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L'estadística avala EbreLíders com els Premis Populars de les Terres de l'Ebre. De fet no hi ha cap iniciativa similar a Catalunya
on el jurat és veritablement el poble amb els seus vots emesos pels més de 6.000 usuaris enregistrats. EbreLíders, com a model
de Premis, s'està exportant a altres territoris de Catalunya mitjançant alguns mitjans de comunicació de proximitat. 
En un futur proper, hi ha previst portar a terme uns Premis a nivell nacional sota el paraigües de Liders.cat, amb la participació
de diferents mitjans de comunicació dels Països Catalans. La gala de la segona edició d’Ebrelíders serà avui (20 h.) al Centre
Civic de Deltebre. P3

La Gran Nit dels
EBRELÍDERS

Avui és notícia

Terres de l’Ebre
Esquerra qualifica els 100
primers dies del nou
Govern de retorn al passat
amb l'abandonament i les
retallades a les Terres de
l'Ebre .

P5

Tortosa s'acollirà a una
nova convocatòria de la
Llei de Barris per
rehabilitar el Barri de Sant
Jaume .

P6

Societat
Els professionals de les
Terres de l’Ebre s’oposen a
les retallades de Salut.

P9

Esports
Alcanar-Valls, el gran
partit de la jornada.
Diumenge (19 h).

P11
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjun-
tar les dades personals, el número de DNI i un telè-
fon de contacte. Si es vol signar amb les inicials o
de forma anònima serà sota la responsabilitat del
lector. 

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra web:

ww.mesebre.cat

He viscut aquesta segona
edició dels Premis
Ebreliders molt activament.
He col.laborat amb una de
les candidatures perquè he
considerat que ho havia de
fer. Per convenciment, inde-
pendenment de l’amistat
que puc tenir.
Però el que vull manifestar
és la participació popular
d’aquests Premis. Destacar
que sigui d’aquesta forma,
que amb els vots de la gent
es puguin decidir. He sentit
molts comentaris al respec-
te, de si no és just fer-ho
d’aquesta forma, de que
potser, fent-ho així, hi ha
persones que reben un
reconeixement sense merei-
xer-ho...
Jo el que penso és que en
aquest territori sembla que
ens agradi que quan plou
faci sol i a la inversa. 
O sigui, si els premis els
dóna un jurat que està,
suposadament, preparat i
que coneix la temàtica, lla-
vors resulta que està tot
manipulat.... 
Que ha guanyat el que li ha
interessat a l’autoritat com-
petent, que no ha decidit
però que ha ajudat a fer-ho
orientant al jurat...i que
sempre guanyen els matei-
xos... 
Bé, ara passa que si és la
gent qui pot inscriure a qui
desitji i després fer campan-
ya per poder rebre aquest
reconeixement, tampoc es
veu correcte perquè no hi
ha mérits...

Siguem positius que és el
que manca i anem a valorar
aquesta iniciativa en la seua
justa mesura. Què tothom
qui ha estat inscrit ha fet
mérits per ser reconegut i
per ser votat. O no?
I ningú pot dir el contrari.
Què haguessin pogut haver-
hi més candidats? I altres?
Està clar. Però els Premis
estan oberts a tothom. I qui
no s’ha apuntat és perquè
no ho ha desitjat fer. O no?
Jo acabo refermant la inicia-
tiva i, a més, dic que és un
al.licient perquè cada dia he
seguit les classificacions i si
hi ha més vots o menys. 
Els comentaris a cada cate-
goria també he de esmen-
tar que en la majoria dels
casos són molt emotius. No
obstant, també hi ha gent
que es perd i que no sap on
està. Però això sembla ser
que és inevitable.
Espero poder estar aquesta
nit a Deltebre. Espero que
l’any vinent tornin els
Ebreliders perquè, en molts
de casos, han fet feliç a
més d’un que mai, però que
mai, ha tingut cap reconei-
xement. I que se’l mereix. I
ara el podrà tenir.
Per tant, gràcies Ebreliders
i a seguir.

José Maria Gómez
Tortosa

Gràcies Ebrelíders

Opinió

Avui divendres (21 h), al Centre Cívic de
Deltebre, hi haurà celebració. El territori
ebrenc ho estarà amb la cloenda de la sego-
na edició dels Premis EBRELÍDERS. Es lliura-
ran els guardons als
guanyadors i als fina-
listes d'una iniciativa
original que va iniciar-
se l' any pasta i que
s'ha distingit per ser
popular i que s'ha
convertit en un fenòmen social. Uns Premis
que, una edició més, reconeixeran la feina ben
feta a la gent i les institucions de les nostres
terres. Serà la posada en escena d'un projec-
te engrescador, il.lusionant. El punt i final de
moltes hores de feina per part de l'organitza-

ció, i molta implicació per part de la gent par-
ticipant d'Ebrelíders que ha estat, durant 4
mesos, votant els seus escollits i fent cam-
panya perquè poguessin ser escollits guanya-

dors. Ha de ser i serà
el final brillant a uns
Premis que no han
passat desaperce-
buts, les estadístiques
parlen per sí soles, i
un impuls per seguir

lluitant pel territori; un territori que s´ha bol-
cat en iniciatives com aquestes. EBRELÍDERS
de l'any. Han estat un mesos d'il.lusió. Avui és
el Gran Dia. Les emocions, les rises, les
il.lusions… segur que també visitaran, aques-
ta nit, el municipi de Deltebre.

Editorial

Falten poques hores

Avui divendres, al Centre Cívic de 
Deltebre, tindrà lloc la gala dels 

Premis Ebreliders 2010.

El que ha estat una bona operació de màr-
queting de Convergència autodefinint-se,
amb tota la modèstia, com el “Govern dels
millors” està acabant en una caricatura
sorneguera que els perseguirà a cadascu-
na de les seves relliscades, a cadascuna
de les seves desavinences internes, o a
cadascuna de les seves posades de pota.
De moment, lluny del Govern dels millors,
el que estem veient arreu del país són pro-
meses d'austeritat en càrrecs públics que
al cap de tres dies incompleixen sense
cap pudor ni vergonya -recordem els titu-
lars que retallarien el 40 % dels càrrecs a
l'Ebre: dos menys i para de comptar.
Veiem com, amb un nou Govern sense cap
full de ruta, l'Ebre torna al món dels oblits
que vam patir durant 23 anys amb les prin-
cipals infraestructures noves aturades:
hospital, INEFC, desdoblament de l'Eix de
l'Ebre, consultoris, col·legis... Com
prevèiem molts, amb més cinisme que
vergonya, incompleixen les promeses
electorals i rematen la vegueria de l'Ebre,
al final ni llei vella, ni llei nova, això sí, les
diputacions endavant i sense retallades.
Mentre veiem com les disputes entre Unió
i Convergència estan endarrerint el nome-
nament de diversos càrrecs, algun tan
important com el director territorial
d'Agricultura i Medi Ambient. I finalment,
veiem com estan utilitzant la crisi per des-
plegar unes retallades que amaguen el
desmantellament de l'estat del benestar
per afavorir l'escola i les mútues privades.
Però el que em desperta més preocupació
és que després d'omplir-se la boca en
campanya electoral sobre la crisi econò-
mica, i d'atrevir-se a dir que reduirien l'atur
a la meitat en dos anys, avui encara no
hem vist ni la més mínima iniciativa del
Govern per minimitzar els efectes de la
crisi en un territori tan castigat com les
Terres de l'Ebre, i ni tan sols reediten les
mesures engegades per l'anterior Govern.
Avui, el crèdit a les empreses està més
tancat que mai, tenim més aturats que mai
i el clima de confiança sobre l'economia
catalana està baix mínims com a conse-
qüència d'un esglai demagògic i electora-

lista per part de CiU que ens està sortint
car. Haurien de ser més responsables i no
fer sortir Catalunya a la premsa internacio-
nal com un territori en bancarrota, com ho
estan sent els polítics del País Valencià,
les Illes, Múrcia o Castellà la Manxa, que
estan pitjor o en la mateixa situació. 
En definitiva, 100 dies perduts per a les
Terres de l'Ebre, amb un Govern paralitzat
i sense full de ruta. 100 dies per fer marxa
enrere a projectes estratègics, amb més
crisi econòmica i amb menys mesures per
pal·liar-la. 100 dies perdent pes territorial
amb un Govern a l'Ebre feble, en reculada,
que ja ha perdut la vegueria abans de
començar.
Lamentem que la retallada del 10 % esti-
gui perjudicant les classes mitjanes i bai-
xes amb retallades socials, mentre afavo-
reix els rics, eliminant l'impost de succes-
sions, beneficiant les mútues o incremen-
tant els convenis amb certa escola priva-
da. Esperem que del 90 % restant del
pressupost, a l'Ebre ens toqui alguna
cosa. Que ningú vulgui quadrar els núme-
ros desmantellant les Terres de l'Ebre com
han fet tota la vida, aplicant-nos la doble
retallada, la territorial i la social.

Lluís Salvadó

secretari d'organització de la Federació de
l'Ebre d'Esquerra

100 dies del Govern dels millors 
a l’Ebre: la doble retallada

Opinió
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Falten poques hores per-
què el Centre Cívic del
municipi de Deltebre obri
portes per acollir la 2ª edi-
ció d'EbreLíders, els
Premis Populars de les
Terres de l'Ebre organitzat
conjuntament pels mitjans
de comunicació Més Ebre i
Canal TE. Ens plau anun-
ciar que aquesta edició ha
superat amb molt, totes les
expectatives i objectius
previstos des d’un principi.
Recordem que aquests van
sorgir l’any passat amb
l’objectiu de conseguir ser
la veu del poble. Els premis
van engegar-se amb voca-
ció popular, que fossin ells
mateixos, qui propossessin
les candidatures i determi-
nessin amb els seus vots
els guanyadors. Així ha
estat, durant els dos
mesos de votació, i un cop
tancat el període, les esta-
dístiques són, senzillament
espectaculars, assolint els
següent resultats:

187.688 vots, 3.371
comentaris (encara conti-
nuen), 159 candidatures en
10 categories, 6.249 usua-
ris registrats, envers als
2.500 de la primera edició
i 765 persones registrades
per vindre a la Gala d'entre-
ga de premis (encara conti-
nuen, creiem que s'arribarà
als 800). Tot està
enllestit perquè aquesta nit
es posi el punt i final a uns
premis de gran participa-
ció. EbreLíders entregarà

deu premis, un per cada
categoria: turisme, joven-
tut, comerç local, indústria
i empresa, projecció cultu-
ral, gastronomia i turisme,
món associatiu, esports, i
dos especialment emotius:
el premi a l'"Ebrenc de
l'Any" i al "Maior" d'aquest
2010. Cal recordar que
enguany el premi a l'ebrenc
de l'any recau sobre la figu-
ra de Jordi Pitarque, el
jugador de futbol de
l'Ampolla que malaurada-

ment va morir aquest pas-
sat 2010. Tots els premis
tenen la seva importància
ja que destaquen la tasca
ben feta per part de les
persones, associacions i
empreses de les Terres de
l'Ebre. Com a premi curiós
tenim el "premi pataca" que
s'atorga a aquella persona,
activitat econòmica ó
social que hagi destacat
més durant l'any per qual-
sevol aspecte negatiu rela-
cionat amb el Territori, i

que en aquesta edició s'ha
atorgat a la tortosina
Karmele Marchante. Afegir
que s'ha posat en funciona-

ment una enquesta per ava-
luar el nivell de satisfacció
dels participants a
EbreLíders 2010, les
dades obtingudes a les
16:00h del dimecres 6 d'a-
bril): Valoració general
mitja dels premis
EbreLíders 2.010: 8'55
sobre 10; Tornaràs a parti-
cipar activament a les pro-
peres edicions
d'EbreLíders amb vots? Si
en un 100%; Recomanaràs
EbreLíders 2.011 a amics i
coneguts? Si en un
90'91%. Els resultats de
l'enquesta es poden con-
sultar al portal www.ebreli-
ders.cat/2010/enquesta.
Tant sols falta ara gaudir
de la gran festa final que
s´ha preparat al Centre
cívic de Deltebre.  Una gran
festa per a tots els grans
protagonistes d’aquesta
segona edició. Il.lusió per
rebre els seus reconeixe-
ments, emocions al recor-
dar... ens trobem d’aqui
unes hores a Deltebre per
gaudir del resultat final dels
premis, la gran participació
del nostre territori.

Falten poques hores per l’entrega dels
guardons EBRELÍDERS 2010

El centre cívic de
Deltebre acollirà d’aquí
unes poques hores la
gala Ebrelíders 2010.
Els guanyadors i finalis-
tes d’aquesta segona
edició rebran els seus
reconeixements. La veu
del territori  sonarà amb
força avui divendres.

