonio va
rebre una oferta de l’Ascó i l’Ampolla va començar a fer
gols, sis en les últimes tres jornades que ha jugat. 
Per què molts entrenadors, guanyant 3-0 no mouen tota
la banqueta?. Per què molts entrenadors, en general en
el nostre futbol, no donen més confiança als jugadors de
la casa que són els que acaben rendint més? Les estre-
lles en ocasions s’adormen, guanyen tres partits i corren
menys. 
El Remolins-Bítem en aquesta temporada ha jugat a un
nivell molt alt, però el que no s’enten és que en el partit
de la Barceloneta cap dels jugadors va merèixer un apro-
vat. Tots van jugar malament. 
Potser els entrenadors haurien de fer rotacions, més
canvis en un equip. Potser llavors tots els jugadors esta-
rien més rodats. Em consta i és cert que el president
Roda s’està plantejant fitxar a una fisioterapeuta per a la
següent campanya perquè els jugadors no es relaxin
tant... 
El conjunt de Bítem segueix amb la seua mala ratxa.
Solament un punt de quinze. Juga bé però no fa gols, no
li entren les ocasions. Demà dissabte hi haurà canvis a
l’equip. Solament els val la victòria al camp del Pubilla
Cases. Ha de canviar aquest equip que en camp contra-
ri només ha sumat 12 punts i al seu han estat set els
conjunts que s’han emportat alguna cosa. Els asseguro
que demà dissabte, el Remolins-Bítem guanyarà 1-2.

Quan els jugadors del R. Bítem es relaxen

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Móra la Nova-Deltebre (16.30 h)
Alcanar-Masdenverge (18 h)

diumenge
Corbera-Ametlla (17 h)
Benifallet-Pinell (16 h)
Horta-Vilalba (16.30h)

Camarles-Amposta (17.15 h)
S. Bàrbara-Olímpic (16.30 h)

Batea-Roquetenc (a Maella, 16 h)
Flix-Perelló (16 h)

RESULTATS
24a jornada Segona regional

Ametlla-Móra la Nova 2-2

Roquetenc-Flix sus

Deltebre-Benifallet 4-0

Pinell-Horta 2-1

Masdenverge-Batea 2-3

Perelló-Corbera 5-2

Vilalba-Camarles sus

Olimpic-Alcanar 3-2

Amposta-S. Bàrbara 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 24 63 20 61

2. Pinell 24 60 23 52

3. Ametlla 24 49 28 46

4. Deltebre 24 39 24 42

5. Vilalba 23 40 31 42

6. Corbera 24 43 46 41

7. Móra la Nova 24 45 33 40

8. Horta 24 44 29 39

9. S. Bàrbara 24 50 39 38

10. Perelló 24 49 42 34

11. Camarles 23 42 36 34

12. Batea 24 36 46 32

13. Amposta 24 28 36 25

14. Benifallet 24 30 56 18

15. Roquetenc 23 25 65 17

16. Flix 23 19 42 14

17. Alcanar 24 21 48 12

18. Masdenverge 24 18 57 10

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

la Cava-Aldeana (16 h)
Rem. Bítem-Benissanet (16 h)
Tivenys-Rasquera (16.30 h)

Diumenge
Ulldecona-Sant Jaume (18 h)

Tivissa-J. i Maria (17 h)
Godall-Ginestar (16.30 h)

Atlas Tortosa-Torre Espanyol (20 h)
Arnes-Campredó (17 h)

la Galera-Catalònia (16.30 h)

RESULTATS
24a jornada Tercera regional

J. i Maria-Godall 4-4

R. Bítem-Aldeana 3-2

Campredó-la Cava sus

Catalònia-Tivenys 2-2

Benissanet-la Galera 3-0

Ginestar-Atlas 2-1

Rasquera-Arnes 1-5

Torre Espanyol-Arnes 0-5

S. Jaume-Tivissa 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 24 63 19 60

2. Tivenys 24 70 21 54

3. Godall 24 62 35 53

4. Benissanet 24 46 25 48

5. Rem. Bítem 24 45 32 43

6. Catalònia 24 47 27 42

7. Atlas 24 36 26 40

8. Arnes 24 42 38 38

9. Ginestar 24 49 37 38

10. la Galera 24 51 49 36

11. Campredó 23 42 39 33

12. Ulldecona 24 60 45 32

13. J i Maria 24 35 61 23

14. Aldeana 24 29 68 19

15. la Cava 23 27 42 17

16. Rasquera 24 38 54 17

17. Tivissa 24 26 67 13

18. Torre Espanyol 24 8 91 4

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Calafell-Jesús i Maria (17 h)
diumenge

