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Avui és notícia

Terres de l’Ebre
Ferran Bel (CiU) presenta
una llista "continuïsta" a
Tortosa d'on només cauen
tres dels actuals deu
regidors.

P8

Josep Caparrós encapçala
“renovació i experiència”
per a la Ràpita.

P4

Societat
Alcanar presenta el corn
marí més antic de la
península.

P9

Esports
Dimarts vinent (23 h), a
CANAL TE, recordarem amb
imatges una fita històrica
de la SCER l’Ametlla de
Mar.

P14

L'Escola Universitària de la Gastronomia i el Mar; formació i R+D+I  (Recerca, Desenvolupament i Innovació) lligada al mar. Aquest
projecte situarà l'Ametlla de Mar en el mapa global pel que fa a formació, recerca, desenvolupament i innovació vinculada a la
gastronomia lligada als productes del mar. A més, de formar restauradors i experts en gestió gastronòmica l'altre gran objectiu
d'aquesta escola és posar en valor i aprofitar gastronòmicament les moltes espècies de peix que tant es valoren a la Cala i d'al-
tres poblacions costaneres, arrelades a la gastronomia popular marinera, però que tenen escàs ressò comercial. Andreu Martí,
alcalde de l’Ametlla de Mar, apareix a la fotografia amb Francesc Xavier Grau, Rector de la URV. P3

Escola de Gastronomia a la Cala

Tot just queda una setmana perque tingui lloc la gala Ebrelíders 2010 a Deltebre.
La setmana passada els avançabem que les invitacions a travès de la pàgina web
estaven arribant a la seva fi. 630 són les persones que no es volen perdre aquest
acte de reconeixement popular a les Terres de l´Ebre i ja han confirmat la seva
asistència. Queden poques…pero algunes queden… i ja saben el procediment,
entrar a ebreliders.cat i demanar la teva invitació. La festa, la música i les emo-
cions estan asegurades. Ens trobem el proper 8 d´abril, a Deltebre.

A una setmana dels Premis EBRE LIDERS
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Des que formo part de la junta
gestora de la nova EMD de
Bítem i ara candidata a la pre-
sidència, són moltes les perso-
nes que em pregunten coses
sobre el funcionament de les
EMD's i especialment les
diferències que notarem els
bitemencs i bitemenques a
partir de la constitució de la
nostra. 
En primer lloc, el dia de les
eleccions municipals, haurem
de posar dues paperetes a les
urnes, en una votarem a la llis-
ta de Tortosa, com hem fet
fins ara, i en l'altra, i aquesta
és la novetat, votarem a la per-
sona que presidirà l'EMD, per
entendre'ns equivaldrà a votar
a l'Alcalde del poble. Aquesta
papereta només té un nom i
els regidors que ens hauran de
governar es triaran en funció
dels resultats obtinguts a
Bítem però de les llistes de
Tortosa. 
Tindrem pressupost propi d'a-
cord amb el conveni que va
signar la comissió negociado-
ra de l'EMD (on estaven repre-
sentats els Grups Municipals,
el govern municipal i algunes
entitats del poble) i que va tenir
en consideració el número
d'habitants i empreses del nos-
tre poble, assegurant un mínim
d'aproximadament 70.000
euros l'any d'ingressos, si els
tributs que paguem no arribes-
sin a aquesta quantitat. Hem
de recordar que els sous dels
empleats municipals, adminis-
tratius, peons, secretari i per-
sonal de la llar d'infants aniran
a càrrec d'aquest pressupost.
També serà nostra la despesa
de manteniment dels serveis
municipals, aigua, llum, mante-
niment de camins, manteni-
ment del cementiri, manteni-
ment i neteja dels edificis muni-
cipals, dispensari, escola,
escola bressol, casals, seu de
l'EMD,  instal·lacions lúdiques i
esportives, entre altres.
Davant d'això, crec que hem
d'estalviar al màxim en la des-
pesa corrent, la qual cosa ens
permetrà disposar de més
diners per invertir al poble.  
Nosaltres decidirem en què
invertim la resta del pressu-
post, arranjar carrers i camins,
ampliar la seu de l'EMD, dotar
al poble de més serveis, com
per exemple un aula d'informà-
tica, una biblioteca i ludoteca
per als joves i xiquets, etc. 
Serà molt positiu el fet que tin-

drem accès directe a obtenir
subvencions, tant de la
Generalitat com del Govern
Espanyol o de la Comissió
Europea. Això vol dir que si el
govern que surti de les elec-
cions és capaç de presentar
bons projectes a les adminis-
tracions superiors, tots en
podem sortir beneficiats. 
En resum, moltes coses bones
si les sabem treballar i també
més responsabilitat per part
dels nostres governants.  
Aquest dies hem constituït un
grup de treball per a preparar
les nostres propostes de cara
a la confecció del programa
electoral i us en vull avançar
només una, ens comprome-
tem a tenir informada a la gent
de Bítem que tenen negocis o
volen tenir-los  sobre la possibi-
litat d'optar a fons de la Unió
Europea, escoltar les seves
propostes i activar polítiques
per fomentar el comerç local.   
Per cert, just quan escric
aquestes paraules fa un mes
que es va fer l'acte de constitu-
ció de l'EMD de Bítem i encara
no ens han convocat per fer el
Ple de Pressupostos ni per a
cap altra cosa. Jo tinc entès
que sense pressupost no es
poden començar a fer coses,
així que no entenc en absolut
aquesta tardança. 
Només us puc dir que em
comprometo a treballar de
valent pel meu pel nostre poble
des de l'oposició on estem ara
i des del govern, a partir del
22 de maig, si feu confiança al
projecte socialista que
encapçalo.

Teresa Castellà Carles
Candidata a la presidència de
l'EMD de Bítem i portaveu del

PSC a la Junta Gestora

Bítem, som EMD

Opinió

L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar continua les
gestions perquè el curs acadèmic 2012/2013
comence les classes l'escola universitària de
gastronomia i mar. Un projecte que té el
suport de xefs de
prestigi com ara
Sergi Arola, Joan
Roca, Ramon Freixa i
Paco Roncero. 
També la Fundació
Alícia, que presideix
el cuiner Ferran
Adrià, ha manifestat el suport als estudis
reglats que impulsa l'Ametlla de Mar. Uns
estudis que pretenen formar restauradors i
experts en gestió gastronòmica. L'edifici de
l'escola se situarà on ara hi ha el centre de

rehabilitació. En cas que les obres d'adequa-
ció d'aquest espai no estiguen a punt pel curs
del 2012, les classes es podrien començar a
impartir a les instal·lacions de l'Escola de

Capacitació Nàutica i
Pesquera de l'Ametlla
de Mar.
La Universitat Rovira i
Virgili (URV) i la
Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC)
també han manifestat

el seu suport als estudis que promou
l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per potenciar
el sector de l'hostaleria, el turisme i la pesca.
A l'Ametlla de Mar es concentra la flota tonyi-
naira de Catalunya.

Editorial

Del plat a la taula

Els estudis que promou l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar potenciaran el sector de

l’hostaleria, el turisme i la pesca.

Recordant una frase de l'expresident Bill
Clinton, “el dia de les eleccions el poble
ens parla, però després ens hem de pren-
dre uns dies per entendre el que ens ha
dit”.
Així doncs les eleccions serveixen per a
que el poble ens encomani alguna cosa
als partits polítics, tant als que configuren
el govern com aquells que estan a l'oposi-
ció.
Durant aquests darrers anys la ciutadania
ha donat un suport unànime a una forma-
ció política per governar a l'Ajuntament
d'Amposta, i d'aquesta manera ja suma
24 anys de govern monocolor, 20 de
majories absolutes i 20 amb l'alcalde
actual al govern. Això ha contribuït  a l'es-
tabliment d'una connexió fortament conso-
lidada entre un únic partit i la màxima ins-
titució de la nostra ciutat.
Des d'Esquerra d'Amposta defensem que
ara més que mai és necessari que arribi
l'aire fresc al nostre ajuntament, i això tan
sols serà possible amb una alternança al
govern, amb noves persones al capdavant
que aportin noves idees i noves maneres
de fer. Però aquesta alternança no pot
arribar a qualsevol preu, és necessari fer-
la d'acord amb allò que la ciutadania ens
demani el dia 22 de maig. Molt sovint, par-
tits d'arrel molt diversa arriben a acords
polítics que consisteixen a compartir l'al-
caldia durant el transcurs d'una legislatu-
ra. Així, podem comprovar com en alguns
municipis s'opta perquè dos o més candi-
dats passin un període determinat pel
càrrec més important d'un ajuntament.
Malgrat que aquesta fórmula l'hagi posat
en pràctica el meu propi partit, particular-
ment no la comparteixo ni la considero

aplicable a Amposta.
L'endemà de les eleccions, aquells que tin-
guin la possibilitat de fer govern ho han de
fer fent prevaldre els interessos de la ciu-
tadania i no fent equilibris entre forces
polítiques, ni buscant quotes de poder. No
puc entendre una institució com l'ajunta-
ment com un pastis per repartir entre els
partits polítics.
A més, la situació econòmica actual és
molt difícil i la nostra ciutat requereix gau-
dir de la màxima estabilitat possible si
volem garantir el seu futur creixement. És
per aquest motiu que, al marge del resul-
tat electoral que obtingui Esquerra
d'Amposta, em comprometo a no compar-
tir l'alcaldia amb cap altre candidat. Qui
sigui alcalde ho serà els 4 anys que dura
una legislatura.

Adam Tomàs, candidat a l'alcadia
d'Amposta per EA- ERC.

Alternança i compromís

Opinió
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Aquesta iniciativa naix amb
l'objectiu de donar suport
al sector de l'hostaleria, el
turisme i la pesca, tots tres
molt vinculats a l'Ametlla
de Mar. Aquest projecte
compta amb el suport  ins-
titucional de la Generalitat
de Catalunya, tant la vice-
presidenta del Govern,
Joana Ortega, com la direc-
tora general de Turisme,
Marian Muro van quedar
impressionades amb les
respectives presentacions.
També s'han realitzat con-
tactes amb el director
general d'Indústria i
Mercats Alimentaris del
Ministeri de Medi Ambient,
Medi Rural i Marí, Ernesto
Ríos. A més, també s'ha
exposat el projecte a José
Maria Rubio, president de
la FEHR, i a  Jaume Drudis
de Culinary Services
Manager UNILEVER.  La ini-
ciativa s'ha presentat en
foros com el Congrés de
Diputats a Madrid o el
Parlament de Catalunya.
Des del consistori, a més,

es compta amb el suport
de la Universitat Rovira i
Virgili, Universitat
Politècnica de Catalunya i
la Universitat de Bra.
D'altra banda, s'ha cercat
la complicitat del sector de
l'hostaleria i ja hi ha figures
del món gastronòmic que
s'han sumat a la iniciativa,
com ara Joan Roca del
Celler de Can Roca amb
tres estrelles Michelin,
Sergi Arola del Sergi Arola
Gastró de Madrid amb

dues estrelles Michelin,
Paco Roncero del Casino
de Madrid amb dues estre-
lles Michelin i Ramon Freixa
de Ramon Freixa Madrid o
Avalon a Gran Hotel Central
de Barcelona amb dues
estrelles Michelin, a més,
de la Fundació Alícia, desti-
nada a l'alimentació i la
ciència de la qual Ferran
Adrià n'és el president del
consell assessor.  I és que
l'Escola Universitària de les
Ciències Gastronòmiques

del Mar és un projecte inno-
vador que pretén introduir
en l'ensenyament reglat
superior estudis específics
sobre la Gastronomia i el
Mar. 
“La gastronomia s'ha con-
vertit en l'actiu turístic més
important de l'actualitat.
Tenint en compte que al
poble tenim una tradició
gastronòmica de les més
riques del país; des de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar varem emprendre el

projecte de l'Escola
Universitària de la
Gastronomia i el Mar per tal
de convertir el municipi en

un referent nacional, inter-
nacional i mediterrani de la
gastronomia en general i
del mar en especial a tra-
vés d'aquest centre univer-
sitari pioner”, subratlla
Andreu Martí, alcalde de
l'Ametlla de Mar. 
A més, de formar restaura-
dors i experts en gestió
gastronòmica l'altre gran
objectiu d'aquesta escola
és posar en valor i aprofitar
gastronòmicament les mol-
tes espècies de peix que
tant es valoren a la Cala i
d'altres poblacions costa-
neres, arrelades a la gas-
tronomia popular marinera,
però que tenen escàs
ressò comercial. 
L'edifici de l'escola s'ubi-
carà on es troba, en l'ac-
tualitat, el centre de rehabi-
litació provisional. 
D'altra banda, es preveu
que es comenci l'activitat
del centre el curs 2012-
2013. 
En cas que l'edifici encara
no estigués acabat les
classes s'impartirien a
l'Escola de Capacitació
Nàutico-Pesquera.

L’Escola Universitària de 
la Gastronomia i el Mar de l’Ametlla 

Aquest projecte situarà
l'Ametlla de Mar en el
mapa global pel que fa a
formació, recerca,
desenvolupament i inno-
vació vinculada a la gas-
tronomia lligada  als
productes del mar.

