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Avui és notícia

Terres de l’Ebre
Territori i Sostenibilitat
publica al DOGG la
informació pública dels
estudis de la variant de
Gandesa.

P5

Comerç autoritza
l'ampliació dels horaris
dels comerços de Sant
Carles de la Ràpita com a
zona turística.

P6

Societat
La PDE celebra els deu
anys de lluita pel territori
ebrenc amb música.

P9

Esports
Alfons Royo, juntament
amb Oscar Rojals, nou
entrenador de la Rapitenca.

P10

Divendres passat, al Centre Cívic de Deltebre, va tenir lloc l'acte de cloenda de la segona edició dels premis EBRELÍDERS, uns
Premis populars que han generat, amb la interconnexió amb lectors de MÉS EBRE i amb espectadors de CANAL TE, 26 finalis-
tes en les nou categories establertes al seu inici. Els guanyadors i els finalistes, decidits per la gent del territori a través del seu
ordinador, van rebre els reconeixements en un acte multitudinari que va refermar la fortalesa que ha agafat aquesta iniciativa en
tan sols dos anys de vida. L'emoció va presidir la cloenda d'uns Premis que han estat ben valorats per la societat ebrenca i que
són un impuls per al nostre territori pel que signifiquen i per la seua originalitat. L’any vinent, la cloenda serà a Amposta. P3

Propera cita, a Amposta

Els diferents partits polítics ja presenten les seves llistes per les municipals.
Persones amb experiència de govern i persones noves que tenen clar quin és el
projecte de poble pel qual lluitaran: Deltebre capital del Delta en innovació, ser-
veis, infraestructures i turisme. Persones que segons Gervasi Aspa no estan en
venta i que únicament serveixen per als interessos de Deltebre. ERC Deltebre ho
va fer el passat cap de setmana. També ICV Tortosa. El candidat, Jaume
Forcadell, ha afirmat que es tracta d'una candidatura de persones que “volen tre-
ballar per fer de Tortosa una ciutat millor”. I altres més.          P8

Gent preparada per les municipals

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

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

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:

www.mesebre.cat

Suposo que es nota, sobre-
tot la gent d'Amposta, però
aquesta vegada la gent del
PSC anem amb una convic-
ció fortíssima per aconse-
guir el govern de la ciutat
desprès de 24 anys de
majories conservadores
ininterrompudes. Hem
estat els primers a presen-
tar el candidat i l'eslògan
(Atreveix-te!), els primers a
explicar el programa i ens
hem avançat també a pre-
sentar la llista. Estem més
mentalitzats i més mobilit-
zats que mai per situar la
nostra formació en el lloc
que es mereix de represen-
tativitat social i política en
el màxim òrgan de gestió
de la ciutat.
Dissabte passat, a la plaça
Adolf Ventas, es percebia
aquesta voluntat en l'acte
de presentació dels mem-
bres de la nostra llista elec-
toral per a les Municipals.
Més de 700 persones van
passar durant la tarda nit.
Moltes van degustar una
botifarra d'arròs recent
feta, altres escoltaven el
magnífic grup de rumba
catalana, Mico i Pico, que
van fer ballar des dels més
petits fins als més grans...
Però, sobretot, va ser una
manifestació popular, cívi-
ca i festiva de voluntat de
canvi a Amposta. Tots els
membres de la candidatura

vam tenir l'oportunitat de
conversar amb els amics,
coneguts o gent que mai
s'havia aproximat a un acte
nostre per parlar, per
escoltar, per explicar el
nostre projecte, per com-
partir, en definitiva, la
voluntat general d'obrir un
nou cicle a Amposta. 
La gent vol que obrim les
finestres de l'Ajuntament,
que renovem l'aire viciat
que es respira des de fa
anys, que tractem tothom
de la mateixa manera, inde-
pendentment de la seva
condició social, política o
econòmica. En definitiva,
volen gent honesta i treba-
lladora, que estigui al cos-
tat de la gent i que els
ajudi, o almenys que ho
intenti. 
Que resolgui els seus pro-
blemes, sense lligams,
peatges, ni favoritismes.
Gent formada, independent
i amb les mans lliures per
fer el que cal a la nostra
ciutat.
Aquesta vegada sí,
Amposta s'atrevirà !

Antoni Espanya Forcadell
Candidat a l'alcaldia

d'Amposta pel PSC - PM

Aquesta vegada Amposta s’atrevirà

Opinió

Divendres passat fou la cloenda d'Ebrelíders
2010, uns Premis que han tingut una accep-
tació extraordinària com s'ha comprovat amb
la participació que han generat aquesta
segona edició. 
Uns Premis que han
estat valorats de
forma positiva per
ser una iniciativa ori-
ginal i singular i que
ha permès destacar
la feina de gent del territori. 
Cal dir que sense la gent que s'ha implicat
amb aquest projecte, votant i participant
d'una forma directa o indirecta, res hagués
pogut ser com reialment ha estat. 
L'emoció que es va viure en diferents

moments de la Gala fou considerable. I
merescuda. 
Es notava sentiment i que, a més, s'estava
fent territori. 

La cloenda va ser el
reflex del que han
estat els EBRELÍDERS
i, a la vegada, un
impuls per ja pensar
en els propers que
acabaran a Amposta,

tal com va anunciar-se en el transcurs de
l'acte.  Seguirem lluitant per fer les coses
ben fetes. Aquest ha de ser l'objectiu genera-
litzat de les Terres de l'Ebre. 
Els EBRELÍDERS, d'aquesta forma, podran
premiar-ho. 

Editorial

Ens tornem a trobar a Amposta!

«Els Premis Ebreliders han estat valorats de
forma positiva per ser una iniciativa 

original i singular i que permet 
destacar la feina del territori»

El foment de l'emprenedoria ha estat un
aspecte en que s'han esmerçat molts
d'esforços des de l'àrea de Promoció
econòmica de l'Ajuntament de Tortosa.
Així, podem dir que ja és una realitat el
nou viver d'empreses de la ciutat i que
enguany celebrarem les 2es Jornades
d'Emprenedoria d'Expoebre. 

Amb el convenciment que més que mai
això és necessari, enguany, també amb
motiu d'Expoebre i dins d'ella, emprenem
(mai més ben dit)  un nou projecte : El
Racó de l'Emprenedor. Aquest espai
estarà concebut com un lloc on les
empreses joves del nostre territori, aque-
lles que faci tres anys o menys que estan
constituïdes, puguin tenir un espai a un
preu gairebé simbòlic per donar-se a
conèixer i per fer multitud de contactes.

En aquest mateix espai, estem treballant
per a que hi siguin presents també aque-
lles administracions, entitats públiques i
privades que tenen alguna cosa a oferir a
una persona emprenedora quan
comença: assessorament, condicions per
estar a un viver, finançament, internacio-
nalització, etc.

La idea és crear un microclima dins
Expoebre amb gent que fa poc que ha
començat una empresa o que té intenció
de començar-la  tenint al seu voltant i en
un sol espai a tothom a qui necessita en
aquests anys inicials de recorregut.
Estem convençuts que serà d'utilitat per

als participants i alhora serà una bona
manera de reunir i visualitzar en aquests
temps difícils a tot un conjunt de perso-
nes emprenedores que creuen en els
seus projectes, que encomanen entusias-
me i que tenen la confiança i l'empenta
suficient per crear empreses innovadores
que amb tota seguretat generaran llocs
de treball,  riquesa i projecció a les Terres
de l'Ebre en els propers anys.

Ricard Forés Gargallo
Tinent d'Alcalde de Promoció Econòmica

El Racó de l’Emprenedor,
novetat d’ExpoEbre

Opinió
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Heu estat vosaltres, els lec-
tors de MÉS EBRE i els
espectadors de CANAL TE
qui heu decidit qui partici-
pava i qui guanyava en
aquesta segona edició,
molt més participativa, tot
s´ha de dir que l' any pas-
sat. Les emocions es sen-
tien setmanes abans, i així
fou. La veritat és que va
ser gratificant veure tots
els finalistas a dalt de l'es-
cenari, al començar l'esde-
veniment, expectants.
Satisfets d'haver arribat
fins allí i expectants per
rebre el seu reconeixe-
ment. Ara de tot això ja ha
passat una setmana, però
per al record i la història
queden els nervis, els plors
i les emocions d' una gran
nit. 
Més de 800 persones ens
vam aplegar al Centre Cívic
de Deltebre per donar reco-
neixement al talent, impuls
i trajectòria de persones,
institucions i associacions
del nostre territori. Una
gran festa organitzada per-

què tots aquests que han
confiat i han apostat pels
premis els últims mesos,
disfrutessin del seu
moment.  Els guanyadors i
els finalistes, decidits per
la gent del territori a través
del seu ordinador, van
rebre els reconeixements
en un acte multitudinari que
va refermar la fortalesa
que ha agafat aquesta ini-
ciativa en aquests dos anys
primers de vida. La il.lusió
va presidir la cloenda de la
segona edició d'uns Premis
que han estat ben valorats
per la societat ebrenca i
que són un impuls per al
nostre territori pel que sig-
nifiquen i per la seua origi-
nalitat. 
Una nova iniciativa,
l´enquesta penjada aquesta
edició, ens revela que la
gala ha estat ben rebuda
per part de participants i
assistents.  Algunes qües-
tions, que es milloraran, de
ben segur, de cara l’any
vinent. Al record, a la
memòria perquè la sensa-
ció va ser tan positiva que
val la pena tots aquells que
ho vam viure de no oblidar-
ho i recordar- ho per a l'any
vinent, ja que EBRELÍDERS
tornarà. 
Aquest cop per passar-ho
igual de bé o millor en
aquest cas en un altre
municipi del nostre
Territori, ja que aquests
premis estan pensats per
ser uns premis de totes les
Terres de l'Ebre i reconèi-

xer la tasca de tot aquells
milers de persones que tre-
ballen dia a dia per un món
millor i que molts cops no

els coneix ningú. La prope-
ra cita serà a Amposta,
l'any vinent. 
A partir d’ara, ja poden

entrar a la pàgina web i ins-
criure les seves candidatu-
res d’EBRELÍDERS 2011. 
L’ any que ve amb una nova

categoria, a petició  de
vostès, a títol pòstum. 
A participar i fer més grans
els premis!.

Els guardons d’EBRELÍDERS 2010 ja 
estan a les mans dels seus guanyadors

El passat 8 d'abril, tot
just fa ara una setmana,
va celebrar-se l'acte de
cloenda de la segona
edició d'EBRELÍDERS,
organitzada per CANAL
TE i MÉS EBRE.

Més de 800 persones van assistir a la Gala, al Centre Cívic de Deltebre, per seguir les emocions en directe

Ja es poden fer les inscripcions de les candidatures per l’any vinent

REDACCIÓ
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En aquesta primera sessió
ordinària del Consell de
Direcció, Pallarès ha aprofi-
tat també per presentar el
nou director territorial de
Justícia de les Terres de
l'Ebre, Joan Juan Aixa, a la
resta de membres del
Govern.  Joan Juan s'ha
mostrat molt il·lusionat
amb aquest nou repte, que
emprèn amb l'objectiu d'a-
conseguir “una administra-

ció de Justícia més efi-
cient, moderna i propera al
ciutadà”. El nou director
territorial de Justícia ha
destacat que, malgrat la
situació econòmica en què
es troba la Generalitat “cal
fer tots els esforços possi-

bles per tal de garantir el
correcte funcionament de
l'administració de justícia, i
per aconseguir-ho, hem de
dialogar i buscar la compli-
citat de tots els sectors
implicats, per tal que
cadascú aporti tot allò que

ens ajudi a millorar el
model actual de gestió de
la justícia”. 
D'altra banda, durant
aquest primer Consell de
Direcció els diversos res-
ponsables dels departa-
ments del Govern a les

Terres de l'Ebre “hem
posat en comú els temes
interdepartaments, per tal
de coordinar i aglutinar
esforços pressupostaris,
amb l'objectiu de racionalit-
zar les actuacions i les des-
peses” - ha explicat Xavier
Pallarès. 
Així, entre els temes que han
plantejat els diferents depar-
taments, el delegat del
Govern ha destacat les pro-
blemàtiques d'Ensenyament
pel que fa a les matricula-
cions dels centres de St.
Jaume d'Enveja i el tercer
institut de Tortosa i la seva
ubicació a l'edifici Betània; la
neteja del canal del riu per
a l'inici de la campanya de
navegabilitat que l'Idece
encetarà la propera setma-
na, o la situació dels conve-
nis de Benestar Social i
Família per concertar pla-
ces a centres de dia i
residència perquè no
compten amb consignació
pressupostària.