Ampolla-Valls (16 h)
Salou- la Sénia (16.30 h)
Canonja-Alcanar (11.45 h)
Cambrils-Catalònia (17 h)

Aldeana-Cambrils U (16.30 h)
Ulldecona-Gandesa (16 h)
la Cava-Torredem (16 h)
Nàstic-C. Clar (12.15 h)

RESULTATS

24a jornada, Prim. regional

la Sénia-Canonja 1-1

Torrede.-Nàstic  sus

C. Clar-Ampolla sus

Cambrils U-Ulldecona 0-0

Catalònia-Aldeana 4-1

J. i Maria-Salou 2-3

Alcanar-Cambrils 3-3

Valls-Calafell 4-0

Gandesa-la Cava 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 23 47 26 50

2. Valls 24 48 22 49

3. Jesús i Maria 24 7 33 44

4. Alcanar 24 45 30 43

5. Catalònia 24 51 33 40

6. Canonja 24 34 22 40

7. Cambrils 24 35 27 39

8. Torredemb. 23 44 34 37

9. Calafell 24 37 30 36

10. la Cava 24 39 37 36

11. Gandesa 24 33 40 29

12. Salou 24 36 43 28

13. Ampolla 23 28 33 27

14. Cambrils Unió 24 29 34 26

15. la Sénia 24 19 36 19

16. Ulldecona 24 32 60 18

17. Nàstic 23 19 42 17

18. Aldeana 24 23 64 16

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Pub. Cases-Rem. Bítem (17 h)
Roquetenc-Mollerussa (16.45h)

Reddis-V. Alegre
diumenge

Organyà-Júpiter
Torreforta-S. Ildefons

Cervera-Alcarràs
Barceloneta-Morell
Viladecans-Catllar

Cerdanyola-Marianao

RESULTATS

24a jornada, Reg. preferent

Alcarràs-Reddis 0-0

Marianao-Organyà 3-1

Júpiter-Roquetenc 0-0

S. Ildefons-Pub Cases 1-3

Mollerussa-Torreforta 2-0

V. Alegre-Barceloneta 3-2

Catllar-Cerdanyola 0-1

Morell-Viladecans 0-1

R. Bítem-Cervera 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. V. Alegre 24 44 28 47

2. Cerdanyola 24 46 27 46

3. Alcarràs 24 28 22 39

4. Torreforta 24 45 30 38

5. Reddis 24 42 32 38

6. Júpiter 24 32 25 38

7. Cervera 24 35 30 38

8. Viladecans 24 28 23 38

9. Morell 24 32 24 36

10. Pub. Cases 24 32 27 34

11. Rem. Bítem 24 41 49 33

12. Marianao 24 34 44 29

13. Mollerussa 24 25 38 29

14. Organyà 24 27 43 27

15. S. Ildefons 24 26 40 26

16. Barceloneta 24 34 35 23

17. Roquetenc 24 25 35 22

18. Catllar 24 28 52 19

Regional preferent

Una acció del partit del Remolins-Bítem, de diumenge passat.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El Remolins Bítem ha
perdut els tres darrers

partits a casa. Diumenge
va caure contra el

Cervera (0-1).

Tercera derrota
PRÒXIMA JORNADA  

Balaguer-Vilanova
Terrassa-Prat
Premià-Gavà

Pobla M-Masnou
Europa-Palamós

Espanyol-Llagostera
Muntanyesa-Vilafranca

Castelldefels-Reus
Cornellà-Ascó (diu, 12 h)

Manlleu-Amposta (diu 16.30 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 29 16 5 8 41 29 53
2. Muntanyesa 29 15 6 8 31 26 51
3. Reus 29 13 10 6 43 21 49
4. Pobla Mafumet 29 14 7 8 36 25 49
5. Europa  29 19 8 8 42 31 47
6. Manlleu       29 11 13 5 40 29 46
7. Cornellà 29 13 6 10 44 31 45
8. Prat 29 11 11 7 38 32 44
9. Espanyol 29 12 7 10 45 27 43
10. Vilafranca 29 12 6 11 39 39 42
11. Castelldefels 29 10 9 10 29 29 39
12. Gavà 29 9 10 10 34 37 37
13. Terrassa 29 7 12 10 36 38 33
14. Vilanova 29 7 12 10 30 35 33
15. Palamòs 29 8 9 12 26 31 33
16. Balaguer 29 8 9 12 34 43 33
17. Amposta 29 9 5 15 30 50 32
18. Masnou 29 7 9 13 36 46 30
19. Ascó 29 5 9 15 21 49 24
20. Premià 29 3 11 15 17 44 20

