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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L'Ajuntament de Tortosa
enllesteix el nou Viver
d'Empreses .
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L'Alcalde de Deltebre fa
balanç de legislatura.
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Societat

La simbologia franquista
del Memorial s’exposarà a
Roquetes.
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Esports

Diumenge (12 h), a la
Devesa, el derbi,
Rapitenca-Tortosa.

P10

L'Ajuntament d'Amposta ultima els detalls per poder obrir demà dissabte el parc urbà més gran de les Terres de l'Ebre després
de més d'onze anys d'obres i actuacions. Amb 52.000 metres quadrats de superfície, el consistori pretén convertir el parc dels
Xiribecs en un espai verd de referència per als més joves i les famílies. Disposa d'un gran llac central de 90 metres de diàme-
tre, graderies per actuacions escèniques i musicals, atraccions infantils i un bar restaurant. Tot plegat ha costat a les arques
municipals més de 3,5 milions d'euros. Un espectacle multidisciplinari ideat per a l'ocasió -amb música, audiovisuals, dansa i
pirotècnia- servirà per inaugurar aquest espai el pròxim dissabte al vespre...   P3

Un gran espectacle inaugurarà
el parc dels Xiribecs

A poques, escasses setmanes de la gala EBRELÍDERS les noticies que ens segueixen arri-
bant són més que positives. La implicació de la gent pels premis es plasmen en xifres.
Aquesta mateixa setmana, sense anar més lluny, s´ha assolit el pic de visites a la nostra
pàgina web, líder en visites i líder en votacions. Una altra bona notícia és que s’estan exhau-
rint les invitacions per estar present el proper 8 d' abril a l´acte final, l'acolliment del públic
és “espectacular”. Per aconseguir la teva invitació has de estar registrat a la web d'EBRE

LÍDERS www.ebreliders.cat. Encara estàs a temps! Actuacions musicals d'artistes del terri-
tori i altres sorpreses t´esperen, Vine a viure-ho en directe!

No t’ho pots perdre!
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Aquests dies totes i tots
estem enganxats a la tele-
visió per veure que passa
amb els 4 reactors nucle-
ars de Fukushima al Japó.
La cadena d'accidents
nuclears, provocats pel
terratrèmol i posterior tsu-
nami, ens ha deixat com-
mocionats i atemorits. I
més perquè ha succeït a
un estat ordenat, modern i
eficient com Japó. Molts
hem pensat si això passa
on ho tenen tot o gairebé
tot preparat per als sis-
mes, que passaria aquí
si... Millor no pensar-hi! 
Ara bé, que no ens angoi-
xem no vol dir que no
haguem d'actuar. A mig
termini, però en pas ferm,
hem de tancar les nucle-
ars! I aquí a les Terres de
l'Ebre hem de liderar
aquest procés. No volem
nuclears i no volem
cementeri nuclear a
l'Ebre.
Quin paper ha de jugar

Tortosa i l'alcaldia de la
ciutat en aquest procés?
El paper de la coherència!
Alt, clar i constantment
hem de caminar cap a la
desnuclearització. Aquest
procés només es pot lide-
rar si s'hi creu. Tant CiU
com PSC aposten per l'a-
llargament de la vida útil
de les nuclears a l'Ebre.
Des d'Esquerra tenim un
model alternatiu de ciutat
saludable i respectuosa
amb les persones.
El 1989 ja vam tenir un
ensurt a Vandellòs I, el
2010 hem tingut diversos
incidents a Ascó, fins i tot
fuites de microparticules.
Hem d'esperar un nou
Fukushima? Vostès deci-
deixen.

Josep Monclús i Benet
Alcaldable d'Esquerra

Tokio i Tortosa: amenaçats 
per la nuclear

Opinió

Després de més de deu anys d'obres,
Amposta inaugura aquest dissabte el parc
dels Xiribecs, la zona verda urbana més
important en extensió de les Terres de l'Ebre.
Estem referint-nos a
una obra molt impor-
tant que li dóna un
valor afegit a
Amposta pel que fa a
la qualitat de vida
dels ciutadans, d´aquí la importancia de
donar-li la “benvinguda” de la manera que es
mereix. Un gran espectacle multidisciplinari
que tindrà lloc demà dissabte a dos quarts de
nou del vespre de 27 minuts de durada i en el
qual estan implicat un centenar de persones
entre músics, autors i artistes provinents d'al-

tres disciplines. L'obra abordarà el trànsit de
la infantesa a la maduresa i inclou una actua-
ció musical en directe, amb música composa-
da per Edgar de Ramon i Tomàs Simón i inter-

pretada per una
orquestra que integra-
ran músics de la Lira,
la Fila, l'orquestra
Montsià Maestrat i el
Conservatori de

Tortosa. També hi haurà projeccions audiovi-
suals per tot l'àmbit del parc i un espectacle
pirotècnic. Un dels trets més significatius del
nou parc urbà d'Amposta és el gran llac cen-
tral circular de 90 metres de diàmetre i amb
un guèiser capaç de bombejar un broll d'aigua
de divuit metres. 

Editorial

Ja hi podem passejar!

Un dels trets més significatius del nou parc
urbà d'Amposta és el gran llac 

central circular de 90 metres de diàmetre

En els temps actuals de desafecció i pas-
sotisme crec que és bo recordar que la
política si no la fas, te l'acaben fent. Per
tant, cal participar-hi -en la mesura que es
pot- si hom se sent partícep de la societat
en què viu. La gent que em coneix sap del
meu compromís amb Tortosa en diversos
àmbits, i sobretot, de quin model de ciutat
crec que els tortosins ens mereixem. Per
això, un dels motius que m'ha fet partici-
par novament en les eleccions municipals
és el fet de creure que encara cal canviar
i millorar moltíssim la nostra ciutat.
Certament, hem avançat, però penso que
podem fer-ho encara molt més i millor. 
És en aquest sentit que hem presentant
una de les nostres propostes centrals,
que no la única: impulsar de manera prio-
ritària la rehabilitació del patrimoni històric
tortosí, i finalment, presentar una candida-
tura a la UNESCO per ser reconeguts com
a Ciutat Patrimoni Cultural de la
Humanitat. Si Tortosa aconseguís aquest
reconeixement tindria un segell de qualitat
que potenciaria al màxim allò que tots
volem: el renaixement de la ciutat històri-
ca i tots els barris, i amb ell, la potencia-
ció de la restauració, el comerç, el turis-
me, la  construcció... i tants altres sectors
que se'n veurien afavorits.
Evidentment, aquesta proposta no naix del
no res (com alguns ja interessada i des-
graciadament prediquen) sinó que està
fonamentada per l'assessorament previ
que hem fet en diferents àmbits de la
mateixa UNESCO així com de les normati-
ves existents. Vull també recordar que la
setmana passada, en una entrevista a
Ràdio Tortosa,  l'estimat Federico Mayor
Zaragoza (ex director general de la UNES-
CO) afirmava que Tortosa podia aspirar a
ser patrimoni de la humanitat si sabíem
trobar-li una singularitat.
En aquest sentit, cal recordar que comp-
tem amb un dels quatre nuclis històrics
més grans i importants de Catalunya. Un
nucli que va des del Mercat Central fins al
call jueu de Remolins, que està declarat
d'interès històric-artístic per part de

l'Estat i que, en el seu interior aglutina múl-
tiples monuments de totes les èpoques i
estils. Un nucli antic que compta amb més
de 6 quilòmetres de muralles, que ens fan
únics i singulars tan en la seua extensió
(de les més grans de la Península) com pel
fet de permetre veure la transició de les
estructures medievals a les modernes,
sense que això succeeixi de forma tan
clara i extensa  en altres llocs.

El mateix dia que presentàvem la idea,
alguns regidors ja criticaven i menysprea-
ven la proposta sense haver ni tan sols
aprofundit ni preguntat al respecte. El
mateix va passar fa 15 anys quan el sen-
yor Cardús va presentar la idea de la Festa
del Renaixement, que ara tant ens omple
d'orgull i tants beneficis ha generat a
Tortosa. Ens hem de creure més el que
som, el què tenim, el què podem ser, però
sobretot, hem de deixar-nos de partidis-
mes i treballar fort per la nostra ciutat. És
això el que volen i mereixen els tortosins.

Jordi Jordan
Professor d'història i candidat núm 2

d'Iniciativa-Entesa per Tortosa

Podem treballar per Tortosa,
Tots i Millor...

Opinió
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La zona verda dels Xiribecs
és un dels projectes més
emblemàtics de l'actual
equip de govern i també
una de les obres que ha tar-
dat més a finalitzar-se, ja
que el projecte inicial es va
redactar l'any 1997 i els pri-
mers treballs començaven
al 2000. L'alcalde
d'Amposta, Manel Ferré, ha
explicat que la finalització
del parc s'ha allargat donat
que durant les legislatures
anteriors “hi ha hagut altres
prioritats” i també ha tingut
en compte el fet que fins fa
poc l'espai constituïa un
sector perifèric i que degut,
al progressiu creixement de
la ciutat i a la proximitat de
diferents equipaments,
s'està posicionant com un
espai cada cop mes central
dintre de l'actual creixe-
ment urbà. Ferré ha recor-
dat que la zona dels
Xiribecs és, en aquests

moments “l'àrea d'Amposta
que ha experimentat un
creixement més important”
i que és on s'hi concentren
una gran quantitat de ser-
veis donada la proximitat
amb la zona esportiva, amb
diverses infraestructures
educatives i amb el pavelló
firal.  El darrer impuls de les
obres ha tingut lloc entre
2009 i 2011. El 2009 s'ini-
ciava la penúltima fase amb
l'enjardinament del sector

nord del parc. I entre l'any
2010 i 2011 s'han adjudi-
cat les obres de la darrera
fase constituïdes per: l'en-
llumenat de tot el parc, la
construcció d'un bar, la
construcció de graderies,
amb una capacitat per 800
persones i el darrer tanca-
ment del parc.
Només aquesta darrera
fase ha suposat un pressu-
post d'un milió dos-cents
mil euros. El cost del pro-

jecte global se situa en 3'5
milions d'euros. 
A més de l'execució de les
fases pertinents, s'ha anat
millorant el projecte, amb la
plantació de 12 plataners
centenaris que es van tras-
plantar des de l'antic accés
a Ulldecona, s'hi van tras-
plantar també arbres proce-
dents del carrer Verge del
Pilar i s'hi ha instal·lat un
gran Pipi-can, i un gran joc
infantil. 

Tot i que actualment els
operaris estan fent els
darrers treballs de neteja i
arranjament del parc,
aquest proper dissabte
tindrà lloc la inauguració, un
acte per al qual s'ha produït
l'espectacle Xiribecs.
Aquest espectacle ha anat
a càrrec d'artistes locals, i
ha estat ideat per Jaume
Vidal i Santi Valldepérez,
que ja han produït conjunta-
ment altres obres com ara

Moviment, en motiu de la
inauguració del Centre
d'Arts Visuals. Per aquesta
ocasió s'ha implicat a un
centenar de persones entre
músics, actors, composi-
tors i artistes provinents
d'altres disciplines com l'au-
diovisual. 
Jaume Vidal ha explicat que
l'encàrrec de la inauguració
del Parc dels Xiribecs havia
de referir a la finalitat per la
qual aquest parc ha estat
creat. Es considera que
un parc és un lloc d'esbarjo
on esplaiar-se amb la famí-
lia i els amics, amb els nets
i els veïns. Sortir a córrer,
jugar, passejar, conèixer
gent o contactar amb la
natura han d'ésser les finali-
tats primeres d'una visita a
un espai d'esbarjo públic.
Per això s'ha volgut prendre
aquell món d'il·lusió que ens
creàvem de menuts on les
pedres eren naus, els
forats fets al terra, magat-
zems; els racons, amaga-
talls; els camins de terra,
autopistes; les sèquies,
grans rius... i on tot això
formava part d'un conte. La
imaginació dels nens com
aliada fa repensar que
quant ens fem grans assu-
mim unes responsabilitats,
fem canvis en la nostra
manera de pensar però no
ens hem de deixar portar
per tanta racionalitat, sinó
seguir essent xiquets en
alguns aspectes de les nos-
tres vides. 

Amposta estrena el Parc dels Xiribecs
amb una gran festa

El Parc dels Xiribecs
d'Amposta, el parc urbà
més gran de les Terres
de l'Ebre amb una
extensió de 52.000
metres quadrats, serà
aquest dissabte al ves-
pre l'escenari d'un gran
espectacle multidisci-
plinària amb motiu de la
seva inauguració defini-
tiva.

El parc urbà més gran de les Terres de l’Ebre amb una extensió de 52.000 metres quadrats

Serà aquest dissabte l’escenari d’un gran espectacle amb motiu de la seva inauguració

REDACCIÓ

El parc és un dels projectes més emblemàtics de l’actual equip de govern.
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Els emprenedors interes-
sats a instal·lar-s'hi ja
poden informar-se de les
condicions, força avantat-
joses, amb preus de llo-
guer de despatxos a partir
dels 150 euros/mes i els

tallers des de 300 euros.
El proper dissabte 26 de
març es farà una jornada
de portes obertes en què
la ciutadania podrà visitar
el viver. El viver s'ha cons-
truït en uns terrenys de
propietat municipal al barri

de Ferreries que havien
acollit anteriorment l'em-
presa Industrias Fabra i la
seu de la Universitat
Internacional de
Catalunya. La parcel·la
ocupa 11.313 metres
quadrats i el projecte ha

contemplat la rehabilitació
de l'edifici existent, que
s'ha destinat a oficines, i
s'ha construït una edifica-
ció de nova planta per a
tallers. A la planta baixa de
l'edifici rehabilitat s'han
ubicat les àrees comunes,

mentre que a la 1a planta
s'ha destinat a 13 ofici-
nes. Queda una planta
superior per a futures
ampliacions. A la nau adja-
cent hi ha espai per a 8
tallers. L'obra l'ha fet l'em-
presa Tauicesa sobre un
projecte de l'arquitecte
Xavier Gilabert. El cost ha
estat de 1,5 milions d'eu-
ros, que han estat
finançats pels fons euro-
peus Feder (528.008),
Ajuntament de Tortosa
(382.348), Diputació de
Tarragona (264.004),
Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad
(175.000), i PUOSC
(153.301). L'alcalde ha
valorat la ubicació
"estratègica i competitiva"
del nou viver, i ha recordat
que al nostre país més del
80 per cent dels llocs de
treball els generen les peti-
tes i mitjanes empreses,
"una ocupació que difícil-
ment es deslocalitza". 