Pallarès presideix el Consell de
Direcció de l’Administració

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, ha pre-
sidit el primer Consell
de Direcció de
l'Administració territo-
rial de la Generalitat a
les comarques ebren-
ques d'aquesta legisla-
tura.

Joan Juan Aixa, nou director territorial de Justícia de les Terres de l’Ebre

REDACCIÓ

Imatge de la reunió.

Cedida

Una denúncia del PSC a
la Junta Electoral de
Zona de Tortosa ha obli-
gat l'alcalde conver-
gent, Ferran Bel, a sus-
pendre una roda de
premsa convocada per
dimecres a les onze del
matí. 
Tot i que a aquella hora
encara no hi havia reso-
lució oficial, l'alcalde ha
decidit anul·lar l'acte
davant la intenció de la
jutgessa d'atendre la
queixa del PSC i consi-
derar que la presenta-
ció del projecte d'urba-
nització de la plaça
Sant Joan, al nucli
antic, incompleix la Llei
Electoral. 

Denúncia del PSC
a la Junta

Electoral de Zona
de Tortosa

Greenpeace ha realitzat
aquest dillluns una acció
simultània a totes les
centrals nuclears de l'es-
tat espanyol que ha con-
sistit en la projecció d'i-
matges i missatges anti-
nuclears per reclama la fi
de l'energia nuclear.
L'associació ha escollit el
dia en què es compleix
un mes del tràgic acci-
dent nuclear de
Fukushima, al Japó,
arran del terratrèmol i
tsunami que va patir el
país. En aquest sentit, ha
projectat grans imatges
lluminosos a les xeme-
neies de les centrals.

«No més
Fukushima» a

Ascó

L'alcalde de Tortosa i
candidat de CiU, Ferran
Bel, ha presentat aquest
dilluns la segona propos-
ta del programa electoral
i que té l'objectiu d'inte-
grar el riu Ebre a la trama
urbana, una de les "assig-
natures pendents" de la
ciutat. El projecte és la

creació d'un passeig per
a vianants i bicicletes, a
través d'una escullera i
formigó als dos marges
del riu. 
Tal com ha explicat Bel,
aquesta obra permetria
salvar el desnivell actual
entre la ciutat i els set o
vuit metres de mur que hi

ha fins al riu. 
"Sabem que quan incre-
menti el cabal del riu el
passeig serà inutilitzable
però són pocs dies a
l'any", ha manifestat el
candidat, posant exem-
ples de passejos similars
a ciutats com Sevilla o
Saragossa.

CiU Tortosa proposa integrar el riu
Ebre a la trama urbana

«Una de les assignatures pendents de la ciutat»
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A la Fira de l'Arròs i el
Comerç de l’ Aldea que
tindrà lloc del 15 al 17
d'abril podrem gaudir
dels productes de la seva
horta selecta i privilegia-
da, els seus arrossars i
els seus cultius de secà.

El comerç aldeà ensen-
yarà la seva oferta varia-
da. I es complementarà
l'oferta de la fira amb els
productes artesans i la
seva singular i variada

gastronomia. 
Entre dissabte i diumenge
els visitants de la fira
podran gaudir d'esmor-
zars populars a base de
baldanes, carxofes, vi de

la terra i cervesa, trobada
d'intercanvi de plaques de
cava, exhibició d'animals,
trobada de puntaires,
concurs  de llauradors
amb animals, exhibició
d'habilitat eqüestre , i el
primer concurs de la pri-
mers exposició d'aviram
autòcton. 
Durant el dissabte tarda i
diumenge tot el dia tin-
drem obert un taller gas-
tronòmic infantil per a
tots els nens que vulguin
aprendre a cuinar amb
arròs, i una zona de lleure
amb jocs per als mes
petits. I una àrea de lleure
amb el muntatge "FESTE

GRAN" amb jocs educa-
tius.
Aquesta fira ens porta
com a novetat l'exposició
i concurs  d'aviram autòc-
ton  que organitzarà l'as-
sociació de criadors de la
raça de gallines emporda-
nesa i l'ajuntament  amb
la col·laboració de l'asso-
ciació d'avicultors de la
raça flor d'ametller i
FESACOCUR. 
Fins el 8 de maig tindran
lloc les III Jornades gas-
tronòmiques de l'arròs als
restaurants de la pobla-
ció. El mateix 8 de maig
tindrà lloc la IV Diada de
l'arròs, col i fesols.

L’Aldea celebra la Fira de l’Arròs i el
Comerç del 15 al 17 d’Abril

El municipi de l’Aldea
acull, aquest cap de set-
mana, del 15 al 17
d’Abril, la Fira de l’Arròs
i el Comerç.  Tot un
seguit d’ activitats s’
aplegaran aquests dies
per mostrar el dinamis-
me econòmic. Una ofer-
ta variada de productes
artesans i la seva varia-
da gastronomia. Altres
certamens complemen-
ten la oferta.

Es podrà gaudir de la seva horta selecta i la seva gastronomia

REDACCIÓ

L’Aldea gaudirà aquest cap de setmana de la seua Fira.

Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
aprofitarà la propera edi-
ció de la fira multisecto-
rial Expoebre per presen-
tar el resultat d'una nova
iniciativa vinculada amb el
turisme i que té per
objectiu crear nous sou-
venirs de qualitat que pro-
jectin la imatge de
Tortosa.
La idea del concurs pre-
sentat per l'Ajuntament,
que resta obert fins al
proper dia 15, és obtenir
productes turístics vincu-
lats a l'art, la cultura i la
tradició tortosina que
qualsevol ciutadà podrà
adquirir en els diferents
punts d'informació turísti-
ca de la ciutat.

Noves
promocions de la
ciutat de Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa
ha fet balanç del Servei de
Mediació Comunitària, una
iniciativa que va posar en
marxa fa dos anys i mig
amb l'objectiu de treballar
des del diàleg per la reso-
lució de conflictes ciuta-
dans. En la major part dels
casos estem parlant de
conflictes de convivència
veïnal, de caràcter intercul-
tural i infraccions de les
normes de convivència. En
total, el Servei de
Mediació ha fet més de
3.000 intervencions des
que es va posar en marxa
i ha obert 56 expedients.

Balanç
satisfactori del

servei de
Mediació

L'Ajuntament de Gandesa
tornarà a reclamar que l'au-
tovia A-68, que ha de con-
nectar el nord de l'Estat
amb el Mediterrani, passe
per Gandesa, seguint el
traçat de l'N-420. Una opció
que el ministre de Foment,
José Blanco, va descartar
fa més d'un any i mig quan
va fer públic que l'autovia

després de Val d'Algorfa
(Baix Aragó) continuaria per
Morella, la Jana i Vinaròs
(Baix Maestrat). Amb tot,
Foment no ha iniciat els trà-
mits per executar l'A-68 per
aquest traçat (seguint l'N-
232), per al qual l'alcalde de
Gandesa, Miquel Aubà, con-
sidera que encara hi ha pos-
sibilitats. I en aquest sentit

ha iniciat converses amb les
cambres de comerç de
Tortosa i Reus que fa dos
anys, juntament amb tots
els partits polítics catalans,
els representants de les
patronals i dels sindicats
van fer un acte multitudinari
a Gandesa reclamant el pas
de l'autovia per la Terra Alta.
“Després de les eleccions

municipals reobrirem el
debat”, ha dit Aubà, que
continua defensant que l'op-
ció de Gandesa “és la
millor”. “Foment no ha fet
mai públics els estudis
econòmics, ambientals i

socials que justifiquen l'op-
ció de Vinaròs”, ha manifes-
tat l'alcalde de Gandesa.
“Castelló ja té un aeroport
sense avions, a veure si ara
tindrà una autovia sense
cotxes”, hi ha afegit.

Gandesa tornarà a reclamar l’A-68
al Ministeri de Foment

El traçat per Morella i Vinaròs tampoc ha avançat

Tallers gastronòmics infantils per a tots els nens

que vulguin aprendre a cuinar amb arròs i una

zona de lleure amb jocs per als 

més petits de la casa

Diversió



DIVENDRES 15
D’ABRIL

DE 20116
terres de l’ebrediarimés

ebre
www.mesebre.cat

L'ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita ha
rebut, aquesta setmana, la
notificació de la Direcció
General de Comerç que
resol favorablement la
sol·licitud d'ampliació de
la qualificació de zona
turística a efectes d'hora-
ris comercials a tot l'any.

La resolució, que compta
amb els informes favora-
bles de les direccions
generals de Comerç i
Turisme, permetrà als
comerços obrir entre les
9h i les 21 per als dies
festius i entre les 7h i les
22h per als dies feiners,
per un període de quatre
anys, a comptar des del
dia 1 d'abril de 2011, amb
la possibilitat  de pròrroga
per períodes iguals prèvia
petició de l'ajuntament. 
L'alcalde de la Ràpita,
Miquel Alonso, valora la
notícia com un pas mes
dins les polítiques de dina-
mització i diversificació
econòmica destinades al
sector serveis. “El fet de
poder obrir tots els caps
de setmana, festius i
ponts, era un dels objec-
tius que se suma al de
desestacionalització de la
temporada turística que
estem perseguint” desta-
cava Alonso. Així, l'alcalde
de la Ràpita destacava els
avantatges que tindrà per
al comerç l'arribada de

creuers de petita escala al
port. Un projecte amb el
qual s'està treballant con-
juntament amb Ports de la
Generalitat i que podria
ser una realitat a partir del
2013. 

La Direcció General de
Comerç ha resolt favo-
rablement la sol·licitud
de l'Ajuntament de
Sant Carles de la
Ràpita (Montsià) d'am-
pliar la qualificació de
zona turística a efectes
d'horaris comercials a
tot l'any. L'Ajuntament
rapitenc ha celebrat
l'aprovació d'aquesta
mesura, que podrà ser
prorrogada per perío-
des iguals prèvia peti-
ció municipal.

REDACCIÓ

Vista del municipi de la Ràpita.
Cedida

El candidat d'Esquerra -
Esquerra d'Amposta a l'al-
caldia d'Amposta, Adam
Tomàs ha presentat el seu
tercer i darrer compromís
públic amb la ciutadania.
Recordem que el primer
havia estat comprometre's
a no compartir l'alcaldia

amb cap altre candidat, i
per tant qui sigui
alcalde ho serà els 4 anys
de la legislatura; i el segon
compromís era que es
reduiria el sou
d'alcalde en un 10% i es
dedicaria de manera exclu-
siva, sense compatibilitzar-

ho amb cap altra
feina més. Ara Tomàs preo-
cupat per l'allunyament de
la ciutadania amb cada cas
de mala gestió
pública i la corrupció asso-
ciada al desenvolupament
de les responsabilitats dels
càrrecs electes, vol adquirir

un nou compromís en
aquest àmbit. Segons
Tomàs perquè «com creiem
fermament que, per al
correcte exercici de les nos-
tres funcions com a servi-

dors públics, no n'hi ha
prou a mantenir-nos dins de
l'estricta legalitat, cal que
anem més enllà i que fem
allò que és èticament
correcte».

El tercer compromís del
candidat Adam Tomàs

«Compliment d’un codi ètic per donar exemple»

El PSC ha lamentat les
declaracions de l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel,
en les què acusava els
socialistes de voler
"emmaranyar" la campan-
ya presentant denúncies
a la Junta Electoral de
Zona. A través d'un
comunicat, els socialis-
tes demanen a Bel que
compleixi la llei i no faci
un ús "fraudulent" i
"al·legal" dels recursos
públics per fer la cam-
panya de CiU. «Aquesta
confusió constant per
part de Bel entre el que
és administració pública
amb els interessos parti-
distes és el que va obli-
gar el PSC a presentar
una denúncia».

«Ús fraudulent
i al.legal de la

campanya»

L'exconseller d'Interior,
Joan Saura, ha valorat la
denúncia interposada
contra ell per un presump-
te delicte d'obstrucció a
la justícia, en la investiga-
ció per l'incendi d'Horta
de Sant Joan. Saura ha
assegurat que la denúncia
no té fonament i que està
"molt tranquil", i que cal
que la justícia "faci la seva
feina". Cal recordar que el
passat divendres, la jut-
gessa de Gandesa va
comunicar al lletrat de l'a-
cusació particular que va
presentar la denúncia que
havia decidit incoar unes
noves diligències.