El centre cívic de Deltebre acollirà l’acte

Es preveu una assistència de més de 800 persones

REDACCIÓ

L’any passat la gala de la primera edició d’EBRELIDERS va fer-se a l’Auditori de Tortosa.
JESÚS RUIZ

Aquesta nit té lloc l’acte cloenda

d’EBRELÍDERS 2010. La participació de les

Terres de l’Ebre, durant aquests 4 mesos, han

fet d’ aquesta segona edició, tot un èxit

La veu del poble
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Amb només un click a la
pàgina web www.passio-
perlacala.cat, es pot
accedir a les diferents
imatges, receptes, voca-
bulari, sobrenoms, anèc-
dotes i patrimoni del muni-
cipi de l'Ametlla de Mar a
través del portal web
Passió per la Cala. Aquest
projecte neix de la volun-

tat de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar de pre-
servar les arrels dels
municipi i donar-les a
conèixer a través
d'Internet. A Passió per la
Cala els usuaris que hi

entrin poden consultar,
suggerir i comentar tots
aquests continguts que
fan referència tant al patri-
moni material com imma-
terial del municipi.
D'aquesta manera, a tra-

vés de la xarxa, els cale-
ros i caleres poden parti-
cipar de la creació d'a-
quest arxiu  calero online.
En aquests sentit, des del
consistori l'alcalde de
l'Ametlla de Mar, Andreu
Martí, ha explicat que
“aquest portal està pensat
per anar creixent amb les
aportacions de tots els
caleros i convertir-se en la
base principal de la futura
Enciclopèdia Calera”. A
més, Martí ha subratllat
que “a la Cala tenim una
cultura pròpia, ben viva i
dinàmica que hem de pre-
servar dels efectes nega-
tius que pot produir la glo-
balització”. 
Les imatges de Passió
per la Cala es distribuei-
xen en diferents catego-
ries com festes, personat-
ges, pesca, climatologia,
entre d'altres, per tal que
els usuaris puguin fer una
cerca àgil.

S’estrena la nova web,
Passió per la Cala

Passió per la Cala és el
nom del portal que ha
preparat l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar on
es poden consultar
imatges, sobrenoms,
receptes, vocabulari, és
a dir, continguts refe-
rents al patrimoni mate-
rial i immaterial del
municipi.

Aquest és el nom del portal que ha preparat l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar

REDACCIÓ

Imatge de la nova web.

Cedida

El Departament
d'Educació i l'Ajuntament
de Tortosa han confirmat
que l'edifici Betània aco-
llirà el proper curs les
tres línies d'ESO assigna-
des per l'anomenat ter-
cer institut. 
Actualment, l'IES de
l'Ebre acollia els alumnes
d'aquest tercer institut
fins que no es construís
el nou equipament, pre-
vist al barri del Temple.
Amb tot, els problemes
d'espai i el fet que el ter-
cer institut tampoc
estarà disponible per d'a-
quí dos anys, han fet que
l'Ajuntament i Educació
negociessin la possibili-
tat d'ubicar aquest tercer
centre en un emplaça-
ment provisional. 

L’Edifici Betània
serà el tercer

institut

'Pa Negre' ha liderat un
molt bon any de cinema
català. 
Però títols com 'Elisa K',
'Bruc', 'Bicicleta, cullera,
poma', 'Viatge màgic a
l'Àfrica' o 'Herois' també
han estat films que tot i
no rebre tant suport del
públic, demostren el
talent i la creativitat cata-
lana. Per aquest motiu, la
conselleria de Cultura i
l'ICIC han tirat endavant
el primer cicle de cinema
català, Catalunya
Cinema. Durant una set-
mana, entre l'11 i el 16
d'abril, diferents cine-
mes, entre ells Tortosa,
projectaran els títols.

Cap a la
cinematografia

catalana

CiU ha presentat una de les
primeres propostes del pro-
grama electoral amb què
concorrerà a les eleccions
del 22 de maig a Tortosa. El
candidat, Ferran Bel, ha pro-
posat fer una renovació
completa de tot l'enllumenat
de la ciutat i, per fer-ho,
planteja l'externalització d'a-
questa inversió així com el

seu manteniment. Segons
l'alcalde de Tortosa, aques-
ta iniciativa permetrà can-
viar més d'un miler de punts
de llum de la ciutat i estal-
viar fins a un 10 per cent de
la factura de la llum. 
La proposta de
Convergència i Unió preveu
treure a concessió l'enllu-
menat i el seu manteniment

a canvi de fer la inversió ini-
cial per renovar tots els
punts de llum i els quadres
de la ciutat de Tortosa i dels
pobles, a excepció d'a-
quells indrets que s'han
renovat recentment, com el
nucli antic, avinguda
Generalitat, Llarg de Sant
Vicent, etc. 
Ferran Bel ha recordat que

els tortosins han d'afrontar
una factura anual de
900.000 euros de consum
en l'enllumenat públic. La
inversió que hauria de fer

l'empresa concessionària
per millorar els punts de
llum, i que s'estalviaria de
fer l'Ajuntament, supera el
milió d'euros.

CiU proposa estalviar un 10% en
l’enllumenat públic

Externalitzant la seva renovació i manteniment

Passió per la Cala,

la nova web

Novetats
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Salvadó els ha qualificat
«de 100 dies de pèrdua
de pes territorial per la
renuncia a la vegueria; de
100 dies perduts fent
marxa enrere a projectes
estratègics de futur; de
100 dies amb més crisi i
amb menys mesures per

aturar-la, de 100 dies
sense full de ruta, amb un
govern paralitzat en les
retallades i en les disputes
internes entre Unió i
Convergència pels nome-
naments». El republicà,
tanmateix, ha afirmat que

«Esquerra farà una oposi-
ció lleial, propositiva i exi-
gent alhora». Així que ha
ofert «tot el suport al nou
Govern per avançar en
temes fonamentals de
territori com són la vegue-
ria i la crisi». Pel que fa a

les propostes ha recordat
que Esquerra han prepa-
rat, algunes ja s'han pre-
sentat, 25 propostes al
Parlament de Catalunya
sobre les Terres de l'Ebre.
Salvadó ha fet un repàs de
les promeses i els anuncis
incomplerts pel nou
Govern, tot
presentant un document
amb els 25 incompli-
ments, retallades, menti-
des i relliscades del nou
Govern a les Terres de
l'Ebre. 
El dirigent republicà ha
destacat que «el nou
govern a l'Ebre es troba
en un perillós i llarg interi-
natge, fet que està paralit-
zant la seva activitat. El
motiu d'aquest fet ve
donat per la manca de pro-
jecte i les disputes entre el
dos socis de Govern, Unió
i Convergència». 
Un dels exemples és que
avui encara no s'ha pre-
sentat des del Govern cap

iniciativa per minimitzar
els efectes de la crisi a les
Terres de l'Ebre. Salvadó
ha denunciat «la manca de
pes polític de l'actual
Govern a l'Ebre amb un
perfil tècnic que ens debilita
enormement. S'acaten
sense cap recel totes les
retallades que van manant
des de Barcelona i a la
vegada el full de ruta a
seguir és absolutament ine-
xistent». Aquesta pèrdua de
pes del territori també es
veu, segons el republicà,
«en l'aturada de la llei de
les vegueries, que al final
no hi ha ni llei nova, ni llei
vella». El docu-
ment de les 25 relliscades
mostra l'incompliment
dels anuncis de CiU de
reducció de la representa-
ció política i de càrrecs de
confiança que al final no
s'han fet, com que només
hi haurien 6 delegats o
que es reduirien el
40 % de càrrecs.

ERC qualifica els 100 primers dies 
del nou Govern de CiU

El secretari
d'Organització de la
Federació de l'Ebre
d'Esquerra, Lluís
Salvadó, acompanyat
d'Adam Tomàs i Josep
Monclús, candidats a
les alcaldies
d'Amposta i Tortosa,
respectivament, han fet
balanç dels primers
100 dies del nou
Govern de CiU a les
Terres de l'Ebre.

«Retorn al passat amb l´abandonament i les retallades a les Terres de l’Ebre»

REDACCIÓ

Valoració del nou Govern de CiU.

Cedida

L'imminent inici de les
obres de construcció de
la nova piscina, complex
d'aigües i esportiu, i del
nou aparcament soterrat
a la plaça Joaquim Bau
de la ciutat de Tortosa,
obligarà, ha obligat a par-
tir d’ aquest dilluns 4 d'a-
bril, a modificar els
accessos als usuaris de
les instal·lacions esporti-
ves de l'Estadi municipal.
A partir d'aquesta data
es tanca l'accés principal
per la plaça Joaquim Bau
i s'habiliten com a únics
accessos els del carrer
Alcanyís i de l'avinguda
Marcel·lí Domingo. 

Canvis a la ciutat
de Tortosa per

obres de
construcció

Adam Tomàs es  compro-
met a reduir el sou de
l'alcalde en un 10 % i a
dedicars'hi de manera
exclusiva, sense compa-
tibilitzar-ho amb cap altra
feina més. Aquest és el
segon compromís que
Adam Tomàs, candidat
d'Esquerra a l'alcaldia
d'Amposta, adquireix
amb la ciutadania. El
podeu trobar explicat al
seu bloc, www.adamto-
mas.cat. 
Aquest és el segon d'un
total de tres compromi-
sos que es fan públics
abans d'iniciar la cam-
panya electoral.

Segon
compromís

d’ERC Amposta

L'ajuntament d'Amposta
ha adjudicat l'obra d'un
nou tram de carril bici a
l'Avinguda Josep
Tarradelles entre el carrer
Barcelona i el carrer Itàlia.
Aquest nou tram de carril
bici, que serà la continua-
ció del ja existent a la
mateixa avinguda s'ha
adjudicat a l'empresa

ampostina Hidrocanal, per
un import de 97.677
euros. Segons ha explicat
l'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, entre els carrils bici
ja existents i els que estan
projectats, la ciutat dispo-
sarà d'una anella de circu-
lació per a bicicletes que
va al voltant dels 5 quilò-
metres. Aquests trams

urbans han d'acabar-se
connectant amb el carril
bici que s'ha de continuar
en la segona fase d'urba-
nització del passeig fluvial
i aquest amb el Camí de
Sirga fins a Sant Jaume
d'Enveja. El nou tram que
passa per l'Avinguda
Josep Tarradelles té una
llargada de 200 metres i

s'urbanitzarà sobre una
rambla central de 10
metres d'ample. 
L'àrea es troba a tocar del
Parc dels Xiribecs i s'apro-

fitarà per urbanitzar
aquesta zona de
l'Avinguda que és
l'Avinguda més llarga de
tota la ciutat d'Amposta.

Amposta projecta una xarxa de 
5 quilòmetres de carril bici

Per un import de 97.677 euros
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Les últimes obres inclo-
ses al Pla Integral del
Nucli Antic (PINCAT)
estan finalitzant enguany
i l'equip de govern pretén
ara acollir-se a una prope-
ra convocatòria de la Llei
de Barris, l'any vinent,
per finançar la rehabilita-
ció integral del barri de
Sant Jaume. 
Mentre no arriben els
diners per afrontar
aquest projecte,
l'Ajuntament i l'Incasol
estan treballant de fa
mesos al barri, enderro-
cant els habitatges decla-

rats en ruïna i esponjant
tota l'àrea d'actuació. El
Ple de l'Ajuntament de
Tortosa va aprovar la
modificació puntual del
Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal
(POUM) per crear un únic
àmbit d'actuació al barri
de Sant Jaume i poder
tirar endavant el projecte
de rehabilitació del barri
dissenyat pel despatx
d'arquitectes Jornet-Llop-
Pastor. 
Quan es va treure a con-
curs la redacció dels dos
plans de millora del barri
de Sant Jaume, aviat es
va arribar a la conclusió
que la millor opció passa-
va per fer una rehabilita-
ció integral de tot el
barri, vist l'estat de
degradació en què es tro-
bava. 
Arribats en aquest punt,
el despatx que es va adju-
dicar la redacció del pro-
jecte va dissenyar un
barri de nova planta, que
respecta la seva configu-
ració original, però que

inclou diverses novetats,
entre les quals un nou
equipament, una plaça i
un carrer que creua
transversalment Sant
Jaume des de la Catedral
fins a la Comissaria de la
Policia Local. 
Per afrontar aquesta
rehabilitació integral s'ha
hagut de modificar el

POUM.  
L'alcalde ha explicat que
l'Ajuntament de Tortosa
treballa per presentar-se
l'any vinent a una nova
convocatòria de la Llei de
Barris que permeti
finançar la rehabilitació
integral de Sant Jaume.
Entretant, l'Incasol conti-
nua els enderrocs d'habi-

tatges en mal estat, pro-
pietat del mateix Incasol i
de l'Ajuntament. Durant
aquests dies s'estan
tirant a terra dues illes de
cases amb 12 habitat-
ges, que amb els ende-
rrocs fets anteriorment
en quatre illes més
sumen un total de 40
immobles afectats.

El barri de Sant Jaume
és el següent objectiu
que s'ha marcat
l'Ajuntament de
Tortosa per continuar
amb la rehabilitació de
tot el nucli antic i cen-
tre històric de la ciutat.

REDACCIÓ

El barri de Sant Jaume és el següent objectiu per seguir amb la rehabilitació del tot el nucli antic i centre històric.

Cedida

El PSC d'Amposta ha pre-
sentat la llista que conco-
rrerà a les properes elec-
cions municipals que
encapça la  An ton i
Espanya i que té a la
diputada Lluïsa Lizárraga
com a número dos. El
candidat socialista a l'al-

caldia ha destacat que es
tracta d'una llista molt
renovada en els seus
dotze primers llocs,
d'una mitjana d'uns 40
anys, i que compta amb
el suport dels històrics
del PSC ampostí. Es trac-
ta d'un grup d'homes i

dones, des de titulars
universitaris a professio-
nals de diferents àmbits,
que representen les dife-
ren ts  sens ib i l i t a ts
d'Amposta. 
Espanya ha aprofitat per
convidar tota la ciutada-
nia a l'acte públic de pre-

sentació de la llista que
es farà demà dissabte,
dia 9 d'abril, a la plaça
Adolf Ventas, en què, a
partir de les 20.30

hores, hi haurà botifarra-
da gratuïta i actuació
musical amb el grup de
rumba catalana Mico i
Pico.