L’Ajuntament de Tortosa enllesteix el
nou Viver d’Empreses

L'Ajuntament de Tortosa
ha gairebé finalitzat les
obres de construcció
del nou viver d'empre-
ses, una de les actua-
cions més emblemàti-
ques de l'equip de
govern municipal i de
l'Àrea de Promoció
Econòmica. El nou equi-
pament arriba en un
moment econòmic
encara difícil i amb l'ob-
jectiu de ser un nou ins-
trument per a la creació
d'ocupació.

Una de les actuacions més emblemàtiques de l’equip de govern municipal

REDACCIÓ

Presentació als mitjans, dimarts passat.

Cedida

L'Institut Català del Sòl
(INCASOL) ha iniciat
aquest dimarts una nova
fase d'enderrocaments
d'habitatges al barri de
Sant Jaume. 
Aquestes, s'afegeixen a
les fetes anteriorment i
que tenen com a objec-
tiu esponjar tota l'àrea
d'actuació en el marc
del futur projecte de
rehabilitació del barri.
L'actuació que s'ha ini-
ciat té per objecte ende-
rrocar dues illes de
cases amb dotze habi-
tatges, que amb els
enderrocs fets anterior-
ment en quatre illes més
sumen un total de 40
immobles afectats. 

Enderrocaments al
barri de Sant

Jaume de Tortosa

Adam Tomàs, represen-
tant d'ERC; i Víctor
Conesa, regidor i
membre d'Esquerra
d'Amposta, han segellat
l'acord per renovar la
coalició de cara a les
properes eleccions
municipals del mes de
maig. 
Tomàs ha recordat que
des de les eleccions de
1995, quan van aconse-
guir 811 vots i un regi-
dor, fins a les darreres,
que els va situar com la
segona força política
més votada d'Amposta,
elecció rere elecció han
augmentat els seus
suports.

«Aire fresc per la
ciutat

d’Amposta»

Aquest centre de dia, consi-
derat un SAIAR (Servei
d'Atenció Integral a la gent
gran en l'Àmbit Rural), per-
met als usuaris gaudir d'un
servei central de centre de
dia i ofereix també, atenció
assistencial de caràcter
ambulatori i a domicili a les
persones grans del munici-
pi. La inauguració va anar a

càrrec de l' Honorable con-
seller de Benestar Social i
Família,  Sr. Josep Lluís
Cleries i Gonzàlez, de
L'Alcalde de la població de
L'Ampolla Il·lm. Sr.
Francesc Arasa i Pascual, i
de la directora general del
grup L'Onada serveis,
Maria Cinta Pascual i
Montañés. Tots tres varen

valorar molt positivament
en els seus parlament la
posta en funcionament d'a-
quest nou servei per a
L'Ampolla. Després dels
parlaments institucionals es
va descobrir la placa com-
memorativa de l'acte, i acte
seguit es van visitar les ins-
tal-lacions amb un seguit de
més d'un centenar de per-

sones. Acte seguit el con-
seller va saludar als usuaris
del centre i també als del
casal de gent gran que es
troba en la mateixa edifica-

ció. El centre de dia dispo-
sa de 20 places i ofereix
com a novetat un espai
d'estimulació sensorial únic
al territori. 

Inauguració oficial del centre de
centre de dia de l’Ampolla

A càrrec del conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries
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Aspa ha destacat també
que les inversions fetes
aquests quatre anys han
servit per marcar un punt
d'inflexió al municipi i ha
citat com a exemple el nou
pont entre Deltebre i Sant

Jaume d'Enveja, l'escola
bressol, la residència per a
la gent gran, el centre de
discapacitats intel·lectuals
o el passeig fluvial. Entre
les principals inversions
dutes a terme aquesta
legislatura cal destacar
també l'esforç que s'ha fet
en la urbanització de
carrers (Avinguda Colom,

carrer Riu Llobregat, carrer
Sant Miquel, carrer Doctor
Joan Bonet...), les obres de
la primera fase de millora
de la urbanització Riumar o
les obres de renovació del
centre comercial de La
Cava que començaran
aquest mes de març.
També s'ha fet un important
esforç en la canalització de

desguassos dins del nucli
urbà i s'ha destinat més
diners a la neteja i el mante-
niment de la via pública. En
l'àmbit de la salut cal desta-
car la construcció del nou
centre de rehabilitació, la
nova central d'ambulàncies
o l'ampliació del Centre
d'Assistència Primària.
La millora de les
instal·lacions esportives
municipals ha estat també
un dels principals eixos de
l'actual mandat amb un
inversió que supera els
2'6MEUR. S'ha instal·lat
gespa artificial i il·luminació
exterior al Camp Nou i al
Camp de l'Aube, a més d'al-
tres millores de reforma als
vestuaris. També cal desta-
car la construcció del nou
Centre de Tecnificació de la
Piragua i del nou Casal de
l'Esport.
Més enllà de les xifres d'in-
versió, Aspa ha volgut
també destacar la capaci-
tat de gestió del govern

que ha liderat els darrers
quatre anys i que han
permès desencallar moltes
qüestions pendents a
l'Ajuntament. 
Ha posat exemples com el
conveni urbanístic amb el
Bisbat, encallat des de l'any
1995, i que cedeix a
l'Ajuntament 10.721m2 de
sòl per a equipaments a
l'entorn de l'església de
l'Assumpció; o el conveni
urbanístic del pas de Baló
que permetrà
donar continuïtat al passeig
reïnosa, paral·lel al passeig
del riu; el conveni amb
l'empresa Sorea per reno-
var la xarxa de subministra-
ment d'aigua potable;
l'acord amb Telefónica per
al trasllat d'una antena de
telefonia mòbil situada
dins del nucli urbà; l'acord
amb la companyia Eléctrica
del Ebro per soterrar
totes les línies de mitjà ten-
sió que transcorren per l'in-
terior del nucli urbà.

L’Alcalde de Deltebre fa balanç de
legislatura 2007-2011

L'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, ha fet
balanç de l'acció de
govern a l'Ajuntament de
Deltebre durant la legis-
latura 2007-2011 en què
s'ha assolit una xifra
rècord d'inversió pública
al municipi i que és de
49.727.266,73Û. Aspa
ha insistit que l'esforç de
l'equip de govern aquests
quatre anys s'ha centrat
en dotar Deltebre dels
serveis i les infraestruc-
tures necessàries per
assumir la capitalitat del
Delta i ocupar el lloc que
li correspon com a sego-
na població del Baix Ebre
i quarta de l'Ebre.

S’ha assolit «una xifra record d’inversió»

REDACCIÓ

Aspa ha volgut destacar la gestió del govern actual.
Cedida

El candidat d'Iniciativa-
Entesa per Tortosa,
Jaume Forcadell, ha afir-
mat que l'Ajuntament hau-
ria de donar “prioritat
absoluta” a la rehabilitació
dels habitatges del nucli
històric. 
Forcadell va parlar de
“reorientar el sector de la
construcció” i de “desin-
centivar” els nous creixe-
ments urbanístics,
almenys fins que no siga
necessari impulsar nous
eixamples per motius
demogràfics, o bé “men-
tre queden tants pisos
buits al nucli antic i al cen-
tre”. A més, va proposar
impulsar agrupaments de
finques, per fer habitat-
ges més dignes. 

«Habitatges
dignes per
Tortosa»

Els embassaments de la
conca hidrogràfica de
l'Ebre també presenten
en aquest inici de prima-
vera una salut força
millor que en anys prece-
dents. 
Les reserves d'aigua
pujaven dilluns en el seu
conjunt a 6.102 hectò-
metres, que suposa un
81,3% de la capacitat
total. 
En la mateixa setmana
de l'any passat, la xifra
pujava a 5.696 hm2, un
75,9%, mentre que la
mitjana dels anys 2006
al 2010 encara va ser
molt inferior, de 4.891
hm2, un 65,16%. 

Pugen les
reserves d’aigua

als pantans

L'Ajuntament de Tortosa
ha finalitzat les obres de
reforma de l'edifici consis-
torial, les més importants
que s'han dut a terme en
els més de 50 anys de la
seva història. Els treballs
s'han fet en la part interior
de l'edificació i han afectat
diferents àmbits. La terce-
ra planta, on s'ublica l'àrea

d'Urbanisme i la societat
urbanística municipal
GUMTSA, s'ha remodelat
completament. 
També s'ha instal·lat un
ascensor que resolt de
manera definitiva l'acces-
sibilitat de l'edifici, s'ha
renovat tota la instal·lació
elèctrica i s'ha unificat el
sistema de climatització.

L'alcalde, Ferran Bel, ha
presentat els detalls de la
remodelació acompanyat
de la regidora de Règim
Interior, Matilde Villarroya,
així com de l'arquitecte i
gerent municipals.
L'Ajuntament farà una jor-
nada de portes obertes el
proper dissabte 26 de
març pel matí.

Tortosa acaba la reforma 
de l’edifici consistorial

«La més important des que es va construir a finals dels anys 50»



DIVENDRES 25
DE MARÇ
DE 20116

terres de l’ebrediarimés
ebre

www.mesebre.cat

La iniciativa va ser conjun-
ta de les àrees de Salut i
Serveis socials que, al
veure la possibilitat de
crear un equipament més
al municipi per millorar la
qualitat de vida dels ciuta-
dans i basant-se en que hi

ha altres municipis a les
Terres de l'Ebre que en
disposaven per les seves
característiques geogràfi-
ques, similars a les
d'Alcanar, van considerar
que aquest havia de ser un
projecte prioritari de l'àrea
de Salut. L'Ajuntament,
mitjançant un concurs
públic al què es van pre-
sentar tres espais, va
optar per un local ubicat a
la Ronda del Remei, canto-
nada amb el carrer
Cervantes. Van considerar
que era l'espai idoni per-
què reunia els requisits
demanats pel Servei
Català de la Salut.
L'Ajuntament ha adquirit
l'immoble per 238.358,82
euros. El consistori també
s'ha fet càrrec dels costos
de les obres d'adaptació
per un import de 19.470
euros, així com de les des-
peses dels seus equipa-
ments que s'eleven a
19.864,92 euros. Una
despesa que revertirà en
el benefici col·lectiu dels
habitants d'Alcanar i que,
d'altra banda, comportarà

un estalvi de despesa en
desplaçaments. El nou
centre sanitari és una plan-
ta baixa de 150 m2 distri-
buïda de la següent mane-
ra: una sala de consulta
per a valoracions i segui-
ments, dues sales de

gimnàstica, dos BOX de
tractament d'electroterà-
pia, un BOX de tractament
amb microones, una zona
d'aigües, dos vestidors,
una sala de recepció i una
sala d'espera. Aquest nou
equipament canareu

donarà atenció a aquelles
persones del municipi que
necessiten recuperar habi-
litats perdudes o deterio-
rades, sense desplaça-
ments obligatoris als hos-
pitals de referència ni llar-
gues llistes d'espera.  

La regidora de Salut,
Maribel Selma, ha vist
complert un dels
objectius prioritaris
d'aquesta legislatura al
consistori, el Centre de
Rehabilitació d’Alcanar. 
Aquest nou servei faci-
lita a tots els canareus
i canareves el procés
de recuperació des-
prés d'haver sofert una
malaltia o traumatis-
me, ja que els evita el
desplaçament fins als
hospitals d'Amposta o
Tortosa com ha succeït
fins ara.

REDACCIÓ

El centre és una planta baixa de 150m2.
Cedida

El candidat d'Esquerra a l'al-
caldia de Tortosa, Josep
Monclús, ha presentat dive-
reses propostes per “cen-
trar la ciutat en lo riu”. El
candidat ha afirmat que “cal
millorar la mobilitat dels via-
nants, ciclistes i també dels
vehicles entre les dues
ribes del riu de Tortosa i d'a-

quí les propostes que plan-
tegem amb l'objectiu de fer
un ciutat més saludable i
més fàcil per moure't”. La
primera proposta
d'Esquerra es fonamenta en
la construcció del tercer
pont, entre l'eix de l'Ebre i
Remolins, per així facilitar la
descongestió del trànsit

entre el pont de l'Estat i
l'avinguda Felip Pedrell.
Monclús ha recordat que
Esquerra, durant els dos
darrers anys, ha presentat
una esmena de 2 milions als
Pressupostos Generals de
l'Estat per redactar-ne el
projecte, però ha estat
rebutjada pel Govern

espanyol. 
Segons Monclús, les
seves propostes “confor-
men una proposta integra-
dora de la ciutat i les
vores del riu, i també ha

afirmat que, “al marge de
la proposta del tercer
pont, les altres
tres actuacions no repre-
senten un cost exagerat ni
desmesurat”.