Saura, acusat d’un
pressumpte delicte

d’obstrucció

La Ràpita obté la declaració turística
Permetrà als comerços obrir els festius

Destaquen els avantatges que tindrà 
per al comerç el fet de poder obrir tots els caps de

setmana, festius i ponts

Economia
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La plaça Adolf Ventas
d'Amposta fou l’escenari
escollit per la presentació
de la candidatura del PSC
que encapçala Antoni
Espanya. El candidat
socialista a l'alcaldia va
mostrar la seva satisfac-
ció per l'èxit de la convo-
catòria que, segons afir-
ma, estén la percepció d
'una voluntat de canvi polí-
tic a la ciutat. El candidat
de CiU a l'alcaldia
d'Amposta, Manel Ferré,
també presentava dimarts
una llista de la qual n'ha
destacat el fet que es
barregi joventut i experièn-
cia, i també que estigui
formada per un equip de
persones properes a la
ciutadania i implicades en
la vida social de la ciutat,
ja que la gran majoria està
actualment vinculat a algu-
na entitat de la ciutat, en
especial a les esportives i

culturals. El candidat del
PSC a l'alcaldia de Sant
Carles de la Ràpita, Josep
Pitarch, ha presentat una
llista “molt renovada” en la
qual s'uneixen noves incor-
poracions, a un equip que
ja porta anys treballant pel

municipi, tant des de l'a-
juntament, com des de
diverses entitats i organis-
mes rapitencs. El PSC de
Deltebre presenta candi-
datura que encapçala
José Emilio Bertomeu.
L'alcaldable socialista es

va presentar «com l'única
alternativa real per recupe-
rar la il·lusió i governar
Deltebre de forma seriosa
i responsable».
L'alcaldable d'ERC a
Tortosa, Josep Monclús,
també va presentar  la

nova llista dels republi-
cans, una candidatura,
segons Monclús, "renova-
da" i formada per "gent
preparada i molt vinculada
a la ciutat". 
El cap de llista i exalcalde
de Tortosa, Joan Sabaté,
ha incorporat noves cares
i sobretot un bon nombre
de representants indepen-
dents. L'objectiu és recu-
perar l'alcaldia de Tortosa,
per la qual cosa Sabaté
afirma que ofereix als tor-
tosins un equip "amb
il·lusió, capacitat i convic-
ció per treballar fort" per
la ciutat. Gervasi Aspa, l’al-
calde de Deltebre, en la
seva presentació va defen-
sar l'obra de govern feta i
va presentar un equip de
gent que conforma la llista
del qual s'ha portat a
terme una important reno-
vació incorporant perso-
nes que representen els
diferents barris o sectors
dins de la població de
Deltebre. Les pre-
sentacions continuen. Avui
Francesc Oms presenta la
llista de CiU a L'Ametlla de
Mar”.

Els partits polítics ebrencs presenten
les seves llistes per les municipals

Presentacions de llistes
polítiques al territori.

Renovació en la majoria, aire fresc i joventut

Representació dels diferents teixits dels municipis de les Terres de l’Ebre

REDACCIÓ

ERC a Deltebre va presentar la llista aquest cap de setmana.
CEDIDA

La cita amb la primavera ja
es aquí. Dissabte dia 16 i
diumenge dia 17 d'abril les
olors, els gustos i els colors
tornaran a anunciar-nos que
la primavera és ja de ple
dret entre nosaltres. D'això
s'encarregarà la Fira
Alternativa de productes
naturals i artesanals, visita
obligada a l'Ametlla de Mar,
el cap de setmana previ a la
Setmana Santa. 63 exposi-
tors posaran a l'abast dels
nostres sentits, dels nos-
tres paladar, tacte o nas un
divers ventall de productes
atractius i no massa habi-
tuals en el comerç conven-

cional, productes la major
part d'ells tractats amb pro-
cessos naturals i mans arte-
sanes. De fet, un dels atrac-
tius de la Fira Alternativa es
aquest, el fet de poder
remenar entre productes
que ens aporten com a
valor afegit conceptes com
la tradició, les costums i la
mentalitat dels seus produc-
tors, es a dir, una altra
manera d'entendre la vida,
el comerç i el consum. La
Plaça Nova i els seus
carrers més propers acolli-
ran durant tot aquest cap
de setmana l'habitual formi-
gueig de gent que va i ve,

que mira i toca, que compra
i tasta, conceptes molts
d'ells perduts des de l'arri-
bada de les noves tecnolo-
gies que ens traslladaran a
l'original activitat d'aquest
indret, que fins a primers
dels anys 80 va acollir els
mercats locals. Damià Llaó,
gerent del patronat
Municipal de Turisme de
l'Ametlla de Mar, explica
que, “és una bona noticia
que una fira d'aquestes
característiques compleixi
vint anys i a més que ho faci
amb tot l'espai ple. Des de
fa dos mesos que no
podem donar cap plaça

més, ja que sinó ompliríem
tres fires com aquesta, i del
que es tracta es que els visi-
tants tinguin una oferta molt

diversa sense arribar al can-
sament, i a l'hora que pels
expositors també sigui
motiu de negoci.

Els dies 16 i 17 d’abril es commemoren 20 anys de la
Fira Alternativa a l’Ametlla de Mar

La fira dels cinc sentits promociona productes naturals, artesanals i poc convencionals

Els allotjaments rurals de
les Terres de l'Ebre han
penjat ja pràcticament el
cartell de complert per
als dies festius de la prò-
xima Setmana Santa.
Amb les reserves tanca-
des, el sector torna a
respirar momentània-
ment després de sobre-
viure els últims mesos
sense gairebé activitat.
La possible bonança cli-
matològica, en una
Setmana Santa que
enguany arriba a finals
d'abril, pot ajudar a refer-
mar aquestes previsions
que concentren el ple
pels quatre dies festius
de la setmana, de dijous
a dilluns. El turisme rural
és la principal opció dels
turistes que visiten les
Terres de l'Ebre durant la
Setmana Santa, majo-
ritàriament grups fami-
liars procedents de
Tarragona, Barcelona i
l'Estat espanyol.

Plena ocupació
aquesta 

Setmana Santa 

La Setmana Santa de
Tortosa comptarà
enguany amb una nove-
tat de luxe i és que obre
portes el primer centre
d'interpretació de la
demarcació de
Tarragona. L'obra ha
suposat la rehabilitació
de l'antiga església de
Sant Antoni -datada del
segle XVII-, al carrer
Montcada, en ple nucli
antic. L'Agrupació de
Confraries de Setmana
Santa, que gestionarà
l'espai, ha qualificat la
fita "d'històrica" perquè
s'assoleix una vella rei-
vindicació de fa trenta
anys. 
El projecte ha suposat
la reconstrucció de l'an-
tiga església, molt mal-
mesa, on s'han conser-
vat, entre altres, les
capelles que s'havien
mantingut en peu. 

Tortosa ja
compta amb un

Centre
d’Interpretació
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Deltebre ha estat el muni-
cipi escollit per  tirar
endavant el primer parc
temàtic estable i perma-
nent d'escultures d'arena
de Catalunya i el conjunt
de l'Estat. La dotzena
d'escultures que es
poden veure actualment
han estat creades per
Sergi Ramírez i Montse
Cuesta, amb la col·labo-
ració d'escultors proce-
dents d'Holanda, Bèlgica,
Txèquia i Polònia. Aixa,
podrem gaudir d'escenes
del món del còmic, del
Delta de l'Ebre i d'home-
natge a l'Any
Internacional dels
Boscos, tot i que la inten-
ció dels artistes és anar
incrementant les escultu-
res i renovar  les propos-

tes cada any. El treball
sobre el terreny es va ini-
ciar fa unes setmanes i
algunes escultures es van
haver de refer, després
de les intenses pluges del
passat mes de març. Tot
i això, les escultures
resisteixen i degut al sal-
nitre de la zona estan
començant a adquirir un
to blanquinós. Aquesta
resistència s'aconsegueix
amb la compactació de la
sorra (de forma manual o
amb maquinària) i la fixa-
ció del resultat amb una
pega especial i ecològi-
ca. Al parc, a més de
poder passejar i contem-
plar les escultures, també
s'hi programaran activi-
tats i tallers per a esco-
lars, famílies o empreses.

El Món Arena Park s'em-
marca en el complex
Planet Delta, un centre
d'oci de 12 hectàrees de
superficie on també es
pot practicar la pesca tra-
dicional, el piragüisme,
les passejades amb bar-

ques de perxar o els
recorreguts en bicicleta
pels principals espais
naturals. Properament a
ser de titularitat munici-
pal, per convertir-se en
un centre de serveis turís-
tics.

El Llibre CD recull 17 cançons de grups, principalment de les TE, però també de fora

Delictes al Migjorn
La responsable l'any
2000 del club Hostal
Migjorn, situat al punt qui-
lomètric 158 de l'N-340 a
Alcanar, ha estat condem-
nada a nou anys i tres
mesos de presó com a
autora de cinc delictes de
detenció il·legal, cinc més
de prostitució i un altre
contra els drets dels tre-
balladors. Segons es rela-
ta en la sentència dictada
per la secció segona de
l'Audiència de Tarragona,
la Policía Nacional de
Tortosa al desembre va
fer un escorcoll al prostí-
bul, arran de la denúncia
que va presentar una de
les empleades. 
En el transcurs de l'actua-
ció, els efectius van dete-

nir la propietària del local,
així com dues còmplices
més. Totes tres formaven
part d'una organització
dedicada a la captació de
noies, sobretot en països
de l'Amèrica del Sud, a
les quals oferien venir a
l'Estat espanyol per
desenvolupar una feina
que després no s'assem-
blava gens a la que es tro-
baven aquí, on eren explo-
tades sexualment. 
A més, quan les joves arri-
baven al negoci, els pre-
nien la documentació i no
els la tornaven fins que no
saldaven un suposat
deute que contreien, que
en ocasions ascendia a
6.000 euros, que havien
d'abonar en dos mesos.

Avui divendres, 15 d'abril, el
Banc de Sant i Teixits durà
terme una nova marató de
donació de sang a Tortosa, i
ja en van quatre. L'objectiu
és arribar als 300 donants i
superar les xifres de l'edició
passada. La nostra ciutat i
les Terres de l'Ebre en gene-
ral estan al capdavant del
país en nombre de donants.
Tortosa té 63 donants per
cada mil habitants i any,
mentre que la mitjana catala-
na és de 39 donants per mil
habitants. La regió sanitària
de l'Ebre és la tercera de
Catalunya en donació de
sang. Aquest matí han pre-
sentat els detalls de la jorna-
da l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, el director del
Banc de Sang i Teixits del
Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre, Enric

Contreras, el president de la
Cambra de Comerç de
Tortosa, José Luís Mora, i la
regidora d'Acció Social,
Anna Algueró. La marató de
donació de sang es farà
divendres vinent de 10 a 22
hores al Teatre Auditori Felip
Pedrell. Una de les principals
novetats d'enguany és la
implicació de cinc escoles
del municipi que han dissen-
yat una campanya de cons-
cienciació per promoure les
donacions de sang. Una ini-
ciativa que ha permès als
escolars participants conèi-
xer i implicar-se activament
en aquest projecte solidari.
La comissió organitzadora
treballa per compatibilitzar la
donació de sang amb una
jonada festiva, amb la impli-
cació d'entitats i associa-
cions d'arreu de Tortosa. 

Tortosa dóna sang

Ahir, 14 d'abril, es va pre-
sentar el cartell del concert
que anualment celebra el
resultat del certamen musi-
cal Ebre Musik Ciutat de
Tortosa. Un concert, que
com el propi regidor de
Joventut, Emili Lehmann, va
comentar que comptarà
amb la presència d'una for-
mació de caràcter històric
que aixopluga als tres grups
classificats en cadascuna
de les edicions. En aquesta
ocasió, es comptarà amb
l'actuació de Seguridad
Social, una de les forma-
cions més populars i amb
més interessant trajectòria
de la dècada dels vuitanta a
l'Estat. "Per a aquesta edició
del concert -ha dit Lehmann-
hem recuperat un espai

emblemàtic per a l'Ebre
Musik com és la plaça
Barcelona, un dels centres
neuràlgics de la ciutat". Així
mateix, el regidor de
Joventut ha explicat les
bases de la nova convocatò-
ria 2011 del concurs musi-
cal, per al qual podran
enviar maquetes tots els
grups musicals novells resi-
dents a la demarcació del
Camp de Tarragona, Alt i
Baix Maestrat, els Ports,
Matarranya, Terres de l'Ebre
i Alcanyís. La recepció de
maquetes per part de l'àrea
de Joventut de l'Ajuntament
de Tortosa finalitzarà el pro-
per 30 de juny. També es
reedita el Premi Pua Ebre
Musik al millor grup de
l'Ebre.