El PSC d’Amposta presenta la
llista per les properes eleccions

Demà dissabte, serà presentada a la ciutadania (20.30 h)

El PSC d'Ulldecona va
presentar en el marc d'un
acte lúdic a la plaça de
l'Església, la candidatura
que concorrerà a les prò-
ximes eleccions munici-
pals i que encapçala l'ac-
tual alcaldessa i diputa-
da, Núria Ventura. La
candidatura està forma-
da per vuit dones i vuit
homes, i renovada al
50% respecte als ante-
riors comicis. Ventura va
destacar que la llista
combina joventut i expe-
riència, persones que
estan vinculades a dife-
rents camps professio-
nals i de la societat faldu-
da.

El PSC
d’Ulldecona

presenta llista

El pavelló firal de Móra
la Nova acull des del
passat divendres 1 d'a-
bril l'exposició “El món
agrari a les Terres de
Parla Catalana”.
L'exposició està articu-
lada en 12 grans pla-
fons i pretén, mit-
jançant una selecció
realitzada entre les
4.000 fotografies reco-
llides entre associa-
cions, particulars i insti-
tucions, en total 180
procedències, fer una
mirada retrospectiva
sobre l'activitat agrària
des de finals del segle
XIX fins al present, dei-
xant la porta oberta a
les prespectives de
futur.

El món Agrari
a les Terres de
parla catalana

Nova convocatòria de la Llei de Barris
Per rehabilitar el Barri de Sant Jaume, a Tortosa
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Lluis Recoder ha presidit
la presentació del nou
Consell Rector de l'Institut
per al Desenvolupament
de les Comarques de
l'Ebre (IDECE), que s'ha
reunit per primera vegada
després de la renovació
de gran part dels seus
membres. L'acte ha servit
també per proposar Jordi

Borràs com a nou director
de l'organisme, un nome-
nament que s'efectuarà
per resolució del presi-
dent. L'objectiu del
Departament és enfortir la

funció que desenvolupa
l'institut per tal de conver-
tir-lo en el mecanisme de
dinamització econòmica
de les comarques de
l'Ebre, mitjançant la gestió

coordinada de les dife-
rents iniciatives que es
duen a terme en el territo-
ri i la proposta d'aquelles
accions que aportin valor
afegit a aquestes comar-

ques. 
En aquest sentit, el depar-
tament pretén que l'IDECE
visualitzi i canalitzi totes
aquelles oportunitats que
les inversions en infraes-
tructures i en el territori
posen a l'abast de les dife-
rents poblacions de les
Terres de l'Ebre, i que
detecti noves oportunitats
per al desenvolupament
d'aquestes comarques.
En el nou Consell hi ha
representats de tots els
departaments del Govern
de Catalunya que tenen
incidència directa a les
Terres de l'Ebre, les dife-
rents administracions
públiques i representants
de tots els partits polítics,
amb l'objectiu de reforçar
el paper d'àmplia repre-
sentació de l'organisme i
de consens d'aquells
temes cabdals pel territo-
ri. El nou director és Jordi
Borràs, regidor de
l'Ajuntament de Mora
d'Ebre i membre del
Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre, que substi-
tueix l'anterior directora,
Genoveva Margalef.

Territori i Sostenibilitat activa l’IDECE
per impulsar l’economia de l’Ebre

El conseller de Territori
i Sostenibilitat, Lluís
Recoder, ha donat el
tret de sortida a la nova
etapa de l'IDECE, l'or-
ganisme autònom de la
Generalitat de
Catalunya amb el qual
es pretén reactivar la
dinamització econòmi-
ca de les comarques
del Baix Ebre, el
Montsià, la Ribera
d'Ebre i la Terra Alta,
així com donar suport
al teixit associatiu i
cívic de les terres de
l'Ebre.

El conseller Recoder obre la nova etapa de l’Institut

Jordi Borràs nomenat nou director de l’organisme

REDACCIÓ

Atenció a la premsa desprès de la reunió.
CEDIDA

Recaudar fons per a
seguir lluitant en favor de
les persones afectades
per la malaltia de
Parkinson és la principal
finalitat de la jornada
"Suma quilòmetres pel
Parkinson", una activitat
que en la seva anterior
edició va representar un
enorme éxit de participa-
ció de públic, convocant
més de 2.000 persones i
aconseguint el més ele-
vat número de kilòmetres
de l'Estat espanyol. 
La regidora d'Acció
Social i el regidor
d'Esports de l'Ajuntament

de Tortosa, Ana Algueró i
Pere Panisello, han
acompanyat Pere
Cabanes, president de
l'entitat organitzadora,
Parkinson-Terres de
l'Ebre, en la presentació
de l'activitat, la qual
tindrà lloc el proper diu-
menge 10 d'abril de
10.00 a 14.00 hores al
recinte del Parc Municipal
Teodor González de
Tortosa. La jornada
comptarà amb un circuit
d'Slot, un circuit de cot-
xes teledirigits, rem, bàs-
quet, un concurs de
dibuix, espectacles de

tota mena (teatre, músi-
ca, contacontes, l'actua-
ció de Moniato Xou, etcè-
tera), i d'altres elements
lúdics com un castell
inflable, bitlles catalanes,
i una xocolatada. 
Tota la recaudació acon-
seguida durant la jornada
anirà -com ha expressat
Cabanes- "a aconseguir
afavorir la qualitat de
vida dels malalts i malal-
tes de Parkinson i els
seus familiars, i a treba-
llar per a una més gran
sensibilització social
davant d'aquesta enfer-
metat".

«Suma quilòmetres pel Parkinson» una activitat per recaptar
fons per seguir lluitant per la malaltia

L’any passat van participar més de 2000 persones

''Ser i estar de l'artista.
Discursos i actituds
dels creadors al segle
XXI'' és el títol del cicle
de conferències que
l'Escola d'Art i Disseny
de la Diputació a
Tortosa ha programat
de l'11 al 15 d'abril. La
iniciativa, que enguany
arriba a la tercera edi-
ció, apropa als alumnes
i al públic en general les
eines necessàries per a
fomentar un espai de
reflexió i debat al vol-
tant de les tendències
artístiques. 
El cicle s'inclou en l'a-
fany de la Diputació de
donar suport a la crea-
ció de projectes cultu-
rals. El productor audio-
visual Juanjo Ucha ofe-
rirà el 14 d'abril el taller
obert ''La importància
de l'audiovisual''. Les
conferències són ober-
tes al públic i gratuïtes. 

Cicle de
conferències

organitzades per
l’Escola d’Art i

Disseny

El sisè Saló de medi
ambient i sostenibilitat
de l'Ajuntament de
Tortosa, ubicat en la
Fira Expoebre que
tindrà lloc del 28 d'abril
a l'1 de maig, presenta
el nou programa 2011.
La temàtica d'enguany
s'especifica en el mobi-
liari urbà energètica-
ment sostenible, una
iniciativa en la que par-
ticipen diverses empre-
ses del territori que a
més, podran optar a un
reconeixement per la
seva tasca en la sego-
na edició dels Premis
Ebreambient.
Els premis a la sosteni-
bilitat tenen en compte
tres categories a l'hora
de puntuar als candi-
dats: productes, projec-
tes i estratègies. 

Sisè Saló de Medi
Ambient i

Sostenibilitat a
Tortosa
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El proper 8 d'abril se cele-
bra el Dia Internacional
del Poble Gitano, que
enguany celebra el seu
40è aniversari. 
Aquesta diada recorda el
Congrés Mundial on es
van instituir la bandera i
l'himne del Poble Gitano
(Gelem Gelem), que es va
celebrar a Londres el
1971. 
La celebració d'aquesta
diada representa és el pri-
mer cop que es fa a les
Terres de l'Ebre. L'acte
tindrà lloc a La Nau del
Parc de Tortosa a les 18
hores i comptarà amb les
actuacions de diversos
grups musicals vinculats

a la cultura gitana.
Una diada encaminada a
lluitar en contra del racis-
me i l'absentisme escolar,
dos dels principals objec-
tius en els que treballa
l'Associació de Gitanos
de les Terres de l'Ebre. 
Ja en el moment de la
seva constitució el seu
president, Nacho Leal va
manifestar que “el futur
passa per l'educació” i
des de l'entitat s'està tre-
ballant per aconseguir
que tan les administra-
cions entenguin la realitat
gitana, com que els pro-
pis gitanos entenguin la
necessitat d'interioritzar
certes normes per facili-

tar la normalització en
tots els camps. 

Des de l'associació
també s'ha volgut deixar
clar, que independent-
ment del treball que s'ha
de fer pera conseguir una
total normalitat, “el gitano
és un ciutadà de primera,
i poc bé ens fa certa
estigmatització que ens
persegueix, encara en
l'actualitat”.

Més de 300, entre metges, infermeres i treballadors diuen «NO» a les reformes

La Cava estrena la Passió en 3D
L'Associació la Passió de
la Cava ha programat
enguany dos representa-
cions de la Passió, el 9 i el
17 d'abril, amb la novetat
que el segon passi es farà
a l'aire lliure, enfront
l'Església Sant Miquel.
S'instalolarà tres escenaris
a l'exterior i l'acció de l'o-
bra anirà recorrent els dife-
rents espais. L'objectiu és
treure la passió al carrer
per aconseguir una major
implicació del públic. L'any
passat es van introduir ja
una sèrie d'innovacions a
la representació que fa que
el públic s'integri a l'obra.
Els actors es mouen entre
la gent i l'escenari es
reparteix per tota la sala.
Una altra de les particulari-
tats de La Passió de La

Cava és que el text de l'o-
bra ha estat adaptat a la
parla de les Terres de
l'Ebre, una adaptació de
Josep Marín Serral. A la
Passió de La Cava hi treba-
llen un centenar de perso-
nes entre actors, tècnics i
cololaboradors. La Passió
de La Cava es ve represen-
tant de forma intermitent
des del 1956 i va néixer
dins del Grup de Teatre
Parroquial que un any
abans va estrenar Els
Pastorets. La Passió de La
Cava, encara molt desco-
neguda, és la única que es
representa a la comarca
del Baix Ebre i té una posa-
da en escena molt diferent
de la resta de representa-
cions que es fan a les
Terres de l'Ebre. 

La Coordinadora
Anticementiri Nuclear de
Catalunya (CANC) ha cele-
brat aquest dimecres la
resolució aprovada per la
Comissió de Territori i
Sostenibilitat que reitera
l'oposició del Parlament a
la instal·lació del cementiri
nuclear a Ascó. Segons
l'entitat, la resolució, pre-
sentada per ICV-EUiA i
aprovada amb els vots en
contra de PP i C's, "demos-
tra novament l'aïllament
social i polític de la candi-
datura d'Ascó per acollir el
cementiri nuclear". En
aquest sentit, la CANC
agraeix "el consens" que ha
permès "dotar el nou
Govern dels arguments i
instruments necessaris per
exigir al govern espanyol
que desestimi definitiva-

ment la candidatura". La
resolució aprovada aquest
dimecres és la tercera que
aprova el Parlament des-
prés de les del 2008 i el
2010 i reforça el posiciona-
ment contrari a la
instal·lació del cementiri
nuclear a Catalunya expres-
sat per 151 ajuntaments,
12 consells comarcals i les
Diputacions de Tarragona i
Lleida. La CANC insta el
Govern a desplegar tots els
mitjans administratius, jurí-
dics i tècnics al seu abast
per evitar la instal·lació del
cementiri nuclear a
Catalunya. Al mateix
temps, insta CiU "a ser
coherent i resoldre l'expe-
dient obert a l'alcalde
d'Ascó per haver presentat
la candidatura en contra
del territori i del seu partit".

La CANC, el Parlament i Ascó

Crator presenta a Deltebre
el seu primer disc d’estudi
«Males llengües». 
Aquest grup de música
ebrenc  ha aconseguit fer-
se escoltar dintre i fora de
les nostres fronteres, des-

prés de quedar finalistes al
festival “Emergenza
(2010)”. Durant aquest any
també van editar “Zero”, un
recull de cançons que van
marcar els inicis de la
banda.

Sota les consignes de: 'No
a les retallades', 'Boi dimis-
sió', o 'Volem qualitat', els
treballadors, entre els quals
hi havia metges, infermers,
auxiliars i administratius,
van reclamar la retirada d'a-
quest pla de xoc. Unes
mesures que en aquests
moments es troben en
negociació per part de la
direcció i que podria traduir-
se en l'acomiadament de
més d'un centenar de per-
sones. En el manifest, llegit
per la presidenta en fun-
cions de la Junta de
Personal, María José
Codoñer, es demana que
“en cap cas es retalli l'aten-
ció sanitària, encara insufi-
cient, que es dóna a la
població. Ni poden augmen-
tar les llistes d'espera, ni es
poden disminuir serveis”.