Formació i R+D+I (Recerca, Desenvolupament i Innovació) lligades al mar

Aquest projecte situarà l’Ametlla de Mar en el mapa global de la formació

REDACCIÓ

Port de l’Ametlla de Mar.
CEDIDA

«La gastronomia s’ha convertit en l´actiu

turístic més important de l’actualitat»,

Andreu Martí, Alcalde de l’Ametlla de Mar

Tradició Gastronòmica
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El projecte de restauració
ha conclòs després de cinc
anys de gestions i treballs
per part de l'Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita, la
Generalitat i l'Estat.
L'actuació ha permès,
segons l'alcalde del munici-
pi, Miquel Alonso, “fer reali-

tat un compromís de l'any
1974 entre l'ajuntament i la
família Carvallo, antiga pro-
pietària de l'edifici que va
cedir-lo al municipi en la
condició que fos destinat a
una finalitat museística i
que portés el nom d'Óscar

Carvallo”. Al mateix temps,
Alonso va destacar el fet
d'haver “donat vida” a un
edifici que estava “mort”
des de deia dos segles. La
inversió que s'hi ha destinat
fins al moment ha pujat 1,6
milions d'euros. El projecte

de restauració de l'edifici,
dissenyat per l'arquitecte
Josep Lluís Ginovart, va ser
aprovat l'any 1995 per la
Comissió de Patrimoni de
Catalunya però els treballs
de rehabilitació no es van
iniciar fins el 2006, quan l'a-

juntament de la Ràpita va
signar un conveni amb
l'Incasòl per impulsar les
obres, que s'han portat a
terme en dues fases. La pri-
mera consistí en la restau-
ració i conservació dels ele-
ments testimonials de la
seva arquitectura (fona-
ments, parets i elements
ornamentals) i en la cober-
tura de l'edifici. En una
segona fase, es va procedir
al tancament lateral de l'edi-
fici que posà punt i final a
les obres de recuperació,
pressupostades en
600.000 euros. 
Les dues fases van ser
finançades a parts iguals
(50 per cent) per l'Incasòl i
l'Ajuntament de la Ràpita,
tot i que posteriorment el
consistori va fer una aporta-
ció suplementària de
60.000 euros per poder
acabar les obres.
Tuisme la Ràpita també ha
estrenat nova web,
www.turismelarapita.cat.

La Ràpita inaugura l’Esglèsia Nova
com a Oficina de Turisme

L'alcalde de Sant Carles
de la Ràpita, Miquel
Alonso, la regidora de
Cultura, Amparo Pérez,
i la regidora de
Turisme, Rosa Anglès,
van inaugurar divendres
la nova imatge de
l'Església Nova, que
després de restaurada
es convertirà en un cen-
tre d'interpretació de la
Il·lustració i en Oficina
de Turisme. 

I Centre d’Interpretació de la Il.lustració

REDACCIÓ

1,6 MEUR és la inversió global.

Cedida

El candidat d'Iniciativa-
Entesa per Tortosa,
Jaume Forcadell, va
anunciar que la rehabilita-
ció del barri jueu de
Remolins serà una de les
prioritats per a la seua
formació. Segons
Forcadell, el govern de
Ferran Bel (CiU i ERC) “no
sap què fer amb el call”,
tot i que acaba d'inaugu-
rar un centre d'acollida
turística dedicat a les
tres cultures. En aquest
sentit, l'alcaldable ecoso-
cialista va recordar que
aquesta zona del nucli
antic és una de les que
necessita polítiques de
rehabilitació, cohesió
social i reactivació
econòmica. 

Rehabilitació
del barri jueu
de Remolins

El secretari d'estat de
Medi Rural i Aigua, Josep
Puxeu, ha assegurat que
al llarg d'aquest any es
definirà el pla de Conca
de l'Ebre i ha insistit en
què aquest pla garantirà
un cabal ecològic "més
que suficient" per avalar
la conservació ambiental
i dels ecosistemes al
Delta. Puxeu ha inaugurat
la recuperació ambiental
del meandre de l'Ebre a
Flix, a la Ribera d'Ebre,
una obra on s'ha invertit
més de 7 milions d'euros
i amb la qual s'ha recupe-
rat el meandre i la ribera
urbana .

Definició del Pla
de Conca de

l’Ebre

En aquest sentit, Josep
Caparrós, candidat a l'al-
caldia, destacava que la
candidatura “es caracterit-
za sobretot per una impor-
tant renovació, en què
combinem una gran expe-
riència i capacitat de ges-
tió. Som un equip de per-
sones que aportarem tots

els nostres coneixements
perquè la Ràpita aprofite
les oportunitat per a supe-
rar els moments que
estem vivint. Volem con-
vertir lo poble amb un
poble capdavanter al nos-
tre territori”. Josep
Caparrós també ha
avançat l'eslògan de la

campanya, Junts farem +,
seguint així en la línia del
treball dels darrers mesos
amb les eines de participa-
ció ciutadana, sota la pro-
posta: Junts, millorarem la
Ràpita. 
En aquest cas, durant la
campanya electoral, el
lema vol deixar clar que

“la Ràpita necessita un full
de ruta clar i saber cap on
anem. Però, cal que ho
fem junts, per això, treba-
llarem per a què hi hagi

unió del poble amb
l'Ajuntament, perquè
només junts podrem apro-
fitar millor les oportunitats
que tenim a la Ràpita”.

Caparrós encapçala «renovació i
experiència» per la Ràpita

Amb el lema Junts farem +, la candidatura pretén ser un full de ruta
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El Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i Montsià (CODE) ha
dut a terme aquest dime-
cres el primer tractament
de la nova campanya con-
tra la mosca negra, un cop
realitzades les prospec-
cions en què s'han detectat
les primeres larves de la

temporada. El delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, jun-
tament amb el president
del CODE, Antoni
Montagut, el director terri-

torial de Salut, Albert
Gómez, i el director tècnic
del CODE, Raül Escosa,
han presentat les xifres per
a la nova campanya 2011.
Xavier Pallarès ha destacat

la importància de continuar
amb els tractaments per
tal de prevenir i minimitzar
els efectes que els simúlids
tenen sobre la població. En
aquest sentit, el
Departament de Salut des-
tina per a la nova tempora-
da uns 300.000 Û perquè
“malgrat les retallades
pressupostàries, complint
l'objectiu de racionalitzar
els diners, pensem que
aquest és un servei bàsic
pel benestar de les perso-
nes i, per tant, continuarem
amb els tractaments”.
Així, segons les dades
aportades pel director terri-
torial de Salut, Albert
Gómez, l'any passat
el nombre d'atencions per
picades de mosca negra
als Centres d'Atenció
Primària de les
Terres de l'Ebre va ascen-
dir a les 4.500, la qual
cosa suposa una despesa
sanitària de prop

d'uns 45.000. En aquest
sentit, Gómez destacava
que “sempre és millor pre-
venir que curar,
així que cal fer un esforç
per mantenir una periodici-
tat en els tractaments i
estalviar les
molèsties que provoquen
aquestes picades a la ciu-
tadania”. El delegat del
Govern ha avançat també
que està estudiant amb el
Departament de Salut la
possibilitat d'establir un Pla
plurianual contra la mosca
negra i “d'aquesta manera,
evitar situacions com l'any
passat en què es van ini-
ciar els tractaments el mes
de juliol. 
Enguany, hem aconseguit
començar al març en un
moment oportú però, els
tècnics ens aconsellen una
programació anual per
regular i minimitzar la
plaga, ja que eradicar-la és
impossible.

Primer tractament contra la mosca
negra de la temporada 2011

El Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i Montsià (CODE)
ha dut a terme
aquest dimecres el pri-
mer tractament de la
nova campanya contra
la mosca negra, un cop
realitzades les prospec-
cions en què s'han
detectat les primeres
larves de la temporada.

Al tram català del riu Ebre

REDACCIÓ

Presentació a la premsa.

Cedida

La direcció general de
Política Energètica i
Mines del Ministeri
d'Indústria ha atorgat a
Enagás, SA l'autorització
administrativa per cons-
truir el gasoducte que ha
de connectar el magat-
zem submarí de gas del
projecte Castor, davant
la costa d'Alcanar i
Vinaròs, amb el sistema
gasista estatal a través
de la canonada Tivissa-
Paterna. 
L'Estat també ha aprovat
el projecte executiu i la
declaració d'utilitat públi-
ca de l'obra. 
El nou gasoducte tindrà
11,6 quilòmetres de lon-
gitud.

Autorització
administrativa pel

projecte Castor

Els propers dies 8 i 9 d'a-
bril, el nou Centre Cívic
de Ferreries albergarà la
tercera edició del Curs
d'Infermeria Quirúrgica
de les Terres de l'Ebre.
Unes jornades que a falta
de quinze dies per la
seva celebració, ja
compten amb una partici-
pació assegurada d'un
70% de personal sanitari
procedent d'arreu de
Catalunya i Castelló.
Facilitar la interrelació
dels professionals sanita-
ris dels diferents hospi-
tals és un dels objectius.

Curs
d’infermeria a

Ferreries

El centre d'Amposta ha
començat una important
transformació urbanística
amb l'inici de les obres prè-
vies per construir un apar-
cament subterrani a la
plaça Ramon Berenguer IV,
al costat del mercat munici-
pal. Concretament s'han
enderrocat les cases de la
plaça Elisabets i s'han

arrencat els arbres que hi
havia en aquesta zona, de
manera que després de fer
l'aparcament la capital del
Montsià disposarà d'una
gran plaça i de 240 places
de pàrquing. Les obres
duraran uns 15 mesos.
El primer pas per construir
l'aparcament subterrani de
la plaça Ramon Berenguer

IV és l'enderrocament de
les cases de la plaça
Elisabets i el desviament
de diferents serveis afec-
tats per aquesta actuació
com ara són aigua, llum,
telèfon i gas, que passen
per sota. 
«Aquesta és la primera
fase de les obres de l'apar-
cament, uns treballs que

duraran un parell de
mesos», ha explicat l'alcal-

de d'Amposta, Manel
Ferré.

Aparcament subterrani a la plaça
Ramon Berenguer IV d’Amposta

Transformació urbanística important al centre de la ciutat
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Aquesta és una de les
actuacions més impor-
tants que l'Ajuntament ha
fet durant aquest mandat
al barri del Rastre. Es trac-
ta d'un projecte inclòs en
el Pla d'Actuació Municipal
2007-2011, que s'ha
finançat a través d'un con-
veni entre l'Ajuntament de
Tortosa i el Ministerio de la
Vivienda, fruit d'una esme-
na del grup de CiU al
Congrés. L'obra ha consis-
tit en la renovació integral

del paviment i voreres, així
com de tota la xarxa de
serveis, la instal·lació de
mobiliari urbà i enjardina-
ment.  L'actuació sobre
aquests cinc vials ha com-
portat la renovació íntegra
de la capa urbana del pri-
mer metre, és a dir, subs-
titució de la caixa de
carrer amb totes les xar-
xes soterrades (clavegue-
ram, abastament d'aigua,
gas, telecomunicacions i
electricitat). S'ha renovat
el paviment i les voreres,
s'ha instal·lat nou mobiliari
urbà i àrees enjardinades.
Els carrers han quedat
configurats amb calçades
de 3 metres i voreres
d'1,4 metres, amb l'ex-
cepció del carrer Consol,
que s'ha pavimentat a un
sol nivell, i el carrer Callao,
que només té vorera en la
seva cara oest, ja que l'al-
tra s'ha habilitat com a
aparcament. 
El carrer Consol esdevé
l'eix vertebrador de tot
l'entramat de carrers, que
es configura sobre sis illes
de cases.  Aquesta obra

ha tingut un cost de
620.000 euros i s'ha
finançat en el marc d'un
conveni entre l'Ajuntament
de Tortosa i el Ministerio
de Vivienda. 
L'alcalde, Ferran Bel, ha
recordat que aquest con-
veni té el seu origen en

una esmena presentada
pel grup de CiU al
Congrés dels Diputats,
per la qual cosa ha volgut
agrair la tasca realitzada
pel vicepresident de la
càmara, Jordi Jané.
L'alcalde ha afegit que
l'objectiu ara en aquesta

zona i, per extensió, a tot
el nucli antic, és "portar-hi
gent a viure i generar acti-
vitat econòmica". Al
mateix temps, ha agraït la
col·laboració dels veïns. 
La superfície d'actuació
de l'obra ha estat de
2.877 m2. 

L'Ajuntament de
Tortosa ha obert a la
circulació de vehicles
els carrers que confor-
men l'eixample del
barri del Rastre: Ros
de Medrano, Méndez
Núñez, Callao, Consol
i Topete, una vegada
finalitzats els treballs
d'urbanització inte-
gral.

REDACCIÓ

El projecte ha estat dut a terme per l’empresa GUMTSA.
Cedida

La declaració l'han subscrit,
entre altres, Antoni Costes,
Ismael Piñas, Dani
Forcadell, Cebrià Forcada,
Pere Picot i Emigdi
Subirats. La declaració té
com a objectiu “expressar
la necessitat d'un canvi que
ens situï en un context histò-

ric més plural”. El text afir-
ma que la majoria de CiU
des de l'any 1991 al Govern
municipal “ha contribuït a
l'establiment d'una connexió
fortament consolidada
entre un únic partit i la
màxim institució de la ciu-
tat”. I per això reivindica l'al-

ternança “amb la incorpora-
ció de noves persones al
capdavant”. 
Segons la declaració, “l'al-
ternança representa una
entrada d'aire fresc que per-
met l'impuls de nous projec-
tes, la participació de noves
generacions amb vocació

pel bé públic, suposa un
canvi en els quadres diri-
gents i enriqueix el sistema
democràtic”. La declaració
finalitza apuntant que “no va
en contra de ningú, senzilla-

ment considerem que l'en-
fortiment del sistema
passa, en bona mesura,
perquè el poder basculi
amb una intermitència més
acusada”.

ERC presenta la declaració per
l’alternança d’Amposta

10 persones de diferents àmbits donen suport a Adam Tomàs

“Són dues persones amb
una gran qualitat huma-
na, amb molta honradesa
i amb una clara vocació
de servei públic. Dues
persones que seguiran
donant el màxim de sí
mateixes per treballar
per Deltebre”. D'aquesta
manera l'alcaldable de
CIU Deltebre, Lluís Soler,
ha presentat a Salvador
Bertomeu i Tere Culvi.
Dues noves cares que
s'incorporen a la candida-
tura. Tots dos estan
il.lusionats per formar
part del projecte que ha
de dibuixar el futur de
Deltebre.