Ebre Musik presenta el cartell del
concert d’enguany

La presentació del llibre
CD es va fer aquest pasta
dilluns, 11 d'abril a la
vora del riu Ebre -- com no
podia ser d'una altra
forma -. Deu anys de llui-
tes i cançons sortirà a la
venda el proper Sant Jordi
a un preu de 10 euros,
recull un total de 17
cançons de grups com
Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries, Obrint
Pas o La Carrau. Una altra
part important del recopi-
latori ha estat el llibret
que l'acompanya. Aquest
llibret, de 48 pàgines, a
més de les lletres de les

cançons, també inclou
una cronologia des dels
anys trenta fins a l'actuali-
tat, on es repassen els
principals projectes
hidràulics. Així com altres
agressions al territori i l'e-
volució dels moviments i
lluites que han sorgit per
fer-hi front. 
Des de l'any 1973, en
plena dictadura, fins el
2008, hi ha hagut set pro-
postes concretes de
transvasament de l'Ebre,
una cada cinc anys, amb

excuses i destinacions
diferents, l'objectiu d'a-

questa cronologia és aju-
dar a entendre aquests
projectes, molts dels
quals continuen vius. En
l'elaboració del projecte
han participat una desena

de membres de la
Plataforma en Defensa de

l'Ebre.
Així com altres persones
que han cedit de manera
desinteressada les seus
cançons, imatges o el
propi disseny.

La PDE celebra els deu anys de lluita 
pel territori ebrenc amb música

El passat 15 de setem-
bre la Plataforma en
Defensa de l'Ebre va
complir 10 anys de llui-
ta, que se sumen a les
més de quatre dècades
en defensa del territori
ebrenc. Per commemo-
rar els deu anys de
moviment social, la PDE
ha editat un Llibre CD
que recull 17 cançons
de grups, principalment
de les Terres de l'Ebre,
però també de
Catalunya, el País valen-
cià i el Pirineu ara-
gonès. 

REDACCIO

El llibre que acompanya el CD, a banda de les
lletres de les cançons, també inclou una

cronologia des anys trenta fins a l’actualitat

Imatge retrospectiva de la Plataforma en defensa de l’Ebre
cedida

Deltebre, parc temàtic
d’escultures d’arena
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I és que l’Amposta havia es-
tat cinc jornades sense guan-
yar. La situació, baixes al mar-
ge, estava complicada i per
això va haver-hi terapia de grup,
conjura i compromís per poder
tirar-ho avant en el moment
més crític del campionat. Era

caixa o faixa. I la resposta dels
jugadors ha estat extraordinà-
ria. La dinàmica ha canviat i
l’Amposta, fidel al seu estil amb
Fabregat a la banqueta, venç i
convenç a l’afició. I així va ser
diumenge contra el Terrassa.

Gustavo, mestre de cerimò-
nies, va ser el més llest de la
classe amb l’1-0, amb una falta
lateral. Un penal posterior va
significar l’1-1. Però l’Amposta
no va perdre mai la cara al par-
tit. Va estar ben posat defensi-

vament i va tenir la pilota com li
agrada. Aquestes foren les
claus. A més, va existir pacièn-
cia i a la represa, un altre cop el
mestre, Gustavo, arran d’una
falta, amb la col.laboració del
porter rival que va calcular ma-
lament la velocitat de la pilota,
va establir el 2-1. L’estadi, amb
més públic de l’habitual (la junta
ha fet bona valoració de la jor-
nada de portes obertes) va ex-
plotar i més va fer-ho amb el xiu-
let final. Tres punts al sac.
Tothom, diumenge a l’estadi,
era sabedor de la impotància
dels tres punts. I per això les ca-
res de felicitat.

Ara ja cal pensar en el diu-
menge vinent. L’Amposta visita
el Reus, segon classificat. Un
derbi d’aquells en els que hi ha
molt a guanyar i poc a perdre.
Jordi Fabregat considera que
«hem d’afrontar-lo com si fos
l’últim partit de la lliga i necessi-

téssim guanyar per salvar-nos.
No hi ha una altra forma. No hi
ha res fet i encara queda. Sa-
bem que tenim altres oportuni-
tats i per això hem de ser intel.li-
gents amb les targetes. Però
hem de jugar a guanyar, com si
ens anès la permanència en el
partit». D’altra banda, el FC As-
có, amb nou des del primer
temps, va perdre a Reus 2-0.
Però va estar ben posat fins el
final, tenint opcions. 
El segon gol local, ja a darrera
hora, va sentenciar. L’Ascó, en
zona de descens, rebrà diu-
menge 12 hores, el Vilafranca.

9 punts que fan volar a l’Amposta

L’Amposta, en jornada
de portes obertes a
l’estadi, va guanyar
més que tres punts diu-
menge passat contra el
Terrassa (2-1). Fou un
gran pas cap a una per-
manència que, amb els
tres triomfs seguits, es
veu més prop. L’equip
ha reaccionat amb or-
gull en el moment més
complicat de la lliga.

TERCERA DIVISIO

L’Amposta va vèncer el Terrassa i diumenge visitarà el Reus (12 h), en el derbi

M.V.

La rapitenca no va poder
oferir un triomf a la seua afició
diumenge passat després de
les cinc derrotes anteriors en
partits a casa. Si bé Gilabert
va fer l'1-0, no va haver millora
i tot i poder decidir, l'equip no
va fer-ho i va acabar, en els da-
rrers minuts, veient com el ri-
val, el Vilassar, li empatava a
un gol. Ja no era per una qües-
tió classificatoria, l'objectiu de
l'ascens ja s'ha allunyat. Era
més per un tema d'orgull i per-

què l'afició pugués tenir una
satisfacció. No fou d'aquesta
manera, més bé al contrari. I el
poc públic que va acudir a la
Devesa va mostrar el seu ma-
lestar en acabar la confronta-
ció. L'empat a un gol agreuja
la decepció dels aficionats ra-
pitencs. La temporada, en el
que queda, potser un malson. 

Fa dues setmanes Santi Pa-
lanca va dimitir com a entrena-
dor. Després, va parlar-ho amb
la junta i va seguir. Però estava

clar que els propers resultats
serien definitius per confirmar
la continuitat o no del tècnic. A

més, el tècnic s'ha de sotme-
tre a una intervenció quirúrgica
que és possible que s'hagi po-
gut avançar a la data prevista.
Per tant, entre unes coses i al-
tres, Palanca, ha deixat d'en-
trenar aquesta setmana. No
es desvincula del club però
per «temes de salut no podrà
estar com fins ara, a peu de
camp», informaven des de la
directiva. El seu segon, Oscar
Rojals, ajudarà en l'apartat tèc-
nic, com  ja ha pogut passar
en alguna sessió d'entrena-
ment, perquè s’incorpori com
a entrenador de la Rapitenca el
jove canareu Alfons Royo, que
és el tècnic del cadet rapitenc

i que podria ser un entrenador
de futur per al primer equip.
«Palanca estarà pendent de
tot, ocupant el seu lloc el pre-
parador físic i Alfons Royo».

Segons fonts del club, «Al-
fons compta amb experiència
d’haver estat dos anys al futbol
base del Nàstic, dos més al de
l’Espanyol i un any més a l’Es-
panyol, a la secretaria tècnica
del primer equip. Tot i tenir
ofertes de més d’un club de
Primera divisió, per estar a les
secretaries tècniques, es que-
da a la Rapitenca per motius
personals». La Rapitenca, lluny
de tot, visita diumenge el Pera-
lada.

Alfons Royo, nou entrenador
Formarà tàndem amb el preparador físic, Oscar Rojals

UE RAPITENCA. ENTRENA EL CADET

El tortosa va perdre al camp
del Vic per 3-1, diumenge pas-
sat. Un resultat enganyós
tenint en compte que els roigi-
blancs, quan el marcador va
estar igualat, amb el gol
d'Albert Arnau, amb un magis-
tral llançament de falta, van
tenir opcions i van fer patir al
Vic que, malgrat avançar-se
un altre cop amb el 2-1, gol
d'Oscar Muñoz, jugador cone-
gut pel seu pas pel futbol
base de diversos clubs
ebrencs, no va poder decidir
fins les acaballes del duel, en
temps afegit, amb un gol

molt protestat pels ebrencs.
El Tortosa va fer una bona
imatge i va afrontar el duel,
com sempre, amb compro-
mís i bona actitud, donant la
cara tot i les adversitats en
forma de baixes i de lesions
produides durant el matx com
és el cas de David subirats.
Segueix en la zona delicada
de la taula, a quatre punts de
la de descens i ja pensant en
el proper duel, crucial, contra
el Guixols. Alex Accensi (san-
cionat), i David i Maikel (lesio-
nats) són baixa. Baila, Cristian
i Borrull són dubte a hores

d’ara. 
Segons Carlos Blanch, tècnic
del Tortosa, «tenim un projec-
te definit i que confia en tota
la base. Ens reforçarem del

juvenil i afrontem el partit amb
la voluntat de guanyar-lo,
sense especular, conscients
de que és molt important, una
nova final».

Amb baixes però amb orgull
Diumenge (17 h), una nova final a l’estadi, amb el Guíxols

PRIMERA CATALANA. CD TORTOSA

Una acció del partit de l’Amposta, de diumenge passat.
CANAL TE

Darrera formació a casa, quan s’anunciava el suport a la marató de donació de sang.

Vam avançar-ho el dilluns a

CANAL TE. Palanca no es

desvincula del club però,

per una intervenció

quirúrgica, no pot seguir a

peu de camp com fins ara

Canal TE

Tot i jugar amb nou des
del primer temps, l’Ascó
va donar la cara a Reus,

fins els darrers 
minuts (2-0)

FC Ascó

Divendres passat va tenir
lloc, al Centre Cívic de Delte-
bre, la Gala dels II Premis
Ebreliders. Fou un acte mul-
titudinari que porta, a la ini-
ciativa que vam tenir l’any
passat, camí de la consoli-
dació. La resposta de la
gent així ho demostra i, so-
bre tot, l’emoció que es va-
detectar en més d’un mo-
ment, amb els parlaments i
amb els records a persones
que ja no estan entre nosal-
tres. En aquest sentit, sen-
sacional. I potser no sóc ob-
jectiu quan ho qualifico
d’aquesta forma però és la
sensació que tinc i la que
puc transmetre. Admetent
també que hi ha aspectes
per a millorar. Clar que sí!

Però la conclusió, tal com
bé va dir Alvaro Audí, direc-
tiu del Remolins-Bítem, club
guanyador en la categoria
esports, en els seus parla-
ments, el que cal valorar és
que en l’època que estem
es puguin organitzar actes
com aquests i que hi hagin
iniciatives populars com els
Ebreliders.

Conclusió: a les nostres
comarques, si ens ho pro-
posem, podem ser un refe-
rent. I podem, si estem units
en una causa com aquest
cas els Ebreliders, reivindi-
car-nos com a territori de la
forma que ens toca.

I diumenge, canviant de
tema, a Alcanar, a l’estadi
de la Fanecada, vaig tenir
les mateixes sensacions. Un
poble que va viure una festa
i que va omplir el camp aju-
dant als seus Espartans a
guanyar. Volem ser un refe-
rent?. Jo ho tinc clar i podem
ser-ho amb actes com els
Ebreliders, per exemple.   

Ebreliders i els
Espartans

L’opinió de Michel

Tortosa havia mostrat el
seu interés per poder ser
seu de la fase final del
Campionat d’Espanya juve-
nil. Per aquest motiu, va
haver-hi una visita de direc-
tius de la Federació Espan-
yola com també van fer a
altres ciutats que,a la ve-
gada, havien mostrat el
seu interés per acollir
aquest important esdeveni-

ment esportiu. Però, se-
gons hem pogut saber, en
principi no està previst que
es disputi a Terres Ebren-
ques i la ciutat que, proba-
blement, hagi estat l’esco-
llida ha estat Lepe. Els
partits, d’aquesta forma,
es jugarien a les instal.la-
cions del CD Roque, un
club peculiar i pel que van
apostar anys enrera inver-
sors com Gustavo Poyet. 

Campionat d’Espanya juvenil
Molt probablement, es disputarà a Lepe

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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Toni Calafat (Tortosa), tal com vam avançar la setmana passa-
da, va fitxara amb el Gandesa, club en el que ja va estar en una
anterior ocasió. El Gandesa va assolir el triomf enfront la Canonja
(1-0) i va poder-lo aconseguir gràcies a la implicació que va tenir
en l’aspecte defensiu. Per aquest motiu, quan va poder marcar el
gol, va jugar com millor li agrada: a l’expectativa i sortint al con-
traatac. Amb més espais, els gandesans van saber fer-ho i així van
crear noves ocasions per poder ampliar el marcador davant d’u-
na Canonja que va arriscar i que va estar dins duel fins el final, in-
tentant buscar un empat que no es proudiria. El Gandesa s’allun-
ya del descens directe però ha de seguir lluitant per evitar les
places que poden ser compromeses per la possibiloitats que hi
hagin compensacions, aquestes són la 12ena i la 13ena.