Tercera divisió RESULTATS
29a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Oli. Can Fatjó-S. Cristobal

Olesa-Guíxols
Igualada-Vic

Blanes-Poble Sec
Sants-Rapitenca (diu 12)
Tortosa-Olot (diu 17 h)

Iberiana-Gramenet
Vilassar-Rubí

Peralada-Santfeliuenc
Montcada-Tàrrega

RESULTATS
27a jornada, Primera catalana

Tàrrega-S. Cristobal 2-1

Poble Sec-Igualada 1-1

Rapitenca-Blanes 0-1

Rubí-Iberiana 3-0

Santfeliuenc-Vilassar 1-2

Montcada-Peralada 0-0

Vic-Olesa 3-0

Guíxols-Ol. Can Fatjó 3-1

Olot-Sants 3-0

Gramanet-Tortosa 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 27 54 25 58

2. Olot 27 51 24 56

3.  Tàrrega 27 60 27 54

4. Vilassar 27 42 30 45

5. Rubí                 27 36 28 44

6. Rapitenca 27 52 32 43

7. Peralada 27 46 33 42

8. Igualada 27 45 40 41

10. O. Can Fatjó 27 37 41 36

11. Sanfeliuenc 27 40 39 34

12. Guíxols 27 34 41 34

13. Gramanet 27 34 50 33

14. Iberiana 27 39 63 33

15. S. Cristobal 27 32 41 32

16. Montcada 27 27 41 30

17. Tortosa 27 36 43 28

18. Sants 27 24 37 26

19. Blanes 27 32 46 26

20. Poble Sec 27 19 58 10
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L’Amposta va guanyar el
Rótulos Plasneón (28-24)
i continua en la segona
plaça, amb els mateixos
punts que el
Castelldefels, tercer.
No va ser un partit asse-
quible per a l’equip
ampostí, que va haver
d’anar a remolc durant
moltes fases del mateix.
L’encert defensiu i ofen-
siu visitant i, a més, les
errades en els tirs exte-

riors locals van propiciar
que les aragoneses arri-
bessin al descans amb
tres gols d’avantatge (10-
13).
A la represa, es va mante-
nir la dinàmica però
l’Amposta va estar més
posat defensivament,
amb un retoc tàctic. I així
va poder reduir distàn-
cies fins eixugar l’avantat-
ge del rival, acabant
imposant-se pel resultat

esmentat. Cal destacar la
bona reacció. 
En els darrers minuts es
va confirmar la victòria
del conjunt de Marc
Fornós.
Amposta: De la Iglesia,
Botica (1), Alonso, Sílvia
Domingo (1), Ciurea (3),
Fnova (11) i Alba (7).
Marta Galvez, Chiriev,
Palmer, Ungureanu (5),
Laia Uliaque, Llaó i
Garcia. 

El preu de la 
victòria (28-24)

HANDBOL

L’Amposta va tenir moltes dificultats per superar el Rótulos

El pavelló de Ferreries aco-
llirà demà dissabte (20 h) un
gran partit entre l’Handbol
Tortosa i el Joventut de
Mataró. 
Es la gran cita. El partit que
pot refermar les aspiracions
tortosines per assolir la
classificació per a disputar
la fase d’ascens a Divisió de
Plata Nacional. Ara, l’equip
de la capital del Baix Ebre

és quart, un punt per sobre
del Mataró, que té un partit
més.
Els darrers resultats han
beneficiat la situació del
Tortosa. 
La junta, el cos tècnic i l’e-
quip reclamen el suport de
l’afició davant d’aquest
històric compromís de
demà al pavelló de
Ferreries. 

La gran cita!
HANDBOL TORTOSA

El jove porter de Jesús, Sergio Serret, que actualment juga
amb el Nàstic cadet de Divisió d’Honor, anirà convocat
aquest cap de setmana amb la selecció catalana per a dis-
putar una fase d’autonomies a Alacant, contra el combinat
valencià i el d’Extremadura. La progressió del porter jesu-
senc ha estat extraordinària i després d’haver estat prese-
leccionat en diverses ocasions, li ha arribat l’hora de la
veritat.
Una molt bona notícia per al futbol ebrenc i per la familia
Serret que veu com Sergio continua progressant.