«Soler, per a les
properes

eleccions»

L'Associació de Dones
Empresàries i Directives
Emprenedores de les
Terres de l'Ebre engega
tot un seguit de sessions
"CAFÈS d'ADEDE",  dirigit
a totes les dones.
Aquests cafès pretenen
ser uns espais de reflexió
conjunta en temes d'ac-
tualitat empresarial per
tal de compartir inquie-
tuds, informació i forma-
ció. Aquestes sessions
tenen el seu punt de par-
tida a Deltebre amb els
següents debats:
Publicitat a baix cost i
Xarxes socials:
Facebook, Twitter, etc...

Cafès
d’ADEDE per a

les dones

Carrers oberts a Tortosa
Conformen l’eixample del barri del Rastre
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Aquest dijous, Ferran Bel,
l’actual alcalde de la ciu-
tat, es feia  la foto de famí-
lia amb les dones i els
homes que integraran la
llista. Ha estat a la llotja
medieval del parc munici-
pal, convertida en la Casa
dels Gegants després de
les obres de millora que
s'han fet en aquest man-
dat. 
"Les coses quan van bé no
cal tocar-les molt". Així
s'ha expressat Ferran Bel,
per justificar la "continuï-
tat" que ha donat a la llista
que presentarà als pro-
pers comicis municipals
del 22-M. Així, després de

Bel, repetirà com a núme-
ro 2, la independent Anna
Algueró, i de número 3,
Pere Panisello. L'actual
regidor de Joventut, Emili
Lehmann, escala fins a la
quarta posició; seguit de

la tinent d'alcalde
d'Urbanisme, Meritxell
Roigé. En sise-
na posició, Bel ha situat a
una de les noves incorpo-
racions, en qualitat d'inde-
pendent, l'actual director

de la Festa del
Renaixement, Domingo
Tomàs. Cauen dels llocs
de sortida Caballol,
Folqué, i Sanahuja. Ferran
Bel i Accensi (Tortosa,
1965) és Alcalde de

Tortosa des de 2007, és
economista i assessor
d'empreses Llicenciat en
Ciències Econòmiques i
Empresarials (UB),
Postgrau en Economia i
Gestió de la Hisenda Local
i Autonòmica (UB),
Professor associat del
Dep. de Dret Privat (URV).
Ha estat professor de
Règim Fiscal d'empreses
(UB) i és membre de l'exe-
cutiva i president de la
Comissió d'Hisendes
Locals de l'Associació
Catalana de Municipis
(ACM). 
Ha estat president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre Membre de l'executi-
va nacional de CDC. Anna
Algueró Caballé (Tortosa,
1951) és tinent d'alcalde
de l'Ajuntament de
Tortosa. Llicenciada en
Psicologia (UNED) i Màster
en Neurociències IAEU
(UB), Postgrau en
Demències i Alzheimer per
l'Institut Superior d'Estudis
Psicològics de Barcelona.
Presidenta fundadora de
l'Associació de Familiars
Malalts d'Alzheimer.

CiU Tortosa presenta la seva llista de
cara a les municipals

L'assemblea de mili-
tants de Convergència
va aprovar dimecres al
vespre la candidatura
de CiU per a les elec-
cions del 22 de maig, i
només uns minuts des-
prés també quedava
ratificada pels militants
d'Unió.

L’encapçala l’actual alcalde de la ciutat, Ferran Bel

«Les coses quan van bé, no cal tocar-les molt»

REDACCIÓ

Presentació de la llista.
CEDIDA

El candidat del PSC a l'al-
caldia d'Amposta, Antoni
Espanya, ha presentat el
segon paquet de propos-
tes del programa electoral
amb vista a les eleccions
municipals que té com a
principals eixos la segure-
tat, l'educació, el benestar
i la millora de l'eficiència
dels recursos municipals.
De fet, aquesta darrera
proposta es considera una
de les principals prioritats
dels socialistes ampostins
si accedeixen al govern
per pal·liar els dèficits de
gestió per la contínua
improvisació del govern de

CiU. “En aquests moments
de crisi cal mirar fins al
darrer cèntim del pressu-
post municipal”, ha assen-
yalat Espanya, tot recor-
dant que l'Ajuntament
d'Amposta té un pressu-
post consolidat de 25
milions aproximadament  i
una plantilla de prop de
300 treballadors. El PSC
de Tortosa omplia dissabte
la plaça Barcelona en l'ac-
te festiu organitzat amb
motiu de la precampanya.
“Ha estat un èxit aclapara-
dor, com una metàfora de
la primavera política que
s'albira per al proper del

22 de maig en què Tortosa
tornarà a tenir un govern
de progrés”, valorava el
candidat socialista a l'alcal-
dia, Joan Sabaté, que afe-
gia: “El nostre objectiu era
trobar-nos amb la gent,
comunicar, amb voluntat
de mobilitzar l'electorat
perquè la nostra ciutat
torni a ser progressista
com ho ha estat en molts
altres temps”. Durant el
seu parlament, Sabaté
s'ha referit a la necessitat
que Tortosa, molt afectada
per la crisi, es torni a revi-
talitzar després que el
govern local, amb CiU al

capdavant, se n'hagi desin-
hibit: “Cal empenta de
futur i nosaltres estarem al
costat de les persones,
atenent allò que els preo-
cupa, que és, en definitiva,
crear llocs de treball, amb
un impuls a la indústria i al
creixement econòmic”.
D´altra banda, l'alcaldable
d'Esquerra a Tortosa,
Josep Monclús, acompan-
yat d'Alícia Gamundi, mem-
bre de la secció local del
partit, han presentat
davant les antigues caser-
nes dels Mossos
d'Esquadra a la ciutat les
seves propostes per donar

un altra utilitat a les
instal·lacions. Monclús ha
manifestat que “si durant
tots aquests anys la ciutat
de Tortosa ha tingut una
mancança important a la
qual no s'ha sabut donar
resposta és a la falta de
places públiques de llar
d'infants”. Així, segons
Monclús, “mentre la
Generalitat i ajuntaments
de tots els colors polítics
de les Terres de l'Ebre cre-
aven llars d'infants munici-
pals, el govern municipal
de Tortosa era incapaç de
fer el mateix per la nostra
ciutat”.

Propostes electorals dels diferents partits 
polítics de l’Ebre de cara a les municipals

Ja s’escalfen motors per al proper 22 de maig

Les llevantades de les
darreres setmanes han
inundat alguns camps
d'arròs situats entre
Amposta i Sant Jaume
d'Enveja, arrossars que
encara estaven humits
per la inundació dels
mesos d'hivern. Un fet
que provocarà un retard
en el començament de la
campanya, ja que abans
de sembrar l'arròs i tor-
nar a inundar és necessa-
ri treballar la terra i això
s'ha de fer amb el sòl
ben eixut. Es tracta d'una
problemàtica que es
repeteix any rere any i és
per això que el sector
reclama que es flexibilit-
zen les mesures agroam-
bientals de l'arròs. Un
ajut europeu que reben
els arrossaires, de 397
euros per hectàrea, per
mantenir els camps inun-
dats quatre mesos
durant la tardor i l'hivern. 

Ajudes pel camps
inundats d’arròs

situats a Amposta
i Sant Jaume

d’Enveja

El Ple del Consell de
Seguretat Nuclear ha
rebut, a la seu de l'orga-
nisme regulador, a la
comissió directiva de
l'Associació de Municipis
en Àrees de Centrals
Nuclears (AMAC) per
informar de les últimes
dades de l'accident
nuclear del Japó. En la
trobada, els represen-
tants dels ajuntaments
han demanat tenir un
paper clau en la realitza-
ció dels test d'estrès que
es practicaran a les cen-
trals nuclears perquè en
d'altres ocasions han
sentit que participaven
poc. El gerent, Marià Vila
d'Abadal, ha sol·licitat
que s'estudiï fer les
mateixes proves als
plans d'emergència. Per
últim, el gerent ha dit que
és més necessari que
mai tirar endavant amb el
magatzem de residus.

Informació sobre
les últimes dades

de l’accident
nuclear a Japó
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L'Agrupació de
Confraries de Setmana
Santa de Tortosa pre-
sentava aquest passat
dimarts, 29 de març, el
programa d'activitats de
l'edició 2011, que
enguany té un protago-
nista destacat: el Centre
d'Interpretació de la
Setmana Santa, equipa-
ment que l'Ajuntament
està finalitzant amb l'ob-
jectiu que la ciutadania
ja pugui visitar els pas-
sos de les diferents con-
fraries en aquest espai
durant els dies de cele-
bració de la Setmana 

Santa. 
En concret es presenta-
va el programa d'activi-
tats en un acte que va
comptar amb la presèn-
cia de l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i del
president de l'Agrupació
de Confraries, Josep
Borrell, entre altres
representants d'entitats i
col·lectius que partici-
pen en la Setmana Santa
tortosina. L'alcalde ha
agraït un any més l'es-
forç de les confraries
per impulsar una
Setmana Santa "amb
molt de contingut i molt

digne". 
De fet, el primer acte ofi-
cial que s'hi farà és una
conferència de l'escrip-
tor Gerard Vergés sobre
la Confraria Natzarens
de la Passió, el dime-
cres 13 d'abril a les
20.30 hores.

L’audiovisual mostra la recreació del so del corn marí aparegut a les excavacions d’Alcanar

Un assassí múltiple 
entre nosaltres

Els Mossos d'Esquadra van
detenir aquest passat dime-
cres, dia 30 de març, a
Tarragona a Ramón Laso
(condemnat ja en 1993 per
assassinar a la seva dona i el
seu fill de sis anys) per la seva
presumpta vinculació amb la
desaparició ara de la seva
segona esposa i el seu cun-
yat. L'operació policial es va
iniciar a primera hora del
matí, quan els Mossos van
registrar el bar La Parada,
local que regenta Laso al
barri tarragoní de Riuclar des
que va ser posat en llibertat
en 1999 després del doble
parricidi. L'antic Codi Penal va
permetre que l'assassí que-
dés en llibertat. Després de
registrar el bar, els Mossos
d'Esquadra es van dirigir al

domicili de Laso, en la locali-
tat dels Pallaresos. Va ser allí
on els agents, acompanyats
per la secretària judicial, van
detenir al presumpte assassí
múltiple i ho van desplaçar a
dependències policials. El 93
Laso va ser condemnat a 57
anys de presó per assassinar
a la seva primera dona i el
seu fill, de sis anys. Però
només va estar tancat fins el
99, poc més de cinc anys.
Els crims que li van portar a
presó van tenir lloc en 1989 a
les Terres de l’Ebre. Llavors
Laso va matar a la seva dona
i va intentar que semblés un
suïcidi. Sis mesos després,
l'avui detingut va simular un
accident de cotxe en el qual
va morir el seu fill Daniel, de
sis anys. 

Durant cinc mesos ha estat
un dels criminals més bus-
cats d'Espanya. Al final, ha
caigut. Manuel Amancio Álva-
rez Villar, àlies el Bravo, és
l'atracador que el 24 d'octu-
bre passat  va assassinar
d'un tret Estela Calduch, la
caixera de 24 anys d'una
sucursal del Banco de
Santander a Cambrils (Baix
Camp), i que ha estat detin-
gut aquesta matinada a
Castro Urdiales, Cantàbria,
en una operació conjunta
entre els Mossos
d'Esquadra, la Guàrdia Civil,
el Cos Nacional de Policia i
l'Ertaintza. Tots bus-
caven l'home fornit que, amb
una perruca amb ratlla a la
dreta i unes ulleres, va irrom-
pre aquell tràgic dilluns a la

sucursal tarragonina i va
introduir una pistola a la safa-
ta de la finestreta. Llavors, la
pistola es va disparar i el pro-
jectil li va produir una ferida
al coll a la jove que li va sec-
cionar la caròtida i la va fer
morir dessagnada. 
En l'operatiu d'aquest matí, a
més del presumpte homicida
han estat detingudes quatre
persones més al País Basc
com a còmplices d'aquest
atracador, de 42 anys d'e-
dat. El cap de la banda d'a-
tracadors detingut a Bilbao
té com a àlies el Johnny. Els
quatre detinguts formaven
una banda de lladres a qui la
policia els atribueix 32 atra-
caments, la majoria a enti-
tats bancàries del nord
d'Espanya. 

Detenen a l’atracador que va
matar a Estela Calduch

El cantador de jotes Josep
Guarch, 'Lo Teixidor', un dels
últims representants de la
jota cantada en rondalla a les
Terres de l'Ebre, ha mort a
l'edat de 79 anys. Retirat
des de fa anys per malaltia,

'Lo Teixidor' va ser, junta-
ment amb el ja traspassat
Josep Garcia 'Lo Canalero',
un dels últims intèrprets del
gènere que basava les lle-
tres de les seves cançons en
la improvisació espontània.