Els treballadors van dema-
nar  la implicació dels repre-
sentants polítics exigint  al
Govern que retiri el pla de
xoc i que, no només mantin-
gui, sinó que incrementi el
pressupost del
Departament de Salut pel
2011. Per la seva part, des
de la Junta de Personal de
l'Hospital, la delegada sindi-
cal Cinta Sarroca va voler
animar a l'usuari a implicar-
se en les pròximes mobilit-
zacions que es faran, la
propera el 14 d'abril a les

sis de la tarda a la plaça
Sant Jaume de Barcelona.
Tot i que la junta està estu-
diant la possibilitat d'orga-
nitzar-ne alguna a Tortosa,
on demanarà el suport de
tothom. Sarroca també
assegurava  que la direcció
del centre encara no els ha
fet arribar el contingut del
pla de xoc, tot i que l'han
demanat per escrit a l'ICS, i
que només tenen coneixe-
ment que hi haurà 280 con-
tractes de substitucions
que deixaran de fer-se i que

podrien afectar a un cente-
nar de persones. 
El pla de xoc no només
afectaria a l'Hospital sinó
que també a l'assistència
primària on s'està estudiant
eliminar serveis d'urgències
d'alguns CAP. A hores d'ara
la direcció del centre ase-
gura que les mesures de
reducció d'un 12,9% del
pressupost encara s'estan
negociant i que fins que no
tinguin el pla definitiu no
faran cap tipus de valora-
ció.

Els professionals de les Terres de l’Ebre
s’oposen a les retallades de Salut

La manfestació convocada
aquest passat dimcres, per
la Junta de Personal de
l'Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa i els sindicats
contra el pla de xoc que
Salut vol aplicar, va resul-
tar tot un èxit. Més de 300
treballadors van concen-
trant-se durant un quart
d'hora a la porta principal
de l'Hospital. 

REDACCIO

CRATOR presenta el seu primer disc

Hospital Verge de la Cinta
cedida

La comunitat gitana de les Terres de
l’Ebre busca la normalitat

El Dia Internacional del Poble Gitano enguany celebra el seu 40è aniversari
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Per Jordi Fabregat, el proper
partit contra el Terrassa, «és de-
finitori, de permanència, impor-
tant per poder tornar a sumar i
seguir en la nostra lluita. Es d’a-
quells dies en què si guanyem
farem, en tots els sentits, un al-
tre pas endavant. Si no ho fem,

en canvi, podem tornar a tenir
angoxia». D’entrada, és un par-
tit amb doble valor de punts. I
és que el Terrassa, si no puntua,
estarà a només un punt per so-
bre de l’Amposta. 

Becerra, Moha, Oscar Benet i

Gerard seguiran sent baixa.
La directiva ha establert una

jornada, per diumenge, de por-
tes obertes, perquè l’afició esti-
gui al costat de l’equip en un al-
tre partit que ha de servir per
acostar a la permanència.

L’Amposta va guanyar diu-
menge a Ascó (1-2). Miguel,
amb un gran gol, va fer el 0-1.
Els de la Ribera van pressionar
molt al final de la primera meitat
fent lluir a Diego en diverses
ocasions. A la represa, el partit
va obrir-se i l’Amposta va poder
fer el segon gol. Però no va ser
així i l’Ascó, amb bona actitud,
va empatar amb un gol de Juan
Antonio. Amb l’1-1, una geniali-
tat de German va deixar sól a J.
Antonio. L’assistent va aixecar
la bandera. Fou una de les juga-
des polèmques. Ja en els da-
rrers minuts, una falta al centre
del camp va incentivar l’astúcia
de Gustavo que va traure-la ràpi-
dament i va propiciar un contra-
atac plàcit (la defensa de l’Ascó
no va rearmar-se) que Miguel, el
pichichi, va concertar amb l’1-2.
L’Ascó, ja abocat al descans, no
ha estat massa d’acord amb di-
versos arbitratges en aquesta

temporada. Diumenge va haver-
hi quelcom més. Segons el tèc-
nic asconenc, Mauro Ravnic:
«l’àrbitre no m’ha agradat, la ve-
ritat. Ha tingut un criteri desi-
gual». Mauro va sentenciar dient
que «és dificil que sigui impar-
cial si és amic i surt de copes
amb un jugador de l’Ampos-

Portes obertes per a un «partit crucial»

L’Amposta va guanyar a
Ascó (1-2) i, d’aquesta
forma, va fer un pas en-
davant en el camí per la
permanència. Es el se-
gon triomf seguit. Diu-
menge vinent, una altra
final per fugir de la zo-
na compromesa i que
ho potser per possibles
compensacions. L’Am-
posta rebrà un històric,
el Terrassa.

AMPOSTA-TERRASSA, DIUMENGE 17 HORES

L’Amposta, que ha guanyat els darrers sis punts, necessita un altre triomf 

M.V.

La Rapitenca guanyava 0-3
al minut 60, al camp de la
Iberiana, amb els gols de Gi-
labert (espectacular), de Pa-
ra i de Sergi Grau. Però un
penal dubtós va posar dins
de la confrontació a la Iberia-
na que, a còpia d’empenta,
va acabar remuntant (4-3).

Què li passa a la Rapiten-
ca? La veritat és que sembla
que té un malefici en el que
portem d’any. I no es veu la
solució. O com poder tren-

car-lo. El que va passar al
camp de la Iberiana té uns
paràmetres que en el fons
són similars al d’altres des-
plaçaments. A l’anterior, per
exemple.

I diumenge vinent l’equip
torna a jugar casa amb el
respecte que fa no haver
puntuat en els darrers cinc
partits davant de la seua afi-
ció en els que no ha marcat
cap gol.

A més, planeja en l’am-

bient el contingut d’un mani-
fest de la directiva en el que
informa que una persona va
comentar que la Rapitenca

no hipotequès el futur reno-
vant jugadors perquè la tem-
porada vinent hi haurà canvi
de junta i cap dels que estan
a la plantilla actual seguirà.

Una situació que tampoc
ha de servir de justificació a
la crisi de resultats, però
que, si és així, no ajuda. No
obstant, no potser una excu-
sa perquè els rumors ja fa
temps que existeixen. Però
encara s’han de convertir en
realitat. I, fins llavors, els que
hi són dins del club han de
lluitar en la mateixa direcció.
De totes formes, un entorn
enrarit pot arribar a ser un
exponent de l’estat actual. En

qualsevol cas, l’important, a
hores d’ara, és que l’equip es
recuperi i que davant el Vilas-
sar, diumenge a les 12 ho-
res, pugui oferir un resultat
positiu a l’afició. Si no, el final
de lliga potser un malson.

D’altra banda, hem d’infor-
mar que el tècnic Santi Palan-
ca haurà de passar pel quirò-
fan per una intervenció i que
no podrà estar, per aquest
motiu, amb l’equip en les da-
rreres jornades del campio-
nat. Serà Oscar Rojals, se-
gons entrenador, qui dirigirà
l’equip en aquell instant, amb
el suport d’un tècnic del fut-
bol base. 

Per orgull rapitenc
La Rapitenca torna a jugar a casa, on ha perdut els darrers cinc partits

PRIMERA CATALANA

El Tortosa va guanyar el
Poble Sec (2-0) i va aconse-
guir el segon triomf consecu-
tiu. Ha sortit de la zona de
descens però encara li
queda molt per fer. A més de
la victòria, van haver diver-
ses lectures positives en la
jornada. El Tortosa no va
rebre cap gol (segona jorna-
da seguida) i, a més, va
saber decidir un partit impor-
tant. I Marc Baiges va tornar
a jugar i va marcar el 2-0
(95’) després de set mesos
de baixa per lesió.  Emotiu

final del partit, per tot. Borrull
havia fet l’1-0 al primer
temps.
Diumenge (16.30 h) el jove
equip roigiblanc visita el Vic,
segon classificat, «cada par-
tit que ens queda és una
final. I diumenge és una més.
Hem d’aprofitar l’embranzida
que portem i intentar mante-
nir-la i, d’aquesta forma,
poder puntuar. Sabem que
no serà fàcil però ens juguem
molt en cada jornada i lluita-
rem per aconseguir-ho», deia
el tècnic Carlos Blanch.

Cristian és dubte. Finalment
informarem que el porter
Alfonso Povill va rebre un
reconeixement per haver

jugat el partit número 100 i
que el CD Tortosa dóna
suport a la 4a. Marató de
Donació de Sang.

El Tortosa visita el Vic
«Tots els partits que queden són finals per nosaltres»

PRIMERA CATALANA

Mauro Ravnic, tècnic de l’Ascó, després del derbi de diumenge, a Ascó.
VTA

El porter Povill va rebre un reconeixement pels 100 partits amb el Tortosa.

L’objectiu de l’ascens queda

ja molt distant i fins i tot la

quarta plaça. Ara, es tracta

de millorar la classificació

Ni la quarta plaça

Entrada gratuïta per veure
el partit de l’Amposta i

perquè l’afició doni
suport a l’equip

Portes obertes

Ravnic va dir que l’àrbitre
no li havia agradat

assegurant que «és amic i
surt de copes amb un

jugador de l’Amposta».

Derbi Ascó-Amposta

Ja fa uns anys que vinc
dient que s’ha de tenir mol-
ta cura amb els Foros i
amb les intoxicacions o uti-
litzacions que amb un inte-
rés concret se’n pot fer d’a-
quests o, fins i tot, dels
mitjans de comunicació. 

Respecto totalment la
gent que es manifesta en
un Foro. Però cal tenir cura
de les intencions. Si en té o
no. I més quan es fan sen-
se identificar-se. Per tant,
es pot establir una guerra
piscològica de la que pot
sortir beneficiat qui la utilitzi
i també si algú en fa cas.

D’altra banda, els mitjans
de comunicació estem per
informar. I cadascú és lliure
de dir el que cregui sota la
seua responsabilitat. Però
els mitjans hem d’anar amb
els ulls ben oberts quan pot
haver-hi algú que ens vulgui
utilitzar.

Aquí és quan dono la
meua opinió i quan comen-
to, ho he fet en altres oca-
sions, que s’ha de saber in-
terpretar el missatge.
Com, quan i qui ho diu. 

I tot això ho explico per-
què, en els anys que porto,
sé que finalment qui acaba
pagant els plats trencats és
la premsa. Ah! Quan inte-
ressa perquè s’ha de de-
nunciar alguna qüestió en
concret, «la premsa teniu
molt a dir i haurieu de par-
lar-ne». Però, atenció!, quan
el tema afecta a la inversa,
llavors la premsa és sensa-
cionalista... 

Què cadascú mesuri els
seus actes i, a la vegada,
que després no sigui es-
clau de les seues paraules
i busqui a la premsa com a
culpable. 

Els missatges

L’opinió de Michel

Tortosa vol ser una de
les ciutats que pugui aco-
llir una seu de la fase final
del Campionat Estatal juve-
nil d’aquesta temporada.
Per aquest motiu, dilluns
va haver-hi una visita a les
instal.lacions per tal de po-
der efectuar un informe
per si les esmentades ins-
tal.lacions reuneixen les
condicions necessàries

per a poder ser l’escenari
d’un esdeveniment com
aquest.

En qualsevol cas, el fet
que Tortosa pugui ser una
seu d’aquesta fase final,
significaria una molt bona
noticia pel futbol ebrenc
perquè es podrien veure
partits de primer nivell d’a-
questa categoria a nivell
estatal. Caldrà esperar els
informes. 

Campionat d’Espanya juvenil
Tortosa vol ser una seu de la fase final

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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L’Ulldecona va vendre cara la derrota contra el líder el Camp
Clar (2-3). Els ulldeconencs, alliberats, van estar durant diverses
fases del duel molt ben posats en el mateix. Però van pagar ca-
res les seues indecisions en moments en els no van estar tan po-
sats. I el Camp Clar va saber aprofitar-ho emportant-se els tres
punts, amb certa inquietud per la incertesa del resultat. I és que
si dura un poc més....del 0-3 es va passar al 2-3.

La Sénia, per la seua part, va fer el seu partit a Valls on no te-
nia res a perdre. Els vallencs van imposar-se amb certa comodi-
tat tot i que van estar espessos (3-0), també perquè la Sénia va
saber jugar ben col.locat amb gent per darrera de la pilota.

La Sénia, com l’Ulldecona, ja lluny de la permanència, jugarà
demà al seu camp contra el Jesús i Maria. 

L’Ulldecona i la Sénia, ja abocats al
descens, comprometen els dos primers

PRIMERA REGIONAL

La temporada és complicada per una serie d’equips de les
nostres terres, a la Primera regional. I que han tingut els ma-
teixos paràmetres. Havien d’iniciar nous projectes i, en alguns
casos, com la Sénia i l’Aldeana, amb canvis obligats a les di-
rectives i amb limitació pressupostària. Llavors, les apostes
han estat clares. I els bons resultats necessiten paciència i sa-
ber assumir on s’està i on es pot arribar. I el que cal fer és
confiar amb el que s’ha creat. I si bé la temporada serà nega-
tiva, a curt termini, amb un descens per diversos equips
ebrencs, potser els resultats arribaran en un futur si es man-
té la idea. Segona victòria de l’Aldeana, amb gols de Lamin i
d’Elies. Fou contra el Torredembarra (2-1). Un premi, que fou
celebrat perquè reconeix el treball de voler millorar.