Toni Calafat debuta en un Gandesa
que aconsegueix tres punts d’or

PRIMERA REGIONAL

Diumenge s’enfronten el Jesús i Maria i l’Alcanar, dos models de
treball similars, amb projectes iniciats fa uns anys i que han anat
donant els resultats positius amb el pas del temps, amb la con-
fiança amb el que s’ha creat i renovant sempre en la justa mesura
i el que es pot necessitar. Serà un partit atractiu entre dos clubs
que, a més, tenen bones relacions com es comprova amb el dinar
de directives que tindrà lloc abans del derbi.

El Jesús i Maria va empatar dissabte passat a la Sénia, on l’e-
quip local es va avançar amb el 2-0. Geira, a passada de Pier, en
aprofitar un lliure indirecte dins l’àrea, va fer el 2-1 que va posar
dins de la confrontació als de Torres. Arran d’una altra falta, en
aquest cas fora de l’àrea, Pier va posar la pilota com ell sap i Fe-
rreres va fer la resta amb un extraordinari cop de cap (2-2).

Dos models que han portat a l’èxit:
Jesús i Maria-Alcanar

La Cava ja respira tranquil mentre
que l’Ampolla cau en zona de descens

PRIMERA REGIONALPRIMERA REGIONAL

L’Alcanar continua ampliant la
seua llegenda. Es el fruit a la
feina ben feta. Un referent,
sense dubte. I diumenge va
guanyar el Valls en un duel del
que se n’havia parlat molt
però del que només cal desta-
car el bon ambient que va ha-
ver-hi a la Fanecada. 
La promoció del partit va
comportar una tarda festiva

en la que tota la població, en
una jornada de portes ober-
tes, s’hi va abocar.
La confrontació va ser iguala-
da i marcada pel respecte.
Fou un partit tàctic i en el que
defensivament els dos equips
van estar a un nivell molt alt.
Per això van existir poques
opcions. Les visitants foren a
pilota aturada i les de l’Alca-

nar, fruit de la seua ambició,
van arribar en els darrers mi-
nuts. Amb el suport de l’afi-
ció, l’Alcanar s’hi va abocar i
en temps afegit va trobar el
premi amb el gol, carregat
d’astúcia i qualitat, de Paulo
(1-0). La Fanecada va embo-
gir amb el triomf dels ‘espar-
tans’ canareus. 
S’amplia la trajectòria imma-

culada d’un equip que ja ha fet
història. Es tercer, amb op-
cions de tot. El diumenge visi-
ta el Jesús i Maria, en el duel
entre els dos equips ebrencs
més ben classificats. 

Festa canareua
L’Alcanar va vèncer el Valls amb un emotiu gol de Paulo (minut 93)

PRIMERA REGIONAL

El redactor F. Fabregas va tenir la idea i el disseny fou de l’humorista vallenc GA.

El Remolins-Bítem va empatar
contra el Júpiter (1-1) en un al-
tre partit clau per a poder-se
enganxar a l’ascens a Primera
catalana. L’equip de Nacho se-
gueix sense poder retrobar-se
amb el triomf i davant el Júpiter
va salvar un punt gràcies a una
genialitat de Sergio Ruiz, davan-
ter que va fer un gol d’autèntic

crack. El Júpiter va perdonar i,
al final, empat a un gol que no
satisfà a un R. Bítem que ja ha
deixat passar massa oportuni-
tat i que no ha trobat la fòrmu-
la per reaccionar. Diumenge, a
Mollerussa, una altra ocasió.
Però la dinàmica del conjunt
blanciblau no permet l’optimis-
me i és que cada cop queden

menys jornades. La represa a
Bítem amb el Torreforta (3-2), a
manca d’acord entre els dos
clubs, està fixada pel comitè
per al diumenge sant.

Per la seua part, el Roque-
tenc va caure al camp d’un Al-
carràs que fou molt més efec-
tiu. Els de Roquetes tornen a
tancar la classificació del grup.

El Remolins-Bítem no es pot
enganxar al tren de l’ascens

El Roquetenc, per la seua part, va perdre a Alcarràs (2-0)

PREFERENT

La directiva de la UE Aldeana ha
agrait les mostres de condolèn-
cia rebudes en record al secreta-
ri de l’entitat, Sebastià Beltri. Dis-
sabte, un cop coneguda la
malaurada noticia, el club de l’Al-
dea va decidir suspendre tots els
partits del cap de setmana en els
que jugaven equips del club. Per
aquest motiu, també s’ha volgut

destacar i agrair les facilitats
dels rivals implicats. Així, d’entra-
da, i segons fonts del club aldeà,
també va fer-ho el Camp Clar,
conjunt que havia de visitar l’Alde-
ana dissabte la tarda. «El seu pre-
sident ens va dir dissabte a les
13 h que ho transmetria als àrbi-
tres i que ho entenia». No obs-
tant, amb els jugadors locals al

camp i amb els àrbitres, es va ai-
xecar acta i durant la setmana
sembla ser que el C.Clar podia
plantejar-se no disputar el partit
per no presentació de l’Aldeana.
«No hem dit que ens neguem a
jugar. Simplement, farem el que
dictamini el comitè», aclarien des
de C. Clar. El comitè decidirà la
setmana vinent.

Camp Clar-Aldeana, el partit 
que s’ha de jugar

Condol a l’Aldea per la mort del seu secretari. Per això la suspensió

PRIMERA REGIONAL

Més de 1000 persones van
presenciar el partit a la

Fanecada en una jornada
històrica pel club del

Montsià que ja porta 17
partits sense perdre

Emoció

La Cava va imposar-se en el derbi contra l’Ampolla (3-0). D’aques-
ta forma, l’equip que ara entrena Sergio Navarro millora i, sobre tot,
davant de la seua afició. Aquesta era una de les circumstàncies es
volia perfeccionar perquè és el que vol l’afició: anar a l’estadi i gau-
dir de victòries. Les dues seguides, totes dues contra equips de la
part baixa de la taula, han significat sis punts que ja apuntalen la
permanència del CD la Cava per jugar a la Segona catalana la tem-
porada vinent. No obstant, entre unes coses i altres, i amb els fit-
xatges que es van efectuar en la segona volta, la temporada no ha
estat l’esperada quan l’equip havia, com en les darreres, de lluitar
per estar entre els quatre primers. Chacón (2), recuperat, i Jaime
van marcar. L’Ampolla, per la seua part, perd opcions de per-
manència i cada setmana s’ensorra més en la zona de descens. 

Irònica i ben acceptada la resposta als
espartans canareus de la pel.lícula els 300

AL SETMANARI EL VALLENC

Bona imatge de la Sénia mentre que
l’Ulldecona perd al camp del Nàstic

PRIMERA REGIONAL

La Sénia, com en altres jornades d’aquesta segona volta, va fer
una molt bona imatge contra el Jesús i Maria, sobre tot fins el mi-
nut 60. Va jugar ben posat i de tu a tu al rival, amb una bona pres-
sió al centre del camp que va permetre-li crear diversos contraa-
tacs amb perill. I amb ells, ocasions com la de Carlos Alberto, que,
un xic forçat, va estavellar la pilota al pal. A la represa, l’incisiu da-
vanter senienc va aprofitar una indecisió de Joan en la sortida per
fer l’1-0. I en els millors minuts del conjnt de la Sénia, que segueix
en fase de creació i de perfeccionament, amb cursos avançats,
Carlos Alberto amb una bona acció, amb un tret enverinat amb l’es-
querra, va marcar el 2-0. Posteriorment, una falta dins l’àrea local,
un lliure indirecte, va significar el 2-1 i la Sénia ja es va veure obli-
gat a defensar més enrera, fins el 2-2.

El Cata torna a ensopegar a casa on està
el seu déficit en aquesta lliga

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia va perdre a casa contra el Cafallel (0-1). Una nova
derrota a la Santa Creu on s’han perdut massa punts en aques-
ta competició. Fa dues campanyes el Catalònia no va perdre
com a local en tota la lliga i, històricament, l’equip verdiblanc ha
estat sempre fort al seu camp. Però potser ara, amb rivals que
li tanquen bé els espais reduïts del terreny de joc jesusenc, les
dificultats, per aplicar el seu estil, són complicades de superar.
No obstant, en aquesta ocasió, a diferència d’altra derrotes a
casa, el Catalònia va fer un bon partit, principalment al primer
temps quan va merèixer marcar un gol com a mínim. Però a la
represa es va acabar pagant una indecisió que va suposar la pri-
mera oportunitat del Calafell, equip que va saber aprofitar-la. El
Cata va intentar-ho però ja fou contrarellotge i sense èxit.



DIVENDRES 14 DE MAIG DE 2010 premis especial gala ebr

TTOOTESTES LESLES FFOOTTOSOS DEDE LLAA GGALALA
wwwwww.ebr.ebreliderelider



13diarimés
ebrewww.mesebre.catala ebrelíders

AA ESES PODENPODEN VISUVISUALITZARALITZAR AA
elidereliders.cats.cat



DIVENDRES 15
D’ABRIL

DE 201114
esportsdiarimés

ebre
www.mesebre.cat

El Sant Jaume va golejar el cuer, la Torre, i d’aquesta manera, ja
confirma l’ascens. La temporada vinent jugarà a la Tercera catala-
na. Una bona feina la que s’ha fet, amb un projecte en el que s’im-
plicaven jugadors veterans que van decidir tornar i d’altres més
joves dels planters que han fet una important crescuda esportiva.
Tot s’ha ajuntat, amb el bon treball de Rogelio Masià a la banque-
ta. L’exigència que se li va posar a l’equip per les seues possibili-
tats abans de començar el campionat no ha pesat i els del Montsià
que no han fallat a les expectatives. El Tivenys, que va empatar en
el derbi contra el R. Bítem, veu frenat el seu impuls però disposa
d’un bon marge. El Godall, amb un partit menys, i el Benissanet
ocupen dues places que poden estar encara obertes, tot i que
amb un coixí de cinc punts que potser molt important.

El Sant Jaume confirma el primer
ascens de la temporada

TERCERA REGIONAL

El Perelló portava fins diumenge sis victòries seguides (19 punts de
21). I el Santa Bàrbara, 13 de 15. Tots dos, sobre tot els planers
ja s’havien allunyat d ela zona complicada. El Perelló ha sortit del
descens i també de les compensacions. Però, amb l’empat de diu-
menge, està a sis punts de la posició perillosa. Per tant, haurà de
seguir per evitar qualsevol malson classificatori.

El Santa Bàrbara, amb l’empat, es manté a part més alta de la
taula, una posició coherent per les seus possibilitats i que li ha cos-
tat consolidar-se perquè ha necessitat paciència amb un equip bas-
tant renovat. El partit va acabar amb empat a dos gols però amb
sensació que qualsevol dels dos hagués pogut guanyar. Va haver-
hi tensió, jugades polèmiques i quatre gols, dos per equip. Archi i
Oriol van marcar pels locals, el veterà Cornejo, pels visitants.

Dos dels equips més en forma empaten en un
duel en el que hagués pogut passar de tot

SEGONA REGIONAL

L’Horta no va perdonar al camp del cuer i va sumar tres punts
molt valuosos per aclarir la seua situació a la classificació i mirar
un xic més distant les places de compensació. 0-3 va guanyar l’e-
quip de Chema, amb dos gols de Jordi Prats i d’Aubanell (2). Par-
tit seriós del conjunt de la Terra Alta que va jugar molt mentalitzat,
conscient de que els punts ere importants.

El Masdenverge segueix a la cua i ara la incògnita estarà en veu-
re si hi haurà continuïta directiva una vegada César Lleixà, presi-
dent els darrers anys, va avançar que probablement plegava en-
guany. L’Alcanar, per la seua part, va guanyar a Flix en un duel
entre dos equips de la zona de descens. El resultat (0-3) reflecteix
la millora dels canareus que ara ja els obtenen de positius. El des-
cens directe es pot evitar, però llavors estan les comensacions.

L’Horta s’allunya de les compensacions i
l’Alcanar vol evitar el directe

SEGONA REGIONAL

El Corbera va guanyar a Maella, contra el Batea (0-1). Un gol d’Ubal-
de va comportar un triomf molt treballat d’un equip que, sense fer
soroll, està oferint una temporada històrica. Amb la base de la tem-
porada anterior i amb l’aplicació dels jugadors locals, el projecte
està generant un resultats molt satisfactoris. I en una campanya en
què poden baixar set equips, el Corbera ha assolit el seu objectiu so-
bradament. Ara, amb les piles carregades, ja espera el Pinell, en el
derbi. El Pinell, segon classificat, visita el tercer. Els pinellans ja sa-
bran el resultat del líder Olímpic i per això poden arribar a tenir més
exigència. El Batea, després de dues victòries seguides, va tornar a
perdre i continua immers en una de les tres places conflictives per
les compensacions. Per tant, és de descens a hores d’ara. 