Monclús presenta tres propostes
per centrar Tortosa

En el riu Ebre

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) ha autoritzat la
construcció d'un parc
eòlic a Paüls (Baix Ebre)
que la Generalitat havia
aturat perquè suposada-
ment no acreditava una
bona connexió a la xarxa
elèctrica de distribució. 
La Generalitat, segons
el tribunal, ha tingut una
'posició canviant', ja que
va modificar els requi-
sits exigits a l'empresa i
va al·legar motius dife-
rents per no estimar la
seva sol·licitud, com
l'accés a la xarxa o la
connexió a la xarxa. 

Autoritzat un
parc eòlic a

Paüls

El passat divendres
Montse Estela fou presen-
tada oficialment com a
cap de llista de CiU. El cap
local de CDC a Flix, J.A.
Guiu, va iniciar l'acte des-
crivint a la Montse com la
persona més idònia en
aquests moments per
encapçalar la llista de CiU
a Flix, per la seva sintonia
en lo que CiU sempre ha
defensat, «per la seva pre-
paració, decisió i sentit
comú, tot i acabant dema-
nat per ella i el projecte
que representarà el
màxim de suport per a
poder portar a terme les
difícils decisions».

Montse Estela,
cap de llista de

CiU a Flix

Un Centre de Rehabilitació d’Alcanar
Un dels objectius prioritaris de la legislatura
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Aspectes com els serveis i
el desenvolupament
comercial, les infraestruc-
tures esportives o la cultu-
ra com a fet identitari en la
ciutadania van ser es prin-
cipals eixos dels quals l'al-
calde va fer un ampli
repàs del punt en què es
troba Amposta i els reptes
que cal assolir en el futur.
Ferré va destacar els
aspectes més importants
del programa de govern
que s'ha complit “amb
escreix” durant la darrera

legislatura com  ara les
infraestructures esporti-
ves entre les que desta-
quen la nova piscina des-
coberta, el cobriment de
pistes, la nova pista POL3
i la fita d'haver aconseguit

una part dels estudis uni-
versitaris d'INEFC al Camp
de Tarragona i les Terres
de l'Ebre. En aquest sentit,
l'alcalde va reiterar la
voluntat de la ciutat
d'Amposta d'acollir la uni-

versitat, ja sigui la part
que es reflexa en el proto-
col d'intencions signat
amb la Secretaria General
de l'Esport o en la seva
totalitat. 
En referència al tema

d'INEFC, Ferré també va
insistir en què l'INEFC ni
s'atura ni s'aturarà, ja que
el finançament el posen
els ajuntaments. En
aquest punt va carregar
durament contra les afir-
macions d'ERC respecte
una suposada aturada en
la implantació dels estu-
dis. 
L'alcalde va criticar la
L'alcalde va criticar la pos-
tura del partit a l'oposició
assegurant que “si fos per
ells ni haguéssim presen-
tat candidatura perquè dei-
xaven passar el temps
sense informar-nos de que
existia aquesta oportuni-
tat” en referència al fet
que un dels alts càrrecs
de la Secretaria General
de l'Esport era un exregi-
dor de l'Ajuntament
d'Amposta. 
D'altra banda, durant el
discurs l'alcalde també es
va aturar en la recent
implantació del centre
comercial Carrefour i de
les galeries comercials,
una gran àrea de comerç
que ha entrat en funciona-
ment a Amposta en els
darrers mesos. 

L’Alcalde d’Amposta presenta 
«una visió de futur»

Manel Ferré va pronun-
ciar el passat divendres
dia 18 de març la con-
ferència “Amposta, una
visió de futur”. L'acte,
que es va celebrar al
nou auditori del Pavelló
Firal, va aplegar més
de quatre-centes perso-
nes de la ciutat a qui
Ferré va explicar quins
són els punts estratè-
gics per al creixement
de la ciutat.

De cara a les properes eleccions municipals del 22 de maig

En el marc de la conferència «Amposta, una visió de futur»

REDACCIÓ

Ferré va repassar l’actualitat de la ciutat
CEDIDA

Les administracions
locals i sobretot els ajun-
taments han estat els
principals damnificats per
la crisi mundial, la qual ha
portat a l'extrem  l'esforç
que fan els ajuntaments
per complementar els
serveis d'un estat del
benestar on no sempre
arriben els governs
autonòmics i estatals.
Segons Andreu Martí,
“l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar és un dels ajunta-
ments que ha aconseguit
passar la prova i les penú-
ries econòmiques d'altres
municipis amb una gestió

que ha permès en els
darrers anys mantenir el
nivell d'inversions al
carrer, les quals han arri-
bat als 25 milions d'euros
i a tot això mantenint un
endeutament baix que
ens permetrà mantenir el
nivell d'inversió”. Aquest
dilluns, en el transcurs
d'una sessió plenària, l'e-
quip de govern va infor-
mar de la situació econò-
mica i del tancament de
l'exercici 2010 lliurant
tota la documentació als
partits de l'oposició. Així,
dels 25 milions d'euros
d'inversions, l'Ajuntament

ha finançat amb endeuta-
ment només el 22%, el
que suposa quelcom més
de 5 milions d'euros, ja
que la resta, un 62%, és a
dir més de 15 MÛ, ho ha
fet a través de subven-
cions i el 16% restant mit-
jançant convenis i altres
vies de finançament. Això
ha fet que els comptes
del 2010 apuntin a un rati
global d'endeutament
d'un 60%, molt per sota
del màxim legal del 110%
i amb xifres molt similars
a les de l'any 2009 del
52'93%, xifres que si les
comparem amb altres

municipis de la demarca-
ció, situen l'endeutament
per sota de manera signi-
ficativa. Si els números
els fem amb el deute per
habitant, també veurem
que els 733 Û/h de deute
per habitant, són supe-
rats amb escreix per la
majoria d'ajuntaments.
Pel que fa a l'estalvi net,
sí que es preveu que hagi
una reducció, tot i que
continua essent impor-
tant, ja que es troba, tot i
la situació de crisi, per
damunt dels 300.000 Û,
és a dir, més de 50
milions de les antigues

ptes, cosa que també
passa amb el romanent
de tresoreria que a 31 de
desembre de 2010 es va
situar al voltant de
700.000. Tots aquests
resultats són possibles
gràcies a una bona gestió
i a que hi ha més ingres-
sos que despeses, cosa
que fa que l'Ajuntament
de l'Ametlla de Mar, com
ja han fet altres municipis,
no es plantegi l'increment
d'impostos. Tant es així
que els impostos fa anys
que estan congelats i que
per exemple pel que fa a
l'IBI(contribució).

Malgrat la crisi, l’economia de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar aprova amb nota

La situació de les finances municipals ha permès fer inversions per valor de 25MEUR

La Comissió d'Urbanisme
de les Terres de l'Ebre ha
donat el llum verd defini-
tiu i ha tramès per a la
seva publicació el nou
Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal de
l'Ampolla després de
comprovar que el docu-
ment inclou les prescrip-
cions de l'organisme en
la línia d'estructurar el
creixement al voltant del
nucli urbà i ajornant els
creixements a la zona
oest. 
L'Ajuntament de
l'Ampolla preveu que al
municipi hi resideixin
unes 22.500 persones i
s'hi construeixin 15.000
habitatges en l'horitzó de
l'any 2025. De moment,
però, la planificació de
sòl no urbanitzable no
entrarà en vigor perquè
el consistori ha demanat
més temps per adequar-
la al Pla director.

Llum verda al

Pla d’Ordenació

Urbanística de

l’Ampolla

El candidat del PSC a l'al-
caldia de Tortosa, Joan
Sabaté, ha lamentat l'es-
cassedat d'idees que ha
mostrat una vegada més
el candidat convergent,
Ferran Bel, a l'hora de
planificar el futur de la
ciutat. «Així s'ha pogut
comprovar amb l'anunci
de  treballar en la cons-
trucció d'un nou pont
sobre el riu Ebre, propos-
ta que ja està recollida en
el POUM, aprovat el
2007 durant el mandat
socialista, i idea de la
qual Bel es va desmarcar
ara fa uns dos anys quan
va dir que aparcava
aquest projecte». 
«Curiosament se n'ha
assabentat ara que
Tortosa ha apostat, i així
ho recull el POUM, per un
nou pont al nord de la
cituat que uneixi
Ferreries i Jesús”, ha
recordat Sabaté. 

Joan Sabaté es

pronuncia sobre

el nucli antic de

Tortosa
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Demà dissabte, al Maset
de la Ràpita, s'inaugura
un nou cicle de concerts
de música de cantautor
i, també, tipus Pop. Una
iniciativa endegada des
de l'àrea de cultura de
l'ajuntament rapitenc,
amb l'objectiu d'animar a
la gent, a sortir de casa
el dissabte, d'aquí el
nom que li han posat al
projecte “Abans de
sopar”. Per al primer
cicle és comptarà amb la
presència de: "Mine",
guanyadors de la passa-
da edició del concurs
Sona9; Maria Rodes, 

amb “Una forma de
hablar”; "Refree" que en
realitat és Raül
Fernàndez, una de les
personalitats més indis-
pensables de l'actual
panorama musical,  i tan-
carà el cicle "Beth", la
cantant catalana que es
va donar a conèixer el
2002 en un programa de
televisió i ara triomfa
amb el seu darrer disc
“Segueix-me el fil”. Pel
que fa a organitzar cicles
d'aquestes característi-
ques, la regidora de cul-
tura, Amparo Pérez, con-
sidera que “és molt inte-

ressant” i que, també,
“des de cultura ens
estem esforçant molt
per arribar a tots els
segments de població i
animar a la gent a sortir
de casa. Des de la regi-
doria s'ha buscat,
també, uns preus total-
ment populars, 5 euros.

Junt amb l’exposició, el proper 15 d’abril, es celebrarà una taula rodona al Felip Pedrell

Decomissats 850 quilos de 
haixix prop de l’Ametlla

La Guàrdia Civil ha desarticu-
lat una organització delictiva
amb base a l’Ametlla de Mar
que es dedicava al tràfic
d’haixix, després de mesos
d’investigació. L’actuació ha
permès detenir a 12 perso-
nes i decomissar 850 d’hai-
xix, cinc vehicles i tres
embarcacions. La droga
estava amagada en dues
cases de camp i un domicili
de l’Ametlla de Mar, i supo-
sadament estava destinada
a abastir clients del Baix
Ebre i Montsià, i també a paï-
sos com Italià i Anglaterra.
Els narcotraficants van apo-
derar-se d’aquesta gran
quantitat de droga després
d’assabentar-se que una
segona banda delictiva havia
intentat desembarcar

aquest carregament d’haixix
a la costa de l’Ametlla de
Mar. La presència propera
de la Guàrdia Civil avortà l’o-
peració i la banda abocà al
mar la càrrega. Assabentats
dels fets, submarinistes pro-
fessionals del grup ara detin-
gut van rastrejar el fons de
la costa fins a trobar els far-
dells d’haixix. Els submarinis-
tes van recuperar el botí i el
van treure de l’aigua.  Amb la
droga a les seves mans, la
banda inicià els contactes
per a poder-la comercialit-
zar. Fou llavors quan, sense
saber-ho, es van posar en
contacte amb un dels mem-
bres de l’organització de nar-
cotraficants que esperava el
carregament de droga a la
costa.

El Govern català ha decla-
rat la Jota de les Terres de
l'Ebre element festiu patri-
monial d'interès nacional.
Inscrivint-se en el Catàleg
del Patrimoni Festiu de
Catalunya La jota és una
música, un cant i una
dansa de parella -tot i que
també es pot ballar indivi-
dualment-. A Catalunya, la
jota, amb diverses denomi-
nacions i característiques,
és present a diferents
punts de les comarques
pirinenques i de ponent, a
les zones veïnes amb les
comarques catalanopar-
lants de l'Aragó, punts de
la Catalunya Nova i princi-
palment a les comarques
de les Terres de l'Ebre i el
Priorat. Documentada per
diverses fonts des de mit-
jans del segle XVIII, s'ha
mantingut viva fins l'actuali-
tat, tan en el cas de la jota

ballada com en el de la jota
cantada improvisada.La
jota cantada és l'element
més singular de la música
tradicional a les Terres de
l'Ebre, i s'ha mantingut
amb força a nombroses
localitats. La part musical,
va normalment a càrrec
d'una rondalla. Pel que fa
als continguts, les jotes
improvisades tracten -i han
tractat- sobre qualsevol
tema depenent de l'acte o
celebració en que es tro-
ben.  El Govern, també,  ha
acordat declarar festes tra-
dicionals d'interès nacional
les celebracions dels  Tonis
de Taradell (Osona); els
Tonis Santa Eugènia de
Berga (Osona); els Tres
Tombs d'Igualada (Anoia);
els Tres Tombs de Sant
Antoni de Valls (Alt Camp);
l'Encamisada de Falset
(Priorat).

La jota, patrimoni d’interès nacional

L'Ajuntament d'Alcanar
amb l'objectiu de fomen-
tar l'esperit empresarial i
reconéixer el teixit empre-
sarial del municipi ha
organitzat per avui diven-
dres, 25 de març, la pri-
mera Nit de l'Empresariat.
D'aquesta manera,
l'Ajuntament canareu vol
que les empreses i autò-
noms d'Alcanar, les
Cases d'Alcanar i Alcanar
platja reforcin els seus lli-
gams en un acte lúdic i
se'ls reconegui la feina
ben feta. L ' a c t e ,
que tindrà lloc al Centre
Cívic en el transcurs d'un
sopar, serà presidit pel
delegat territorial del

Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès,
juntament amb l'alcalde,
Alfons Montserrat, que
lliuraran els premis a les
empreses guardonades
en cinc categories. Així,
es premiarà l'empresa
més antiga, l'associació

empresarial, l'empresa
innovadora, l'empresa i
ecologia i la qualitat lin-
güística.