El jesusenc Sergio Serret,
a la selecció catalana cadet

El Consell Esportiu del Baix Ebre amb el suport tècnic
del Tortosa Athlètic Club de Judo i la col.laboració de
Tortosa Esports van organitzar el passat diumenge 13
de març el Campionat Comarcal de Judo dels Jocs
Esportius del Baix Ebre. Un seixantena de judoques van
competir en funció de les seves categories i pesos en
una jornada on es va posar de manifest la millora tècni-
ca de tots els participants i l'augment de practicants d'a-
quest esport a la comarca del Baix Ebre. El proper mes
de maig als Pallaresos (Tarragonès) està previst celebrar
una fase territorial amb els millor classificats de les
Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.

Jocs Esportius Escolars: Judo

Els nostres remers van obtenir uns grans resultats
amb la Selecció Catalana a Galicia en la Copa del
Rey de Rem disputada el passat cap de setmana a
Castrelo de Miño, Galícia. Hi van participar, del Club
de Rem Tortosa,  Laura Montesó, Natàlia Arasa, Jordi
Andreu, Ismael Rifi, Verònica Garcia, Àlex i Dani
Sgurbjönshon, Pau Vela, Omar Aymenrich i Mª José
García com a timoner. El combinat català, amb
dotze ors, quatre plates i un bronze, es va imposar
amb autoritat. Van completar el podi Andalússia i
Galicia. La quarta plaça va ser per a Cantabria, segui-
da d’Euskadi, València, Astúries, Madrid, Aragó i
Navarra.

Els remers triomfen a Galícia Demà dissabte 19 de març, Amposta acollirà la
sortida de la primera etapa de la volta a Tarragona
Master. 
Els corredors vinguts d'arreu del territori espanyol,
pendran la sortida de la plaça de l'ajuntament de la
capital del Montsià a les 10:30 h del mati. Els
corredors participants afrontaran un recorregut de
104 km, passant per Amposta, Vinallop, Tortosa,
Aldover, Xerta, El pinell; Gandesa, Coll del Moro,
Bot, Coll del vidre, Prat de compte, Xerta, Aldover,
Jesus i finalment a Tortosa tindrà lloc el final de la
primera etapa, a l'Avinguda de la Generalitat
(enfront el parc Teodor Gonzalez). 
El club ciclista Montmell, organitzador de l'event
vol agrair publicament al club joves ciclistes
d'Amposta i ha la penya ciclista Baix Ebre, la seva
col.laboracio per a que la primera etapa es dispu-
tés a l'Ebre.

Amposta acollirà la sortida de la Volta a
Tarragona Màster

Ciclisme

El sènior masculí va
rebre el C.V. Sant Just,
i no va poder superar
el gran atac dels visi-
tants, tot i que gairebé
ho van aconseguir al
tercer set, però als
punts més decisius, va
fallar perdent així per
0-3 amb parcials (21-
25, 16-25 i 25-27).
L'alegria del club la va
tornar a donar el
sènior femení que es
va desplaçar al camp
de la Vall d'Hebron.
Una jornada més va
guanyar, però aquesta
setmana amb una
mica més de dificultat.
El partit va començar
molt bé per a les
roqueteres, guanyant-
lo amb un parcial de 7-
25. La resta dels sets
van ser molt més ajus-
tats, quedant al final
per 2-3 amb parcials
(7-25, 25-18, 22-25,
25-20 i 12-15).
En la pròxima jornada,
el sènior femení rebrà
demà al C.V.Gavà,
segones a la taula.
D’altra banda, el juve-
nil es desplaça dissab-
te a la tarda al camp
del C.N.Sabadell i el
sènior masculí va al
camp del Premià de
Dalt el diumenge pel
matí.

El sènior femení no
perdona, un cop més

Volei Roquetes

Al pavelló poliesportiu de l’Aldea s’efectuarà, avui
divendres, a partir de les 22 hores, la Festa de
l’Esport Aldeà 2011, en la que es coneixeran els
mèrits de totes aquelles persones, clubs i entitat que
treballen per engrandir l’esport del municipi del Baix
Ebre. Com cada edició, la festa significa un gran i
merescut reconeixement per l’esport aldeà. 