L'audiovisual mostra la recre-
ació del so d'un corn marí
aparegut en les excavacions
arqueològiques del jaciment
Sant Jaume-Mas d'en Serrà,
situat a Alcanar. En l'àmbit
de la història una de les
comunicacions més interes-
sants és la que presentarà
diumenge Vicent Matamoros
Anglès, llicenciat en belles
arts per la Universitat de
Barcelona i membre del grup
de recerca BRAC. Amb el
títol Alcanar, un so de fa
2.600 anys, la comunicació
se centra en la descoberta al
jaciment preibèric de Sant
Jaume Mas d'en Serra
d'Alcanar d'un corn marí que
té 2.600 anys d'antiguitat i
que es considera l'instru-
ment musical més antic de la
península. Això apuntala la
tesi que Sant Jaume, on es

considera que hi havia la
residència del cabdill, contro-

lava la resta d'assentaments
ibèrics de la zona (la Moleta
del Remei, també a Alcanar,

i la Cogula i la Ferradura a
Ulldecona). 
Ara bé, el so del corn marí
no va arribar a la Ferradura,
on tampoc no hi ha contac-
te visual. “Això ens fa creure
que hi havia un cinquè
assentament perdut”, diu
Matamoros, que en la seua
comunicació proposa un
nou projecte en el qual impli-
caria el departament de físi-
ca de la UB per fer “una

aerografia del so”, és a dir
delimitar l'espai des d'on se
sent el so del corn marí,

cosa que permetria trobar el
jaciment perdut. 
La presentació es durà a
terme a les 18h. de la tarde,
a la sala d'actes de la Casa
O'Connor, i anirà a càrrec
d'Àlex Farnós, director del
Museu Comarcal del
Montsià, i de Vicent
Matamoros, coordinador del
projecte. L'audiovisual es
projectarà el dia de la pre-
sentació i tots els dissabtes
del mes d'abril, a les 19 h de
la tarde, i a la mateixa Casa
O'Connor. Entrada gratuïta.

Alcanar presenta el corn marí 
més antic de la península ibèrica

Demà dissabte, dia 2 d'a-
bril, el Museu Comarcal
del Montsià presentarà
l'audiovisual Alcanar, un
so de 2600 anys, sorgit
dins del projecte de gra-
vació de paisatge sonor
desenvolupat pel Museu
Comarcal del Montsià i la
Facultat de Belles Arts de
la Universitat de
Barcelona.

REDACCIO

Descansa en pau Teixidor

Escultura d’un corn marí.
cedida

La Setmana Santa de Tortosa,
un nou incentiu turístic

El Centre d’Interpretació de la Setmana Santa tortosina permetrà que
ciutadans i turistes puguin visitar els passos de les diferents confraries

El corn marí trobat al
jaciment preibèric

d’Alcanar es considera
l’instrument musical

més antic de la
península
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I és que l’Amposta va golejar
diumenge passat el Balaguer
(4-0). Era una final en la lluita
per la permanència, com ho
seran també els propers par-
tits. I l’equip de Fabregat no va
perdonar. Va sortir ‘picat’ en el

seu orgull. Les teràpies de
grup de la setmana van ser
efectives i els jugadors van
sortir esperonats, conscients
de la trascendència del duel. A

més, va haver-hi efectivitat. En
deu minuts, l’Amposta va si-
tuar-se amb el 3-0. Bon joc i
gols. Miguel, el més ‘picat’
com es va comprovar en la ce-

lebració, va fer l’1-0. Del Can-
to, poc després, s’estrenava
com a golejador culminant una
sensacional jugada amb as-
sistència de Miguel. I Gustavo,
com no, s’afegia a la festa
amb un magistral llançament
de falta. Marca de la casa. El
Balaguer va intentar reaccio-
nar però no va poder fer-ho i
l’Amposta, molt ben posat, va
saber contraatacr i va definir el
duel amb el quart gol. Una ju-
gada de contraatac conduida
per Manel va significar la rema-
tada final de Narvaez. Deliri a
l’estadi per la forma en què
l’Amposta estava sumant tres
punts d’or. 

L’afició, com sempre aboca-
da amb l’equip, va gaudir d’un
tarde que premiava el pati-
ments de moltes altres ante-
riors. Una altra nota positiva
fou l’aportació de joves dels
planters.

Ara, diumenge, una nova fi-
nal: «hem de seguir. Es una no-
va final que hem d’assumir
amb el mateix compromís.
Vam fer un pas endavant però
en queden molts altres», deia
Fabregat, que per diumege re-
cuperar Yélamos. L’Ascó, per
la seua part, va merèixer més
contra el Manlleu (1-1). Un gol
visitant a darrera hora el va pri-
var del triomf. L’equip, a casa,
ha millorat i per això encara
està viu. La situació està com-
plicada però hi ha esperances.
Aquestes, lògicament, passen
per guanyar el derbi de diu-
menge. 

El derbi de Tercera

Torna el derbi ebrenc
de la Tercera divisió.
L’Ascó rebrà l’Amposta
diumenge a les 12 ho-
res. Es un partit tras-
cendental per tots dos
equips. L’Ascó, que no
ha perdut en els dos da-
rrers partits a casa, dis-
posa potser del darrer
cartutx per tenir op-
cions de permanència.
L’Amposta buscarà fer
un altre pas endavant.

DIUMENGE, 12 HORES

El FC Ascó, en zona de descens, rebrà diumenge l’Amposta en una nova final per tots dos equips

M.V.

La Rapitenca va perdre diu-
menge passat el cinquè par-
tit seguit a casa. Va ser en el
derbi contra el Tortosa (0-1).
La trajectòria de l’equip va
desencadenar que el tècnic
Santi Palanca presentés la di-
missió diumenge passat,
després del derbi.

No obstant, el president i
la directiva van parlar-ne el
dimarts i l’entrenador va de-
cidir, després de la conver-
sa, continuar. Cal esperar

quina resposta tindrà  l’equip
davant de la situació. D’a-
questa i dels resultats pot
dependre la vinculació del
tècnic fins el final de tempo-
rada. La reacció de Santi Pa-
lanca, diumenge, fou del tot
natural, però una vegada ha
rectificat, pot servir d’estimul
per una plantilla que, amb els
darrers resultats, sobre tot a
casa on no ha vist porteria
en les últimes cinc confronta-
cions, s’ha allunyat de la ter-

cera plaça. L’objectiu, tal
com va dir el propi Palanca
abans de començar la lliga,
era l’ascens. I per això el tèc-
nic va poder pendre aquesta

decisió diumenge. No obs-
tant, queda temps i la quarta
plaça, tot i que és complicat
enguany, pot tenir premi. Per
tant, Palanca estarà a la ban-
queta diumenge al camp de
la Iberiana. 

La Rapitenca va perdre
contra el Tortosa en un partit
en què, un cop havia rebut el
gol, va perdonar en no apro-
fitar les ocasions que va te-
nir. A la represa, la insistèn-
cia rapitenca no fou la
mateixa, tot i tenir noves
oportunitats. L’equip va estar
resignat davant de la manca
d’encert i d’una situació que
desespera a l’afició.

Palanca continua
El tècnic havia dimitit després del derbi contra el Tortosa (0-1)

PRIMERA CATALANA

El Tortosa va afrontar el
derbi de diumenge a la
Ràpita en zona de descens.
No obstant, va oferir com-
promís i responsabilitat. I
també maduresa. El juvenil
aldeà, Sergi Ventura, va fer
el gol al minut 5. Va culmi-
nar una bona acció de con-
traatac, ben portada per
Arnau per la dreta.
I, tot i que la Rapitenca va
perdonar i que Povill va
estar excepcional, el
Tortosa cal destacar que va
saber sofrir i va emportar-

se tres punts que tenen
molta importància. En l’as-
pecte classificatori perquè
surt de la zona de descens i
en l’anímic. 
Ara ja cal pensar en el duel
de diumenge vinent a l’esta-
di (17 h). «Una autèntica
final, un partit molt impor-
tant i que hem de jugar amb
convicció per guanyar-lo.
No podem pensar en res
més», deia Carlos Blanch,
tècnic roigiblanc.
Es un partit amb doble valor
de punts i que podria signifi-

car un altre pas endavant
per la permanència.
Marc Baiges ja ha rebut l’al-
ta i podria tornar a la convo-
catòria. Una bona noticia.
D’altra banda, Toni Calafat,
per motius d’ordre intern, ha
causat baixa. Ja ha rebut
ofertes de clubs ebrencs. 

Tortosa-Poble Sec, «una autèntica final»
L’equip de Carlos Blanch, amb més moral, rebrà el cuer

PRIMERA CATALANA

Marca de la casa: Gustavo, de falta, va fer el 3-0, diumenge passat.
CANAL TE

Carlos Blanch, tècnic del Tortosa.

Santi Palanca, tècnic de la Rapitenca

ME

La Rapitenca va perdre el
cinquè partit seguit a casa i

es distancia de la zona
d’ascens.

L’ascens s’allunya

L’Amposta va golejar el
Balaguer (4-0) i té més
impuls per afrontar els

propers partits

Golejada

Al desembre de l’any
passat, als programes es-
portiu de Canal TE, vam
iniciar una secció amb
imatges retrospectives,
històriques, del nostre fut-
bol. Des del primer dia, la
repercussió ha estat extra-
ordinària. I ho manifesto
amb sentiment i emoció
perquè és la forma en què
se m’ha transmès el mis-
satge una vegada han
aparegut, pel Canal TE,
imatges de partits del nos-
tre futbol, en alguns casos
de fa més de 20 anys.

L’impacte emocional
que han tingut aquestes
imatges ha estat conside-
rable. La veritat és que
aquest és l’objectiu. Fer
reconeixements a perso-
nes que ho han donat tot
pel seu club i que, d’a-
questa manera, se’ls re-
corda i se’ls pot destacar,
tot i que fa temps que ja
no hi estan vinculats. Sigui
com a jugadors, com a en-
trenadors o com a direc-
tius. Tots tenen cabuda. 

Serà perquè ho he here-
dat d’un historiador espor-
tiu ebrenc, però el cert és
que és molt satisfactori. I
compensa tota la feina
afegida que suposa. I que
no és poca. Però val la pe-
na. Dimarts vinent ens es-
peren més emocions. Pen-
so que a l’Ametlla de Mar
s’hi viuran amb imatges de
fa molts anys i que ens
permetran recordar una fi-
ta històrica del club de la
Cala, amb protagonistes
de la mateixa. 

Estic segur que serà
emocionalment intens i in-
teressant. 

Emoció a 
la Cala

L’opinió de Michel

El jugador Toni Calafat
no continua al Tortosa.

Baixa

Andreu Subies és el nou
president de la Federació
Catalana de Futbol des-
prés de les eleccions que
van tenir lloc dissabte pas-
sat. 
A les Terres de l’Ebre, la
candidatura de Jaume Llau-
radó va obtenir 16 vots
mentre que la del guanya-
dor, Andreu Subies, 22.

De 47 clubs que estaven

al cens, en van votar 38 a
les nostres comarques.
N’hi havia 6 que no podien
votar, i, per tant, el cens
real a la Delegació de les
Terres de l’Ebre era de 41.

Els clubs ebrencs que,
per qüestions burocràti-
ques, no varen poder votar
van ser: el Batea, el Benifa-
llet, el Vilalba, el Tivissa,
l'Ebre Escola Esportiva i el
Móra la Nova.

Subies, nou president
Eleccions a la Federació Catalana de Futbol

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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L’Aldeana es va avançar en dues ocasions en la seua visita al
camp del Gandesa. No obstant, amb el gol del debutant Bertolin
(procedent del Benifallet), que era l’empat a dos gols, semblava
que el duel, en la seua recta final, podia decantar-se a favor de l’e-
quip gandesà. No obstant, la reacció del Gandesa era més amb
el cor que amb el cap i a la desesperada. I l’Aldeana, amb la ma-
teixa fe que l’ha permès recuperar-se en la segona volta del cam-
pionat, va saber aprofitar les escletxes que oferir el duel i va sen-
tenciar amb dos gols més. Lamin (2), Kevin i José Ramon van
marcar pels aldeans. El Gandesa, que ha tingut les baixes de Wi-
lliam i Jonatan, amb aquesta ensopegada, es compromet, sense
poder allunyar-se de la zona de descens i ocupant una plaça que
potser compromesa si hi ha compensació. Tocarà sofrir. 

L’Aldeana no renuncia a seguir
millorant. El Gandesa s’ensorra

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona va perdre al camp del Torredembarra (1-0) i conti-
nua en zona de descens, ja pensant en el futur i en poder man-
tenir el plantejament iniciat en aquesta temporada. L’equip va
saber estar sobre el camp i va oferir una bona imatge davant
d’un Torredembarra amb poques idees. En la jornada vinent,
els ulldeconencs rebra el líder. Ho faran amb tranquil.litat i
amb l’objectiu de poder donar la sorpresa, sense angúnies. I
és que amb les derrotes de la segona volta, l’equip del Mont-
sià està a onze punts de la zona de permanència. Un marge
important quan falten vuit jornades. La Sénia, per la seua part,
va salvar un punt amb un penal en temps afegit (protestat pel
Calafell). I es troba en una tesitura similar a la de l’Ulldecona.
Diumenge visita el Valls, segon classificat.  

Ulldecona i la Sénia ja es 
distancien de la permanència

El Jesús i Maria va perdre contra el Valls (1-2): «tot va anar bé fins el
minut 15 quan una entrada per darrera de Lucha, que va ocasionar una
lesió a la mandibula a Jefrey, no va comportar targeta per ell i si, en
canvi, vermella a Mateo per protestar. A partir d’aquell instant, l’am-
bient es va escalfar», deia David Torres que afegia que «si van haver
aficionats que es van posar amb els germans Lucha admeto que no
està ben fet, però també he de manifestar que van provocar amb la
seua actitud, sobre tot al final». Geira va fer l’1-0 però a la represa, més
oberta, Cazorla capgiraria el marcador, amb un «segon gol il.legal».
Pavel, l’assistent, «no s’entèn com no va veure res». Torres concluia:
«han hagut declaracions, amb mentides i faltant al poble de Jesús i Ma-
ria, que no acceptem. Per això estem molestos. I si en el darrer partit
de lliga el Camp Clar necessita els punts, anirem a passar la tarde».

«Si en el darrer partit de lliga el C. Clar
s’hi juga el títol, anirem a passar la tarda»

PRIMERA REGIONAL. UE JESÚS I MARIA

PRIMERA REGIONAL

Els dos presidents van fer la prèvia per a Canal TE, a la primera volta.