Alcanar fomenta l’esperit empresarial

Aquesta exposició pretèn
mostrar al públic la gran
quantitat de símbols fran-
quistes censats que encara
hi ha a Catalunya, i especial-
ment a les Terres de l'Ebre.
Una temàtica que a hores
d'ara, continua generant
polèmica, ja que entre altres
opcions proposa la retirada
de diversos monuments als
caiguts, per exemple el de
Tortosa. L'exposició es com-
pletarà amb dos plafons ela-
borats per la comissió refe-
rits a la simbologia franquis-
ta existent a Tortosa i a la
figura de l'exalcalde, Joaquin
Bau. La ubicació a Roquetes,
segons la Comissió ciutada-
na per la retirada dels sím-
bols franquistes de Tortosa,
ha estat perquè no “ha hagut
manera” de trobar un espai a
la ciutat. La pròpia Comissió
ha manifestat que “tot i les
gestions efectuades durant
més de dos mesos, ha estat
impossible trobar un espai
públic o privat a la ciutat dis-

posat a acollir la mostra”.
Aprofitant el moment per
denunciar les “dificultats” i
“impediments” al respecte.
Davant aquestes declara-
cions, les reaccions per part
del consistori tortosí no es

van fer esperar. Així, des de
l'equip de govern municipal
van explicar que en primer
lloc, el Memorial Democràtic
no s'havia posat en contacte
en cap moment amb el con-
sistori per mostrar l'exposi-
ció. 
A continuació van assegurar
que els primers contactes
de la comissió es van esta-
blir ara fa només tres setma-
nes i que a partir de llavors
les sales reclamades esta-
ven ja ocupades per altres
compromisos. D'altra banda,

la Comissió va tenir paraules
d'agraïment cap a l'ajunta-
ment de Roquetes, per les
facilitats ofertes. 
Aprofitant aquesta exposició,
el proper 15 d'abril el Teatre
Auditori Felip Pedrell acollirà
una taula rodona sobre els
'Símbols franquistes'. 
Els ponents de la taula rodo-
na seran el president de
Justícia i Pau, Arcadi
Oliveres, l'historiador tortosí
Ramon Miravell i l'exdirector
del Memorial Democràtic,
Miquel Caminal. 

La simbologia franquista del Memorial 
s’exposarà a Roquetes

L'exposició “Símbols de
Franco” del Memorial
Democràtic de la
Generalitat de Catalunya,
finalment, s'ubicarà a la
biblioteca Mercè Lleixà
de Roquetes de l'1 al 13
d'abril.

REDACCIO

Xavier Pallarès
presidirà el sopar, com
a Delegat  del Govern a

les Terres de l’Ebre

Monument franquista al riu Ebre, al seu pas per Tortosa.
cedida

«Abans de sopar», una proposta de
la Ràpita per gaudir de la música

Des de l’àrea de cultura s’ha apostat per un cicle de concerts, que tenen
com objectiu fer que la gent surti de casa els dissabtes, a preus econòmics

Els símbols censats
que hi ha a Catalunya,

i especialment a les
Terres de l’Ebre,

generen polèmica
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La Rapitenca va perdre
diumenge passat al camp
del Sants (4-3) on als quinze
minuts ja havia rebut tres
gols. Va reaccionar i va em-
patar amb els gols de Parra
(2) i de Teixidó. Però en

temps afegit, quan buscava
la victòria amb inferioritat
numèrica des del minut 52,
va arribar el 4-3 del Sants.
Tres punts d’or pel conjunt

barceloní. La Rapitenca, per
la seua part, acumula una
nova derrota que la deixa
molt allunyada de l’ascens
directe. No obstant, la seua

urgència per al partit de diu-
menge (12 h), contra el Tor-
tosa, serà refer-se dels úl-
tims resultats, sobre tot
davant de la seua afició, i, a
més, començar a reaccio-
nar i tenir la quarta plaça
com a referència per a po-
der esperar una carambola
amb les compensacions. Es
la seua opció. Pere i Raül,
sancionats, són baixa. El
derbi, per la situació actual,
no ha creat molta expecta-
ció durant la setmana a la
Ràpita, tot i que segur que
pel fet de la rivalitat pugui
haver-hi més assistència
d’expectadors que en jorna-
des anteriors.

El Tortosa, per la seua
part, va perdre diumenge
contra l’Olot (0-1). I per
aquest motiu, amb els altres
resultats, cau a la zona de
descens. Un penal no tras-

format (3’) i altres opcions
posteriors haguessin pogut
canviar el signe del duel. El
Tortosa, per l’entrega i les
oportunitats, no va merèixer
la derrota. Però ha d’accep-
tar-la i mirar endavant amb
el cap ben alt. Es va iniciar
un projecte que necessitava
temps i paciència. I que faria
la temporada llarga i compli-
cada. Per tant, l’equip ha
d’estar alliberat de pressió i
ha d’intentar seguir igual
com fins ara, esperant po-
der trobar respostes amb
bons resultats. Maikel i Baila
són dubte. 

El derbi

Rapitenca i Tortosa
s’enfronten diumenge
en el derbi ebrenc de la
Primera catalana. Tots
dos equips tenen ne-
cessitats, per motius di-
vergents. La Rapitenca
per reaccionar després
d’haver perdut els da-
rrers quatre partits a
casa. El Tortosa perquè
es troba en zona de
descens a Segona cata-
lana. 

DIUMENGE, 12 HORES

30 anys després, la Devesa torna a acollir un partit oficial entre la Rapitenca i el Tortosa

M.V.

L’Amposta va perdre al
camp del Manlleu (5-2) en un
duel en el que va jugar min-
vat per les expulsions de la
jornada anterior. Baixes que
es van unir a les dels lesio-
nats Cecs, Becerra, Moha,
Oscar i Sandu. L’equip, tot i
el resultat, va donar la cara,
jugant amb juvenils (Angel,
Bel i Victor) i amb jugadors
de l’amateur com Dani i Ma-
grinyà. 

Ara ja cal mirar davant.

L’Amposta, que només ha su-
mat dos punts de quinze,
està a dos de la zona de des-
cens directe, en una situació
delicada. I diumenge rebrà el
Balaguer, rival directe.

Ha de tornar a haver-hi
unió entre tots i consciència
de que és un partit impor-
tant. El sentiment i l’orgull
ampostí han de sortir. Els
punts són d’or.

Jordi Fabregat, tècnic de
l’Amposta, comentava que

«és el partit del que tant ha
costat. Es vital per la per-
manència. El més important
dels que hem disputat fins
ara. Fa jornades que no

guanyem i si ho fem diumen-
ge, la salvació estarà més
prop, o tindrem més possibi-
litats per assolir-la. Però si
no ho fem, sabem que se’ns
complicarà». Fabregat afegia
que «l’equip ha de jugar molt
posat des de l’inici, amb mol-
ta intensitat. Amb les idees
molt clares. Es una final».

El tècnic només recupera
els sancionats mentre que
Cesc podria entrar en la con-
vocatòria. Yélamos és la bai-
xa per sanció. El Balaguer és
15è., dos punts per sobre de
l’Amposta. Finalment, direm
que l’Ascó, penúltim, rebrà
diumenge el Manlleu. 

Una final
L’Amposta, amb urgències, rebrà diumenge (17 h) el Balaguer

TERCERA DIVISIÓ

Dimarts passat, a
l’Ajuntament de l’Ametlla, va
fer-se la presentació del IV
Internacional Terres de
l'Ebre, el torneig de futbol
base de les Terres de l'Ebre
que aquest any es celebrarà
del 21 al 24 d'abril.
Aquest any la presentació
del Torneig es va efectuar a
la mateixa població on
tindrà lloc la inauguració i la
clausura del mateix. A més
de l'Ametlla de Mar, aquest
any també hi ha les seus
d'Amposta, Deltebre (amb

els camps de La Cava i
Jesús i Maria) i Sant Carles
de la Ràpita.
La presentació va comptar
amb la presència de l'Il·lm.
Sr. Xavier Pallarés, delegat
del Govern a les Terres de
l'Ebre; l'Il·lm. Sr. Andreu
Martí, alcalde de l'Ametlla
de Mar; Jordi Sunyer, pre-
sentador d'esports de TV3;
Albert Medrano, regidor
d'esports de l'Ametlla de
Mar; i Fernando Garcia,
director del Torneig
Internacional.

ITE 2011
El torneig internacional de futbol base de l’Ebre

A SETMANA SANTA

Rapitenca i Tortosa disputaran el derbi de la jornada, diumenge 12 hores.
ME

Dimarts, a l’Ajuntament de l’Ametlla, va presentar-se l’ITE 2011.

Jordi Fabregat.

ME

L’Ascó, que va perdre a
Cornellà (5-0), segueix

penúltim i diumenge (12 h)
rebrà el Manlleu

FC Ascó

Els rapitencs han perdut
els darrers quatre partits a
casa mentre que el Tortosa

està en zona de descens

Necessitats

Diumenge, a la Devesa,
s’enfronten la Rapitenca i
el Tortosa. 30 anys des-
prés. El precedent fou el
darrer partit de la primera
volta de la temporada
80/81, a  la Primera re-
gional. Recordo aquell
partit. Va guanyar el Torto-
sa (1-2). Un Tortosa que,
amb Joan Vidal a la pre-
sidència, va fer una apos-
ta ferma per recuperar la
Tercera divisió el més
aviat possible. I va acon-
seguir-ho amb dos anys. 

Jo en tenia vuit. I el que
se’m va quedar gravat
aquell dia fou l’ambient
amb dues aficions aboca-
des i que van omplir l’esta-
di. Com ha canviat tot!.
Però és que, a més, re-
cordo els tres derbis pos-
teriors quan el Tortosa va
visitar l’Amposta (4-0), l’Ull-
decona (0-1) i la Sénia (1-
3). Quins partits!!!!! Quina
emoció recordar-ho!. Hi
havia tres grups de Prime-
ra regional a tota Catalun-
ya, i el tercer tenia una
gran nombre d’equips
ebrencs. Era un al.licient
cada cap de setmana.
Diumenge no serà el ma-
teix. La crisi econòmica,
la situació dels dos
equips...però en general
és que ara no hi ha la pas-
sió de llavors. També està
clar que la societat ha can-
viat. I de quina forma!. No
obstant, espero que, tot i
que no veuré l’ambient de
fa 30 anys, que n’hi hagi
per poder dir que el derbi
ha tornat a ser una festa.
Els dos equips necessiten
guanyar i fa temps que no
s’enfronten a la Ràpita.
Vinga, tots a la Devesa
diumenge!

30 anys

L’opinió de Michel

Demà dissabte, el futbol
català tornarà a votar. Des-
prés de l’enrenou de l’ante-
rior junta directiva, amb les
dimissions ja conegudes, es
van haver de convocar unes
noves eleccions que tindran
lloc demà dissabte.

Finalment, hi ha dos candi-
dats. Andreu Subies, vice-
president els darrers anys
amb Jordi Casals i que, per

tant, es presenta ara al cap-
davant d’una candidatura, i
Jaume Llauradó.

Els clubs de les Terres de
l’Ebre, com en les anteriors
edicions, podran votar a la
Delegació situada a Tortosa,
que ja estarà oberta pel ma-
tí. Ahir dijous, a Tortosa, al
Restaurant del Parc, va tenir
lloc el darrer acte de cam-
panya càrrec de la candida-
tura de Llauradó. 

Eleccions FCF
Demà es coneixerà el nou president

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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Joan Alegret, president del Roquetenc.

ME

Com ja hem dit en altres set-
manes, la trajectòria de l’Al-
canar, com la temporada
passada, és fruit de diverses
circumstàncies. Una feina
ben feta, ben estructurada i
que dóna els seus fruits amb
la cohesió de totes les parts.
Un bon equip, il.lusionat i im-
plicat, amb compromís i con-
fiança. L’èxit no s’aconse-

gueix amb el treball d’un dia.
Totes les directives el bus-
quen. Però és amb temps
quan es pot assolir i Alcanar i
Jesús i Maria són dos bons
exemples, de consolidar un
equip localista amb els recur-
sos que facin falta en forma
d’incorporacions de jugadors
de fora. Així ara ja fa catorze
jornades que els canareus no

perden, amb nou victòries i
cinc empats. Són quarts,
amb aspiracions de tot. I és
que diumenge van guanyar a
la Canonja (1-3), equip emer-
gent que era cinquè. 

Moncho va ser el fitxatge
que va fer l’Alcanar durant la
competició i que s’ha adaptat
dins del projecte. És un juga-
dor de conjunt i que, ara ja fa

gols. En va fer dos. Oscar, el
pichichi, ha explotat en
aquesta temporada, va acon-
seguir l’altre. Ja en porta 21.
L’Alcanar rebrà diumenge el
Salou.  

L’Alcanar continua el seu festival
Va guanyar al camp de la Canonja (1-3) i ja fa catorze jornades que no perd

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va empatar
al camp del Pubilla Cases (1-1),
dissabte. Fou un partit obert,
en el que van haver-hi alternati-
ves i en el que va acaronar la
victòria. L’empat es pot consi-
derar un bon resultat, tot i que
no serveix com impuls per re-
duir distàncies amb la zona
d’ascens. Malgrat que només

s’han sumat dos punts dels da-
rrers divuit, els de Bítem estan
a només sis d’aquestes places
d’ascens.

En aquest sentit, el partit de
diumenge contra el Torreforta
(17h) és clau per poder tenir
aspiracions. I és que, tot i que
la distància és encara salvable,
cal considerar que cada cop hi

ha més equips en aquesta llui-
ta i, per tant, és més complicat
poder enganxar-se. El Torrefor-
ta és el tercer classificat, a set
punts. Es l’oportunitat de tren-
car la dinàmica (tres derrotes
seguides a casa) i de tenir op-
cions. L’equip de Nacho és ca-
paç de tot. Pot fer-ho i seguir
viu, amb al.licients.