Avui divendres, festa de l’esport aldeà



DIVENDRES 18
DE MARÇ
DE 201118

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
opinió

CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

XEIC!, GRUP DE MÚSICA EBRENC

El crac d'aquesta setmana
el repartim entre els com-
ponents del grup de músi-
ca ebrenc Xeic! Avui mateix
inicien la Gira de concerts i
nosaltres volem estar pre-
sents de manera simbòlica
animant a grups com ells,
del territori.
Més Ebre: Per quins llocs
us portarà aquesta nova
gira?
Xeic!: Un dels reptes que
teníem era expandir la nos-
tra música fora de les
terres de l'Ebre, i la veritat
és que estem aconseguint
el que ens havíem propo-
sat. A part de tenir con-
certs per les províncies de
Castelló, Barcelona, Lleida
i Girona, també anirem al
sud de França. 
ME: Què ens trobarem als
concerts previstos? Només
cançons de l'últim disc
Sirga o una mica de tota la
vostra discografia (Birla,
Xeic,...)?
X!: Tenim dos espectacles
en cartellera. A Sirga
podreu trobar un directe
únic on es barregen dife-

rents disciplines com la lite-
ratura, la pintura, la dansa,
el teatre, les audiovisuals i
per suposat, la música
com a fil conductor que ho
teixeix tot. Les cançons
estan extretes integrament
de l'últim disc. Per altra
banda, tenim l'espectacle
dels deu anys, que és un
concert molt més directe i
festiu que repassa la tra-
jectòria del grup.
ME: Deu anys d'existència.
En què ha canviat el grup? I
sobretot, vosaltres?
X!: En la manera de veure
les coses, tant a nivell de
producció musical, confec-
ció de lletres, afrontar nous
reptes... Tot està molt més
meditat i madurat. Ja no és
tant espontani com al prin-
cipi. A nivell personal s'ha
creat una família que rema
en una mateixa direcció
per millorar el present i el
futur del grup.
ME: Ara, com deia, han
passat deu anys. Però com
us veieu d'aquí deu anys
més?
X!: Esperem que seguint

fent concerts i editant
discs. 
ME: Les Terres de l'Ebre,
el riu. Què representen per
a vosaltres?
X!: Són la nostra principal
font d'inspiració. És la nos-
tra terra, la que ens esti-
mem, la que reivindiquem i
la que defensarem sem-
pre. 
ME: Com vos ha tractat
fins el moment, el món de
la música?
X!: Cada cop millor, però
som conscients que l'estil
que practiquem no està a
primera plana d'actualitat.

Per sort, les noves tecnolo-
gies i la xarxa ens perme-
ten expandir la nostra
música utilitzant vies alter-
natives a les habituals.  
ME: Vos agradaria entrar
en la nova tongada
d'"Operación Triunfo" en
cas que es faci?
X!: No. No encaixa massa
amb la nostra filosofia. 
ME: Què destacaríeu de
cada un dels vostres discs,
si vos demanessin que els
descriguéssiu breument?
X!: Que les cançons estan
fetes amb el cor i que no hi
ha res postís. Creiem que

això es transmet en la nos-
tra música i en els nostres
concerts. 
ME: Quan i com comença
la gira?
X!: Aquest dissabte 19 de
març estarem a
Benissanet. Serà un con-
cert amb l'espectacle
Sirga que s'emmarca din-
tre de les jornades d'Artur
Bladé Desumvila, que per
cert és un dels autors que
musiquem a l'últim disc.
Per estar al dia de tots els
moviments, concerts, etc.
del grup us recomanem
que entreu a www.xeic.cat 

ME: Teniu alguna novetat
prevista per enguany per
als concerts?
X!: Com bé hem explicat
anteriorment, l'espectacle
Sirga serà el nostre plat
fort. El grup ha dipositat
molts esforços en confec-
cionar un directe singular
que recomanem a tothom.
ME: Per últim, que és l'ele-
ment més curiós que vos
han tirat en mig d'un con-
cert?
X!: Ens han tirat de tot,
però una de les coses que
més recordem fou una nina
inflable. 
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñara
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Plaça 20 de maig, 11
Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far

EL PERELLÓ
Ajuntament
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
Venta de la punta
ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major
AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Acció social i ciutadania  C/ Ronda, 1
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Llums Carlos Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Fideus de costella i salsitxa, una recepta d’aquelles que no n’hem d’abusar, 
però que de tant en tant... està tant bona!

Aquesta setmana buscant
un lloc per dinar, ens varem
trobar amb un bar on feien
aquest plat, va resultar un
gran dinar, deliciós...