CANAL TE

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

FRANCESC FABREGAS

Una setmana més hem de
parlar d’un Alcanar històric,
triomfant. La seua evolució,
en les darreres temporades,
és extraordinària i en la pas-
sada va  acabar en la tercera
plaça. En aquesta, la seua tra-
jectòria té analogies respecte
l’anterior i l’equip, a més, té
temps de tot. I potser donarà

un ensurt a més d’un. Diumen-
ge passat, a la Fanecada, va
guanyar el Salou (4-2), un
equip que, al primer temps,
va  demostrar que es troba en
un gran moment. I va posar-
ho molt coll amunt. Els locals
van reclamar dos penals,
però el cert és que no van po-
der superar a un rival molt or-

ganitzat. A la represa, Mon-
cho va fer l’1-0. El Salou va
respondre i va empatar però
llavors, arran del 2-1, obra del
mateix Moncho, jugador que
ja s’està destapant en l’aspec-
te golejador i que és una ga-
rantia per la seua qualitat i per
l’adaptació, el duel va trencar-
se i l’Alcanar, efectiu, va impo-

sar-se amb els gols del pichi-
chi Oscar i d’Adrià. El Salou
faria després el 4-2 final. L’Al-
cabar no té limit. I l’afició ho
viu amb satisfacció. I també
amb orgull. Es una altra tem-
porada de fantasia. 

L’Alcanar no té limit:
15 jornades sense perdre:

Va guanyar el Salou i ja és tercer a la taula

PRIMERA REGIONAL

Demà dissabte (16.30 h) es ju-
garà el derbi de la Preferent: el
Roquetenc rebrà el R.Bítem. Un
partit que no tindrà classificato-
riament tots els al.licients que es
podien esperar però que, com
sempre, serà especial per tots
els seus ingredients. El Roque-
tenc, que diumenge (minvat per
les baixes i amb clubs comarcals

que pressionen per fitxar-li juga-
dors) va perdre a Sant Ildefons
(2-0). Segueix a la part baixa.
Però el seu intent és escalar po-
sicions, per prestigi i orgull. A
més, guanyar un derbi sempre
impulsa. El R.Bítem s’hi juga molt
i és que pot tenir opcions d’en-
trar en la lluita per estar a la zo-
na d’ascens. Els de Bítem guan-

yaven diumenge 3-2 al Torreforta
quan el partit va suspendre’s.
Van fer uns 30 minuts inicials
molt bons, avançant-se amb els
gols de Ruibal (2) i de Sergio
Ruiz. I gaudint de més ocasions.
El Torreforta, desequilibrat en de-
fensa, va protestar molt a l’assis-
tent. Però va entrar en el partit
amb dues accions a pilota atura-

da. Una de geni del pichichi Pra-
des. Al descans, segons fonts
consultades, el delegat visitant
va entrar al vestidor de l’àrbitre,
suposadament, increpant-lo. L’àr-
bitre va demanar la força pública
i aquesta va trigar 45 minuts. I no
podia garantir estar tota la repre-
sa. Llavors, suspensió. L’espera
fou desesperant. 

Demà dissabte torna el derbi ebrenc 
de la categoria: Roquetenc-R. Bítem

El partit R-Bítem-Torreforta, de la jornada passada, fou suspès al descans (3-2)

PREFERENT

Calafell serà el proper
desplaçament abans de
rebre el Valls, dues
jornades que marcaran
les opcions d’ascens de
l’Alcanar a Primera
catalana.

Aspiracions

L’Ampolla es troba en zona de descens a Tercera catalana. I té
nou finals (un partit l’ha de recuperar) per sortir-se’n. La primera
serà diumenge contra el Jesús i Maria, en el derbi. Els de l’Aube
tenen diverses sancions (Mateo, Pier, Jefrey) i també jugadors le-
sionats. Per això hauran de recòrrer al juvenil. 

Els de Cotaina tenen urgència i buscaran els tres punts, cons-
cients de les dificultats que tindrà la confrontació. Principalment
per la necessitat de guanyar. L’Ampolla va empatar diumenge al
camp del Nàstic (3-3). Des del club del Baix Ebre es deia que «la
veritat és que el Nàstic, en la seua situació, juga amb total tran-
quil.litat i es nota. Es un equip que els darrers resultats ja demos-
tren que té possibilitats i no va ser fàcil poder puntuar». Marc va
fer l’empat a tres (83’). Roca i Oscar van marcar abans.

L’Ampolla necessita la victòria per
sortir de la zona de descens

PRIMERA REGIONAL

La Cava va perdre (2-0) al camp del líder, el C. Clar. «Va ser un
partit igualat en el que nosaltres vam jugar ben posats i vam tenir
les nostres ocasions, com una de Lluís, per avançar-nos en el mar-
cador. A la represa, ells van aprofitar dues accions aillades i van en-
carrilar-lo. Vam continuar lluitant però sense premi. La veritat és que
no trec mèrits a la seua victòria però penso que mereixiem més,
pel treball i les opcions», deia Sergio Navarro, el tècnic que ha ac-
ceptat el repte «amb il.lusió i moltes ganes i estic molt satisfet de
ser el tècnic de la Cava. Tot i que no hi ha molt de temps, farem el
possible per millorar, principalment en l’aspecte físic». La Cava
rebrà el cuer, el Nàstic, en un duel en el que ha de buscar el triomf
per allunyar-se de la forma definitiva de la zona compromesa per
les compensacions (poden ser-ho la 11ena. i la 12ena. plaça). 

La Cava ha de vèncer el Nàstic per
allunyar-se de la zona compromesa

PRIMERA REGIONAL

La Canonja va frenar l’impuls del Catalònia que portava quatre jorna-
des sense perdre (tres victòries seguides). Però diumenge, davant
d’un rival ben col.locat, el conjunt jesusenc va tornar a perdre a la
Santa Creu, on està el seu déficit. Ximo Talarn, el tècnic, considera-
va que «la primera part fou molt igualada, practicament sense cap
ocasió. A l'inici de la segona, ens van marcar arran d’un error defen-
siu. Nosaltres no teníem les idees clares i no vam crear ocasions de
perill. A falta de mitja hora, en una errada en la sortida de pilota, ens
van fer el segon. El partit va continuar igual, encara que vam tenir
una opció claríssima a falta de 20 minuts, que ens hagués pogut po-
sar dins el partit. L'equip ho va intentar, més amb el cor que amb el
cap, però l’actitud, en general, fou bona». Aleix i Sisco, per sanció,
i Joel per lesió seran baixa en el proper partit.

La Canonja frena l’empenta del
Catalònia (0-2)

PRIMERA REGIONAL
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El Sant Jaume va guanyar al camp del filial del Jesús i Maria i,
d’aquesta forma, encadena un altre resultat positiu que el deixa
més prop de l’ascens. Queden 24 punts i està a set de confir-
mar-lo. El Tivenys segueix el mateix camí amb el triomf contra
l’Ulldecona (2-1) mentre el Godall, tercer, es complica amb l’em-
pat al camp del cuer, la Torre de l’Espanyol (2-2).
La propera jornada, a casa contra el Campredó, és molt impor-
tant pels godallencs per aclarir la seua situació o per poder
tenir dubtes. La quarta plaça, tot i la golejada del Benissanet
contra la Cava (4-1), continua oberta. En aquesta lluita, va fer
un pas ferm endavant el filial del Catalònia que va guanyar el del
Remolins Bítem. La lluita serà per diversos equips que afronten
finals en les properes jornades per a poder mantenir opcions.

El Sant Jaume, a sis punts de confirmar
l’ascens a Tercera catalana

TERCERA REGIONAL

L’Horta va empatar al camp de l’Amposta (2-2) en un partit en
què tot dos equips volien la victòria per millorar la seua situa-
ció. L’Horta per no tenir problemes i allunyar-se de la zona de-
licada de la classificació i l’Amposta per fugir d’aquesta zona.
Al final, empat a dos gols en un duel amb alternatives i en el
que hagués pogut passar de tot. L’Horta necessita un triomf en
la jornada vinent per retrobar-se amb la dinàmica guanyadora
després que fa unes jornades en què ha vist frenada la seua
inèrcia ascendent. Diumenge rebrà el líder, l’Olímpic, amb la vo-
luntat de sumar punts per no veure’s compromès amb les com-
pensacions. I és que a hores d’ara n´hi ha tres però cal pensar
en què pot haver-hi una quarta. O sigui, la 14ena, la 13 ena., la
12ena i fins i tot l’11ena. plaça poden ser de descens. 

L’Horta rebrà el líder amb l’objectiu de
distanciar-se de la part compromesa de la taula

SEGONA REGIONAL

El filial de l’Alcanar va guanyar al camp del Roquetenc B (1-2) en
un partit amb doble valor de punts i que era una final pels dos
equips per mantenir opcions de permanència. Els canareus, amb
dos triomfs seguits davant de rivals directes, agafen aire i, tot i
que ho tenen complicat perquè hi ha compensacions, miren amb
més optimisme les properes jornades per intentar evitar, com a
mínim, el descens directe. El Roquetenc, que va reduir distàncies
en els darrers minuts amb el gol d’Arasa, va deixar escapar una
bona ocasió de vèncer a un rival que és directe. La derrota té un
pes també en l’asècte anímic pels jugadors de Ponce que, no obs-
tant, encara tenen temps per intentar-ho. El Flix, per la seua part,
va fer un altre pas enrera davant d’un emergent Corbera que ja
guanya també fora i que es troba a les primeres places (1-4). 

El filial de l’Alcanar 
s’agafa al fil de la permanència

SEGONA REGIONAL

El Santa Bàrbara va guanyar en el derbi a Masdenverge (1-2), amb
gols d’Oscar Masdeu (p) i de Fidel. Va ser una victòria treballada i
que fou ajustada perquè el Santa no va saber encarrilar-lo i van
haver de patir fins el final. Els locals no van cedir en el seu intent
de buscar l’empat. Els de Roca han sumat 10 punts de 12 i ja s’a-
comoden a la taula, deixant un xic més lluny la zona conflictiva per
les compensacions. Es el mateix cas d’El Perelló que va aconse-
guir la cinquena victòria seguida (16 punts de 18). Va guanyar el
Batea (3-1) en un duel intens i disputat amb molt de ritme. I amb
fases de tensió pel doble valor dels punts. Asensio, Archi i Oriol
van marcar pels de Capera que, com el Santa, s’allunyen de les
places delicades, però encara immersos en la lluita per evitar-les. 

Santa Bàrbara i Perelló, en progressió,
s’allunyen de la zona delicada de la taula

SEGONA REGIONAL

El Vilalba va empatar contra el Benifallet (1-1) en la tornada del par-
tit del morbo per l’afer Abdul. Segons Gaspar, “al primer temps, tot
i no jugar com ho hem fet en altres jornades, vam tenir ocasions per
haver pogut decantar el partit al nostre favor. Però al segon vam bai-
xar i la veritat és que vam estar espessos”. El Benifallet va saber re-
accionar i va acabar millor el partit, amb opcions d’haver pogut
guanyar-lo. Abdul va fer el gol local mentre que Ismail va aconseguir
el del Benifallet, equip que lluita per sortir de la zona compromesa.
Tot i que fa unes jornades que no guanya, l’empat assolit al camp
d’un dels rivals capdavanters dóna més moral al conjunt de Marga-
lef per al proper partit que és clau en la seua lluita, contra l’Ampos-
ta. Bertolin ha estat baixa perquè ha fitxat amb el Gandesa. 

El Vilalba cedeix un empat, a casa,
contra el Benifallet

SEGONA REGIONAL

El Pinell no s’atura.
Diumenge va superar, a
casa, un altre rival complicat
com ho és el Móra la Nova
(2-0). Però la ratxa pinellana
és màgica i l’equip de Lizaso
està encertat i la seua eficà-
cia i treball el porten als
triomfs. Cal dir que el Pinell
va avançar-se en el marca-
dor però que fins que no va
fer el segon gol va haver de
patir. Amb el 2-0, es va aco-
modar i va buscar el contra-
atac, tenint el Móra la Nova

ocasions però sense poder
entrar en el duel. Jaume Guiu
i Amadeu van marcar els
gols pinellans.
El Pinell segueix segon. Ja
són quinze jornades sense
perdre. Catorze victòries i un
empat, precisament contra
el líder l’Olímpic. Són 43
punts de 45 i l’afició d’El
Pinell que somia desperta
amb la trajectòria del seu
equip. Una trajectòria que li
permet ser l’equip de moda,
el dream team de la Terra

Alta.
L’Olímpic, per la seua part,
va superar un obstacle com-
plicat, el Camarles. I es va
refer després de la derrota a
Santa Bàrbara. Va guanyar
5-0.
Jacob (2), Ivan (2) i Agustí
van marcar pels de Narcís
que van haver d’esperar fins
la segona meitat per senten-
ciar. I que mantenen els sis
punts d’avantatge en el lide-
rat ja pensant en el proper
desplaçament al camp de

l’Horta. El Camarles ha mani-
festat el seu malestar per
l’actuació de l’àrbitre: “està-
vem dins del partit però el
cert és que, sense llevar-li
mèrits a l’Olímpic, ens va
traure del mateix, amb l’ex-
pulsió de Nico, amb l’1-0, a
l’inici de la represa, i amb la
seua actitud desafiant com
ho demostra el comentari
que va fer-li al nostre porter”. 

43 punts de 45: màgia pinellana
El Pinell va vèncer el Mora la Nova i ja fa quinze jornades que no perd

SEGONA REGIONAL. ES SEGON, A SIS DE L’OLIMPIC

L’Olímpic goleja (5-0)
un Camarles que a la
represa es va quedar

amb deu (60’) i que ha
protestat l’actuació i
l’actitud de l’àrbitre

Reacció del líder

L’Ametlla es va retrobar
amb la victòria al camp del
Deltebre (0-1), després d’u-
nes jornades sense aconse-
guir-la. Va ser un partit dur,
jugat amb intensitat i en
què els locals van lamentar
les opcions que no van
transformar i també l’actua-
ció de l’àrbitre: “va ser l’ú-
nic que no va veure dos
penals a l’àrea del rival.