R. Bítem-Torreforta, el partit que
pot marcar el que resta de lliga

Els de Nacho van empatar dissabte passat al camp del Pubilla Cases (1-1)

PREFERENT

El Roquetenc va empatar con-
tra el Mollerussa (2-2) en un
partit igualat en el que va po-
der passar de tot i en el que
l’equip va tornar a demostrar
que segueix sent competitiu,
tot i la seua situació i la man-
ca d’al.licients classificatoris. 
Però el problema són les san-
cions. Més sancions. Salva i

David, per una confusió arbi-
tral, estaran sancionats men-
tre que a Ferran li han caigut
quatre partits per una acció
que no mereixia tan de càstig,
com la de Toni, setmanes en-
rera. La veritat és que la tem-
porada és atípica, complica-
da, i adversa també en aquest
sentit. 

Malestar per les noves
sancions al Roquetenc

L’equip de Camarero visita el St. Ildefons

PREFERENT

El Salou serà el proper
rival, després l’Alcanar
visitarà el Calafell per
rebre posteriorment el
Valls. Tres partits que

marcaran les aspiracions.

Propers partits Jesús i Maria-Valls, duel estelar d’una
jornada en què hi ha molt en joc

PRIMERA REGIONAL

Hi ha fusta d’equip. El Jesús i Maria havia perdut en les dues da-
rreres jornades en dos partits accidentats. Però va recuperar-se
demostrant la seua fortalesa, dissabte passat, al camp del Ca-
lafell on, amb gol de Jefrey, va acabar sumant una victòria que
té un gran valor classificatòriament i també en l’aspecte anímic,
per refermar el seu lideratge com equip ebrenc a la taula (0-1).
Es tercer. L’equip de Torres, tot i les baixes, va rearmar-se i va
jugar ben col.locat, gaudint del control del joc en moltes fases
del duel, amb un Pier compromés i efectiu. El Calafell, en crisi
de resultats, ha fitxat José F. Mora (exCatllar i exC. Clar) com a
entrenador.  En la propera jornada, el líder rebrà la Cava i el Je-
sús i Maria, tercer, el Valls, segon. La lliga en joc. Déu n’hi do! 

L’Ulldecona i el Gandesa van empatar (2-2) en un partit en què
tots dos equips necessitaven la victòria. Els locals per mantenir
opcions de sortir de la zona de descens mentre que per als de la
Terra Alta el seu objectiu era guanyar per allunyar-se d’aquesta zo-
na i, fins i tot, de la que potser complicada per les compensa-
cions. L’Ulldecona va començar molt ben posat, avançant-se amb
el 2-0, (Younes i Pau). El projecte ulldeconenc es basa en les
seues possibilitats, comptant amb jugadors dels planters. I al des-
cans hi havia satisfacció pel partit. Però a la represa, el Gandesa,
amb un menys, va crèixer i va remuntar. El 2-1 va posar la temor
al cos als locals que no van refer-se. El Gandesa va empatar i va
fer sensacions de poder guanyar en un final un xic mogut amb ex-
pulsions. L’empat deixa coll amunt la permanència a l’Ulldecona. 

Ulldecona-Gandesa, un empat que no
satisfà a cap dels dos equips

PRIMERA REGIONAL

La Cava va obtenir la tercera victòria de la temporada a casa. Ser-
gio Navarro va debutar a la banqueta local. El partit, però, no va
començar bé quan els visitants van avançar-se en el marcador
amb el gol de Rosado. Semblava que el malefici a l’estadi continua-
va però la reacció a la represa va ser positiva i en un quart d’hora,
que va generar el deliri de l’afició, els locals van capgirar el marca-
dor amb els gols de Jaime, Alex i Gallego. Amb el 3-1, el partit va
quedar obert. La Cava va baixar el ritme i, tot i tenir ocasions, no
va poder poder fer el quart gol. El Torredembarra va insistir i va
ajustar el marcador en els darrers minuts. No obstant, els dubtes
van esvair-se quan l’àrbitre va xiular el final. La Cava visita demà el
líder, el Camp Clar, un partit que pot donar-li més impuls i en el que
el Camp Clar s’hi juga molt. Es una prova ferma per al líder.  

Sergio Navarro debuta amb victòria a la
banqueta de la Cava

El Valls no dóna opció 
en la seua visita a l’Ampola

PRIMERA REGIONALPRIMERA REGIONAL

El Valls va guanyar al camp de l’Ampolla (0-5) en un partit en
el que no va donar opció a l’equip local i en el que, amb se-
rietat defensiva i eficàcia en les accions ofensives, va obtenir
el triomf gràcies a la seua superioritat. L’Ampolla va oferir vo-
luntat però poc va poder fer amb l’efectivitat d’un rival que
està guanyant els darrers partits per golejada i que diumen-
ge afronta el partit de la temporada a Jesús i Maria. Es una
jornada, com hem dit en la noticia de la part superior, clau per
al desenvolupament del campionat, en la lluita pel títol. L’Am-
polla, amb un partit menys, segueix en zona de descens. L’e-
quip de Cotaina ha viscut una temporada atípica que ha po-
gut acusar. Ara té més efectius amb els debuts de Manel Sol
i de Gilabert. 

Derrotes de la Sénia i de l’Aldeana, a
Salou i contra el Cambrils Unió

PRIMERA REGIONAL PRIMERA REGIONAL

La Sénia va perdre al camp del Salou en un partit discret en el
que la resolució dels locals va decidir (2-0). Els locals, a inter-
mitències, no foren excessivament superiors però la Sénia, tot i
gaudir de les seues arribades, fou massa fràgil en moments pun-
tuals i el Salou, en plena ratxa, va aprofitar-ho. La derrota ja dei-
xa molt complicada la permanència per al conjunt senienc. L’ob-
jectiu passa per donar continuïtat al treball de la base i per
formar uns fonaments de futur. En aquesta línia s’ha treballat i s’-
ha de seguir, independenment de la classificació. Es el mateix
cas de l’Aldeana que es va trobar amb un Cambrils Unió ferotge
i explosiu que va traure petroli a les seus ocasions. Res a dir de
la seua victòria (1-5). L’Aldeana ha de seguir amb el mateix ob-
jectiu que la Sénia, pensant en fabricar unes bases per al futur. 

José Fernando Mora, nou 
entrenador del Calafell

El Calafell va ser una de les revelacions de la primera volta del
campionat, en el retorn a la Primera regional. Però en la segona
tot ha canviat. El tècnic que havia començat el campionat va dei-
xar l’equip i la situació és una altra, amb una dinàmica més com-
plicada de resultats. La confiança no és la mateixa i l’equip ha
anat perdent gas.

Per aquest motiu, la junta directiva ha buscat un revulsiu. Se-
gons el portal icompeticion, el conjunt del Baix Penedès ha incor-
porat a José Fernando Mora com a entrenador. José Fernando
Mora va començar la lliga amb el Catllar i durant unes jornades
va dirigir al Camp Clar, fins que fou destuït. Després de dues des-
titucions, ara tindrà una nova oportunitat, amb un altre equip del
grup tarragoní de la Primera regional. 

El Cata compleix les seues expectatives
amb el tercer triomf seguit

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia va guanyar al camp del Cambrils (1-3) on va refer-
mar la seua reacció i l’etiqueta d’equip emergent en la segona
volta en la que ja ha sumat 18 punts de 24 possibles. És el
segon equip d’aquesta segona part del campionat. Aleix (2) i
Pau van marcar els gols jesusencs en un duel en el que van
estar ben posats i en el que van mostrar la confiança del mo-
ment. La victòria va ser brillant i consolida el conjunt de Ximo
Talarn en la cinquena plaça, amb opcions de seguir progres-
sant. L’equip ha estat irregular però en el tram decisiu de la
exterioritza les seues possibilitats i compleix les expectatives
de lluitar per aquestes cinc primeres places. Aquest era el seu
objectiu i amb ell arriba al darrer tram del campionat, quan es
sobreposa a les dificultats i encara té més coses a dir. 
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El Rasquera no va poder presentar efectius suficients en la
seua visita a Tivenys, en la tornada del partit de la impugnació
de la primera volta. “Teníem nombroses baixes i no vam poder
presentar més jugadors”, aclarien des de Rasquera. No obs-
tant, amb la problemàtica ja esmentada del partit de la prime-
ra volta, la situació viscuda dissabte va poder portar suspicà-
cies. Tampoc va presentar-se la Torre de l’Espanyol a jugar al
camp de l’Atlas. El partit era diumenge a les 20 hores, “un hora-
ri que ja vam comunicar que no ens anava bé”. Són situacions
que s’han d’evitar perquè hi ha molt en joc per diversos equips.
Finalment, dir que el líder Sant Jaume no va fallar a Ulldecona i
que la quarta plaça està oberta amb el triomf del R-Bítem con-
tra el Benissanet (1-0). 

Jornada de suspensions perquè
Rasquera i la Torre no es presenten

TERCERA REGIONAL

El Camarles va fer un pas endavant per veure més llum en la
seua situació a la classificació. Està immers en la lluita per fu-
gir de la zona compromesa per les compensacions. Per això
afrontava un duel amb doble valor contra el filial de l’Amposta,
equip que es troba en els mateixos paràmetres. I els camar-
lencs, compromesos i amb serietat, conscients de la seua si-
tuació, van jugar ben posats, ferms en defensa. I a la davante-
ra van comptar amb la inspiració de Marc Prades, el seu
referent i pichichi que després d’unes jornades sense fortuna,
va esclatar amb els quatre gols de l’equip (4-0). Es va unir a la
festa que es va viure abans del partit a l’estadi amb la inagura-
ció de la tribuna i la trobada d’exjugadors del club. Un acte
emotiu i que va generar molta expectació.

Marc Prades esclata en una tarde festiva a
l’estadi de Camarles

SEGONA REGIONAL

El Batea jugava una final contra el Roquetenc (1-0). Els punts eren
valuosos per l’angoixa classificatòria i al final un gol de Javi va de-
cantar el partit del costat dels de la Terra Alta. El Roquetenc va
lluitar i va merèixer poder puntuar però no va acabar gens d’acord
amb l’arbitratge i no va gaudir de l’encert necessari per a poder
transformar el seu treball amb un resultat positiu. 

La victòria, segona seguida del Batea, li dóna vida per evitar el
descens per compensació en el que encara està situat. Té més
esperances en aconseguir victòries amb doble valor en aquesta
lluita, en la fase del campionat en què s’enfronta a rivals directes.
I ara diumenge visita el Perelló, una altra final, com ho seran les
properes jornades. L’Alcanar, per la seua part, va vèncer el Mas-
denverge en el duel de cuers (1-0).

Tres punts d’or i amb doble valor per al
Batea, contra el Roquetenc

SEGONA REGIONAL

El Móra la Nova, més irregular en la segona volta del campio-
nat, va recuperar-se amb el triomf contra el Deltebre en un
duel en què els gols del debutant, a casa, Rabat, van valdre
els tres punts (2-0). Els morencs, amb reforços per al retorn
a la categoria, estan fent una bona temporada, sempre llui-
tant per la part alta de la taula. El Deltebre, per la seua part,
segueix forjant el seu projecte i l’únic que li està mancant fins
ara és una mica més de continuïtat en els resultats. Té inter-
mitències. Li va costar adaptar-se al partit i ja no va poder re-
accionar davant l’efectivitat del Móra la Nova, una vegada va
rebre el 2-0. En la jornada vinent, els morencs visiten el Pinell,
equip històric i impulsat cap el liderat. 

El Móra la Nova és més eficient i es
recupera amb el triomf contra el Deltebre

SEGONA REGIONAL

El Perelló és un dels equips més forts del que portem de la se-
gona volta. Les seues possibilitats, finalment, s’han reflectit amb
resultats i el malson del descens, tot i que encara s’ha de confir-
mar la permanència, ja queda més lluny. A més, les darreres
victòries tenen doble valor per als perellonencs en el sentit de
que estan assolides contra equips que ja estan més enrera. 

La confiança dels resultats se reflecteix amb la seguretat de
l’equip que té arguments i juga amb més soltura. Tudela (2) -ja en
porta 12-, Cristian i Archi van exposar al marcador la diferència
entre uns i altres. Una diferència que va estar amb l’eficàcia. El
Flix va intentar-ho amb voluntat però no va tenir encert i va per-
dre força davant de l’efectivitat d’un Perelló en ratxa. 

El Perelló assoleix la quarta victòria
seguida, i deixa més enrera el Flix

SEGONA REGIONAL

La ratxa del Pinell tampoc va
aturar-se a Benifallet on va
guanyar per 1-5. “Vam fer la
millor primera part del cam-
pionat, ben posats i aprofitant
les ocasions”, deia el tècnic
de l’equip pinellà. El 0-3 ja
encarrilava una victòria que
es certificaria a la represa
amb dos gols més. El
Benifallet, que només ha
sumat 2 punts dels darrers
21, segueix en una posició
compromesa de descens per

compensació, i amb el direc-
te a tocar. Poc va poder fer
per respondre a la confiança
d’un Pinell que ara ja disposa
de molta autoestima i que no
té limits.
Són tretze victòries en les
darreres catorze jornades en
les que no ha perdut. Les últi-
mes deu jornades ha guanyat
i ara, des de la segona plaça,
ja veu més prop al líder
l’Olímpic. Els morencs van fer
una primera volta per emmar-

car però estan acusant el
desgast de tantes jornades al
capdavant i en la segona
volta, fora de casa, tenen fisu-
res. Diumenge van perdre a
Santa Bàrbara (4-0) en un par-
tit en el que tenien baixes i en
el que van acabar molestos
amb l’arbitratge. I el S.
Bàrbara, aplicat per allunyar-
se de la zona compromesa
de la taula, la que pot portar
dubtes per les nombroses
compensacions, va ser incisiu

i va resoldre la confrontació al
seu favor amb els gols
d’Oscar Gómez, Lluís Cebolla,
Quique Cornejo i Oscar
Masdeu. Es el segon triomf
seguit d’un S. Bàrbara que ja
veu amb més claredat el seu
futur. L’Olímpic, després del
partit, té dubtes. L’avantatge
és ara només de sis punts. I
el calendari és complicat. 