Ingredients:

500 g de fideus del n.2
20 trossos petits de cap
de costella de porc
6 salsitxes a trossos
1 ceba gran picada
1 gra d'all picat
1 manat de julivert picat
1 fulla de llorer
2 cullerades de tomata
ratllada
1200 ml d'aigua mineral

Preparació:

En una cassola i amb una
mica d'oli d'oliva, daurar a
foc alt la costella juntament
amb les salsitxes, posar-hi
també la fulla de llorer.
Quan estiguen rossetes
abaixar el foc i afegir la ce-
ba fins que hagi enrossit. A
continuació afegir l'all, la to-
mata ratllada i el julivert. Un
cop hagi enfosquit la prepa-
ració i la tomata sigui cuita,
afegir l'aigua, pujar el foc, i
portar-la  a ebullició. Un cop
bulli hi afegirem els  fideus
per a que es coguen, ani-
rem remenant de tant en
tant fins que s'hagin begut
tota l'aigua.

Com ja hem dit anterior-
ment, no es convenient abu-
sar d’aquesta recepta, ja
que la costella de porc so-
fregida ens aporta moltes
grasses i colesterol, i si a
més a més afegim els car-
bohidrats dels fideus ens
treu tota la gana. 
No us preocupeu, si porteu
una dieta sana i equilibrada,
és una recepta que podeu
fer un cop cada quinze dies,

de tant en tant és bo pecar
i desmelenar-se... 

perquè no?
Aquest cap de setmana

podreu veure a Canal TE el
programa que es va enre-
gistrar a FESTAST, amb un
videoclip final amb la músi-
ca d’Albert i la Banda dels
13, també podreu veure un
altre programa que vam fer
a Deltebre, a Can Cris on
ens va presentar un ànec a
la taronja. 

«Primentons i Tomates». Avui: Fideus de costella

Normalment ens
agrada presentar-vos
receptes ben lleuge-
res i saludables, avuí
no és un d’aquells
dies, la recepta d’a-
vuí és per a fer-la de
tant en tant.

REDACCIO

El plat de la setmana.
CEDIDA

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.

Albiol Palles, Francesc Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

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

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

Renau Audi, Manuel Generalitat, 56  (Tortosa) 977440735   

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

Salom Beltran, Artur       Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima
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CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Cel serè o poc ennuvolat, malgrat el pas d'algun núvol alt i prim durant la
tarda. Tot i així, al sud de la Costa Brava i al nord del litoral i prelitoral cen-
tral hi haurà alguns intervals de núvols baixos durant les hores centrals del
dia. Independentment, al vessant nord del Pirineu, el cel estarà entre mig i
molt ennuvolat a l'inici i al final del dia, mentre que la resta de la jornada
estarà entre poc i mig ennuvolat. 
Precipitacions 
No se n'esperen. 
Temperatures 
Les temperatures mínimes baixaran lleugerament en general, tret del
Pirineu on baixaran entre lleugerament i moderadament. Es mouran entre
els -1 i 4 ºC al Pirineu, entre 1 i 6 ºC al Prepirineu, la depressió Central i el
prelitoral, tret de l'extrem sud del sector on, com al litoral, es mouran entre
els 8 i 13 ºC.
Les temperatures màximes pujaran de forma lleugera. Es situaran entre els
11 i 16 ºC al Pirineu i entre els 14 i 19 ºC a la resta del país. 
Visibilitat 
Serà bona en general, tot i que al vessant nord del Pirineu serà regular de
matinada i a la nit i que hi haurà algun banc de boira o boirines matinals al
nord de la Depressió Central. Als dos extrems del litoral, en canvi, la visibi-
litat serà entre bona i excel·lent. 
Vent 
Bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat en general. A
l'Empordà, la tramuntana bufarà moderada amb cops forts i molt forts. A
les terres de l'Ebre, el mestral bufarà moderat amb cops forts i molt forts
fins a mig matí, mentre que a partir d'aleshores serà entre fluix i moderat
amb cops forts. A més, el vent serà fluix i de direcció variable al sud de la
Costa Brava i al litoral i prelitoral central durant les hores centrals del dia.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
al nord del cap de Begur, bufarà tramuntana entre moderada i forta amb
cops molt forts. Al sud del cap de Begur, el vent serà de component nord
entre fluix i moderat, amb cops forts a l'inici i al final del dia, malgrat que
hi haurà estones de vent fluix i variable al centre del dia.
Forta maror amb àrees de maregassa al nord del cap de Begur i maror a la
resta. Mar de fons del nord. 
Costa Central: 
vent de component nord fluix amb cops moderats a l'inici i al final del dia.
La resta de la jornada bufarà fluix i de direcció variable.
Marejol amb àrees de maror al nord del sector. 
Costa Daurada: 
al sud del cap de Salou bufarà mestral, moderat amb cops forts i molt forts
fins a mig matí i entre fluix i moderat amb algun cop fort a partir de llavors.
A la resta del sector, el vent serà de component nord i oest fluix amb cops
moderats a l'inici i al final del dia, i fluix i de direcció variable la resta de la
jornada.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

E ls  teus  innovadors   amics   e t  fa ran
estar  a  l ' avantguarda ,  però   per
a ixò   e t  veuràs   ob l iga t   a  adaptar -
te  .