Sobre tot un d’ells va ser
força clar. Claríssim”.
Manel, a darrera hora, va
marcar el gol d’un triomf
important per als caleros
perquè els feia falta recupe-
rar confiança en la lluita per
la segona plaça. Són ter-
cers.
En aquesta lluita serà molt
important el duel de demà
dissabte, contra el Pinell.

Els de la Cala rebran a l’e-
quip més en forma de la
categoria, amb una ratxa
espectacular. Ja fa quinze
jornades que no perden.
Per tant, serà un duel elèc-
tric entre dos dels equips
capdavanters. I per al Pinell
una prova a la seua imma-
culada trajectòria.
Extraordinària. Un orgull per
a la seua afició.

D’altra banda, cal dir que el
dimarts, a Canal TE (23 h),
es podrà veure un reportat-
ge del duel entre l’Ametlla i
el Pinell i, a més, posterior-
ment, recordarem amb
imatges una fita històrica
del club de la Cala. Segur
que serà molt emotiu. 

L’Ametlla, propera prova per a El Pinell
Els de la Cala van vèncer al camp d’un Deltebre que va reclamar dos penals (0-1)

SEGONA REGIONAL

Dimarts, a Més Esport, es
viurà un programa emotiu
per a l’Ametlla, recordant

imatges d’una fita
històrica pel club (23 h).

A Canal TE

El diumenge passat, l’àrbitre va xiular el
final del Rapitenca-Tortosa. El tècnic
local, mentre arribava al vestidor, va
pendre la decisió de dimitir. I així va fer-
ho. «Per què he de ser una càrrega
econòmica per a la directiva?. Les aspi-
racions de l’ascens cada cop són més
complicades», són paraules de Santi
Palanca que tenia solament una meta,
l’ascens, i no l’ha aconseguit. «Això que
al vestidor hi ha mal ambient és una llegenda urbana. El nos-
tre equip ha estat una muntanya rusa. En moments compli-
cats li ha faltat ser més competitiu i si se perdien tres partits,
s’havia de traure a l’equip de la situació i demostrar sobre el
terreny de joc el nostre potecial. I no ho hem obtingut. Els
tres equips que van primers no són millors que nosaltres.
Però sí tenen més garra». Aquestes són declaracions d’un
entrenador que, com pocs, va presentar la dimissió el diu-
menge però el dimarts la directiva van convence’l perquè
continués fins el final de la temporada. Chapeu per a la direc-
tiva a qui entre diumenge i el dimarts li van arribar fins gaire-
bé 50 ofertes d’entrenadors i va seguir confiant plenament
amb Palanca. Com és possible que un equip estigui cinc jor-
nades seguides sense marcar en el seu camp? I que els tres
darrers classificats arribin a la Devesa i guanyin. La
Rapitenca és encara el tercer equip en l’aspecte golejador.
Però és el tercer pitjor de la segona volta. Ocasions, la
Rapitenca, cada partit en crea. Però no les materialitza. Així
és el futbol. Unes vegada la sort i altres estàs de pega.
Arriben temps de canvi a la Ràpita, aviat nova junta i noves
il.lusions per aconseguir el retorn a la Tercera divisió. Però li
correspon a aquest equip la categoria? Doncs, no. La
Rapitenca, en tota la seua història, ha estat més cops en
categories regionals. 31 entre Preferent i 1a. Regional i els
últims cinc anys de Tercera divisió han estat per la bonança
econòmica que ha tingut l’entitat i el país. Excepte aquesta
temporada, per la reestructuració del futbol base, la
Rapitenca mai ha estat en les categories èlit del futbol base
d’aquestes comarques. I, a més, és la única entitat, junta-
ment amb Tortosa, de les grans poblacions, que no compta
amb filial. Amb aquestes dades, ja és una fita important que
pugui militar a la Primera catalana i que ja potser una catego-
ria que correspon a la població. I a la seua història. Si mirem
les classificacions de des 1941, dels 550 clubs de la provin-
cia, la Rapitenca ocupa el lloc 55 i per això li pertoca la divi-
sió actual. La Rapitenca ha estat propulsor del futbol els
matins dels diumenges, amb ple èxit. Ha estat dels camps
que més aficionats han anat a la Tercera divisió. Amb això
han estat excel.lents però com succeeix a les millors cases,
la directiva no va encertar amb la decisió de la temporada
passada de destituir a Teixidó. I enguany no ha fet bé els deu-
res en no renovar més el vestidor. La decisió de la passada
va costar el descens i en aquesta, el no asssolir l’objectiu.
Palanca a principis de campanya ja va voler pendre mesures
i fitxar a diversos jugadors. «Però l’equip es va comprometre
i vam tirar avant», diu. L’important de la Rapitenca és la seua
afició. Del millor d’aquestes comarques. I també les directi-
ves que la van dur i mantenir a Tercera i l’actual que està diri-
gint aquesta gran entitat. Però cal canviar el xip. Per a la pro-
pera campanya la Rapitenca estarà a 1a. Catalana i no s’ha
d’aspirar un altre cop a arribar a Tercera. S’arribarà fins on
es pugui. Cal crear unes noves bases per aquesta gran enti-
tat i aquesta gran afició.

Rapitenca, Palanca i el vestidor
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Ametlla-Pinell (16 h)
Móra la Nova-Vilalba (16.30 h)

Alcanar-Perelló (18 h)
diumenge

Corbera-Deltebre (17 h)
Benifallet-Amposta (16 h)

Horta-Olímpic (17 h)
Camarles-Masdenverge (16.30 h)

S. Bàrbara-Roquetenc (17 h)
Batea-Flix (a Maella) (17 h)

RESULTATS
26a jornada Segona regional

Amposta-Horta 2-2

Deltebre-Ametlla 0-1

Flix-Corbera 1-4

Masdenverge-S. Bàrbara 1-2

Olímpic-Camarles 5-0

Perelló-Batea 3-1

Pinell-Móra Nova 2-0

Roquetenc-Alcanar 1-2

Vilalba-Benifallet 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 26 68 24 64

2. Pinell 26 67 24 58

3. Ametlla 26 50 29 49

4. Corbera 26 48 47 47

5. Vilalba 25 43 33 46

6. S. Bàrbara 26 56 40 44

7. Móra Nova 26 47 35 43

8. Deltebre 26 39 27 42

9. Horta 26 47 33 40

10. Perelló 26 56 43 40

11. Camarles 25 46 41 37

12. Batea 26 38 49 35

13. Amposta 26 30 42 26

14. Benifallet 26 32 62 19

15. Alcanar 26 24 49 18

16. Roquetenc 25 26 68 17

17. Flix 25 20 50 14

18. Masdenverge 26 19 60 10

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

la Cava-Catalònia (16 h)
R. Bítem-Rasquera (16.30 h)

Diumenge
Ulldecona-J. i Maria (19 h)
S. Jaume-Ginestar (16 h)

Tivissa-Torre Espanyol (17 h)
Godall-Campredó (17 h)

Atlas-Aldeana (20 h)
Arnes-Benissanet (17 h)
la Galera-Tivenys (17 h)

RESULTATS
26a jornada Tercera regional

Aldeana-Arnes 0-0

Benissanet-la Cava 4-1

Campredó-Atlas 0-0

Ginestar-Tivissa 3-2

Jesús i Maria-S. Jaume 0-2

Catalònia-R. Bítem 2-1

Rasquera-la Galera 1-2

Tivenys-Ulldecona 2-1

Torre Espanyol-Godall 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 25 66 20 63

2. Tivenys 26 75 22 60

3. Godall 26 65 39 54

4. Benissanet 26 50 27 51

5. Catalònia 26 51 30 46

6. R. Bítem 26 47 34 46

7. Ginestar 26 54 40 44

8. Atlas 25 39 25 44

9. Arnes 26 42 38 40

10. la Galera 26 55 52 40

11. Campredó 25 42 39 35

12. Ulldecona 26 62 49 32

13. Jesús i Maria 26 35 67 23

14. Aldeana 26 29 68 21

15. la Cava 25 28 46 18

16. Rasquera 26 39 59 17

17. Tivissa 26 32 70 16

18. Torre Espanyol 26 10 96 5

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
diumenge

Ampolla-J. i Maria (17 h)

Valls-la Sénia (16.30 h)

Salou-Catalònia (17 h)

Canonja-Cambrils U (11.45 h)

Cambrils-Gandesa (17 h)

Aldeana-Torredem (17 h)

Ulldecona-C. Clar (17 h)

la Cava-Nàstic (16 h)

RESULTATS

26a jornada, Prim. regional

J. i Maria-Valls 1-2

la Sénia-Calafell 1-1

Alcanar-Salou 4-2

Catalònia-Canonja 0-2

Cambrils U-Cambrils 1-2

Gandesa-Aldeana 2-4

Torredem.-Ulldecona 1-0

C. Clar-la Cava 2-0

Nàstic-Ampolla 3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 25 51 27 27

2. Valls 26 55 23 55

3. Alcanar 26 52 33 49

4. Jesús i Maria 26 49 35 47

5. Catalònia 26 54 36 43

6. Torredembarra 26 49 37 43

7. Canonja 26 37 25 43

8. Cambrils 26 38 31 42

9. la Cava 26 42 41 39

10. Calafell 26 38 32 37

11. Salou 26 40 47 31

12. Gandesa 26 37 46 30

13. Cambrils U 26 35 37 29

14. Ampolla 25 31 41 28

15. la Sénia 26 20 39 20

16. Ulldecona 26 34 63 19

17. Aldeana 26 28 71 19

18 Nàstic 26 23 49 18

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Organyà-Mollerussa

Júpiter-Sant Ildefons

Roquetenc-R. Bítem (dis 16.30 )

Torreforta-Alcarràs

Pub Cases-V. Alegre

Cervera-Morell

Reddis-Catllar

Barceloneta-Marianao

Viladecans-Cerdanyola

RESULTATS

26a jornada, Reg. preferent

Mollerussa-Júpiter 0-3

S. Ildefons-Roquetenc 2-0

R. Bítem-Torreforta (sus 45) 3-2

Alcarràs-P. Cases 1-2

V. Alegre-Cervera 1-1

Morell-Reddis 2-1

Catllar-Barceloneta 4-3

Marianao-Viladecans 1-3

Cerdanyola-Organyà 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cerdanyola 26 48 28 50

2. V. Alegre 26 46 31 48

3. Viladecans 26 36 24 44

4. Torreforta 25 48 31 41

5. Júpiter 26 36 28 41

6. Reddis 26 45 35 41

7. Morell 26 35 26 40

8. Cervera 26 37 32 40

9. Alcarràs 26 30 25 40

10. P. Cases 26 35 29 38

11. R. Bítem 25 42 50 34

12. Marianao 26 36 48 30

13. Organyà 26 30 45 30

14. Mollerussa 26 27 43 30

15. Sant Ildefons 26 29 43 29

16. Barceloneta 26 38 40 24

17. Roquetenc 26 27 39 23

18. Catllar 26 32 60 22

Regional preferent

Una acció del partit Jesús i Maria-Valls, de diumenge passat.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

La UE Valls va imposar-
se a la UE Jesús i Maria

(1-2) en un partit crispat
i que va generar

polèmica.

Tensió
PRÒXIMA JORNADA  

Terrassa-Balaguer
Premià-Vilanova

Pobla Mafumet-Prat
Europa-Gavà

Masnou-Espanyol
Muntanyesa-Palamós

Castelldefels-Llagostera
Cornellà-Vilafranca

Manlleu-Reus
Ascó-Amposta (diu 12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 31 18 5 8 47 30 59
2. Europa 31 15 8 8 47 32 53
3. Pobla Mafumet 31 15 8 8 41 28 53
4. Reus 31 14 10 7 45 23 52
5. Muntanyesa 31 15 7 9 32 30 52
6. Manlleu 31 12 14 5 46 32 50
7. Cornellà 31 14 6 11 50 33 48
8. Prat 31 12 11 8 42 34 47
9. Espanyol 31 13 7 11 48 30 46
10. Vilafranca 31 12 8 11 40 40 44
11. Castelldefels 31 11 10 10 31 30 43
12. Gavà 31 10 11 10 37 39 41
13. Terrassa 31 9 12 10 42 40 39
14. Amposta 31 10 5 16 36 55 35
15. Vilanova 31 7 13 11 33 40 34
16. Balaguer 31 8 10 13 35 48 34
17. Palamós 31 8 9 14 27 37 33
18. Masnou 31 7 9 15 38 51 30
19. Ascó 31 5 10 16 22 55 25
20. Premià 31 3 11 17 17 49 20

Tercera divisió RESULTATS
31a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Olesa-Ol. Can Fatjó

Igualada-S. Cristobal
Blanes-Guíxols

Sants-Vic
Tortosa-Poble Sec (diu 17 h)
Iberiana-Rapitenca (diu 12 h)

Vilassar-Olot
Peralada-Gramanet

Montcada-Rubí
Santfeliuenc-Tàrrega

RESULTATS
29a jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Olesa 1-2

Tàrrega-Ol. Can Fatjó 1-3

Poble Sec-Sants 2-4

Rapitenca-Tortosa 0-1

Rubí-Peralada 2-1

Santfeliuenc-Montcada 1-1

Guíxols-Igualada 1-1

Olot-Iberiana 1-0

Gramanet-Vilassar 2-1

Vic-Blanes 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 29 57 28 62

2. Olot 29 53 24 62

3. Tàrrega 29 62 30 57

4. Rubí 29 40 30 50

5. Vilassar 29 44 34 45

6. Rapitenca 29 55 37 43

7. Peralada 29 48 37 42

8. Igualada 29 47 43 42

9. Ol. Can Fatjó 29 40 44 39

10. Santfeliuenc 29 43 41 38

11. Olesa 29 38 38 38

12. Guíxols 29 36 43 36

13. Iberiana 29 41 65 36

14. Sants 29 35 41 35

15. S. Cristobal 29 35 43 35

16.Gramanet 29 36 56 33

17. Tortosa 29 37 44 31

18. Montcada 29 28 43 31

19. Blanes 29 38 47 30

20. Poble Sec 29 21 67 10

 



DIVENDRES 1
D’ABRIL
DE 2011 17

diarimés
ebreesports

www.mesebre.cat

El MIC celebrarà la seua
11ena. edició del 19 al 24
d’abril de 2011 amb el
mateix esperit que el va fer
nèixer: oferir als joves de
qualsevol equip del planeta
la possibilitat de conviure i
també competir amb les
millors seleccions i clubs de
futbol mundial.
Això va ser el que es va
exposar en la presentació
del prestigiós torneig de fut-

bol base que dirigeix l’e-
brenc Juanjo Rovira. L’acte
es va celebrar aquest
dimarts i va comptar amb la
presència dels futbolistes
Javi Marquez (Espanyol),
Adriano (Barça), del secre-
tari general de l’Esport
Català, Ivan Tibau, David
Moner, president de la
UFEC, i Narcís Casassa,
vicepresident de la diputa-
ció de Girona, a més del

propi Juanjo Rovira (fotogra-
fia adjunta). 
Hi haurà més de 500 partits
en 5 dies a 21 camps dife-
rents, amb més de 50000
participants acreditats. De
l’Ebre hi participa el cadet
del Catalònia i dues selec-
cions d’alevins, futbol-7.
Selecció Terres de l’Ebre i
selecció Vegueria TE.
Les finals, a Palamòs, seran
televisades.