El Pinell dóna emoció a la lliga: està a sis
punts del líder Olímpic

Desena victòria seguida dels de Lizaso, al camp del Benifallet (1-5)

SEGONA REGIONAL. 40 PUNTS DE 42

L’Olímpic, amb baixes i
molest per l’àrbitratge,
va perdre al camp del
Santa Bàrbara, equip

que va explotar i que va
acabar golejant per 4-0

Derrota

El Pinell és un equip de
rècord. I també per a recor-
dar. Lidera l’efervescència
del futbol de la Terra Alta.
Una comarca que, tot i les
dificultats que comporta
poder fer un equip competi-
tiu a la Segona regional (per
les distàncies i sense futbol
base darrera), està de
moda. El cas d’El Pinell és
de luxe. Però atenció al del

Vilalba. Amb un partit
menys, és tercer després
del seu triomf en el derbi a
Horta (1-2). La situació de
l’equip és històrica i l’afició
viu apassionada el moment.
Una plantilla curta però
efectiva, amb equilibri entre
els jugadors de confiança
que porta el tècnic Gaspar i
els que continuen de casa.
Els resultats aquí estan. El

derbi a Horta va ser molt
disputat i obert fins el final,
intens (1-2). Els visitants
van protestar l’actuació de
l’àrbitre però van poder
mantenir l’avantatge i
sumar tres punts històrics
al camp del fratern rival.
Joaquin Celma va parlar de
la magia de Gaspar, temps
enrera. Tenia raó. Ho va
demostrar a Batea l’any

passat i ara a Vilalba. 
El Corbera, per la seua
part, empeny per darrera,
amb l’etiqueta d’equip fort a
casa, on no ha perdut.
Diumenge va guanyar a
l’Ametlla (1-0) en un duel
igualat, amb decisions arbi-
trals protestades, i en el
que l’empat hagués estat
més just.

El Vilalba també fa història
El conjunt de Gaspar va guanyar a Horta (1-2) i és tercer

SEGONA REGIONAL

El Corbera va vèncer
l’Ametlla i es manté
invicte al seu estadi

Terra Alta, de moda

Què passaria si en la darrera jorna-
da de la 1a. catalana s’enfronten
Rapitenca i Tortosa i depengués d’a-
quest resultat el descens de l’equip
roigiblanc?. L’ajudaria la Rapitenca o
jugaria l’equip del Montsià per a bus-
car els tres punts?. No cal crear
imaginació ni tampoc ciència ficció.
La realitat és la mateixa. El Tortosa
necessita els punts amb molta
urgència i la Rapitenca pràcticament s’ha quedat sense
opcions per a l’ascens. No li beneficia en res a la Rapitenca
que baixe el Tortosa, perquè així la temporada vinent hi ha
un derbi més i una taquilla més. Si jo fos el president de la
Rapitenca obligaria al mister a posar en aquest derbi als
reserves i a algun juvenils. El que pensin els jugadors d’a-
quest partit és important, com els aficionats i és que a ningú
li agrada perdre. Però la Rapitenca, de guanyar aquest par-
tit, faria que el Tortosa estigui més prop del descens. Diuen
que som tots de la mateixa terra. Que hem de donar suport
en defensar els nostres interessos. El futbol ebrenc deu
donar suport al Tortosa en un moment crucial. Jo he de dir
que sóc un dels molts que no he sentit un gran amor pel
Tortosa. I és que Tortosa sempre va ser capital, era com el
Barça o el Madrid, la resta de clubs estàvem per baix i així
durant moltes décades. Però, malgrat això, em doldria que
el Tortosa baixés. Cal defensar el de la pròpia terra. Deixem
enrera les errades d’una política esportiva que no fou encer-
tada, sense mirar el futbol base, amb nombrosos canvis a
la banqueta...aquesta campanya s’ha fet un equip de cir-
cumstàncies i el Tortosa es troba en una posició que està
d’acord amb el seu potencial. És el que hi ha. Un entrena-
dor i soci de l’entitat que fa unes temporades va estar al
Tortosa em va dir: «aquí no passaria res si el Tortosa bai-
xés. Els fonaments s’han de començar de nou amb futbol
cent per cent de la casa. I és que ha hagut temporades amb
fitxatges de jugadors de fora que no els coneixia ni Déu». El
calendari del Tortosa, en la recta final, és dur. Solament, un
partit fàcil, el diumenge següent contra el cuer, el Poble
Sec. La resta, ivals directes i en la penúltima jornada des-
plaçament a Blanes. I desplaçament d’aquí quinze dies al
camp del líder o el que és el mateix, si perd a la Ràpita el
Tortosa podria sumar tres punts dels nou propers possi-
bles. El Tortosa ha tingut moltes baixes però, malgrat això,
amb una expedició amb molts de juvenils, va anar a la
Gramenet i va sumar un punt valuós. I va jugar bé. L’equip
va a més però la situació es reflecteix a la classificació,
posicions de descens per al Tortosa. Me consta que l’afició
de la Rapitenca no està molt contenta amb la directiva que
l’any passat va destituir a Teixidó injustament i gairebé van
prometre el retorn a Tercera. I els fets estan aquí. La
Rapitenca gairebé no té opcions; l’afició vol veure guanyar
el seu equip que, en les últimes vuit jornades, només ho ha
fet en dues ocasions. I en aquest derbi més encara. Això no
afavoreix al Tortosa però és la realitat. Donarà la sorpresa
el Tortosa?. Jo els dono el meu suport moral doncs es
mereixen guanyar aquest partit i sortir de la situació actual.
En aquesta columna he apostat per resultats complicats. La
meua aposta del proper derbi és que el Tortosa guanyarà o
empatarà. Però desitjo que la directiva de la Rapitenca li faci
un cop de mà. 

Rapitenca-Tortosa, que s’estimen
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Alcanar (16.30 h)
diumenge

Deltebre-Ametlla (16.30 h))
Pinell-Móra la Nova (16.45 h)

Vilalba-Benifallet (16.45 h)
Amposta-Horta (12 h)

Olimpic-Camarles (16.45 h)
Masdenverge-S. Bàrbara (16.45 h)

Perelló-Batea (16.45 h)
Flix-Corbera (16.30 h)

RESULTATS
25a jornada Segona regional

Móra Nova-Deltebre 2-0

Alcanar-Masdenverge 1-0

Benifallet-Pinell 1-5

Flix-Perelló 0-4

Horta-Vilalba 1-2

S. Bàrbara-Olímpic 4-0

Batea-Roquetenc 1-0

Corbera-Ametlla 1-0

Camarles-Amposta 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 25 63 24 61

2. Pinell 25 65 24 55

3. Ametlla 25 49 29 46

4. Vilalba 25 42 32 45

5. Corbera 25 44 46 44

6. Móra Nova 25 47 33 43

7. Deltebre 25 39 26 42

8. S. Bàrbara 25 54 39 41

9. Horta 25 45 31 39

10. Perelló 25 53 42 37

11. Camarles 25 46 36 37

12. Batea 25 37 46 35

13. Amposta 25 28 40 25

14. Benifallet 25 31 61 18

15. Roquetenc 24 25 66 17

16. Alcanar 25 22 48 15

17. Flix 24 19 46 14

18. Masdenverge 25 18 58 10

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Jesús i Maria-Sant Jaume (16.45 h)
Campredó-Atlas (17 h)

Aldeana-Arnes (17.30 h)
Catalònia-R Bítem (17 h)

Tivenys-Ulldecona (16.45 h)
Diumenge

Ginestar-Tivissa (16.45 h)
Torre Espanyol-Godall (16.45 h)

Benissanet-la Cava(16 h)
Rasquera-la Galera (16.45 h)

RESULTATS
25a jornada Tercera regional

la Cava-Aldeana 0-0

R. Bítem-Benissanet 1-0

Tivenys-Rasquera

la Galera-Catalònia 2-2

Godall-Ginestar 1-2

Tivissa-J. i Maria 4-0

Arnes-Campredó 0-0

Ulldecona-S. Jaume 1-2

Atlas-Torre Espanyol

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 24 64 20 60

2. Tivenys 25 73 21 57

3. Godall 25 63 37 53

4. Benissanet 25 46 26 48

5. Rem. Bítem 25 46 32 46

6. Catalònia 25 49 29 43

7. Atlas 24 39 25 43

8. Ginestar 25 51 38 41

9. Arnes 25 42 38 39

10. la Galera 25 53 51 37

11. Campredó 24 42 39 34

12. Ulldecona 25 61 47 32

13. J. i Maria 25 35 65 23

14. Aldeana 25 29 68 20

15. la Cava 25 27 42 18

16. Rasquera 25 38 57 17

17. Tivissa 25 30 67 16

18. Torre Espanyol 25 8 94 4

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Camp Clar-la Cava (17 h)
Torredem-Ulldecona (16.30 h)

diumenge
Jesús i Maria-Valls(16.45 h)

la Sénia-Calafell (16 h)
Alcanar-Salou (16.30 h)
Catalònia-Canonja (16 h)
Cambrils U-Cambrils (17 h)

Gandesa-Aldeana (16.45 h)
Nàstic-Ampolla (17h)

RESULTATS

25a jornada, Prim. regional

Calafell-J. i Maria 0-1

Canonja-Alcanar 1-3

Nàstic-C. Clar 1-2

Ampolla-Valls 0-5

Ulldecona-Gandesa 2-2

la Cava-Torrede. 3-2

Salou-la Sénia 2-0

Aldeana-Cambrils U    1-5

Cambrils-Catalònia 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 24 49 27 53

2. Valls 25 53 22 52

3. J. i Maria 25 48 33 47

4. Alcanar 25 48 31 46

5. Catalònia 25 54 34 43

6. Canonja 25 35 25 40

7. Cambrils 25 36 30 39

8. la Cava 25 42 39 39

9. Torredemb. 24 46 37 37

10. Calafell 25 37 31 36

11. Salou 25 38 43 31

12. Gandesa 25 35 42 30

13. Cambrils U 25 34 35 29

14. Ampolla 24 28 38 27

15. la Sénia 25 19 38 19

16. Ulldecona 25 34 62 19

17. Nàstic 24 20 44 17

18. Aldeana 25 24 69 16

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Mollerussa-Júpiter

S.Ildefons-Roquetenc (diu 12 h)

R Bítem-Torreforta (diu 17 h)

Alcarràs-Pub. Cases

V. Alegre-Cervera

Morell-Reddis

Catllar-Barceloneta

Marianao-Viladecans

Cerdanyola-Organyà

RESULTATS

25a jornada, Reg. preferent

Roquetenc-Mollerussa 2-2

P. Cases-R. Bítem 1-1

Reddis-V. Alegre 2-1

Torreforta-Santfeliuenc 3-1

Viladecans-Catllar 5-0

Cerdanyola-Marianao 1-1

Barceloneta-Morell 1-1

Organyà-Júpiter 3-1

Cervera-Alcarràs 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cerdanyola 25 47 28 47

2. V. Alegre 25 45 30 47

3. Torreforta 25 48 31 41

4. Reddis 25 44 33 41

5. Viladecans 25 33 23 41

6. Alcarràs 25 29 23 40

7. Cervera 25 36 31 39

8. Júpiter 25 33 28 38

9. Morell 25 33 25 37

10. P. Cases 25 33 28 35

11. R. Bítem 25 42 50 34

12. Marianao 25 35 45 30

13. Mollerussa 25 27 40 30

14. Organyà 25 30 44 30

15. S. Ildefons 25 27 43 26

16. Barceloneta 25 35 36 24

17. Roquetenc 25 27 37 23

18. Catllar 25 28 57 19 

Regional preferent

Una acció del partit Tortosa-Olot, de diumenge passat.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El Tortosa, que
diumenge va perdre

contra l’Olot, visita la
Rapitenca en la propera

jornada: el derbi.