El Corbera fa història i ja espera al Pinell,
en un altre derbi apassionant

SEGONA REGIONAL

No és el primer cop aquesta temporada que, per un compromís
de l’equip calero, s’ha d’avançar el partit al matí. I així serà dis-
sabte, contra l’Amposta.

L’Ametlla va perdre a Vilalba (1-0). Un penal que va suposar
l’expulsió de Xavi al primer minut del segon temps va minvar els
de la Cala que al primer temps havien estat ben posats, davant
d’un Vilalba que, com és habitual a casa, va empènyer amunt,
creant les seus opcions. En aquest sentit, els de Gaspar van mi-
llorar respecte l’anterior partit al seu estadi i gràcies al seu tre-
ball van poder mantenir l’1-0 en un segon bastant travat i en el
que el temps afegit pel col.legiat va originar protestes de la
banqueta calera. Era un duel entre dos equips capdavanters.

L’Ametlla, que va perdre a Vilalba, rebrà
l’Amposta dissabte a les 11.30 hores

SEGONA REGIONAL

L’Olimpic de Móra va vèncer
(1-0) el Benifallet, amb mol-
tes dificultats i patiments i és
que les presses l’estan con-
dicionant i, per aquest motiu,
no pot tenir la tranquil.litat
suficient en els darrers
metres per poder concretar
les opcions que disposa. El
Benifallet, amb una davante-
ra improvisada, s’hi jugava
molt i va lluitar fins el final,
comportant incertesa al
duel.
Demà dissabte, torna el

derbi morenc. El derbi que
paralitzarà les Móres, com ja
va passar a la primera volta.
Un partit amb morbo i amb
l’al.licient pels locals de fer-li
la guitxa al seu fratern rival
que lluita per conservar l’a-
vantatge en el liderat.
Serà un gran derbi, amb
molta tensió per la importàn-
cia dels punts.
El Móra N. va perdre diumen-
ge a Amposta (2-1) i, d’a-
questa forma, tot i que va
tenir opcions per puntuar,

segueix dibuixant una tra-
jectòria irregular en la sego-
na volta del campionat. 
L’Amposta, per la seua part,
va sumar tres punts d’or en
la lluita per la permanència.
Es distancia del descens
directe, però ara està
immers en les places compli-
cades per compensació (en
són tres). El Pinell va aportar
més màgia a la seua carrera
triomfant. A la primera volta,
va perdre tres partits (el
darrer a Deltebre) i des de

llavors setze victòries i un
empat (quinze d’elles segui-
des). Tot un rècord. L’equip
ja ha fet història, però ara
amb la inèrcia dels resultats,
ja no té limit. Diumenge va
guanyar un combatiu
Deltebre que va tenir amb
Amado un malson. Victòria
treballada (4-2). Els visitants
van protestar els quatre gols
pinellans. 

El derbi morenc pot donar més emoció

El Pinell: punt i seguit, ja suma 49 de 51 punts (15 victòries seguides)

SEGONA REGIONAL. MÓRA LA NOVA-OLIMPIC

El Móra la Nova amb
ganes de refer-se de la
derrota de la primera

volta rep al fratern rival
que es juga l’avantatge

en el liderat

Jornada important

La Patxanga és el programa
d’esports de la Cala Ràdio.
Es comenta habitualment
l’esport local i també hi ha
alguna pinzellada del Barça
de Guardiola. Per aquest
motiu, demà dissabte, els
companys de la Cala faran un
programa especial pel clàs-
sic del Bernabéu. 
A les 13.30 es jugarà un par-
tit ‘oients de la Patxanga’. I
després, dinar. A les 19 h.
comença l’especial amb els

invitats habituals. Poc des-
prés, s’hi afegiran jugadors
mitics d’aquell ascens de
l’Ametlla de fa 24 anys el qual
vam poder recordar la setma-
na passada a Canal TE en un
programa que va tenir un
seguiment enorme a la pobla-
ció. Herois caleros en aquell
moment i que sempre ho
seran. A les 21.30 hi haurà
una prèvia del Madrid-Barça. I
fins les 12.30 de la matina-
da. A gaudir-ne!

Programa especial a la Cala
LA PATXANGA PREPARA UNA JORNADA PER GAUDIR-NE AMB MOTIU DEL MADRID-BARÇA

A la jornada 17, l'Olímpic ha estat líder
amb 44 punts i el segon 
classificat, el Pinell a 13 punts. El líder té
l'ascens a la butxaca, però com la tem-
porada és llarga, no hi ha que cantar
victòria fins a la jornada 34. L'Olímpic ha
tingut una primera volta magnífica amb
13 victòries consecutives. Això només
ho fan els equips armats i grans. Però
ha arribat l'enfrontament amb el Pinell,
l'Olímpic ha passat d'una posició tran-
quil·la a veure's, poc a poc, amenaçat per un Pinell que està
efectuant uns segona volta de pel·lícula, ja que porta 17 par-
tits sense perdre. Aquest conjunt, liderat per Lizaso, es realça
amb la presència d'homes il·lustres com Ramón, Amadeu,
Toni, Julio, Sergio i el gran Pachan (el Pujol del Barça)... 
El Pinell que era un equip de tercera regional, fa poc, ha pas-
sat a ser un dels gallitos de la segona, i les últimes tempora-
des ha bordat les primeres posicions, es nota la seva afició.
Gairebé mig poble va veure els partits, i s'ha de dir que en
aquest poble hi ha bastanta gent, sense oblidar El Perelló o
Vilalba.
Diuen que l'Olímpic té crisi. - Quina crisi ha de tenir un equip
que només ha perdut dos partits? El que té és que pateix
lesions en alguns dels partits, i és que un equip no és una
màquina! La màquina de l'Olímpic segueix ferma, encara
que en alguns partits d'aquesta segona volta, els àrbitres no
l'han acompanyat. Però hi ha cops que les derrotes són victò-
ries, i això és el que ha passat amb el Pinell , als tres partits
consecutius contra l'Atmetlla, Mora i Deltebre, que va perdre.
Però als vestidor es va fer pinya i tant els jugadors com el tèc-
nic van aconseguir sortir d'aquella emboscada amb compan-
yerisme. L'equip pinellà ha guanyat els disset últims partits
menys el jugat amb el seu rival, l'Olímpic, qui l'empatà al
minut 93.
Si aquest diumenge perd El Pinell, la lliga serà de l'Olímpic. Si
El Pinell guanya els dos difícils desplaçaments, hi haurà lliga
fins la jornada 34 i al gran matx, a la penúltima jornada,
Olímpic-Pinell, es decidirà el Campionat.
L'Olímpic té demà dissabte un partit difícil. Es disputa el gran
Derbi contra el Mòra la Nova. Possiblement la directiva d'a-
quest equip li cediria els tres punts, però les aficions es por-
ten com el Barça i el Madrid, no és possible tal acord. Jo desit-
jo que guanyi El Pinell als dos desplaçaments. A aquest equip
hi ha que donar-li les gràcies de donar emoció a un campio-
nat que estava avorrit. Els aficionats de El Pinell diuen: «I pen-
sar que feia un mes parlàvem que, tant de bo no haguèssim
fer el passadís davant l'Olímpic a casa seva». Per la seva
banda, els aficionats de l'Olímpic diuen: «Si ens toca un àrbri-
tre com Déu mana, l'Olímpic guanyarà el Pinell». I algú altre
més atrevit de líder diu: «Ni que el Pinell fitxi a Messi podrà
guanyar, són onze contra onze». El partit Olímpic-Pinell s'a-
propa i serà un enfrontament calent calent. L'Olímpic parteix
amb avantatge. Depén d'ell mateix i a més té al juvenil per a
les emergències . El Pinell no té cantera, però té la sort de
cara. És conscient que si guanya tots els partits pot ascendir.
El vestidor és una pinya. La directiva li permetrà l'ascens de
categoria a mister Lizaso?. Li pararan els peus , no és massa
per al Pinell la segona catalana? Doncs no, o no està l'Ascó
en tercera?. No va estar el Mollerussa en segona divisió?
Desitjo el millor per a tots dos equips. Tots dos se mereixen
l'ascens. Quina pena que només hi hagi una vacant. Tant un
com l'altre estan fent una temporada titànica, bons equips,
magnífics entrenadors i uns aficionats, que el dia del derbi es
comportaran com uns gladiadors per animar el seu equip.
Que guanyi la lliga el millor, que guanyi el futbol que és l'im-
portant.

Olímpic-Pinell, duel al cim
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

La Patxanga, programa esportiu a la Cala Ràdio.
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DIVENDRES 15
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DE 2011

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Ametlla-Amposta (11.30 h)
Móra Nova-Olímpic (18.45 h)

Alcanar-Batea (18 h)
diumenge

Corbera-Pinell (17 h)
Deltebre-Vilalba (16.30 h)
Benifallet-Masdenverge
Horta-Roquetenc (17 h)
Camarles-Perelló (17 h)
S. Bàrbara-Flix (17 h)

RESULTATS
28a jornada Segona regional

Roquetenc-Camarles 2-2

Amposta-Móra Nova 2-1

Flix-Alcanar 0-3

Pinell-Deltebre 4-2

Masdenverge-Horta 0-3

Perelló-S. Bàrbara 2-2

Batea-Corbera 0-1

Vilalba-Ametlla 1-0

Olímpic-Benifallet 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 28 71 26 68

2. Pinell 28 73 26 64

3. Corbera 28 50 49 50

4. Ametlla 28 50 32 49

5. Vilalba 28 46 36 49

6. S. Bàrbara 28 64 45 48

7. Móra Nova   28 51 39 46

8. Deltebre 28 43 32 45

9. Horta 28 52 35 44

10. Perelló 28 62 47 44

11. Camarles    27 52 45 41

12. Batea 28 41 51 38

13. Amposta 28 32 44 29

14. Benifallet 28 33 63 22

15. Alcanar  28 29 53 21

16. Roquetenc 27 31 76 18

17. Flix 27 21 56 14

18. Masdenverge 28 21 67 10

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Ulldecona-Ginestar (18 h)
Jesús i Maria-Torre Espanyol (17 h)

la Cava-Tivenys (16 h)
R. Bítem-la Galera (18 h)

Diumenge
Tivissa-Aldeana (17 h)

Sant Jaume-Campredó (17 h)
Godall-Benissanet (17 h)

Atlas-Catalònia (20 h)
Arnes-Rasquera (18 h)

RESULTATS
28a jornada Tercera regional

Catalònia-Arnes 2-1

Tivenys-Rem Bítem 1-1

Campredó-Tivissa 0-0

Benissanet-Atlas 2-1

Rasquera-la Cava 3-1

Ulldecona-la Galera 0-2

Ginestar-Jesús i Maria 4-1

Torre Espanyol-S. Jaume 0-4

Aldeana-Godall sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 28 75 20 72

2. Tivenys 28 76 24 61

3. Godall 27 69 39 57

4. Benissanet 28 54 29 57

5. Catalònia 28 57 31 52

6. R. Bítem 28 50 36 50

7. Ginestar 28 58 45 47

8. Atlas 28 41 28 47

9. la Galera 28 58 52 46

10. Arnes 28 44 42 40

11. Campredó 27 42 43 36

12. Ulldecona 28 66 51 35

13. J. i Maria 28 36 75 23

14. Aldeana 28 29 69 21

15. Rasquera 28 43 62 20

16. Tivissa 28 36 72 20

17. la Cava 27 29 53 18

18. Torre Espanyol 28 12 104 5

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Calafell-Cambrils U (17 h)
diumenge

Ampolla-la Sénia (17 h)
J. i Maria-Alcanar (18 h)
Valls-Catalònia (16.30 h)

Salou-Gandesa (17 h)
Canonja-Torredemb. (11.45 h)

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

Ulldecona-la Cava (16.30 h)

RESULTATS

28a jornada, Prim. regional

la Sénia-J. i Maria 2-2

Torredem.-Cambrils 4-2

C. Clar-Aldeana sus

Cambrils U-Salou 1-1

la Cava-Ampolla 3-0

Catalònia-Calafell 0-1

Gandesa-Canonja 1-0

Nàstic-Ulldecona 3-1

Alcanar-Valls 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 27 56 29 62

2. Valls 28 58 24 58

3. Alcanar 28 57 33 55

4. J. i Maria 28 53 38 51

5. Torredembarra 28 54 41 46

6. Canonja 28 39 26 46

7. la Cava 28 48 42 45

8. Catalònia 28 55 38 44

9. Cambrils 28 40 37 42

10. Calafell 28 39 36 40

11. Gandesa 28 40 46 36

12. Salou 28 42 49 33

13. Cambrils U 28 36 40 30

14. Ampolla 28 32 48 28

15. Aldeana 27 30 72 22

16. Nàstic 28 27 53 21

17. la Sénia 28 22 44 21

18. Ulldecona 28 37 69 19

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Organyà-Sant Ildefons

Mollerussa-R. Bítem (diu 12)