Es presenta una nova
edició del Mundialet MIC

ACTUALITAT

Serà l’onzena d’un torneig que està dirigit per Juanjo Rovira

L’Hnadbol Tortosa va guanyar
a la pista de l’Ascó (24-26) en
un partit vibrant i competit
entre els representants de
l'handbol ebrenc a Lliga
Catalana. L'equip tortosí va
demostrar al terreny de joc
l'esforç de tota una temporada
de treball que es veu premiat
amb el quart lloc a la taula clas-
sificatòria, posició que va con-
solidar davant d'un Ascó molt
contundent en defensa. Amb
un plantejament seriós i amb
una defensa difícil de superar,
el Tortosa va tenir a tota hora
el control del partit, amb un joc
fluït, decidit ofensivament,
actuant en bloc i jugant amb
autoritat davant d'un Ascó ben
ordenat i que compta amb una
afició que els dóna tot el
suport. L'equip local va anar a
remolc del marcador durant
gairebé tot el partit i no va
posar en cap moment en perill
la victòria tortosina, defensada

per la portera que, per segon
partit consecutiu, va lluir-se.
Destacar el joc intens i decisiu
en l'atac tortosí de la pivot,
Núria Albacar, i el duel mantin-
gut per Maria Valldepérez, que,
tot i no jugar al seu lloc natural,
va anul·lar l'atac dels extrems.
A falta de dos partits, amb
aquesta victòria  l'Handbol
Tortosa es classifica matemàti-
cament per disputar la fase
final de Lliga Catalana Sènior
Femenina, superant àmplia-
ment l'objectiu. S’ha fet histò-
ria. Satisfacció i orgull. I senti-
ment pel handbol. Diumenge
s’invita a l’afició a estar amb l’e-
quip per gaudir del moment
històric.
A la porteria, Rebeca Troncho;
Núria Albacar, Paula Alcaide,
Anna Fernandez, Aida Rieres,
Yanina Stroppiana, Judith Toro,
Patrícia Úbeda-Portugués,
Noel Uriarte, Maria
Valldepérez, Sílvia Zamora.

Fan història
HANDBOL TORTOSA. JUGARÂ LA FASE FINAL

El Cantaires va sumar la dotzena victòria seguida a la
pista del Montblanc i es referma com a líder de la
Tercera catalana en un duel amb molts de punts (97-
102).
El partit va ser molt igualat i, tot i que els tortosins van
agafar avantatge al seu inici, el Montblanc va reaccio-
nar i va deixar el marcador més ajustat poc abans del
descans. Ja a la represa, van existir alternaties i,
sobre tot, molt d’encert ofensiu. I també emoció. Fins
el darrer minut, res va quedar decidit. La victòria és un
altre pas endavant de l’equip tortosí.
Cantaires: Benito (2), Gimenez (11, Vallès (20),
Fortuño(11), Romeu (17). Pitarch (9), Jordi F (16), Joan
F (14), Fernandez (2) i Bel. 

El Bàsquet Cantaires continua
liderant la Tercera catalana

La Galera organitzarà el proper dia 10 d’abril el campio-
nat de Catalunya escolar de Bitlles. L’escenari serà el
camp d’El Terrer que, amb el treball del club de bitlles
galerenc, acollirà la competició. 
Es un repte per l’entitat de la Galera i que ha generat
molta il.lusió. De fet el partit de futbol del club de la
Galera es va canviar d’ordre a la primera volta per poder
evitar la coincidència en aquesta segona amb el campio-
nat de bitlles. El partit que va es canviar fou Ulldecona B-
la Galera.

Campionat de Catalunya de
bitlles, a la Galera 

El pilot ulldeconenc, Adam
Raga, va acabar tercer a la
segona prova puntuable del
Campionat d’Espanya out-
dorr, del que és l’actual cam-
pió, celebrada a Eivissa.
Toni Bou va ser-ne el guanya-
dor i Albert Cabestany fou
segon, tornant el campionat
a la normalitat després de
l’enrenou de la primera
prova, que ha comportat uns
canvis en la normativa. 

Raga fou tercer a Eivissa

El dissabte passat el va inaugurar el Centre de Rem Olímpic
d’Amposta. L’acte va comptar amb la presència del secretari
general de l’esport, Ivan Tibau, qui va consi derarque es trac-
ta d’un «nou instrument que incrementa la pràctica de l’esport
d’alt nivell». L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, va recordar que
aquest nou equipament esportiu va nèixer del projecte espor-
tiu de Joan Maria Roig, exalcalde, fa deu anys i que ara «ja és
una realitat».
Ferré va destacar que l’aposta en l’esport durant els últims
quatre anys ha superat els sis milions d’euros i la construcció
del nou pavelló esportiu, el PAB 3, també completarà aques-
ta aposta. El centre de remdisposa de tres hangars per aco-
llir 79 embarcacions. Es el doble de la capacitat que tenia fins
ara. Hi ha també un gran gimnàs i disposa de 14 ergòmetres.

Centre de Rem Olímpic, a Amposta
El pavelló polisportiu de Ferreries de Tortosa va acollir el campio-
nat comarcal de tennis taula dels Jocs Esportius Escolars del
Baix Ebre organitzat pel Consell Esportiu del Baix Ebre amb l'as-
sessorament tècnic del Club Tennis Taula Tortosa. El muntatge
de la competició es va fer en dues jornades i amb la disputa
simultània de les partides individuals i d'equips fent especialment
atractiu per al públic assitent el seguiment del campionat. Els
millors classificats representaran ara al Baix Ebre a la fase terri-
torial que tindrà lloc a Ulldecona el proper 9 d'abril. Pòdiums per
categories: BENJAMI MASCULI: 1. Genís Videllet (Escola Llorenç
Vallespí), 2. Marc Ferré (Escola Llorenç Vallespí), 3. Joan Calaf (C.
Sagrada Família). BENJAMÍ FEMENÍ: 1. Joana Arqué (C. Sagrada
Familia), 2. Montserrat Curto (C. Sagrada Familia), 3. Carla Puentes (C.
Sagrada Familia). ALEVÍ MIXT: 1. Jordi Cirera (C. Sagrada Familia), 2.
Jaume Mora (C. Sagrada Família), 3. Iñigo Santillana (C. Sagrada
Familia). 1r. EQUIP: Col.legi Sagrada Familia. INFANTIL MASCULÍ: 1.
Llatzer Bru (C. Sagrada Familia), 2. Milcea David Cancel (C. Sagrada
Familia), 3. Aleix Boix (Institut de Tortosa). 1r. EQUIP: Col.legi Sagrada
Familia. INFANTIL FEMENÍ: 1. Maria Lleixà (C. Sagrada Família), 2.
Andrea Otero (C. Sagrada Familia), 3. Olga Martin (C. Sagrada Familia).
1r. EQUIP: Col.legi Sagrada Familia. CADET MASCULI: 1. Arnau Adell
(Institut de Tortosa), 2. Josep Lluís Cid (C. Sagrada Familia), 3. Vlad
Florin Chirea (Institut de Tortosa). JUVENIL MASCULÍ: 1. Marius
Catalin Chirea (Institut de Tortosa), 2. Ismael Blackein (Institut de
Tortosa), 3. Enric Garcia (Institut de Tortosa).

Campionat Comarcal dels Jocs Esportius 

Tennis Taula. Baix Ebre

La jornada passada va
obrir-la el sènior mas-
culí, rebent a un
F.C.Barcelona durís-
sim, però els roque-
tencs van demostrar
una setmana més que
el seu joc millora, però
aquest gran joc no va
poder afrontar el gran
atac del Barcelona.
Tot i que els sets van
estar bastant renyints,
finalment l'equip visi-
tant va guanyar per 0-
3 amb parcials (20-25,
22-25 i 20-25). D’altra
banda, el sènior feme-
ní va jugar contra els
Monjos, segon classifi-
cat. 
Partit molt emocionant
i molt igualat tal i com
poden demostrar els
sets (28-26, 24-26,
19-25, 24-26). Amb
aquests parcials, les
roqueteres s'imposa-
ven per 1-3. 
D'aquesta manera el
sènior femení queda
empatat a punts amb
el segon i el tercer
classificat i s'assegu-
ren la fase d'ascens.
La pròxima jornada el
sènior masculí va al
camp de l'Igualada, el
sènior femení rep al
Cunit i el juvenil mas-
culí visita el camp de
la Vall d'Hebron.

El Barça no
dóna opció

Club Volei Roquetes
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

ANDREU MARTÍ. ALCALDE DE L’AMETLLA DE MAR

El passat 16 de febrer
es va presentar el pro-
jecte de l'Escola
Universitària de Ciències
Gastronòmiques i del
Mar. 
El diputat de CiU per
Tarragona, Jordi Jané,
i la portaveu de Pesca
de CiU, Conxita
Turruella, van rebre al
Congrés dels Diputats
l'alcalde de l'Ametlla
de Mar, Andreu Martí,
i la directora general
de Pesca de la
Generalitat, Mercè
Santmartí, per deta-
llar-los el projecte,
que s'implantarà a la
població. Per com ha
anat tot, hem conside-
rat que avui l'entrevis-
ta del crack l'havia de
protagonitzar, l'alcal-
de de l'Ametlla, el
calero, Andreu Martí.

Més Ebre: Com arrenca
aquest projecte universi-
tari?
Andreu Martí: Arranca
fa tres anys i va ser una
idea de la meua dona
parlant amb una amiga i
empresària de la restau-
ració. Comencem a
somiar i a compartir amb
l'equip de govern i d'al-
tres persones de l'àmbit
gastronòmic i mariner
del poble. I posem fil a
l'agulla de tal manera
que el que podia ser un
somni ara és ja una reali-
tat. Això vol dir que cal
somiar i traçar un rumb
que encara que sigui a
llarg termini, si t'ho
creus, pots arribar a una
destinació satisfactòria.

ME: Per què us vareu
decidir per la gastrono-
mia del mar?
AM: A la Cala portem a
l'ADN que som gent de
mar, originalment som
pescadors, hem viscut
simultàniament del turis-
me i principalment de la
pesca i ja des d'abans de
la crisi que ens vàrem
donar compte que el sec-
tor estava patint de fort.
Calia fer un pas enda-
vant, però no qualsevol,
sinó que ens preparés
pel futur i això volia dir
amb innovació, amb
empenta i que suposés
posar-hi valor a trets tant
característics i tant nos-
tres com el mar i la gas-
tronomia, però que si
volíem que fos de futur,
havíem d'apuntalar una
condició fonamental com
la universitat.

ME: Amb quins suports
compteu per tirar enda-
vant el projecte?
AM: Ens hem mogut
molt i hem treballat molt
i en molts d'àmbits. En el
polític tenim el suport
incondicional del govern
de la Generalitat i també
hem parlat del projecte
amb gent del Govern
central. De l'àmbit
acadèmic i universitari,
hem procurat que cre-
guin en el projecte la
Universitat Rovira i Virgili
que és a qui estarà ads-
crit el centre i la
Universitat Politècnica de
Barcelona, a més de
diverses institucions
com la Fundació Alícia el
Consell Assessor de la
qual està presidit ni més

ni menys que per Ferran
Adrià,  del Centre Català
de Nutrició o de
l'Observatori de Turisme
de la Generalitat de
Catalunya. Per altra
banda també hem expli-
cat el nostre projecte a
grans xef que a la vega-
da que ens han manifes-
tat la necessitat d'uns
estudis com aquests,
ens han comentat el seu
interès en participar-hi i
ens han mostrat el seu
recolzament. Veure com
xef amb diverses estre-
lles Michelin com Juan
Roca, Paco Roncero,
Sergi Arola o Ramon
Freixa ens feien costat
ha estat una de les nos-
tres grans satisfaccions i
una constatació de que
el camí que hem emprès
ha estat el correcte. 