Derbi
PRÒXIMA JORNADA  

Amposta-Balaguer (diu 17 h)
Vilanova-Terrassa

Prat-Premià
Gavà-Pobla Mafumet

Masnou-Europa
Palamós-Espanyol

Llagostera-Muntanyesa
Vilafranca-Castelldefels

Reus-Cornellà
Ascó-Manlleu (diu 12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 30 17 5 8 43 29 56
2.  Muntanyesa 30 15 7 8 31 26 52
3. Pobla Mafumet             30 15 7 8 39 26 52
4. Europa 30 14 8 8 45 31 50
5. Reus 30 13 10 7 43 22 49
6. Manlleu 30 12 13 5 45 31 49
7. Cornellà 30 14 6 10 49 31 48
8. Prat 30 11 11 8 39 34 44
9. Espanyol 30 12 7 11 45 29 43
10. Vilafranca 30 12 7 11 39 39 43
11. Castelldefels 30 11 9 10 30 29 42
12. Gavà 30 10 10 10 35 37 40
13. Terrassa 30 8 12 10 38 39 36
14. Vilanova 30 7 13 10 31 36 34
15. Blaaguer 30 8 10 12 35 44 34
16. Palamós 30 8 9 13 26 34 33
17. Amposta 30 9 5 16 32 55 32
18. Masnou 30 7 9 14 37 49 30
19. Ascó 30 5 9 16 21 54 24
20. Premià 30 3 11 16 17 45 20

Tercera divisió RESULTATS
30a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-O. C. Fatjó
S. Cristobal-Olesa
Guíxols-Igualada

Vic-Blanes
Poble Sec-Sants

Rapitenca-Tortosa (diu 12 h)
Olot-Iberiana

Gramenet-Vilassar
Rubí-Peralada

Santfeliuenc-Montcada

RESULTATS
28a jornada, Primera catalana

Ol. C Fatjó-S. Cristobal 0-2

Sants-Rapitenca 4-3

Iberiana-Gramanet 2-1

Vilassar-Rubí 1-2

Montcada-Tàrrega 0-1

Olesa-Guíxols 1-1

Igualada-Vic 1-2

Blanes-Poble Sec 5-0

Tortosa-Olot 0-1

Peralada-Santfeliuenc 1-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 28 56 26 61

2. Olot 28 52 24 59

3. Tàrrega 28 61 27 57

4. Rubí 28 38 29 47

5. Vilassar 28 43 32 45

6. Rapitenca 28 55 36 43

7. Peralada 28 47 35 42

8. Igualada 28 46 42 41

9. Santfeliuenc 28 42 40 37

10. Ol. C Fatjó 28 37 43 36

11. Iberiana 28 41 64 36

12. Olesa 28 36 37 35

13. Guíxols 28 35 42 35

14. S. Cristobal 28 34 41 35

15. Sants 28 31 39 32

16. Montcada 28 27 42 30

17. Gramanet 28 34 55 30

18. Blanes 28 37 46 29

19. Tortosa 28 36 44 28

20. Poble Sec 28 19 63 10
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El sènior femení de
l’Amposta va guanyar a la
pista de l’Elx (28-34) i, d’a-
questa manera, s’assegu-
ra la seua presència a la
fase d’ascens a Divisió
d’honor que tindrà lloc el
proper mes de maig.
L’equip ampostí va sortir
concentrat i no va acusar
la baixa de Chiriev, per
lesió. Un parcial de 0-6
als primers minuts ja va
desequilibrar el duel a
favor del conjunt ebrenc. I
és que amb aquest avan-
tatge va poder encarrilar
la confrontació. L’Elx no
va poder entrar-hi tot i els
seus intents. I és que
l’Amposta va saber llegir
el partit amb un equilibri
encertat entre les accions
defensives i les ofensives
que va donar-li la supre-
macia en el duel. 
A la represa, el marcador
va ajustar-se quan van
existir exclusions visitants
o en no aprofitar les
ampostines llançaments
de penal. 
Però va ser un miratge
perquè el control no es va
perdre i la victòria ba

assegurar-se amb el 28-
34 final. L’equip, en una
temporada que havia de
ser de transició, sense
ansietat per aquest objec-
tiu, l’ha tornat a assolir i
torna a fer història amb la
presència en la fase d’as-
cens. La bona feina i l’es-
tructura creada donen els
seus fruits. L’esport
ampostí torna a estar de

celebració. L’handbol n’és
un orgull.

Handbol Amposta
Lagrama: De la Iglesia,
Botica (4), Alonso (4),
Domingo (3), Ciurea (5),
Frnova (3), Simón (5).
Galvez, Ungureanu (6),
Uliaque (4), Marques i
Garcia. 

L’Amposta disputarà la
fase d’ascens

HANDBOL

Un altre èxit de l’handbol ampostí

L’Handbol Tortosa
Hidrocanal va guanyar, en
un partit clau, al Joventut H.
Mataró (33-31).
L'equip femení del Joventut
Mataró, tot i presentar-se
amb una alineació de luxe,
no va poder superar les tor-
tosines en el partit més
important de la jornada.
Ambdós equips es jugaven
bona part de les opcions
per estar present en el TOP
4 de la temporada.
Mencionar també
l'excel·lent i seriosa actua-
ció arbitral, que va afavorir
l'espectacle.
Un començament dubtós de
l'equip de casa va donar una
mínima diferència a les de
Mataró. La reacció de les
tortosines no es va fer espe-
rar i, al minut cinc, ja havien
donat la volta al marcador
(5-4) posant-se al davant
fins al final i portant la inicia-
tiva, marcant el ritme del
partit. Les diferents varia-
cions tant en atac com en
defensa va deixar palesa la
compenetració entre l'equip
i el cos tècnic. Un cop més
van fer gaudir amb una
espectacular defensa i
variacions en atac que van
resoldre favorablement tots
els canvis que en defensa
proposava el Mataró, arri-
bant al descans amb un

marcador favorable (17-13).
A la segona part, cap dels
dos equips va baixar el
nivell, imprimint gran ritme i
demostrant el bon estat
físic de totes les jugadores,
amb un joc emocionant i
vibrant. 
Cal destacar l'actuació de
Rebeca Troncho, amb para-
des espectaculars i determi-
nants i fer un capitol espe-
cial a la jugadora Noel
Uriarte, que en aquest
important encontre va
demostrar el seu bon nivell,
i la seva vàlua com a jugado-
ra, portant les rendes de l'e-
quip, amb una exhibició
d'anticipació defensiva, con-
traatacs constants i efectivi-
tat en el tir exterior. 
Amb aquesta victòria,
l'Handbol Tortosa es
col·loca només a un punt de
la classificació matemàtica
per a disputar la fase final
del títol, que intentarà guan-
yar-lo a la sempre difícil
pista de l'Handbol Ascó
demà dissabte a les 18:30.
Van jugar, a la porteria,
Rebeca Troncho; Núria
Albacar,  Paula Alcaide,
Mireia Andreu, Jenny
Cornejo, Anna Fernández,
Aida Rieres,  Yanina
Stroppiana, Patrícia Úbeda-
Portugués, Noel Uriarte i
Maria Valldepérez.

A un punt de fer història
HANDBOL TORTOSA

Aquesta setmana s’ha conegut el compromís del Vila-
real, de la Primera divisió espanyola i amb tots els seus
jugadors, per a disputar un partit contra el Kitchee de
Hong Kong que entrena l’ampostí Josep Gombau.
L’equip de Gombau està fent una miniestada per la Xina
per preparar els propers partits, força decisius, del seu
campionat de lliga. 
També cal dir que equips de l’escola, entrenats per
Carlos Alós, participaran en el torneig ITE que s’organit-
za a Setmana Santa, a les Terres de l’Ebre. 

El Vila-real s’enfrontarà al
Kitchee, al mes de maig

El pavelló poliesportiu del Perelló va ser l'escenari el passat
dissabte 19 de març de la primera jornada del campionat
comarcal de patinatge artístic dels Jocs Esportius Escolars
de Catalunya del Baix Ebre 2010-2011 amb l'organització
del Consell Esportiu del Baix Ebre i el suport tècnic del Club
Patí Perelló. Les condicions de participació establien la pos-
sibilitat de prendre part en les categories de patufet, pre-
benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenils reservant-ho als pati-
nadors que havien assolit un determinat nivell federatiu. En
total va reunir-se més de setanta participants en una com-
petició que va tenir una durada propera a les cinc hores. La
segona jornada està prevista per al proper 17 d'abril a
Tortosa abans de la Final Territorial del 30 d'abril.  

Jocs Esportius Escolars: Patinatge

Camarles va acollir la semifinal Catalunya Sud del
Campionat de Twirling per a la final que es farà a
Ulldecona els dies 16 i 17 d’abril. Els classificats per
equips foren: Ulldecona, Alfacs, Amposta i Santa
Bàrbara. En individuals de 1a. divisió: Ileenia
Sanchez, en infantil femení Cinta Escoda i Elena
Popa, en cadet femení, Laia Diaz i Besarta Sahitolli,
en juvenil femení, Joan Callau i Marc Hierro, en juvenil
masculí, Ariadna Gasparin i Gemma Rodriguez en
júnior femení. En sènior femenípassen a la final,
Lorena Cases, Mireia, Blinera, Ariadna Gonzalez,
Rosa Falcó, Andrea Morales i Júlia Alegre. I en mas-
culí, Paco Rodriguez i Pau Soria. 

Twirling a Camarles
La II Confrontació Catalana de Banc mòbil es va realitzar
durant el 19 i 20 de març a Banyoles. Durant aquesta com-
petició es va torna a dur en pràctica la finalització de les pro-
ves d’alevins, infantils i veterans als 1000m, que es troben a
l’alçada del club a petició de l’organització del Club Natació
Banyoles, ja que d’aquesta manera es poden veure millor les
regates per part dels aficionats i familiars dels esportistes.  El
Club de Rem Tortosa va fer molt bon paper amb destacats
resultats en totes les categories: Primer classificats: 4x
Infantil Femení Júlia blanc-Anna Ventura-Mari Mar Also- Alba
Benaiges; 1x Infantil Femení: Júlia Blanch. 2- Cadet Masculí :
Jordi Andreu- Rubén García. Segons classificats: 1x Infantil
Femení : Mª Mar Also. 4x Cadet Femení : Maria Tallada-Cinta
Canalda-Mayca Muntané-Alba Arenós, 4x Cadet Masculí : Jordi
Andreu- Rubén García- Albert Montany- Ismael Rifi 4x Sénior
Masculí : Xavi Vela- Omar Aymerich- Dani Burjalés- Albert
Tafalla 4- Sénior Masculí : Xavi Vela- Omar Aymerich- Dani
Burjalés- Albert Forcadell; 2x Sénior Masculí : Albert Tafalla -
Xavi Vela. Tercers classificats: 1x Aleví Femení : Mireia
Llambrich- Anna Kaiser. 1x Aleví Femení : Júlia Blasco. 1x
Juvenil Masculí : Marc Montany. La pròxima trobada per al
Banc mòbil en categories d’alevins i infantils esta prevista que
es faci a Amposta el 9 d’abril.

Confrontació catalana de Banc Mòbil

Rem. A Banyoles

El pavelló poliesportiu de
l’Aldea va ser l’escenari,
divendres passat, de la
gala de reconeixement
als esportistes i a les enti-
tats vinculades a l’esport
de la localitat del Baix
Ebre.
El Club Patí va tenir un
reconeixement així com
el futbolista Sergi
Ventura, per la seua pro-
jecció esportiva, sent
juvenil i havent debutat
amb el primer equip del
Tortosa.
Premi a la Constància i a
l’esforç per a Joan
Figueres, José Ferré, el
cadet de la UE Aldeana,
Albert Franch (Faraon),
Justo Ibañez
(Aeromobilisme), Sergio
Bertomeu, Gènia Vidal
(Club Patí) i Toni Montesó
(Tennis). Pel seu volunta-
riat: el Club de Bitlles, els
Veterans, els Faraons, els
caçadors, la UE Aldeana,
el Club Patí i el Tennis.
Un reconeixement espe-
cial a Júlia Ventura, la
patinadora internacional
de l’Aldea. I altres men-
cions especials foren per
la junta de la UE Aldeana,
per Juan José Fonollosa i
per al club de bitlles. Els
moments emotius van
ser quan va haver-hi una
menció especial, a titol
postum, per Josep
Estorach. El record el va
recollir la vidua, Lidia
Villarroya. 

Festa de l’Esport
2011

A l’Aldea

L’Ultra Trail de les Fonts, organitzat pel Centre Cultural de
Xerta, va comptaramb 150 participants que van cobrir les
tres etapes previstes.
El vencedorfou Gerard Morales (Base Esports) mentyre que
el roquetenc Albert Giné (UEC Tortosa) va acabar en la sego-
na plaça. En una de les etapes, la ‘Nocturneta’, Albert Giné
va acabar en el primer lloc. 
L’Ultra Trail de les Fonts, en general, fou un èxit per l’orga-
nització i per la qualitat dels atletes. 