Júpiter-Alcarràs

Roquetenc-V Alegre(dis16.30 h)

Horta-Morell

P. Cases-Catllar

Cervera-Marianao

Reddis-Cerdanyola

Barceloneta-Viladecans

RESULTATS

28a jornada, Reg. preferent

Alcarràs-Roquetenc 2-0

Marianao-Reddis 1-3

S. Ildefons-Mollerussa 2-4

Viladecans-Organyà 2-0

V. Alegre-Torreforta 0-1

Catllar-Cervera 2-0

Cerdanyola-Barceloneta2-2

Morell-P. Cases 1-1

R. Bítem-Júpiter 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cerdanyola 28 51 30 54

2. V. Alegre 28 47 32 51

3. Reddis 28 50 36 47

4. Viladecans 28 38 25 47

5. Torreforta 27 51 33 45

6. Júpiter 28 39 30 45

7. Alcarràs 28 34 27 44

8. Morell 28 37 28 42

9. Cervera 28 38 35 41

10. P. Cases 28 36 31 39

11. R. Bítem 27 44 52 36

12. Mollerussa 28 38 53 36

13. Marianao 28 38 53 30

14. Organyà 28 32 50 30

15. S. Ildefons 28 32 49 29

16. Barceloneta 28 42 43 28

17. Catllar 28 34 62 25

18. Roquetenc 28 28 42 24

Regional preferent

Acció del gol de Paulo, des de darrera de la porteria del Valls (1-0).
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

Un gran gol, carregat
d’enginy i de qualitat, va
ser el que va fer embogir

la Fanecada (93’).
El crac: Paulo.

Säo Paulo
PRÒXIMA JORNADA  

Premià-Terrassa
Pobla Mafumet-Balaguer

Europa-Vilanova
Espanyol-Prat

Muntanyesa-Gavà
Masnou-Castelldefels

Cornellà-Palamós
Manlleu-Llagostera

Ascó-Vilafranca (diu 12 h)
Reus-Amposta (diu 12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 33 19 6 8 53 31 63
2. Reus 33 15 11 7 48 24 56
3. Muntanyesa 33 16 8 9 34 31 56
4. Pobla Mafumet 33 15 10 8 44 31 55
5. Manlleu 33 13 15 5 51 34 54
6. Europa 33 15 8 10 47 34 53
7. Cornellà 33 15 7 11 53 34 52
8. Prat 33 13 12 8 45 35 51
9. Espanyol 33 14 7 12 51 31 49
10. Gavà 33 11 11 11 38 42 44
11. Castelldefels 33 11 11 11 33 37 44
12. Vilafranca 33 12 8 13 41 46 44
13. Terrassa 33 10 12 11 46 43 42
14. Amposta 33 12 5 16 40 57 41
15. Balaguer 33 9 10 14 36 51 37
16. Palamós 33 8 11 14 29 39 35
17. Vilanova 33 7 14 12 35 44 35
18. Masnou 33 8 9 16 40 53 33
19. Ascó 33 5 10 18 23 59 25
20. Premià 33 4 11 18 19 50 23

Tercera divisió RESULTATS
33a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Igualada-Olesa

Blanes-Ol. Can Fatjó
Sants-S. Cristobal

Tortosa-Guíxols (diu 17 h)
Iberiana-Vic

Vilassar-Poble Sec
Peralada-Rapitenca (diu 17)

Montcada-Olot
Santfeliuenc-Gramanet

Rubí-Tàrrega

RESULTATS
30a jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Blanes 1-0

Ol. Can Fatjó-Igualada 2-0

Poble Sec-Iberiana 1-6

Rapitenca-Vilassar 1-1

Rubí-Santfeliuenc 3-0

Vic-Tortosa 3-1

Tàrrega-Olesa 2-1

Guíxols-Sants 1-1

Olot-Peralada 1-0

Gramanet-Montcada 0-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olot 31 57 25 68

2. Vic 31 61 29 66

3. Tàrrega 31 64 31 61

4. Rubí 31 45 31 56

5. Vilassar 31 46 38 46

6. Ol. Can Fatjó 31 43 44 45

7. Rapitenca 31 59 42 44

8. Peralada 31 48 42 42

9. Igualada 31 48 47 42

10. Iberiana 31 51 69 42

11. S. Cristobal 31 38 44 41

12. Guíxols 31 39 44 40

13. Santfeliuenc 31 43 44 39

14. Olesa 31 39 41 38

15. Sants 31 37 43 37

16. Gramanet 31 40 57 36

17. Tortosa 31 40 47 34

18. Montcada 31 30 45 34

19. Blanes 31 38 50 30

20. Poble Sec 31 22 75 10
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El Club Handbol Amposta
va aconseguir una victòria
amb doble valor a la pista
del Lleida, el líder (32-36).
Una victòria treballada i de
prestigi i que va obtenir-se
gràcies al bon planteja-
ment i a la implicació i com-
promís de totes les jugado-
res que van demostrar
sobre la pista que no eren
tan inferiors al Lleida com
va semblar a la primera
volta. En aquest sentit, a
més del tàctic, va haver un
bon treball anímic. I és que
el triomf era vital per a
poder afrontar la fase d’as-

cens amb més garanties.
Per tant, un duel marcat
per la bona gestió defensi-
va, amb marcatges especí-
fics, i per l’espectacular
encert atacant. Amb molta
qualitat. L’efectivitat ofensi-
va fou clau. 
Per tant, setmana de satis-
facció i felicitat com així va
manifestar-ho el president,
Xavi Simón, dimarts a
CANAL TE,  «vaig enviar un
missatge a cada jugadora,
a través del facebook,
dient-los-hi que estava molt
orgullós de totes elles pel
partit que havien fet». 

Victòria amb doble

valor a la pista del líder

HANDBOL AMPOSTA. A LLEIDA

Val per la fase d’ascens (32-36)

CE Valldoreix 20 
CH Tortosa 21
Divendres la nit, l'equip tor-
tosí es desplaçà per jugar el
partit ajornat el mes de
març contra un Valldeoreix
molt motivat. Va ser la seu
de la FCH a Cerdanyola, una
de les pistes del pavelló
Guiera, on es va viure
aquest enfrontament total-
ment intranscendent per
ambdós equips ja que el
seu resultat no feia variar la
posició final en la classifica-
ció. Partit controlat, amb
una àgil rotació a la banque-
ta, que va servir a les torto-
sines com a treball i prepa-
ració per a les finals del

Campionat de Catalunya
sènior femení que es dispu-
tarà el 16 i 17 d'abril. 
Els 4 equips classificats per
jugar el TOP4, per ordre de
classificació, han estat el
CE Molins de Rei, que acull
invicte a les seves
instal·lacions aquest TOP 4,
KH7 Granollers, Handbol
Gavà i Handbol Tortosa.
Dissabte a les 17 h, la pri-
mera semifinal, KH7
Granollers - H.Gavà i  a les
19 hores la segona,  CE
Molins - Handbol Tortosa.
Els equips guanyadors  pas-
sen a disputar la final, diu-
menge a les 12.00 hores.
Anim noies!!!

Finals Campionat Catalunya
HANDBOL TORTOSA. AQUEST CAP DE SETMANA

El Premi als Millors Esportistes de Tortosa 2010, en
la categoria masculina, se l'han endut els remers
Alexander Ingvar Sigurbjönsson Benet i Pau Vela
Magí, mentre que en l'apartat femení la guanyadora
ha estat la nedadora Anna Aïda Martí. Els guardonats
han estat escollits per un jurat, format per periodis-
tes esportius, d'un total de 37 nominats per les enti-
tats i clubs esportius de la ciutat. Més de 200 perso-
nes, entre els quals hi havia els candidats al premi,
familiars, tècnics i directius d'entitats esportives, així
com els regidors de l'Ajuntament de Tortosa, van par-
ticipar en la festa-sopar que es va fer aquest dissab-
te a la nit al Pavelló Firal i que va estar presidida per
l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i pel regidor
d'Esports, Pere Panisello.

Millors esportistes de Tortosa 2010

El passat 9 d´abril es va disputar a Amposta la Regata Primavera
a nivell Català on van competir esportistes de les categories
aleví, infantil i cadet de tot Catalunya. El cub de Rem Tortosa hi va
ser amb una nobrosa participació i van obtenir el merescut podi
en les diverses categories: 1ª Posició : 2x Infantil Femení :
Marimar Also- Júlia Blanch 1x Juvenil Femení : Alba Estrada; 2ª
Posició: 4+Aleví Femení: Juanjo Barberà-Ismael Forés-Aleix
Espelta-Gabriel Tejedor; 4+Aleví Femení: Mireia Llambrich-Anna
Talarn-Laura Andreu-Alba Oraa; 4-Cadet Femení : Maria Tallada-
Cinta Canalda-Mayka Muntané-Alba Arenós; 1x Infantil Femení :
Marimar Also 3ª Posició: 1x Infantil Femení : Júlia Blanch
2x Cadet Femení : Alba Arenós- Mayka Muntané; 4-Cadet Masculí
: Xavi Santirso- Carles Jiménez-Albert Montany-Danzan
Shandaev.

Regata Primavera, a Amposta

Fernando Belasteguin, número 1 del món de Pàdel, i
Xavi Casadesus, seleccionador català, van estar al
Club Tennis Tortosa el diumenge passat en un clínic
que fou organitzat per l’empresa Sportiprom.
Va haver-hi interelació a les pistes, entre tots dos i els
jugadors locals presents al clinic. Un fet que indubtable-
ment permet apendre i millorar. La jornada fou extraor-
dinàriament valorada pels assistents. 
Sportiprom és una empresa recentment creada i que
organitzarà esdeveniments esportius. 
Finalment, direm que al club de Tennis Tortosa ja s’han
iniciat les obres de remodelació i ampliació de les ins-
tal.lacions.

Belasteguin, número 1 del món de
Pàdel, va estar a Tortosa en un

clinic organitzat per Sportiprom

L’internacional Terres de l’Ebre ja s’acosta. Serà a partir del
proper dia 21, coincidint amb la Setmana Santa, quan el tor-
neig veurà la llum en aquesta quarta edició amb la jornada
inaugural que tindrà lloc a l’Ametlla. La Cala serà enguany
també on es jugaran les finals i es farà la cloenda d’aquest
esdeveniment esportiu que comportarà un extraordinari
reclam turístic a més de poder veure competició diferent i
atractiva amb els clubs que hi jugaran. Hi haurà un total de
60 equips.
Deltebre, Amposta i la Ràpita seran les altres seus d’un tor-
neig que es disputa en categoria prebenjamí, benjamí, aleví i
infantil.  

Tot a punt per a la quarta edició de l’ITE

Futbol base

El torneig internacional de futbol base MIC - Mediterranean
International Cup, del que n’és el Director el bitemenc Juanjo
Rovira, compleix deu anys a la Costa Brava superant tots els
rècords des de la primera edició. La competició, que se cele-
brarà del 20 al 24 d'abril en 17 poblacions de la Costa Brava,
comptarà enguany amb la participació de més de 200 equips,
repartits en 5 categories i representant 40 nacionalitats dife-
rents. El torneig s'ha presentat aquesta setmana a Girona amb
la participació dels jugadors Marc Muniesa, del FC Barcelona, i
de Jordi Amat, del RCD Espanyol (imatge de la foto). 

El MIC compleix deu anys

El juvenil masculí rebia al
F.C.Barcelona, líder. El
partit va ser totalment
favorable per als barceo-
lins amb un resultat de 0-
3 amb parcials (21-25,
17-25 i 17-25). D'aquesta
manera, el juvenil finalitza
la segona fase de compe-
tició en quarta posició: 
1- F.C.Barcelona 
2- C.N.Sabadell
3-C.V.Vall d'Hebron
4-C.V.Roquetes
D’altra banda el sènior
masculí també rebia al
capdavanter de la classifi-
cació, el Guerin INEFC
Lleida. El partit va
començar bé per als
roquetencs guanyant el
primer set 25-23, però
com era d'esperar, el
Lleida va fulminar després
amb uns parcials de (13-
25, 15-25 i 16-25) que-
dant finalment per 1-3.
Igualment que el juvenil, el
sènior també finalitza la
seva temporada quedant
amb 11ena. posició de
14 equips. La classifica-
ció d'aquesta competició,
ha finalitzat:
Amb aquesta posició el
sènior baixa de categoria
i per la temporada 2011-
12 jugarà a segona divi-
sió. El sènior femení, el
pròxim cap de setmana
comença la segona fase
contra el C.V.Sant Pere
Pescador (Girona),
podent optar per pujar de
categoria a Tercera
Divisió "B".