ME: A partir de quan es
començaran a impartir
aquests cursos universi-
taris? 
AM: Estem parlant per
una banda d'un projecte
universitari,  un grau de
restauració i gastrono-
mia adaptat a l'Espai
Europeu d'Educació
Superior (Pla de Bolonya)
i en paral·lel una forma-
ció de post grau i no
reglada, de màster i de
formació continuada per
a professionals i no pro-
fessionals que comple-
menti l'oferta. Tot plegat
estem parlant del curs
2012-2013. 

ME: Quines són les pers-
pectives de futur que li
veus a aquest projecte?
AM: De manera més

immediata, volem crear
un observatori gastronò-
mic que ens permeti ser
un referent a nivell gas-
tronòmic amb la partici-
pació de gent de molts
àmbits. Però a nivell
econòmic i formatiu el
fet de donar un valor afe-
git a quelcom que és
innat amb nosaltres com
la gastronomia i el mar,
ens assegura un salt de
qualitat i per tant això
ens fa preveure un futur
millor.

ME: Tenir aquesta uni-
versitat pot ajudar d'al-

guna manera, no només
a l'Ametlla de Mar, sinó
al conjunt de les Terres
de l'Ebre? 
AM: Avui per avui un pro-
jecte d'aquestes caracte-
rístiques que es pioner a
Catalunya i que va més
enllà de les Terres de
l'Ebre, si que significarà
un impuls i un rellança-
ment per l'economia, pel
turisme i pels àmbits
gastronòmics del territo-
ri, a l'hora que afavorirà
la formació del nostre
sector.

ME: Quan vas iniciar la

legislatura, et pensaves
acabar-la amb un projec-
te gastro-universitari?
AM: Sempre penses que
pots somiar, però hem
de tenir el timó ben aga-
fat i el rumb ben traçat.
Era difícil pensar que
avui aquest projecte ja
fos una realitat.
L'important però no és el
que ja hem aconseguit,
sinó el que podem arri-
bar a aconseguir amb
aquest projecte i amb
d'altres. Aquesta realitat
ens farà millors a
l'Ametlla i a les Terres de
l'Ebre.
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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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Aquesta recepta, a més d'agradar a la vostra ment, farà gaudir el vostre paladar 
amb un sabor fresc de mar

1kg de potes cranca
1 ceba
1 porro
Orenga fresca
3 nyàmeres
100 ml crema de llet 
6 pinces de cranc bu-
llides (boques)
1 ceba tendra
carn d'eriçó de mar
1,5 l d'aigua

Triem una cassola am-
pla, la posem al foc i hi
afegim força oli. Salpe-
brem les potes de cranc i
les rostim, a trossets,

dins la cassola. Quan el
marisc estigui ben daurat,
el deixem reposar a sobre
d'un colador perquè deixi
anar tot l'oli sobrant i re-
coll im aquest oli en una
cassola per anar al forn.
Ara posem les potes de
cranc al forn, en una safa-
ta, fins que quedin rosti-
des. Pelem les nyàmeres i
les tallem a làmines pri-
mes. Les reservem. Ara
pelem i tallem la ceba i el
porro a trossos. Afegim
una mica d'oli a la cassola
on hem enrossit les potes
de cranc i hi daurem la ce-
ba. Quan la ceba sigui
daurada, hi afegim les
nyàmeres. Un cop les nyà-
meres comencin a enros-
sir-se, hi tirem els trossos
de porro. Ho deixem que
es cogui tot fins que la
bresa sigui ben cuita. Es-
calfem l'aigua en un cassó
i, quan arrenqui el bull, l'a-
fegim a la cassola. Tirem
les potes de cranc a la
cassola i deixem que es
cogui tot uns 20 minuts.
Al cap de 20 minuts, apa-
guem el foc i posem una
de les branquetes d'oren-

ga a la cassola. Ho abo-
quem tot dins d'un bol, el
tapem amb paper film i el
deixem refredar a la neve-
ra, al voltant de dues ho-
res i triturem. Un cop tritu-
rat tot, passem la barreja
per un colador i així n'ob-
tenim la crema. La reser-
vem. Per donar cos i sua-
vitat a la crema, muntem
la crema de llet, però no
del tot. Afegim la nata a la
crema i ho barregem tot
amb un batedor de mà.
Amb unes pinces, buidem
la carn de les pinces de
cranc. Esqueixem la carn
de les pinces de cranc i la
posem en un bol per co-
mençar a fer el tàrtar Afe-
gim a la carn de cranc la
dels eriçons i ho barre-
gem tot. Piquem les fulles
de l'altra branca d'orenga
i les afegim al tàrtar. Trin-
xem també la ceba tendra
i l'afegim a la barreja. Tor-
nem a remenar-ho tot.

La nyàmera o pataca de
canya  és una planta con-
reada pel seu tubercle que
pertany al mateix gènere
que el gira-sol. 

“Primentons i Tomates”. Avui: Crema de Marisc

El cranc és un ma-
risc ric en fòsfor,
que afavoreix el
creixement intel·lec-
tual, la memòria i,
en general, els pro-
cessos mentals. És
un plat fàcil de pair,
molt indicat per als
dies de festa d'estiu.

REDACCIO

Amado Cebolla , al plató del «Primentons», en molt bona companyia
MARIANO LALANA
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Curto Balaguer, Francesc Marcel Miralles, 6 (L’Ampolla) 977460152

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

Gamundi Miret CB Av. Colon, 8 (Ferreries)  (Tortosa) 977500923   

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

Albella Beltran, Mª. del Carme       Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

21º 11°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
De matinada la nuvolositat minvarà ràpidament i a partir del matí el cel serè
s'imposarà arreu, amb tan sols alguns núvols d'evolució diürna a punts de
muntanya. Tot i així, al vessant sud del Pirineu Occidental hi haurà intervals
de núvols baixos a partir del vespre. 

Precipitacions 
No se n'esperen. 

Temperatures 
Lleugerament superiors, tant les mínimes com les màximes, amb ambient
càlid al centre del dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 5 i
10 ºC al Pirineu, Prepirineu i la depressió Central, entre els 7 i 12 ºC al pre-
litoral i entre els 9 i 14 ºC al litoral. 

Visibilitat 
Bona en general, tot i que amb boires i boirines matinals a planes i fonda-
lades interiors. 

Vent 
De matinada bufarà fluix i de direcció variable, amb predomini dels compo-
nents nord i oest al litoral i algunes calmes interiors. Al llarg del matí girarà
a component sud fluix al litoral, mentre que a l'interior seguirà bufant fluix
i de direcció variable. A partir de migdia, s'imposarà el component sud fluix
arreu, amb cops moderats a la meitat nord del litoral.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
de matinada bufarà vent fluix de components nord i oest, amb predomini de
la tramuntana al nord del cap de Creus. Al llarg del matí i per la resta del
dia girarà a component sud fluix amb cops moderats arreu, amb predomi-
ni del migjorn i el xaloc al nord del cap de Begur i del garbí a la resta.
Mar arrissada a marejol. 

Costa Central: 
de matinada bufarà vent fluix de components nord i oest. Al llarg del matí i
per la resta del dia girarà a component sud, amb predomini del garbí, fluix
amb cops moderats a partir de migdia.
Mar arrissada a marejol. 

Costa Daurada: 
de matinada bufarà vent fluix i de direcció variable, amb predomini dels
components nord i oest Al llarg del matí i per la resta del dia girarà a com-
ponent sud fluix, amb predomini del garbí al nord del cap de Salou i del mig-
jorn i el xaloc a la resta.
Mar arrissada a marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Vius un període  intens  en relació  amb l'a-
mor. Respecte  a la teva salut, si continues
acumulant  massa greix  a poc a poc  el teu
cos anirà  empitjorant .

Taure
20/4 al 19/5

Viuràs  dins  de les  teves relacions  una espècie
d'idealisme  sentimental  molt fort . Has  de ser
conscient  de les  coses  que et fan  feliç, i  llui-
tar  per elles.

Bessons
20/5 al 21/6

En assumptes  d'amor , és probable  que la
persona  que tant   t'interessa tingui  una
mica més  del que  et digui . T'has  d'oblidar
dels menjars  ràpids  sense qualitat. 

Cranc
22/6 al 21/7

Vés  amb compte  amb la teva  vida  sentimen-
tal, la  gelosia  pot acabar  sent un factor  deter-
minant  en les teves relacions  més  íntimes.
Tingues  sentit de l'humor.

Lleó
22/7 al 22/8

Tu mateix  et fiques  al teu  propi  laberint
sentimental. No els facis  mil voltes  als
detalls  sense importància. Si et controles  i
no t'excedeixes , tot anirà  perfectament. 

Verge
23/8 al 21/9

Respecte  a l'amor , avui  la teva intuïció et pot
treure  de situacions  compromeses. En
assumptes  de salut  vés  amb compte  amb
el colesterol  i amb  l'excés  de greix. 

Balança
22/9 al 22/10

Dirigeix  les teves  necessitats  afectives  i posa
de manifest  els teus verdaders   sentiments.
Avui  és un dia  on es potència  la teva  sensibi-
litat. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Els teus  pensaments  seran encertats a l'ho-
ra  de resoldre  les petites  desavinences
conjugals. Per millorar  la teva salut  no et
vindria malament  una mica  de descans.

Sagitari
21/11 al 21/12

Un altre  tipus  de valors  entra  en la teva
vida . Necessites  descansar  més  i igual-
ment  aprendre a gastar  els teus  recursos
físics  sense tanta pèrdua  d'energia.

Capricorn
21/12 al 19/01

Els teus pensaments  i les teves accions  el
dia  d'avui  les encaminaràs  a millorar  les
teves  relacions  sentimentals . Consumeix
més fruita  i més vitamina C.

Aquari
20/1 al 18/2

Mostraràs  els teus  sentiments  amb total lliber-
tat  i seguretat  en tu mateixa. Algú  a prop de
tu  se sorprendrà. És  important  que optimitzis
alguns  aspectes  quotidians.

Peixos
19/2 al 20/3

Intenta  que l'enteniment s'imposi  en la teva
vida de parella. Per millorar la teva salut  evita
que el teu centre  personal  es mogui  al vaivé
de les teves emocions. 

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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Trobo que avui és un bon
moment per parlar-vos de
la dona, periodista i tortosi-
na que encapçala les candi-
datures per a rebre el
premi Pataca. Un premi
que des del començament
s'ha explicat que té per
objectiu criticar actituds i
fets que no han estat posi-
tius per a les Terres de
l'Ebre. Ara mateix, si no ho
sabeu ja, esteu preguntant-
vos de qui es tracta. I ara
mateix vos ho dic, la candi-
data número 1 per a
emportar-se el premi pata-
ca d'enguany, és ni més ni
menys que, Karmele
Marchante. Una dona
excessivament histriònica,
però innegablement curio-
sa d'analitzar. Pegant una
ullada als vostres comenta-
ris sobre la candidatura,
m'adono que hi ha diverses
opinions sobre aquesta
periodista. Uns podria des-
criu-re'ls com a "fans" i
altres que la detesten. Els

motius que es donen tan
per estimar-la com per
odiar-la, la veritat és que
són bastant superficials, no
hi ha cap raó de pes que
porti a entendre l'amor
d'una banda, o l'odi per l'al-
tra. Això, em fa preguntar-
me moltes coses -quan
temps he de tenir, per pre-
guntant-me tant-. Una de
les preguntes fa referència
a que en l'actualitat, fins a
quin punt hem traspassat la
frontera d'allò que és real,
per passar a una realitat
virtual. Ha arribat un
moment que existeix una
familiaritat irreal amb
coses, països i persones,
que mai hem vist, i en
canvi, tenim la sensació
que hem estat allà o hem
parlat amb aquella perso-
na. Tot això m'ho explico i
vos ho explico, perquè al
llegir els comentaris, com
deia, que alguns i algunes
de vosaltres heu anat
posant a la candidatura de
Karmele Marchante tinc jus-
tament aquesta sensació.
Actualment parlem sobre
persones i temes amb una
familiaritat que no deixa de
sorprendre. Jo ara no em
posicionaré sobre aquest
personatge, perquè al final
tot acaba sent una gran
interpretació i les realitats
disten molt del que veiem,
molts cops a través d'a-
questes ulleres com és la
televisió. Però jo vull llançar
una pregunta a l’aire.
M'explico, qui més qui
menys ha sentit el nom
d'Ubrique. Ara.
M'encantaria poder-vos
tenir al davant, per pregun-
tar-vos: Per què coneixeu

Ubrique? M'encantaria
saber quants coneixen
aquest poble perquè el
recorden de Geografia,
altres per què hi han estat.
I quants perquè l'ha publici-
tat el torero? La següent
pregunta. Penseu que el

poble és horrible i els seus
habitants animals de clave-
guera perquè el torero i
Belen Esteban es porten a
parir i només fan que discu-
tir i treure els plats bruts en
públic? Amb això, només
vull puntualitzar, que no sé

vosaltres, però jo, vaig tro-
bar molt interessant quan a
una cadena com Telecinco
(evitarem caure en el tema
dels continguts, això seria
per a una altra "Última")
vaig començar a sentir
Tortosa per aquí, Tortosa

per allà. Aquí aniria molt bé
aquella dita que diu "és
igual que critiquen, l'impor-
tant és que parlin", i això és
el que penso, això el que
vos volia dir... I ara que
cadascú faci el que vulgui,
però sobretot "xaleu".

Karmele Marchante, de Tortosa a Telecinco

Avui anava a comentar
la categoria d'Ebrenc
de l'Any, que junt a
Maior de l'Any són les
dues més emotives d'a-
quests guardons. Però
no ho faré, penso que
l'he de deixar per a
poques hores abans de
que comence la sego-
na edició d'Ebre Líders
al centre cívic de
Deltebre, el proper
divendres dia 8.

Aquesta periodista tortosina està fent que Tortosa sigui motiu de conversa entre el bestiari, al Sálvame, de T5
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