Segona victòria de l’Aldeana que
segueix assolint el repte plantejat

PRIMERA REGIONAL

Una acció del derbi de dissabte, entre el Roquetenc i el R.Bítem.

CANAL TE

L’Alcanar va golejar al camp del
Calafell (0-4). Punt i seguit a la
seua ratxa de resultats, ja són
setze jornades sense perdre.
Gairebé una volta. I és que l’e-
quip de Chiqui no perd des del
partit de Valls, de la primera. 

I a Calafell, Moncho, Oscar
(2) i Adrià van reflectir la supe-
rioritat d’un equip que s’enfron-

tava, un altre cop, a un vell co-
negut, José F. Mora, tècnic ac-
tual del Calafell. Un equip que
està carregat de confiança (on-
ze victòries i cinc empats) i que
segueix sense limit. Es tercer i
no afluixa. Punt i seguit a una
història ben redactada, amb un
estil definit, i marcada per la
identificació.

I diumenge arriba el partit de
la il.lusió, contra el Valls. La di-
rectiva canareua ha tornat a te-
nir imaginació per fer un cartell.
En aquest cas per motivar i es-
calfar l’ambient. Els esparters
apareixen a la Fanecada davant
del gran duel. El partit ja té al.li-
cients per tota aquella incidèn-
cia de la targeta llevada a un ju-

gador vallenc, de l’anada, sen-
se saber encara perquè. La Fa-
necada viurà un partit apassio-
nants, com els de sempre. I
l’emoció de l’ascens pot estar
en joc. I l’Alcanar pot engrandir
la seua llegenda. Els clubs de la
comarca estan invitats per veu-
re el gran duel.

Alcanar-Valls, el partit 
de l’any a la Fanecada

Els locals, que són tercers i que no perden des de l’anada a Valls, reben el segon 

CRIDA A L’AFICIÓ AMB UN CARTELL ESPECIAL PER L’OCASIÓ

El derbi ebrenc de la Preferent,
entre el Roquetenc i el Remolins-
Bítem, va acabar amb empat (1-
1). Un empat que sobre tot no
satisfà a la UE Remolins-Bítem,
equip que s’hi jugava més per po-
der mantenir opcions d’ascens.
Unes opcions que cada cop són
més complicades i és que no ha
pogut trobar el punt d’inflexió en

el moment decisiu de la tempora-
da. 
I això que el derbi va començar-
lo bé. Va dur la iniciativa i va
avançar-se amb un gran gol de
Sergio Ruiz, amb un tret amb l’es-
querra des de fora de l’àrea.
Però arran de dues faltes a la
frontal, a la segona, amb fortuna
amb el rebot, els locals van em-

patar, a través d’un Salva
afiançat amb la nova experièn-
cia. El partit va igualar-se. El R.Bí-
tem, ja a la represa, va ser qui
més va intentar-ho però el Roque-
tenc, amb coratge i actitud, va
saber defensar-se. L’estat del
camp no afavoria el joc. El Bítem
va intentar ser més directe i va
gaudir d’un parell d’arribades

amb possibilitats, amb una acció
anulada a Ruibal, protestada. El
joc fou travat i l’empat final defini-
tiu. Ara el Bítem s’ho juga tot diu-
menge contra el Júpiter (17h).
Aquesta potser la darrera opció,
pendent de la represa amb el To-
rreforta. Pel Roquetenc, la nota
positiva fou el retorn de Brigi. I el
debut de Pau, porter del B.   

El derbi ebrenc de la Preferent acaba amb
un empat i amb poca història

El Remolins-Bítem se la jugarà diumenge contra el Júpiter: potser el darrer cartuxt d’ascens

PREFERENT

El gran partit, pel que
s’ha fet una singular

crida a l’afició, es
disputarà diumenge a les

19 h. Jornada de
portes obertes

Portes obertes

El Gandesa va recuperar-se del cop rebut contra l’Aldeana en la
jornada anterior i va guanyar (0-2) al camp d’un Cambrils que, una
setmana més, va tornar a ser irregular. La plantilla cambrilenca,
quan té baixes, ho nota i és que potser està un xic descompen-
sada, amb jugadors veterans que tenen ratxes i que, segons
aquestes, l’equip s’imposa i té opcions o, al contrari, no entra en
el partit i és fràgil. De totes formes, cal destacar el duel del Gan-
desa: “ens adaptem molt millor als partits fora de casa, quan hem
de cedir la iniciativa al rival. Llavors ens domina i nosaltres, ben
tancats, busquem aprofitar alguna de les opcions que creem”,
deien des de Gandesa. L’equip de la capital de la Terra Alta va fer
un pas endavant per evitar el descens. Li’n queden molts més per
fer. Està prop de fitxar a Toni Calafat, que torna. Un bon reforç. 

El Gandesa té previst incorporar a Toni
Calafat, davanter que estava al Tortosa

A PUNT DE FITXAR

El portal icompeticion facilita moltes dades estadístiques dels
nostres equips. És molt seguit per aficionats de la provincia. I
per directius, tècnics i jugadors. Diumenge vinent presentarà
una altra novetat. El partit de la jornada entre l’Alcanar i el Valls,
a l’esmentat portal, tindrà informació cada quinze minuts del
que estigui succeint sobre el terreny de joc.

Serà la primera experiència.
I serà amb un partit que, a
més, comença a les 19 hores
i que, d’aquesta forma, serà
seguit on line per aficionats de to-
ta la demarcació. Un altre pas en-
davant.

El portal icompeticion donarà
informació del partit Alcanar-Valls

CADA QUINZE MINUTS

El Jesús i Maria va guanyar al camp de l’Ampolla (1-2) i, d’aques-
ta forma, es recupera després de la derrota de la jornada anterior.
Joan Esmel va avançar els roigiblancs a la primera meitat però
l’Ampolla, que va saber reaccionar, va tenir la seua gran oportuni-
tat amb un penal que no va transformar. Va ser poc abans del des-
cans. Aquest fet va passar factura al conjunt de Cotaina que ani-
micament va notar-ho a la represa. I el Jesús i Maria, en canvi, va
fer-se fort. I amb una bona jugada col.lectiva, culminada per Gei-
ra, de forma magistral, els de l’Aube van fer el 0-2. L’Ampolla va
marcar en els darrers minuts però no va poder empatar. La derro-
ta complica la seua situació, en zona de descens. I ahir nova de-
rrota, en aquest cas al camp del líder Camp Clar, en partit de re-
cuperació. Es va millorar però l’efectivitat local va decidir.

El Jesús i Maria es recupera i
complica la situació de l’Ampolla

AHIR, CAMP CLAR-AMPOLLA (2-0)

El Cata va sumar un empat meritori en la seua visita al camp del
Salou (1-1). Els de la Santa Creu afrontaven el partit amb baixes sig-
nificatives però van saber refer-se i van anar de menys a més, re-
accionant al gol i l’empenta dels salouencs que van fer mal en els
primers minuts. Però el Catalònia va oferir el seu talant d’equip pe-
rillós en les sortides, d’equip que ha estat dels que més ha sumat
com a visitant. L’equip s’adapta bé als partits lluny de casa, ben ar-
mat en defensa i buscant la seua ocasió. Albert, incisiu, va aprofi-
tar-la i va assolir l’empat. A la represa, el partit va estar més obert,
dins de la igualtat que va mantenir. Però sense novetats al marca-
dor. L’empat final és meritori i alimenta les opcions dels jesusencs
de poder acabar entre els cins primers. Un objectiu que pot acon-
seguir-se. L’equip demostra estar unit per intentar assolir-lo.

El Catalònia millora la seua imatge 
al camp del Salou (1-1)

PRIMERA REGIONAL

Una altra novetat on
line, per un portal molt

visitat pels aficionats

icompeticion
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El Sant Jaume ja és virtualment equip de Tercera catalana des-
prés d’assolir una nova victòria i de que ahir va mantenir l’1-0, en
els minuts que mancaven contra l’Atlas. El Tivenys, en canvi, va
cedir una derrota a Galera, en un partit competit, amb jugades
polèmiques i en el que els de Bernat van refermar el seu objec-
tiu de lluitar per acabar el més amunt que sigue possible. Ja fa
dues jornades van empatar contra el Catalònia i, diumenge, van
imposar-se al segon. Per tant, bons resultats que animen a la
Galera a seguir lluitant en la recta final de la lliga. Per la seua part,
el Godall va obtenir una victòria meritòria que l’ajuda a recuperar-
se i a no veure perillar la tercera plaça que ocupa actualment. La
quarta segueix oberta, si bé el Benissanet s’apuntala en la matei-
xa. Però els filials continuen al darrera, a l’espera. 

El Godall es recupera mentre que la
cinquena plaça continua oberta

SANT JAUME-ATLAS ACABA 1-0

El Santa Bàrbara va remuntar i va imposar-se el Roquetenc (6-2). La
victòria li permet pujar fins la quarta plaça, una posició més d’acord
amb les seues possibilitats. Ha costat perquè es va haver d’adaptar
un equip nou i potser, per moments, també ha faltat més autocon-
fiança. Però en la fase en què no es pot fallar, el Santa no ho ha fet.
Són 13 punts dels darrers 15. Un altre equip que referma la seua mi-
llora és el Perelló que va vèncer a Alcanar (2-4). Els locals, en el par-
tit clau, veuen frenat el seu intent de sortir del descens. El Perelló,
amb sis victòries seguides, ja s’hi allunya. Per últim, el Vilalba es va
quedar en nou al primer temps a Móra la Nova (18’). A l’inici del se-
gon va rebre tres gols. Va refer-se amb el 3-2 i, segons els vilalbins
«vam acabar amb vuit i l’àrbitre no ens va xiular dos penals a favor.
Fou lamentable la seua actuació i no sabem com es pot xiular així».

El Santa Bàrbara, que puja fins la quarta plaça, i
el Perelló refermen la ratxa 

MALESTAR A VILALBA PER L’ARBITRATGE A MORA NOVA

El Benifallet, amb gol de Moha, va guanyar l’Amposta en un duel
a cara o creu en la lluita per la permanència (1-0). Es va notar que
tots dos equips volien guanyar i que el partit era trascendental. El
Camarles, per la seua part, amb tres gols d’Andreu i un de Roi, va
obtenir un triomf valuós contra el cuer. I també alimenta la seua
permanència, amb un partit menys. A hores d’ara la 12ena, la
13ena. i la 14ena. plaça és de descens per compensació. I pot
arribar a ser-ho també l’11ena. Per tant, molt cara està la per-
manència. El Batea, en l’exili ja definitiu a Maella, va vèncer el Flix
(3-1) en un duel amb doble valor de punts. Però tot i les dues victò-
ries seguides, els de Landa, que s’enfrontava a l’equip de la seua
localitat, segueixen compromesos per les esmentades compen-
sacions. Queda molt per resoldre. 

Pas endavant del Camarles, el Batea i el
Benifallet per fugir del descens

SEGONA REGIONAL

El Deltebre ja ha demostrat durant la temporada que és capaç de
tot. Ha organitzat un projecte a còpia de jugadors compromesos i
amb qualitat suficient per estar un dels equips capdavanters de la
lliga. No obstant, no ha pogut mantenir una regularitat definida i per
això no ha pogut lluitar per les dues primeres places. També, en-
guany, ha estat complicat fer-ho per la ratxa dels dos primers. Difi-
cil de seguir. Els de Mario van estar ben posats a Corbera i van aca-
bar guanyant (1-2). Tot i no fer un dels seus millors partits, en
aquest sí que van ser efectius en les ocasions que van crear, una
circumstància que no ha succeit en moltes de les jornades disputa-
des. Ara, amb moral, el Deltebre voldrà sorpendre diumenge el Pi-
nell. Potser jutge de la lliga perquè també ha de rebre l’Olímpic. 

El Deltebre és el primer equip que 
guanya al camp del Corbera

SEGONA REGIONAL

El líder l’Olímpic ha vist com ha perdut l’avantatge privilegiat que dis-
posava a l’inici de la segona volta el campionat. I és que fora de ca-
sa ha sofert diverses ensopegades i el Pinell, segon classificat, con-
tinua sense perdonar. L’exigència de ser el líder i que, tot i que encara
amb avantatge, és l’equip que sembla que està dubtant, està com-
portant incertesa i emoció al final de la lliga. Els de Narcís van saber
reaccionar quan pitjor ho tenien i van empatar al camp d’un Horta que
s’havia avançat en el marcador amb el 2-1. Certa «polèmica» perquè
el gol va arribar en un temps afegit que cadascú va veure a la seua
manera. Però el coratge i l’orgull dels morencs els va possibilitar un
empat que, tal com apreta el Pinell, és un tresor. Els de Móra ja s’ha-
vien el resultat d’El Pinell i això va poder ser una pressió afegida.