Taure
20/4 al 19/5

Es presenten certs  projectes  en el
sector  professional  que aportaran
amb el l  canvis  importants  de cara
al futur.

Bessons
20/5 al 21/6

Serà  un moment  per aventurar-te a sortir
de la rutina  i descobrir  noves perspectives.
T'interessarà fixar-te  en com treballen  els
demés  i aprendre  d'ells.

Cranc
22/6 al 21/7

Aquesta és  una jornada  per  centrar-te  en tu
mateix. Analitza  els teus  canvis d'humor  o la
característica que has  heretat  directament
dels teus  progenitors .

Lleó
22/7 al 22/8

La teva parella  es pot  mostrar  massa  ima-
ginativa  i probablement  en alguns moments
et trametia  la sensació  que viu  en un món
d'il·lusions. De totes maneres  escolta-la .

Verge
23/8 al 21/9

Els  serveis  que durant  el dia  d'avui  has
realitzat  et poden  posar en contacte  amb
la gent  observadora  i que té  una forma
de pensar  diferent a  la majoria.

Balança
22/9 al 22/10

Has de dedicar més temps  als teus  fills , a
les teves obres , a la teva creativitat . A exte-
rioritzat  , en  definitiva,  les idees  que et fan
sentir  lliure.

Escorpí
22/10 al 21/11

La relació  amb  la llar familiar, la mare , el
barri o els amics  de la infància t'aporta
seguretat  , però  ha  arribat  el moment  d'a-
bandonar  el niu . Vola.

Sagitari
21/11 al 21/12

Aquesta  serà una jornada  propícia  per
buscar  un lloc  en el qual  pots expressar
les teves idees  sense  que ningú no et
molesti.

Capricorn
21/12 al 19/01

Les recompenses  que t'aporta  la vida  t'aju-
daran  a reafirmar  la teva personalitat , i que
sentis  molta  més  confiança  amb les que
penses  i amb  el que fas.

Aquari
20/1 al 18/2

Tindràs  la possibilitat  d'avançar  a tots  els teus
companys  i obrir  camí, però  atenció  que
aquesta  sigui  una opció compatible  amb el
respecte  degut  als  que t'envolten.

Peixos
19/2 al 20/3

Apareixerà en la teva vida, per la porta de l'a-
mor , una persona  estranya , sorprenent  i
que  et conquerirà  a base  de contar-te
històries  curioses  plenes  de misteri.

Televisió

comercial@mesebre.cat
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IMMOBILIARIA�

       

TREBALL�

  

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

MOTOR�

   

DIVERSOS�

  

 

 

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

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

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

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

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

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

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

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

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

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

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

Preu realment interessant. 

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

 

 

      

977 74 33 99

 

  

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

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

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

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

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

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

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

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

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

Ref  CFD705     
Tel 977 720 799

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

Amplia terrassa. Tot equipat
.Pràcticament nou. Vistes.

180.000 € reduït a
160.000 € .  Ref.CFD20940.

tel. 977 720 799

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

BRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT. 
660 58 47 87

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

Preu per paraula: 0,15Û+ 1,00Û+18% IVA

Preu per módul: 15Û+18% IVA

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet entrant a la nostra web:

www.mesebre.cat

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.
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Si la setmana passada us
informava sobre les cate-
gories de comerç local i
empresa i indústria, avui
toca parlar de la
d'Esports i Joventut. Amb
totes dues he de dir que
em sento estretament
relacionada. Cert! Amb
joventut perquè només
tinc treta-quatre primave-
res, ja ho sé, sóc una
criatura! I amb esports,
perquè us confesso que
fa un mes i mig que em
vaig apuntar al gimnàs,
per allò de l'estiu i els
bons propòsits del nou
any, ja m'enteneu! Així,
que des d'aquesta expe-
riència acreditada, en tots
dos camps, vaig a infor-
mar-vos del bo i el millor
de cada categoria.
Començaré per la catego-
ria d'Esports. Per cert,
ara ja no parlo de TOP5,
sinó que he decidit passar
al TOP3. Per tant, en el
lloc tres de la candidatura
ens trobem al Club
Twirling l'Ametlla, plas,