Ultra Trail de les Fonts, a Xerta
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

EQUUS, GRUP RAPITENC DE ROCK, UN COR QUE BATEGA DES DE FA MES DE 30 ANYS

El passat 27 de febrer el
grup de Rock and Roll rapi-
tenc Equus va presentar el
seu últim treball titulat El
Cor del Mar, a la Sala
Iguana de la Ràpita. Un
acte que va servir també
per a presentar a un nou
membre del grup, Josep
Vidal. La presentació, que
va comptar amb la partici-
pació especial de Pep
Sala, que va cantar «Boig
per tu» i va acompanyar al
grup amb «La Força de les
armes», va anar a càrrec
de la Regidora de Cultura,
Amparo Pérez, que va res-
saltar la qualitat d'aquest
treball, l’excel·lent muntat-
ge i la implicació en la seva
elaboració d'un elenc de
rapitencs molts implicats
en el món cultural del nos-
tre poble. Josep Juan
Segarra se’n va encarregar
de l’elaboració dels video-
clips del disc, Jon Gras del
Disseny de Portada i
Andreu Rosa va col·laborar
com a guitarra en dues de
les cançons. La Regidora
va manifestar que aquest
treball es fruit de l'esforç
de tres rapitencs, Joaquin
(Mec&Roll), Josep Enric
(Pepo) i Santi (Faci) que
han posat en ell tota la
seva ànima rapitenca  i
ebrenca en cançons com
«Lo barri del Xicago», «El
Far», «Sara»… és un disc
de Rock and Roll que, en
alguns moments a ritme de
blues, ens parla de la con-
taminació del nostre Mar,
de la nostra gent, dels nos-
tres indrets més pròxims i
quotidians. Un exemple
més de la vitalitat, el com-
promís i la professionalitat
de que som capaços a la
nostra Terra. Ara solament

ens queda convidar-vos a
que compreu aquest Cd,
que no us decebrà, i desit-
jar a Equus l'èxit que es
mereixen.
Més Ebre: Com va
començar tot?
Equus: Alguns membres
vam començar el 1979
tocant com a grup de folk,
on va derivar a l'actual
grup, Equus. Al principi n’é-
rem 5, però des del 1981,
que som l'actual formació
en som tres, afegint-se
aquest mateix mes de
febrer el teclista ampostí
Josep Vidal. 
Als inicis, teníem tots entre
15 i 16 anys, i vam
començar a tocar a la
Ràpita, la primera actuació
a l'Agrupació Musical
Rapitenca. Després vam
començar a tocar per la
comarca, en diversos festi-
vals de rock de l’època
(Fatsini d'Amposta ens por-
tava) i també per pubs i
diferents locals. El nom el
devem a Joaquim, del Bar
Equus d'Amposta, lloc que
freqüentàvem quant érem
estudiants.
ME: Per arribar tan lluny,
tan de temps, quin ha estat
el secret?
Equus: Si es pot dir
secret, és l'amor pel rock
& roll que tenim tots, així
com l'amistat que hem
consolidat tots els mem-
bres del grup.
ME: Equus, un mite
ebrenc. Una referència per
moltes generacions. Es
podria dir així?
Equus: No sabem si som
una referència, però si una
opció per als amants del
rock a les nostres terres.
ME: En totes les relacions
hi ha alts-i-baixos, vosaltres

també n'heu passat de
moments complicats? 
R: Hem estat sempre
units, a part de la mili, que
va ser el que ens va tren-
car la seguida tan bona
que portàvem l'any 1982,
quan pràcticament està-
vem tocant totes les set-
manes i vam haver de
parar entre el 82 que se’n
va anar el primer fins el 85
que es va llicenciar l'ultim.
Després també vam estar
entre el 1989 i el 1994
sense tocar en directe
però no vam deixar mai
d'assajar.
ME: Recordem un concert
amb motiu de Fira
ExpoEbre, fa molts anys,
amb Valium 10, Landlord,
Teddy Nois...i Equus. Déu
n’hi do! I encara seguiu!.
Equus: Han passat molts
anys i vam fer moltes
actuacions per aquell
temps. Vam tocar també a

Tortosa al Club de Rem,
discoteca Amèrica, també
un concert al pati de la
catedral, al parc en motiu
de la Fira Expoebre, que és
el que fas referència. Del
grup de Tortosa que si que
ens recordem molt es de
Zoukra (Pablo Díaz, Pablo
Castro, Choco Aixalà, etc),
ja que vam fer un es quan-
tes actuacions junts, de
gira per la comarca,
Vinaròs, Benicarló, etc
(amb espectacles Fatsini).
ME: Darrer treball, presen-
tat el 27 de febrer. Quina
valoració en feu? 
Equus: Portem un bon
ritme de venda.
Pràcticament ja hem venut
700 còpies. També s'ha
posat a la venda aquesta
mateixa setmana per FNAC
i per diferents tendes dis-
cogràfiques del país.
També a Itunes,
amazon.com i Spotify.

Valorarem si cal fer una
segona edició cas que ven-
guéssim les 1000 còpies
que hem fet de la primera.
Així mateix, hi ha algun
enllaç a internet on se
poden posar les nostres
cançons com a melodia de
mòbil.
ME: A la gala Ebreliders, el
dia 8 d’abril.
Equus: Ens vam trobar
com a candidats quan ja
portàvem un centenar de

vots. Ara en portem més
de 1000, i estem agraïts i
sorpresos per la resposta
de la gent, ja que ens han
votat molt. Anen quarts de
la nostra categoria. El dia
8 d’abril actuem a la gala
de lliurament de premis a
Deltebre, un fet que ens
omple d’orgull.
Més informació:
http://www.myspace.com/equu
srockroll.
facebook.com/equus.larapita
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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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Primentons i Tomates ens proposa aquesta setmana una amanida d’espinacs i xampinyons, 
verdures que les podem consumir crues o cuites

Ingredients per a 4
persones

Espinacs, una bossa
Xampinyons laminats,
una safata
Enciam de fulla de rou-
re, un cabdell petit
Cansalada fumada ta-
l lada a daus o tires, 
50gr
Pinyons, 50 gr
Per a la salsa
Mostassa de Dijon, 
dues culleradetes de 
cafè

Mel, dues culleradetes 
de cafè
Vinagre de Mòdena, 
vuit cullerades sope
res
Sal i pebre, al gust

Preparació,

Netejar bé l 'enciam,
els espinacs i  xampin -
yons. Molt  impor tant,
cal  assecar bé les ver -
dures abans d'emplatar.

Un cop la verdura és
neta, es prepara la salsa
per amanir.  En un reci -
pient posar la mostassa,
la mel i el vinagre, i ba-
tre bé f ins que els tres
ingredients quedin ben
barre jats.  Si  la trobeu
massa for ta,  la podeu
rebaixar amb una mica

d'a igua. Reser -

vem.

Escaldar e ls p inyons
amb una mica d'a igua.
Fregir la cansalada a foc
lent, no cal posar oli a la
paella! Quan estigui dau-
rada h i  afegim els p in -
yons fins agafin una mi-
ca de color.  Un cop
tenim tots e ls ingre-
d ients enl lest i ts,  ja po-
dem emplatar (salpebreu
les verdures).

L'amanina es pot em-
platar en forma de f lor
silvestre: amb l'enciam i
els xampinyons hem fet
els pètals, el calze l'hem
fet amb els espinacs, el
nèctar la cansalada i els
pinyons. Un cop prepa-
rat el plat, amaniu amb
la salseta de mostassa.

Aix í  de fàci l ,  a ix í  de
maca, així de bona!

«Primentons i Tomates». Avui: Amanida d'espinacs 

Crues o cuites, està
clar que són uns ali-
ments que ens apor-
taran grans quanti-
tats de nutrients i, el
més important, és
boníssim per a la sa-
lut; els espincas
crus destaquen per
ser l’aliment més an-
ticancerígen.

REDACCIO

Imatge de l’amanida.
La cuina Vermella

El programa gastronòmic de les Terres de

l’Ebre ens apropa cada setmana la millor

cuina casolana del nostre territori de la mà

d’Amado Cebolla

A Canal TE
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

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

Ruiz Franquet, Agustí Damià Sant Blai, 17  (Tortosa) 977441914   

Ulldemolins Reverter, Xavier  Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli       Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 9°NUVOLOSITAT
VARIABLE

PLUJA

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
Fins a migdia el cel estarà entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mit-
jans, amb núvols més abundants al terç oest del país. A partir de llavors la
nuvolositat minvarà i quedarà entre poc i mig ennuvolat en conjunt a la
tarda, amb algunes nuvolades a punts de muntanya. 

Precipitacions 
No es descarta algun ruixat feble i aïllat fins a mig matí a l'extrem sud i a
partir de migdia al Pirineu. La cota de neu voltarà els 1900 metres.

Temperatures 
Les mínimes seran entre lleugerament i moderadament més altes. Assoliran
valors que voltaran entre els -1 ºC i els 4 ºC al Pirineu; entre els 2 ºC i els 7
ºC al Prepirineu, depressió Central i quadrant nord-est; entre els 5 ºC i els
10 ºC a la resta del prelitoral; i entre els 7 ºC i els 12 ºC al litoral.
Les màximes seran semblants o lleugerament més altes, sobretot a l'extrem
sud. Quedaran entre els 13 ºC i els 18 ºC en general. 

Visibilitat 
Bona en general. Malgrat això, de matinada hi haurà algunes boirines a l'in-
terior.

Vent 
Serà fluix i de direcció variable de matinada i al final del dia. Al centre de
la jornada, s'imposarà el component sud fluix amb cops moderats.

Estat de la mar 

Costa Brava: 
vent de component sud entre fluix i moderat, amb estones de vent fluix i de
direcció variable durant la matinada. 
Marejol. Lleugera mar de fons de l'est. 

Costa Central: 
terral matinal i nocturn. Al centre del dia s'imposarà el component sud fluix
amb cops moderats, sobretot de migjorn.
Maror a marejol a l'inici del dia. Mar de fons de l'est. 

Costa Daurada: 
terral matinal i nocturn. Al centre del dia s'imposarà el component sud fluix
amb cops moderats, entre xaloc i migjorn.
Maror a marejol. Mar de fons de l'est. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El que et ve de gust  és  viure  aventures  sen-
timentals, i com  més  millor .Respecte  a la
salut , Venus transitant  per la teva casa  sis
potencia  la teva vitalitat  i activitat  f í s ica .  

Taure
20/4 al 19/5

El vaivé  dels teus  sentiments  et pot  afectar
més  del que et creus. El teu món  imaginari  està
molt  diligent. No  esperis  a patir algun  revés
per prendre't  seriosament  la teva salut .

Bessons
20/5 al 21/6

La posició  de Venus  en el teu  signe  indica
una  reactivació dels teus  assumptes  senti-
mentals . Tot  es desenvoluparà  a més  velo-
citat . Has  d'aprendre  a alliberar  tensions.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor  t'interessa  fer les coses
de manera   més tranquil·la  per evitar  certs
contratemps . Necessites  que t'aconsellin  en el
manteniment  del teu cos.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes  d'amor  seràs capaç  de
superar  qualsevol  obstacle . Estaràs  ple
d'il·lusió. Has  de parar  esment  al teu  sis-
tema  digestiu , et pot portar problemes.

Verge
23/8 al 21/9

Avui és el moment  de signar  la pau si has tin-
gut  problemes  amb la teva parella  en els
últims  dies. Et convé  fer una dieta  temporal
per netejar  el teu cos de toxines.

Balança
22/9 al 22/10

Bon moment  per a les teves  relacions  afecti-
ves. Avui estaràs  especialment  comunicatiu  i
alegre. Per  sentir-te  millor , has de  provocar
un canvi  d'actitud en la teva vida diària .  

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes  sentimentals  hi ha canvis
per a bé. Millorarà  la comunicació  amb la
teva parella. Respecte  a la salut , busca  l'e-
quilibri , tant físic com  mental. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes  d'amor, ara  tens  nous
recursos, es tracta  que els  sàpigues  utilit-
zar. És un  moment  ideal per  començar un
règim  d'aprimament  o variar  algun hàbit.

Capricorn
21/12 al 19/01

Per millorar  els teus  assumptes  d'amor
necessites  conèixer  noves  persones  que
siguin  compatibles  amb tu, i que  tinguin  els
teus mateixos  interessos.

Aquari
20/1 al 18/2

Amb Venus transitant  per la teva  casa cinc  la
teva autoestima  està  alta  i això es veu  en la
teva actitud  sentimental . Respecte  a la salut
evita  les presses.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor trobaràs  persones  que
t'ajuden  i et brinden el seu suport  de manera
incondicional. Amb Urà  transitant pel teu signe
has d'anar  en compte  amb els accidents.

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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Aquesta ha estat una
reflexió en veu alta, però
la veritat és que no volia
parlar-vos de mi, sinó
d'una de les candidatures
més especials baix el
meu punt de vista, està
clar. Avui parlaré de Maior
de l'Any. 
Qui més qui menys, ha tin-
gut aquell iaio o iaia a qui
estima en bogeria, doncs
per a mi parlar d'aquest
premi, em suposa recor-
dar-me dels meus iaios i
iaies, per a mi els maiors
no de l'any, sinó de tota la
vida. I estic convençuda
que aquesta categoria
existeix i té la importància
que té, perquè tots vosal-
tres, els que voteu des de
casa, els que inscriviu al
cosí, la mare, el veí, estic
segura que també teniu

algun maior al cap, no té
perquè ser de família,
pots ser un amic gran,
una persona que amb la
seva experiència ha estat
un referent en algun
moment, que ens ha ser-
vit de guia. 
Bé, ara si voleu, teniu l'o-
portunitat de donar-li les
gràcies a aquella persona
gran que vos va escoltar,
os ha ajudat o senzilla-
ment ha estat allí en un
moment delicat. És tan

senzill com que l'inscri-
gueu a EBRE LÍDERS en
aquesta categoria, és
igual si guanya o no, però
pot ser un bon regal que
vegi que heu pensat en ell
o en ella! 
D'altra banda, ni va pas-
sar l'any passat, ni ha
passat aquest. Maiors és
una de les categories
amb més candidats, però
només pot haver un guan-
yador, de cara a endur-se
el premi físic. 

En aquests moments els
marcadors estan de la
següent manera. En ter-
cer lloc, ens trobem amb
Manuel Pérez Bonfill, una
persona que pels comen-
taris que he llegit és molt
estimada pels seus antics
alumnes i considerada
una gran persona; en
segon lloc, trobem a
Fermin llambrich, ermin
Llambrich ha estat el res-
ponsable de l'últim pas de
barca del riu Ebre entre

Deltebre i Sant Jaume
d'Enveija, que he de dir,

tradició en vena i en pri-
mer lloc, una dona, Felisa
Esteller, la primera

madrona professional
d'Alcanar. 

En definitiva, siguin
homes, siguin dones, són
molt GRANS!

Pensa en gran: Ebre Líders

El primer cop que vaig
començar a parlar
d'EBRE LÍDERS, diguem
per desconeixença, i
també, perquè no, per
ignorància, no se'm
feia tan complicat. Ara
després d'aquella pri-
mera edició, el maig
de l'any passat, aquella
que mai saps com
anirà, i que probable-
ment, mai oblidaré,
s'apropa el moment de
celebrar la segona edi-
ció d'EBRE LÍDERS, i estic
més nerviosa que el
primer cop. 

«Quan penso en el premi al Maior de l’any me’n recordo dels meus iaios»

DM

EBRE LÍDERS: MAIOR DE L’ANY

Maior de l’Any és una de les
categories, que, arribat el moment de
lliurar els guardons, has de lluitar per
intentar dissimular l’emoció, perquè

t’emociones

                 