El líder l’Olímpic salva un punt «amb
polèmica» en la seua visita a Horta 

SEGONA REGIONAL

El Pinell va guanyar al camp
de l’Ametlla (0-2). Era una
altra prova a la seua ratxa
màgica. I va superar-la amb la
naturalitat d’un equip que viu
uns moments de somni. Es el
dream team pinellà. Un equip
que té l’autoestima pels
núvols i que juga amb una
confiança extrema. 
L’Ametlla, d’entrada, va inten-
tar dur el domini de la pilota, i
va fer-ho bé, però amb transi-
cions finals lentes. Per aquest
motiu, el Pinell estava como-

de darrera de l’esfèric, espe-
rant la seua oportunitat. El
cert és que aquesta va arri-
bar, amb una pilota que va
recuperar Toni i que ell
mateix, amb qualitat física i
tècnica, va aprofitar per mar-
car el 0-1. Un gran jugador
que també es multiplica per la
confiança actual. 
L’Ametlla va seguir igual i va
gaudir de les seues arribades
amb un fora de joc dubtós i
un possble penal protestat. 
A la represa, la dinàmica va

ser la mateixa, si bé la inicia-
tiva del joc ja va estar més
repartida. El partit es va obrir
i el Pinell podia contraatacar. 
I el 0-2 va arribar. A més de
que els jugadors del Pinell fan
pinya. A més de que tenen
confiança, de que estan
units... tenen qualitat.
Amadeu va rebre una pilota i
amb maestria la va posar al
cap de Guiu que, amb una
inverosimil rematada, va fer
el 0-2. 
L’Ametlla va reaccionar i va

gaudir de nombroses possibi-
litats (el Pinell al contraatac
també va gaudir de la seua).
Però el porter Ferran,
immens, i la defensa liderada
per Pachan i Ramon van fer la
resta. 46 punts de 48. Un
rècord. 
I l’Olímpic va empatar. El
Pinell ja només està a quatre
punts del líder. Pot fer més
història. 

Pinell 46 punts de 48: a 4 del líder
Els de Lizaso van vèncer al camp de l’Ametlla (0-2)

SEGONA REGIONAL. ES SEGON

L’Ametlla, tercer, no va
poder amb l’efectivitat

d’un Pinell que va
tornar a demostrar que

és un equip ben
compensat.

A la Cala

Des d’aquesta temporada,
cada setmana, al programa
d’esports de Canal TE, ofe-
rim una secció amb imatges
retrospectives que serveixen
per recordar actius dels nos-
tre futbol d’anys enrera. Les
d’aquesta setmana potser
han estat les més emotives
de les que hem fet fins ara. 
Vam recordar el darrer partit
de la temporada 86/87 entre

l’Ametlla i el Batea (2-0). Els
de la Cala s’hi jugaven l’as-
censa Primera, amb la Cava
(que també acabaria pujant).
Fran Samarra i Juanjo
Balfegó, tècnic i un dels joves
jugadors d’aquella històrica
plantilla  calera, van recordar-
ho en un programa que va
generar emocions a l’Ametlla
i també a Batea on va ser
molt seguit. 

Canal TE genera emoció 
Va ser en la secció “històries del nostre futbol”

IMATGES DE FA 24 ANYS DEL PARTIT AMETLLA-BATEA

Espectacular el ritme de l’Alcanar. 16 jor-
nades imbatut, el millor equip de la sego-
na volta amb 32 gols a favor, 12 en con-
tra i des del mes de novembre que no
perd i justament fou al camp del Valls, el
seu proper rival.
El diumenge es juga més que un partit
Alcanar-Valls. La temporada passada, els
vallencs van perdre per 4-1 i jugava
Cazorla. El Valls s’hi juga en aquest partit
l’ascens. Si perd se li posaria complicat el ser campió i l’Alcanar
matemáticament encara hi tindria possibilitats sempre que el
Camp Clar ensopegui en més d’un partit. La directiva de l’Alcanar
ha estat valenta, atrevida, amb el cartell de promoció del duel
Alcanar-Valls, amb la frase “en su feudo jugaron con el sentimien-
to de nuestro pueblo para quitarnos 3 puntos. Ha llegado la hora
de recuperar el orgullo“. Un cartell on es mostra l’equip de
l’Alcanar com a gladiadors. Sense dubte, que el màrqueting per-
què la gent acudeixi al camp té enginy i és brillant. No tot és
veure un Barça-Madrid, que els camps de la nostra regional s’om-
plen és important i necessari. Si així s’aconsegueix l’objectiu,
doncs una meravella. Recordem que en el partit de la primera
volta, amb el Valls va jugar un jugador que havia estat expulsat
en la jornada anterior, amb dues targetes, a la Sénia. Però van
perdonar-li una. L’Alcanar va presentar un recurs i fou desestimat
i és per això el cartell d’aquest partit i, segons arriben rumors,
pot haver-hi una persona que influeix i que pot tenir afinitat amb
el club vallenc. Però només són rumors i no hi ha proves.
L’Alcanar és un dels equips més regulars d’aquestes terres a la
Primera regional. La temporada passada va acabar tercer i
enguany tenia com a objectiu estar entre els cinc primers i ja ho
ha aconseguit. Amb un bloc de jugadors de casa i solament cinc
jugadors d’altres localitats, té el tercer màxim golejador, Oscar,
amb 24 gols i un bloc que porta anys jugant: Genís, Jan, Sisco,
Santi, Rodri, Paulo, Castro, Pau, Saul... amb un projecte sòlid
d’una directiva i un president joves (un dels que més del futbol
estatal i que, a més, és un dels porters del filial), el club té el
suport d’una fidel massa social formada per 250 socis i un bon
sentit comú en disposar d’un entrenador, també de casa, que ja
compleix la seua tercera temporada. Es Txiqui Estellé. Un
Alcanar que va tenir una primera volta amb un aprovat just degut
a que a la pretemporada no va poder entrenar al seu camp per
la instal.lació de la gespa artificial. I fins que els jugadors no van
adaptar-s’hi van passar diverses jornades. A més, amb un
Alberto poc inspirat però que fou honrat i que va demanar la
baixa per motius personals i va marxar a El Catllar. El diumenge
vinent, aquest gran partit Alcanar-Valls comportarà un estadi ple
de gom a gom. L’entrada és gratuïta pels aficionats i, amb un
cartell un xic injuriós, segur que compotarà un ambient històric
a la Fanecada, amb un horari que també ho permet (19 h), per-
què puguin desplaçar-se seguidors d’altres clubs. La temporada
passada, el millor equip de l’Ebre, juntament amb el Remolins-
Bítem, fou l’Alcanar. En aquesta, amb permís d’un emergent
Jesús i Maria, ho serà un altre cop. Aquest equips i aquests juga-
dors són uns gladiadors. I si ens referim al seu nom, gladiador
és qui batallava amb un altre o amb una bestia en els joc públics
de l’antiga Roma. La bestia diumenge serà el Valls que té un gran
equip amb jugadors de 3a. divisió com els Lucha o Cazorla i un
gran mister com Isaac. El Valls jugarà a pressió. Solament li ser-
veix la victòria. L’Alcanar té a favor el factor camp i la seua tra-
jectòria. Un gran partit. Guanyarà l’Alcanar 2-1. Primer marcarà
el Valls. El gol del triomf el farà Oscar, amb un penal dubtós.
L’àrbitre el xiularà enmig d’un ambient propi d’un gran duel.

Els gladiadors de l’Alcanar
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Una imatge d’aquell partit del maig del 87 entre l’Ametlla i el Batea.
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Amposta-Móra la Nova(17 h)
Roquetenc-Camarles (16.30 h)

diumenge
Pinell-Deltebre (17 h)
Vilalba-Ametlla (17 h)

Olímpioc-Benifallet (17 h)
Masdenverge-Horta (17 h)
Perelló-S. Bàrbara (17 h)

Flix-Alcanar (17 h)
Batea-Corbera (17 h) a Maella.

RESULTATS
27a jornada Segona regional

Ametlla-Pinell 0-2

Mora Nova-Vilalba 3-2

Alcanar-Perelló 2-4

Benifallet-Amposta 1-0

Camarles-Masdenverge 4-2

Corbera-Deltebre 1-2

Horta-Olimpic 2-2

S. Bàrbara-Roquetenc 6-3

Batea-Flix 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 27 70 26 65

2. Pinell 27 69 24 61

3. Ametlla 27 50 31 49

4. S. Bàrbara 27 62 43 47

5. Corbera 27 49 49 47

6. Móra la Nova 27 50 37 46

7. Vilalba 27 45 36 46

8. Deltebre 27 41 28 45

9. Perelló 27 60 45 43

10. Horta 27 49 35 41

11. Camarles 26 50 43 40

12. Batea 27 41 50 38

13. Amposta 27 30 43 26

14. Benifallet 27 33 62 22

15. Alcanar 27 26 53 18

16. Roquetenc 26 29 74 17

17. Flix 26 21 53 14

18. Masdenverge 27 21 64 10

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Campredó-Tivissa (17 h)
Catalònia-Arnes (17 h)

Tivenys-Rem. Bítem (17 h)
Diumenge

Ginestar-J. i Maria (17 h)
Torre Espanyol-Sant Jaume (17 h)

Aldeana-Godall (17 h)
Benissanet-Atlas (17 h)
Rasquera-la Cava (17 h)

Ulldecona-la Galera (17 h)

RESULTATS
27a jornada Tercera regional

La Cava-Catalònia 0-4

R. Bítem-Rasquera 2-1

S. Jaume-Ginestar 4-0

Godall-Campredó 4-0

Arnes-Benissanet 1-2

Tivissa-Torre Espanyol 4-2

la Galera-Tivenys 1-0

Ulldecona-J. i Maria 4-0

Atlas-Aldeana 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 27 71 20 69

2. Tivenys 27 75 23 60

3. Godall 27 69 39 57

4. Benissanet 27 52 28 54

5. Catalònia 27 55 30 49

6. R. Bítem 27 49 35 49

7. Atlas 27 40 26 47

8. Ginestar 27 54 44 44

9. la Galera 27 56 52 43

10. Arnes 27 43 40 40

11. Ulldecona 27 66 49 35

12. Campredó 27 42 43 35

13. J. i Maria 27 35 71 23

14. Aldeana 27 29 69 21

15. Tivissa 27 36 72 19

16. la Cava 26 28 50 18

17. Rasquera 27 40 61 17

18. Torre Espanyol 27 12 100 5 

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

la Sénia-J. i Maria (16 h)
Cambrils U-Salou (18.15 h)

Torredem.-Cambrils (16.30 h)
C Clar-Aldeana (17 h)

diumenge
Alcanar-Valls (19 h)

Catalònia-Calafell (17 h)
Gandesa-Canonja (17 h)
Nàstic-Ulldecona (17 h)

la Cava-Ampolla (16.45 h)

RESULTATS

27a jornada, Prim. regional

Calafell-Alcanar 0-4

Canonja-Cambrils U 2-0

la Cava-Nàstic 3-1

Valls-la Sénia 3-0

Aldeana-Torrede. 2-1

Salou-Catalònia 1-1

Cambrils-Gandesa 0-2

Ulldecona-C. Clar 2-3

Ampolla-J. i Maria 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 27 56 29 62

2. Valls 27 58 23 58

3. Alcanar 27 56 33 52

4. Jesús i Maria 27 51 36 50

5. Canonja 27 39 25 46

6. Catalònia 27 55 37 44

7. Torredembarra 27 50 39 43

8. Cambrils 27 38 33 42

9. la Cava 27 45 42 42

10. Calafell 27 38 36 37

11. Gandesa 27 39 46 33

12. Salou 27 41 48 32

13. Cambrils U 27 35 39 29

14. Ampolla 27 32 45 28

15. Aldeana 27 30 72 22

16. la Sénia 27 20 42 20

17. Ulldecona 27 36 66 19

18. Nàstic 27 24 52 18

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
S. Ildefons-Mollerussa

R. Bítem-Júpiter (diu 17 h)

Alcarràs-Roquetenc (diss 17 h)

Vista Alegre-Torreforta

Morell-Pub Cases

Catllar-Cervera

Marianao-Reddis

Cerdanyola-Barceloneta

Viladecans-Organyà

RESULTATS

27a jornada, Reg. preferent

Organyà-Mollerussa 2-3

Júpiter-S. Ildefons 2-1

Roquetenc-R. Bítem 1-1

Torreforta-Alcarràs 2-2

P. Cases-V. Alegre 0-1

Cervera-Morell 1-1

Reddis-Catllar 2-0

Barceloneta-Marianao 2-1

Viladecans-Cerdanyola 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cerdanyola 27 49 28 53

2. V. Alegre 27 47 31 51

3. Reddis 27 47 35 44

4. Viladecans 27 36 25 44

5. Júpiter 27 38 29 44

6. Torreforta 26 50 33 42

7. Cervera 27 38 33 41

8. Alcarràs 27 32 27 41

9. Morell 27 36 27 41

10. P. Cases 27 35 30 38

11. R. Bítem 26 43 51 35

12. Mollerussa 27 30 45 33

13. Marianao 27 37 50 30

14. Organyà 27 32 48 30

15. S. Ildefons 27 30 45 29

16. Barceloneta 27 40 41 27

17. Roquetenc 27 28 40 24

18. Catllar 27 32 62 22

Regional preferent

Una acció del partit Ascó-Amposta, de diumenge passat.
VTA

Els
resultats

de la
jornada

L’Amposta, amb gols del
pichichi Miguel, va

emportar-se el derbi al
camp de l’Ascó (1-2),
fent un pas endavant.