plas, plas (aplaudiments).
Aquest club ha estat pre-
sentat com ha candidat a
emportar-se l'EBRE LÍDERS

esportiu per classificar-se
en segon lloc al Rànquing
de clubs 2010 de la
Federació Espanyola. I el
més important encara,
"la implicació i la identifi-
cació dels seus compo-
nents és extraordinària,
per aquest motiu els bons
resultats". En segona
posició, la U.E. Remolins-
Bitem, es presenta per la
fita tan important, com es
la d'aconseguir l'ascens
de categoria a Territorial
Preferent per primera
vegada a la seva historia.
I en el número "one", ens
trobem amb el Twirling La
Cava que es va classificar
en primer lloc per al cam-
pionat d'Europa a Praga, i
l'any passat va ser sub-
campiona del campionat
del món. 
Escrivint sobre la candida-
tura m'he sorprès quan
he vist la figura internacio-
nal d’Albert Montañés en
quart lloc, que ens ve a
demostrar, potser, la falta
de proximitat de moltes
persones amb el seu terri-
tori, i potser a la inversa?.
Però aquest no ha estat
l'únic pensament que he
tingut sobre la candidatu-
ra, n'he tingut un altre: la
relació del twirling amb el
territori. Davant de la pro-
liferació d'aquesta disci-
plina he decidit informar-
me i informar-vos. 
S'entén per twirling qual-

sevol activitat lúdica o
esportiva la base de la
qual sigui fer girar de
manera rítmica i artística
un bastó especialment
dissenyat per a l'execució
de jocs malabars. Dit
això, no entenc res, conti-
nuaré buscant! I ara,
toquen els tres més des-
tacats en la categoria de
joventut... 
Diví tresor! En aquesta
categoria en tercera posi-
ció tenim al científic i
escriptor tortosí, Pere
Estupinyà que recentment
publicava "Lladre de cer-
vells". 
Aquest químic i bioquímic

va abandonar el seu doc-
torat en genètica per
dedicar-se a la difusió del
coneixement científic,
anomenat per molts, de
manera carinyosa, el petit
Puncet; en segon lloc ens
trobem amb Àngela Buj,
professora de l'Institut
Sales i Farré d'Ulldecona i
guanyadora del premi
TINET de Narrativa Breu
per internet 2.010.
Actualment està fent una
tesi sobre la dialectologia
del Montsià i en primera
posició, el grup de músi-
ca CRATOR i com en la
seva candidatura s'expo-
sa "el motiu de la inscrip-

ció es per la bona reper-
cussió que la banda va
tenir en quedar subcam-
pions a nivell espanyol,
tot i cantar en català.
Aquest fet ha permès
impulsar el grup a actuar
per molts indrets de
Catalunya, treure un cd
auto-editat anomena't
"ZERO" que recull els pri-
mers temes del grup i
gravar el seu primer vide-
oclip a la sala Razzmatazz
de Barcelona".
Actualment el grup es
troba gravant el que serà
el seu primer disc d'estu-
di, després d'haver firmat
un contracte discogràfic

amb la productora del
reconegut ex membre de
Sau, Pep Sala que també
exercirà de productor del
disc. Durant el repàs a
aquesta categoria també
he reflexionat. 
I penso que es tracta
d'una categoria amb molt
nivell, reflex que la nostra
joventut no és ni molt
menys la NI-Ni de la que
parlen molts arran de pro-
grames televisius que han
fet més mal que bé a la
nostra societat en gene-
ral. 
Bé,després de repassos i
reflexions marxo, que ja
toca!

Joventut, esports i molt + a EBRE LÍDERS

Ja sabeu que des de fa
unes setmanes cap
aquí, vaig de TOPS a
l'Última. És a dir, us
informo de com van
evolucionant les deu
categories en que es
reparteixen els premis
Ebre Líders. Avui no
serà diferent i el motiu
no és cap altre que
encara em queden
categories per comen-
tar. 

En aquests moments, el Club de Twirling de la Cava encapçala la categoria d’Esports per davant de Montañés

DM

EBRE LÍDERS

I pel que fa a la categoria de Joventut, el grup de música que va triomfar a Razzmatazz, CRATOR, és el primer

                