Derbi
PRÒXIMA JORNADA  

Amposta-Terrassa (diu 17 h)
Balaguer-Premià
Vilanova-Pobla
Prat-Europa

Gavà-Espanyol
Masnou-Muntanyesa

Palamós-Castelldefels
Llagostera-Cornellà
Vilafranca-Manlleu

Reus-Ascó (diu 17 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 32 19 5 8 52 30 62
2. Pobla 32 15 9 8 42 29 54
3. Reus 32 14 11 7 46 24 53
5. Muntanyesa 32 15 8 9 32 30 53
5. Europa 32 15 8 9 47 33 53
6. Cornellà 32 15 6 11 52 33 51
7. Manlleu 32 12 15 5 47 33 51
8. Prat 32 12 12 8 44 35 48
9. Espanyol 32 13 7 12 48 31 46
10. Gavà 32 11 11 10 38 39 44
11.Vilafranca 32 12 8 12 40 42 44
12. Castelldefels 32 11 10 11 31 35 43
13. Terrassa 32 10 12 10 45 41 42
14. Amposta 32 11 5 16 38 56 38
15. Vilanova 32 7 13 12 33 42 34
16. Balaguer 32 8 10 14 35 51 34
17. Palamós 32 8 10 14 27 37 34
18. Masnou 32 8 9 15 39 51 33
19. Ascó 32 5 10 17 23 57 25
20. Premià 32 4 11 17 19 49 23

Tercera divisió RESULTATS
32a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Olesa

Ol. Can Fatjó-Igualada
S. Cristobal-Blanes

Guíxols-Sants
Vic-Tortosa (diu 16.30 h)

Poble Sec-Iberiana
Rapitenca-Vilassar (diu 12 h)

Olot-Peralada
Gramanet-Montcada

Rubí-Santfeliuenc

RESULTATS
30a jornada, Primera catalana

Igualada-S. Cristobal 1-2

Peralada-Gramenet 0-4

Olesa-Ol. Can Fatjó 0-1

Montcada-Rubí 1-2

Tortosa-Poble Sec 2-0

Iberiana-Rapitenca 4-3

Sants-Vic 1-1

Vilassar-Olot 1-3

Blanes-Guíxols 0-2

Santfeliuenc-Tàrrega 0-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olot 30 56 25 65

2. Vic 30 58 28 63

3. Tàrrega 30 62 30 58

4. Rubí 30 42 31 53

5. Vilassar 30 45 37 45

6. Rapitenca 30 58 41 43

7. Peralada 30 48 41 42

8. Igualada 30 48 45 42

9. Ol. Can Fatjó 30 41 44 42

10. Santfeliuenc 30 43 41 39

11. Guíxols 30 38 43 39

12. Iberiana 30 45 68 39

13. Olesa 30 38 39 38

14. S. Cristobal 30 37 44 38

15. Sants 30 36 42 36

16. Gramanet 30 40 56 36

17. Tortosa 30 39 44 34

18. Montcada 30 29 45 31

19. Blanes 30 38 49 30

20. Poble Sec 30 21 69 10
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L’Amposta Lagrama va
empatar en el darrer par-

tit de fase regular
a casa. Va fer-ho

contra el Móstoles (24-
24). 
El partit va ser igualat en
el primer acte quan van
haver-hi alternatives.
L’Amposta no va poder
avançar-se en el marca-
dor fins les darreres juga-
des, arribant al descans

amb el 13-10. A la repre-
sa, les visitants, que s’hi
jugaven molt en la lluita
per la permanència, van
jugar amb més agressivi-
tat i van remuntar. El par-
tit estava incert però en
els últims minuts
l’Amposta, malgrat la infe-
rioritat, va traure orgull i
va empatar, tenint la
darrera opció per a poder
fins i tot guanyar. Demà

dissabte, el CH Amposta
visita el líder, el Lleida. La
fase d’ascens està asse-
gurada però el resultat a
la pista lleidatan ja comp-
ta per a l’esmentada fase
d’ascens. Per tant, un
gran partit. Amposta: De
la Iglesia, Domingo (5),
Ungureanu (1), Ciurea (1),
Uliaque (2), Simón (5).
Galvez, Marquès (3),
Botica (3), Pàlmer (1),

L’Amposta visita demà
el líder, el Lleida

HANDBOL

El resultat és important perquè compta per a la fase

H Tortosa Hidrocanal, 23
C H S Esteve Sesrovires, 22

Partit de tràmit per a les tor-
tosines, que afrontaven la
darrera jornada de la com-
petició regular de Lliga
Catalana amb els deures
fets. 
Diferent plantejament el de
l’equip visitant, que es juga-
va la permanència en la
màxima categoria de l'hand-
bol femení.
Joc poc brillant però amb
molta rapidesa en les transi-
cions atac defensa, caracte-
ritzat per la contundent
defensa de les visitants. Les
locals no van cedir en cap

moment el control del partit
i del marcador, amb avan-
tatges de quatre o cinc gols
que només van veure
reduïts els darrers moments
del partit, provocat per la
relaxació d'un Tortosa que
veia complides les expecta-
tives.
Partit desdibuixat per una
actuació arbitral que no va
estar a l'altura de la catego-
ria.
Alineació: Rebeca Troncho,
a la porteria, Núria Albacar,
Paula Alcaide, Mireia
Andreu,  Jenifer Cornejo,
Anna Fernández,  Aida
Rieres,  Judith Toro, Noel
Uriarte,  Maria Valldepérez,
Sílvia Zamora.

Partit de tràmit
HANDBOL TORTOSA. JUGARÂ LA FASE FINAL

El Bàsquet Cantaires va guanyar (53-35) el Tecla Sala i
consolida el liderat i amb autodependència per assegurar-
se aquesta primera posició. El partit va estar totalment
controlat pels ebrencs que van saber decantar-lo i mante-
nir avantatges. No obstant, l’excessiva aplicació dels visi-
tants va comportar un joc bastant travat i amb poques
possibilitats de tenir el ritme que els tortosins acostumen
a imprimir. La necessita de guanyar també es va poder
acusar. En el darrer quart va ser quan els de Jordi Adell
van posar la directa i, amb uns retocs efectius, van dispa-
rar-se en el marcador, sentenciant el partit. Demà, a
Cambrils, una victòria faria que el Cantaires sigui primer de
grup. Endavant nois! S’ha de buscar la catorzena victòria
seguida.

El Bàsquet Cantaires, a una
victòria de l’ascens

Demà dissabte, al pavelló Firal de Remolins, tindrà lloc
la II Festa Millor Esportista de Tortosa 2010. 
L’acte servirà per fer un reconeixement a la trajectòria
dels esportistes de la ciutat durant l’any. 
I significa una autèntica festa de l’esport de la ciutat
per la concentració en el recinte d’una amplia repre-
sentació de les entitats, amb els propis esportistes.
L’esdeveniment es va recuperar després d’un anys i ha
estat molt ben valorat per la família esportiva de la
capital del Baix Ebre. 

Festa millor esportista de Tortosa

La Galera, tal com
vam anunciar la
setmana passa-
da, viurà una jor-
nada històrica diu-
menge al camp
d’El Terrer amb el
V Campionat de
Bitlles de
Catalunya en edat
escolar, en cate-
gories benjamí,
aleví i infantil. Ja
està tot a punt.

Bitlles a la Galera

El pavelló municipal d’Amposta va ser l’escenari el pas-
sat cap de setmana de la VII trobada d’escoles de
Bàsquet de la territorial tarragonina on es van citar un
bon nombre d’equips de diferents llocs de la provincia
en les categories mini, premini i escola.  
Es van disputar confrontacions d’una mitja hora de
duració i més d’un centenar de nens i nenes van poder
gaudir d’un jornada de bàsquet formatiu que va ser
força satisfatòria i en la que la finalitat va ser l’educació
esportiva i la convivència, un aspecte molt considerable
per als joves esportistes que ara comencen.
A més, amb aquesta mena de trobades, es potencia el
sentiment i l’afició, des de l’arrel, per l’esport de la cis-
tella a la nostra provincia. 

Trobada bàsquet escolar a Amposta
La IV Cursa Serra de les Fites, a la Pobla de Massaluca, va
concentrar 350 participants entre les modalitats de cursa i
marxa, amb 120 més que l’any passat. Tot un rècord.
La classificació absoluta (220 atletes) va estar liderada per
Javier Delgado (Spiridon Team), seguit per Roberto Sancho
(Matxacuca) i el roquetenc Albert Giné (UEC Tortosa). En la
categoria femenina, Olga Manko (UEC Anoia) va ser la prime-
ra classificada; Anna Belen (UEC Tortosa) fou la segona i
Cèlia Callarisa (Sudactiu), la tercera. 
La cursa de la Pobla, que va gaudir d’una excepcional orga-
nització amb la implicació d’un gran nombre de voluntaris,
destinarà una part del cost de les inscripcions al damnificats
per tsunami japonès. La localitat de la Terra Alta, com ja és
habitual en les curses, va viure una jornada festiva i amb
molta activitat.
La propera cita en el circuit de curses ebrenc tindrà lloc el
17 d’abril a la Sénia, amb la II Marató de la Fageda.

Cursa de les Fites, a la Pobla de Massaluca

Curses de Muntanya

Anna Aïda Martí, del Club
Natació Tortosa, va acabar
en la sisena posició (quarta
millor espanyola) en la
prova dels 50 metres papa-
llona en el campionat
d’Espanya Absolut de
Madrid, el cap de setmana
passat. I en aquesta matei-
xa modalitat, la seua com-
panya Maria Cotaina va ser
27ena.

Anna Aïda, sisena en el campionat
d’Espanya Absolut

Natació

El sènior masculí va des-
plaçar-se al camp del
Pintures Planell Igualada
Vic. El partit va ser bastant
igualat tot i que els roque-
tencs es desplaçaven amb
sis jugadors justos, i no
van poder fer front al con-
junt local i perdien el partit
per 3-0 amb parcials (25-
21, 25-19, 25-22). D’altra
banda, el juvenil es des-
plaçava a la Vall d'Hebron i
també perdia per 3-0 amb
parcials (25-19, 25-22, 25-
21). 
Una jornada més, l'alegria
del club roquetenc la va
donar el sènior femení que
rebia al Cunit, cuer. Com
era d'esperar, un partit
molt fàcil per a les de
Roquetes que guanyaven
per 3-0 amb parcials (25-
17, 25-11 i 25-16). 
Aquestes ja han acabat,
quedant quartes. Els pri-
mers quatre classificats
de cada grup (n’hi ha dos)
participen a una fase final
que es disputa en dues jor-
nades (17 d'abril i 1 de
maig), i que decideixen les
dues places d'ascens. Al
C.V. Roquetes li ha tocat la
primera jornada desplaçar-
se a Sant Pere Pescador
(Girona) i el segon des-
plaçament és a Granollers
on jugaran contra AE
Carles Vallbona "B". 
El juvenil rebrà el
F.C.Barcelona i el sènior
masculí el Guerin INEFC
Lleida, diumenge a les
10.30 i a les 12.15.

El sènior femení
jugarà la fase d’ascens

Club Volei Roquetes



DIVENDRES 8
D’ABRIL 

DE 201118

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
opinió

CRAC de la setmana
ACTUALITAT

EBRELIDERS. EBRENC DE L’ANY: JORDI PITARQUE

Ha arribat moment. Es la jor-
nada de cloenda de la sego-
na edició dels Ebreliders. Es
un dia màgic. Es el final a un
recorregut que ha donat
forma a uns  Premis ebrencs
originals que han tornat a
tenir una acceptació extraor-
dinària i que han creat un
gran expectació per la seua
popularitat. 
Serà una nit d’emocions.  De
moltes emocions, en cadas-
cuna de les categories. Però
la de l’Ebrenc de l’Any pujarà
el llistó. La peculiaretat
dels Premis Ebreliders són
que estan a l’abast del
poble. I aquest decideix. 
En aquesta ocasió va haver
una persona inregistrada als
Premis que es va decidir
incloure en la categoria
d’Ebrenc de l’Any a Jordi
Pitarque, jove jugador de
l’Ampolla, amb gran projec-
ció esportiva tal com havia
demostrat en els anys que,
malgrat ser molt jove, porta-
va jugant a Tercera divisió,
amb la Pobla, l’Amposta i el
Reus.
Pitarque, als 23 anys, ens va
deixar de 

forma sobtada a l’inici d’a-
questa temporada, al dia
següent d’haver jugat amb
el seu equip. Puerta (Sevilla)
o Jarque (Espanyol) havien
estat precedents que ja es
coneixien. Pitarque n’és una
altre. Una perdua irreparable
i molt dolorosa que va com-
mocionar el món de l’esport.
I, sobre tot, el poble de
l’Ampolla. Les mostres de
condolència i de suport van
ser majúscules.
Han passat els mesos i la
candidatura de Pitarque ha
estat la guanyadora com a
Ebrenc de l’Any per tots els
vots carregats de sentiment
que ha rebut.
Dani Pitarque, germà de
Jordi, sobre tota la situació
que representa el Premi,
comentava que «la veritat és
que és molt satisfactori.
Estem molt il.lusionats amb
el record i el reconeixement
que rebrà Jordi. Ens agrada-
ria que el pugués tenir ell en
persona però les cir-
cumstàncies són aquestes.
Estem molt agraits a tota la
gent que ha pensat i que ha
votat. Ha estat molt grati-

fiant i ens donen ànim». Dani
acabava agraint també «la
iniciativa d’uns Premis com
aquests que, en general,
són un al.licient a les nostres
terres pel seguiment i la par-
ticipació que comporten».
La familia de Jordi Pitarque
hi serà avui al Centre Civic
de Deltebre, on es viurà una
jornada de gran valor emo-
cional, amb tots els finalis-
tes i els guanyadors de les
respectives categories. Des
del Més Ebre i Canal TE, mit-
jans organitzadors, només
podem transmetre que
estem molt satisfets de que
aquesta iniciativa generi
tanta il.lusió. 
La Gala es podrà seguir pel
Canal TE, els dies poste-
riors. Serà una nit per gau-
dir. I en la que segur que tin-
drem complicitat directa des
del cel, amb gent que avui
serà recordada. Es el cas
també de Fermin Llambrich.
O d’Enrique Viñas, que ens
va deixar fa poques setma-
nes i que fou finalista l’any
passat. 
Il.lusió i emoció, això són els
Ebreliders.

La junta directiva del Reus Deportiu es va posar en contacte amb el Més Ebre
aquesta setmana per anunciar que la plantilla volia estar present en l’acte d’a-
questa nit al Centre Civic de Deltebre, en la gala Ebreliders en la que es farà
un reconeixement a Jordi Pitarque, Ebrenc de l’Any per les votacions efectua-
des en els darrers mesos. I avui està previst que estiguin per seguir l’acte en
directe demostrant el carinyo i l’amistat amb ‘Pita’.
Cal destacar aquesta presència dels jugadors reusencs i també del cos tèc-
nic així com de directius i el president. Un valor afegit per als grans moments
que s’han de viure en la Gala d’aquesta nit amb motius de la segona edició
dels nostres Premis. 

foto:Patrícia Hernández/Més Reus

La plantilla del CF Reus Deportiu hi serà avui a
Deltebre, en la Gala dels Ebreliders 2010
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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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Saltejat de fruits de mar i patates fregides, els musclos són una molt bona font de proteïnes d'elevada qualitat i un dels
aliments més rics en ferro de fàcil absorció

400 g de mescla de
fruits de mar (mus-
clos, cloïsses, esco-
pinyes…)

3 patates formoses
2 grans d’all
1 tomàquet tal lat a

daus petits
2 caienes o bitxos
unes grapat de fulles

de julivert fresc picat
Oli de girasol per

fregir

Pelar i tal lar les pata-
tes en cubs petits. Dei -
xar- los en aigua freda
per a que perdin el midó.
Rentar bé els mariscs eli-
minant la sorra i els fila-
ments (dels musclos) que

puguin tenir, esbandir-los
diverses vegades. En una
pael la grossa, posar-hi
un fil d’oli, els dos grans
d’alls aixafats amb la fu-
l la del ganivet, cuinar
una mica l’all fins que co-
menci a daurar-se, afegir
les dues caienes o bit -
xos, coure-les una mica i
abocar a la paella tota la
mescla de fruits del mar,
cuinar a foc alt uns mi-
nuts, afegir el tomàquet i
el jul iver t picat. Cuinar-
ho tot fins que sigui cuit.
Reservar amb els fruits
de mar dins la paella. En
una paella a part, fregir
els daus de patates, un
cop cuits deixar- los es-
córrer per a que perdin
l’oli. Treure el líquid de la
paella dels fruits de mar i
barrejar les patates fregi-
des, deixeu cuinar la
barreja una estoneta,
f ins que quedi tot ben
amalgamat. Servir imme-
diatament. El resultat és
sorprenent i els daus de
patata fregida, que ju-
guen a fet i amagar entre
les closques, semblen
haver anat de colònies a

un poblet de costa. Els
musclos originaris del
Delta de l 'Ebre són els
de l 'espècie Mitylus ga-
l loprovincial is, la més
adaptada a les aigües del
Mediterrani. Arriben a la
seva mida òptima cap al
juny o jul iol. Destaquen
per l 'exquisidesa de la
sevacarn, de consistèn-
cia dura. La seva zona
de cria se centra a la ba-
dia del Fangar, a l'Ampo-
lla, i al port natural dels
Alfacs, a Sant Carles de
la Ràpita. Els musclos
són un al iment
excel·lent. Són una molt
bona font de proteïnes
d'elevada qual itat i  un
dels aliments més rics en
ferro de fàci l  absorció.
Juntament amb el seu
baix contingut en grei -
xos, el converteixen en
un bon aliat en l'alimenta-
ció de les dones, que
són més propenses a les
anèmies i alhora que con-
trolar el seu pes amb una
alimentació sana i varia-
da. Bona font també de
vitamines i minerals com
el iode.

«Primentons i Tomates». Avui: Saltejat

El resultat és sorpre-
nent i els daus de
patata fregida, que
juguen a fet i ama-
gar entre les clos-
ques, semblen haver
anat de colònies a
un poblet de costa.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana. La cuina vermella
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

Aytés Meneses, Agustí Prim, 9  (L'Ametlla de Mar) 977490206/977490047

Franch Franch, Mª Teresa Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345   

Ulldemolins Reverter, Xavier  Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Xavier Ferre - Lluis Ferre       Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

25º 12°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Ambient assolellat en general amb només algunes nuvolades durant la tarda
a punts del Pirineu i Prepirineu que localment deixaran el cel entre poc i mig
ennuvolat en aquests sectors.
Al litoral nord es formaran alguns intervals de núvols baixos, sobretot al
principi i final del dia, que localment deixaran el cel molt ennuvolat. 

Precipitacions
No s'esperen precipitacions. 

Temperatures
Temperatures mínimes lleugerament més altes. Oscil·laran entre els 3 ºC i
8 ºC al Pirineu, entre els 6 ºC i 11 ºC al Prepirineu, depressió Central i pre-
litoral, i entre els 9 ºC i 14 ºC al litoral. Per la seva banda les temperatures
màximes també pujaran lleugerament i oscil·laran entre els 22 ºC i 27 ºC al
Pirineu i litoral, i entre els 25 ºC i 30 ºC a la resta del Principat. 

Visibilitat
Bona en general, amb la formació de bancs de boira i boirina matinals en
valls i fondalades de l'interior i probables al litoral nord. 

Vent
De matinada i fins a primera hora del dia predominarà el vent fluix i de
direcció variable a l'interior, i el terral al litoral. Al llarg del matí s'imposarà
el component sud arreu, que bufarà entre fluix i moderat al litoral i prelito-
ral, i fluix a la resta de l'interior del país. Al final del dia el vent afluixarà de
nou i quedarà fluix i de direcció variable en general.

Estat de la mar 

Costa Brava: 
Terral matinal i nocturn. La resta del dia s'imposarà el component sud,
sobretot de migjorn al nord del cap de Begur i sobretot de garbí a la resta
del sector. Tot i així hi haurà estones de component nord fluix al nord del
cap de Creus al principi i final del dia. Al matí el vent bufarà fluix però
durant la tarda serà moderat i fins i tot podrà bufar amb algun cop fort al
sud del cap de Begur.
Mar arrissada a marejol. 

Costa Central: 
Terral matinal i nocturn. La resta del dia s'imposarà el component sud,
sobretot garbí que serà entre fluix i moderat, si bé al nord del sector i
durant la tarda podrà bufar amb algun cop fort.
Mar arrissada a marejol. 

Costa Daurada: 
Terral matinal. La resta del dia s'imposarà el component sud entre fluix i
moderat, sobretot de migjorn i garbí.
Mar arrissada a marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d´amor no camines desorientat,
però potser encara no és el moment , espera
una mica més. Has de ser més conscient de la
importància  de tenir un bon estat de forma.

Taure
20/4 al 19/5

Si reflexiones  sobre les experiències  que estàs
vivint  dins de la teva vida sentimental veuràs que
tens motius per rectificar. Avui te sentiràs a gust
amb tu mateixa..

Bessons
20/5 al 21/6

La teva libido està pels núvols. Agafaràs
qualsevol camí que et dugui a l´aventura.
Respecte a la teva salut, oblida't dels men-
jars ràpids i precuinats . Evita l´especulació.

Cranc
22/6 al 21/7

És el moment que afrontis el futur amb nous pro-
jectes de parella. Respecte a la teva salut, si et
sents malament consulta-ho a un metge. No  ho
deixis per demà.

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Venus, Mercuri i Urà per la teva
casa vuit indica uns dies fantàstics per viure
la teva sexualitat i millorar molts aspectes de
la teva vida més íntima.  

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Venus, Urà i Mercuri per la teva
casa set reflecteix que prendràs   decisions que
afecten la teva vida sentimental. Has d´equili-
brar la teva vida amb més estones d`oci.

Balança
22/9 al 22/10

Vius un moment excel·lent per enamorar-te i per
transformar la teva vida. Respecte a la teva
salut , no et deixis dur per cap excés o aca-
baràs sentint certa intranquil·litat.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Dintre de la teva vida sentimental moltes
coses dependran del teus esforç personal.
Si deixes entrar les teves emocions sense
posar traves et sentiràs molt millor.  

Sagitari
21/11 al 21/12

En l´amor els teus horitzons personals ten-
deixen a expandir-se i tot el que té  a veure
amb les teves relacions travessa per una
etapa activa i dinàmica. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Venus, Urà i Mercuri transitant per la teva
casa  tres faciliten que coneguis algú interes-
sant. Et sentiràs  meravellosament i amb mol-
tes ganes de passar una bona estona. 

Aquari
20/1 al 18/2

Avui trobaràs la manera de relacionar-te amb el
sexe oposat duna forma oberta i distesa.
Tindràs una activitat mental massa activa ,una
miqueta precipitada .

Peixos
19/2 al 20/3

No discuteixis amb la teva parella, el bon humor
és millor vehicle per al teu benestar interior. Si
millores el teu estat físic la teva personalitat s'hi
veu reforçada. 

Televisió

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

www.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
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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

comercial@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

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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Sóc l'última, però com ja
sabeu "els últims seran els
primers al regne del
Senyor". La meva proposta
per avui és la següent. Molts
dels que ara estareu  fulle-
jant el Més Ebre o llegint
aquestes paraules, estareu
esperant a que vos portin
fins el vostre seient reservat
i vull que sapigueu que per
primer cop en la vida, esteu
a punt de saber el que pen-
sem, podreu llegir-nos la
ment. Ara en breu vos
asseureu, i començarà el
show, els presentadors i
convidats intentaran dissi-
mular el nerviosisme, evitant
qualsevol manifestació que
els pugui delatar. Sí! Es pot
tenir el cul pelat de fer pro-
grames, parlar amb perso-
nes o qualsevol altra activi-
tat relacionada amb els mit-
jans de comunicació. Però
sempre, sempre, t'invadeix
el nerviosisme. Aquest ner-
viosisme vos ha de fer sentir

orgullosos (això va tan per a
les persones que esteu a la
Gala com tots aquells
espectadors que ens seguiu
a través de Canal TE) per-
què és la conseqüència de
no voler decepcionar-vos.
Vosaltres sou el públic, però
en aquest cas no només heu
decidit qui guanya i qui no en
aquests premis, sinó que
vosaltres cada dia decidiu el
nostre èxit i el nostre fracàs
com a professionals (el
tema d'ineptituds personals

ja no és cosa vostra).  Ara
vull dirigir la meva mirada a
tots els participants, finalis-
tes i guanyadors, tots ells es
mereixen una gran ovació,
mil aplaudiments i que el seu
triomf sigui el nostre. Òbvia-
ment, cadascú té el seu pre-
ferit, i hi ha tants guanya-
dors com opinions, però en
aquest segona edició, com
va passar en la primera el
que s'ha prioritzat és l'opinió
de tots aquells ebrencs i
ebrenques que lliurement

han votat. Així, hem partici-
pat d'un acte democràtic i
només per això ja ens hem
de felicitar tots. Aquests pre-
mis, com a tals, no deixen
de ser una fórmula inventa-
da, però el fet que no hi hagi
institucions que en determi-
nin la línia, ni imposin criteris
de votació, els fa especial-
ment importants perquè d'al-
guna manera representen la
innocència, no deslligada de
malicia, existent en els
humans, i això no té preu!

Estic escrivint-vos a poques
hores de que comenci tot i
no sé que passarà però

sigui el que sigui, només
demano que sigui bo - tinc
un punt que trobo només
podria solventar-se amb psi-

coanàlisi, però no hi ha
temps!-. 
Per acabar només desitjo

que passeu una gran vetlla-
da i ens veiem després, ja
sigui a través de la tele o en
persona!

És igual el llunyà que sembli, tot arriba!

Si hem obert aquest
Més Ebre parlant de
que la segona edició
d'EBRELÍDERS ja està
aquí, explicant-vos de
com serà la celebra-
ció, quins són els guar-
donats, la música, el
sopar fred i sobretot,
del que ha portat a
endegar un projecte
així, i potser encara
més important, per què
és manté? Jo no faré
res d'això!

Aquesta tarda, el Centre Cívic de Deltebre acollirà la 2ª edició d’EBRELÍDERS. Moltes persones i emocions.

DM

ARRIBAT EL MOMENT, SENYORS, SENYORES, ANIMALS DE COMPANYIA, PLAYMOBILS, ETC..... COMENÇA EBRELÍDERS 2010

A tots els participants, els finalistes i  els
guanyadors un fort aplaudiment. Perquè el

seu triomf és el nostre triomf

JESÚS RUIZ

                   