El sènior femení
inicia la segona fase

Club Volei Roquetes

El Consell Esportiu
del Baix Ebre amb
el suport de
l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar i la
col.laboració del
Consell Esportiu del
Montsià van organit-
zar el passat diumen-
ge 10 d'abril la terce-
ra i última jornada de
la Fase Territorial
Terres de l'Ebre de
gimnàstica rítmica
dels Jocs Esportius
Escolars de
Catalunya 2010-
2011. Prop de 150
participants en la
modalitat inidividual i
més de 25 conjunts
van protagonitzar
una disputada jorna-
da amb la presència
dels diferents clubs
de rítmica ebrencs
(Club Gimnàstic
Rapitenc, CR La
Sénia, EMR Tortosa,
AME Ametlla de Mar,
Club Esportiu
Canareu, Club
Rítmica Xaloc i Club
Rítmica Amposta). 
De la mitjana de les
tres jornades dispu-
tades sortiran les
millors gimnastes
que participaran pos-
teriorment  a les
finals de Catalunya. 

Tercera i última
jornada dels Jocs

Esportius

Gimnàstica Rítmica
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

GERVASI ASPA. ALCALDE DE DELTEBRE

Divendres passat, 8 d'abril,
el Centre Cívic de Deltebre
va acollir la 2ª edició
d’Ebre Líders. Parlar més
d’Ebre Líders ja no ens per-
toca a nosaltres, però si
que hem volgut saber que
pensa Gervasi Aspa, alcal-
de de Deltebre, sobre Ebre
Líders i el paper de la cultu-
ra com a motor de desen-
volupament d’un municipi.
Més Ebre: Com a  alcalde
de Deltebre. Què en pen-
ses d'iniciatives com la
d'Ebre Líders? 
Gervasi Aspa: Tal i com
vaig dir en el meu discurs
el dia de la gala, els premis
Ebre Líders són uns guar-
dons que tenen la seva
essència en reconèixer els
MÈRITS dels ciutadans, i
en una societat on reconèi-
xer els mèrits dels altres
ens costa molt, uns premis
com aquests són molt
importants perquè fan créi-
xer l'autoestima de la gent,
tant dels guanyadors com
dels que han estat finalis-
tes o candidats...
I en el moment en què ens
trobem sentir-se valorat
com a individu, com a grup
o com a empresa, de ben
segur que els motiva i els
ajuda a tirar endavant. Per
tant iniciatives com aques-
ta en els temps que corren
gairebé diria que són
necessàries.
ME: D’altra banda, a nivell
cultural com preveus que
evolucionarà el municipi?
GA: En l'àmbit cultural
estem treballant en dues
vessants: l'Auditori i Escola
de Música i un centre de
joventut i iniciatives cultu-
rals. L'Auditori ens ha de
permetre poder gaudir

d'una programació estable
d'activitats culturals i artís-
tiques i el centre de joven-
tut ens permetrà dotar la
gent més jove dels espais
adients per desenvolupar
la seva creativitat des de
totes les vessants artísti-
ques i culturals.
ME: A hores d'ara moltes
persones ja saben que de
Deltebre han sorgit un
variat nombre d'artistes en
diferents camps, com ara
Crator, per posar l'exem-
ple més recent... Tens
alguna explicació?
GA: A Deltebre som una
societat en continu creixe-
ment, de gent en moltes
possibilitats. 
Durant anys hem patit mol-
tes mancances, sobretot
en l'àmbit de la cultura, ara
però, i per posar un exem-
ple, els grups de música
de Deltebre disposen dels
bucs d'assaig per tal d'as-
sajar i desenvolupar les
seves inquietuds musicals.
Crator n'és un exemple,
són gent fresca, emprene-
dora, en moltes idees i que
saben tirar endavant.
Deltebre som un poble viu i
proactiu en molts camps,
és el nostre tarannà i per
això sorgeixen un munt
d'artistes. Per nombrar
alguns: l'escultor Paco
Morales, el músic Miquel
Àngel Marin, l'escriptor
Baltasar Casanova, l'arqui-
tecta Eva Franch, les
cançons de Josep Bo, can-
tadors de jota, pintors…
Tenim artistes destacats
en moltes disciplines artís-
tiques.
ME: Fa temps vam estar a
punt de viure un gran con-
cert a les nostres Terres,

Sabina venia a Deltebre.
Quan va començar a plou-
re que et va passar pel
cap?
GA: Per Deltebre poder
acollir un esdeveniment
musical com el concert de
Joaquin Sabina era un acte
que ens donava prestigi i
que feia que la gent es sen-
tís orgullosa de poder ser
la capital musical de les
Terres de l'Ebre, Tarragona
i Castelló per una nit. Tot
això però es va veure trun-
cat quan va començar a
ploure i va acabar sent una
decepció.
ME: Si haguessis de des-
criure el teu poble des d'un
punt de vista cultural i artís-
tic com ho faries?
GA: Jo crec que Deltebre
és, com he dit abans, un
poble amb continu creixe-
ment i la visió tan “deltaica”
que tenim de la vida fa sor-
gir gent amb un tarannà
molt particular i, a més dis-
posem d'una activitat cultu-
ral i artística molt rica grà-
cies al teixit associatiu tant
dinàmic que tenim. 
ME: Què representa,
segons tu, l'art i la cultura
per a un municipi?
GA: La cultura significa lli-
bertat. Com més cultura
tens més lliure ets. A
Deltebre fa anys que llui-
tem per la llibertat i cada
cop la cultura està adqui-
rint més importància.
ME: Quant de temps que
està en peu el Centre Cívic?
Es podria dir que és una de
les infraestructures més
amortitzades quant a esde-
veniments?
GA: Deu de fer entre 16 i
17 anys que està en funcio-
nament, no ho sé exacta-

ment. 
Sens dubte és una de les
instal·lacions municipals
més amortitzades perquè
és l'únic espai que tenim
per reunir-nos com a poble
i gaudir de tot tipus d'es-
pectacles o activitats
socials.
ME: Com evoluciona el
projecte de l'Auditori?
GA: Evoluciona favorable-
ment. Ara per ara tenim la
confirmació del
Departament de Cultura de
la Generalitat que aportarà
el 50 per cent del finança-

ment del projecte. Això sig-
nifica que cal buscar enca-
ra més suports per tal de
poder tirar endavant
aquest projecte que supo-
sarà una important inversió
per al municipi de Deltebre.
El proper pas serà encarre-
gar ja el projecte construc-
tiu i estem plenament con-
vençuts que l'Auditori i
Escola de Música serà una
realitat aquesta propera
legislatura.
ME: Per últim, en molts
casos has comentat que
t'agradaria que Deltebre

esdevingués la capital de
Delta. Això inclou a nivell
cultural, també?
GA: Òbviament quan exer-
ceixes la capitalitat ho has
de fer des de tots els
àmbits. 
Has de tenir alçada de
mires i visió de futur i això
significa que volem que
Deltebre sigui la capital del
Delta a tots els nivells,
també en l'àmbit de la cul-
tura, i esperem que pugui
ser un punt de referència
en quant a activitats cultu-
rals i lúdiques.
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñara
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Plaça 20 de maig, 11
Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far

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

TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Aquesta crema, és rica en vitamines antioxidants que ens ajudaran a disminuir el risc de patir enfermetats
cardiovasculars, a reforçar les nostres defenses i a frenar l'envelliment

Ara que arriba la calor
hem de buscar solucions
per incloure a la nostra
dieta com més aigua mi-
llor. La pastanaga, a les
nostres terres, és més co-
neguda com a carlota o
safanòria

Ingredients
1 manoll de pastana-
gues
1 culleradeta de wasabi
2 culleradetes de suc de
llimona

70 g de formatge mas-
carpone
1 cullerada de julivert picat

Comencem per barre-
jar en un bol el  format-
ge mascarpone,  e l  wa -
sabi i  e l  suc de l l imona.
Amb un batedor de mà
ho barregem f ins acon-
segu i r  una  tex tura  de
crema.

Ta l lem les  pastana -
gues per  la  me i ta t ,  en
sent i t  longitudinal.  Pas-
sem les  pastanagues
per la l iquadora per ob-
ten i r -ne e l  suc.  Afeg im
e l  suc  de pastanaga a
la  barre ja  que hem fet
al  pr incip i  i  ho passem
tot  per  la  batedora
elèctr ica. Tirem pel da-
munt  de  la  sopa f reda
una cu l leradeta de ju l i -
ver t  p ica t  i  l a  de ixem
uns minuts a la nevera
perquè quedi ben freda.
A més, la v i tamina A de
la  pastanaga ens  va
molt bé pel bon mante-
n iment  de  la  pe l l  i  l a
v ista. El  mascarpone es
una formatge r ic en cal -
c i  però també gre ixos,
per  tan t ,  men jeu -ne
amb moderac ió .  S i  pa -
t iu de problemes diges-
t ius ca l  que tregueu e l

wasabi de la recepta, ja
que pot irr i tar una mica
l 'estómac.

Des del punt de vista
nutr i t iu  són impor tants

per  l ' a l t  cont ingut  en
Betacarotè  precursor
de la  v i tamina  A  i  són
baixes en l íp ids i  proteï -
na. També té v i tamanes
B1, B2, PP i  nombrosos
elements minerals. Pro-
porc ionen una energ ia
d 'unes 40 ca lor ies per
cada cent grams Les fu-
l les es poden menjar en
amanides o sopes. Nor-
ma lment  es  men ja  l ' a -
rrel ,  en amanida, purés,

guisats o sopes, crua o
cuita. Amb la pastanaga
es poden fer  també
dolços i  past issos, per
exemple a Por tugal n'h i

ha  un  do lç  mo l t  popu -
lar,  que té la forma de
la pastanaga i  està fet
amb pastanaga ra t l l a -
da, clara d'ou i  sucre.

“Primentons i Tomates”. Avui: Crema de pastanaga

Aquesta crema de
pastanaga ens apor-
ta molta quantitat
d'aigua, com totes
les verdures i horta-
lisses, i vitamina A, a
més de nutritiva, re-
sulta molt refrescant
els dies de calor i el
wasabi l'hi dóna el to-
quet picant.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME

Primentons i Tomates,

s’emet  per Canal TE,

15h i a les 20 h.

A Canal TE
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc Bruch, 21  (Deltebre) 977489750

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

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

Verges Benet, Rosa M. Verges Pauli, 32 (Tortosa) 977440715   

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

Moran Sitja, Juan Carlos      Barcelona, 123 A  (Amposta) 977707701

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima
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Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
La nuvolositat minvarà de matinada, tot i que quedaran núvols baixos que
localment deixaran el cel molt ennuvolat a la Catalunya central i al sector
central del litoral i prelitoral fins el migdia. A la resta el cel quedarà serè o
poc ennuvolat. A la tarda creixeran núvols de desenvolupament vertical al
Pirineu, Prepirineu i a la meitat est. 

Precipitacions 
A la tarda s'esperen alguns ruixats dispersos a l'interior del quadrant nord-
est. Seran d'intensitat entre feble i moderada i localment aniran acompan-
yats de tempesta. La cota de neu voltarà els 1800 metres. 

Temperatures 
Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les temperatures míni-
mes oscil·laran entre -1 i 4 ºC al Pirineu, entre 3 i 8 ºC al Prepirineu, a la
depressió Central i al prelitoral nord, entre 5 i 10 ºC a la resta del prelitoral
i entre 8 i 13 ºC al litoral. Les temperatures màximes es mouran entre 15 i
20 ºC en general, tot i que puntualment seran més altes a Ponent. 

Visibilitat 
Serà bona en general. Hi haurà boires i boirines matinals. 

Vent 
Fins a mig matí bufarà entre fluix i moderat de component nord i oest, amb
tramuntana moderada amb cops forts a l'Empordà i mestral moderat al terç
sud. A partir de llavors, el vent girarà a component sud entre fluix i mode-
rat, tret de l'Empordà on es mantindrà la tramuntana.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
bufarà tramuntana entre fluixa i moderada tot el dia al nord del cap de
Begur, amb cops forts al nord del cap de Creus. A la resta bufarà fluix amb
cops moderats de component nord al principi i al final del dia, mentre que
al centre de la jornada bufarà fluix i de direcció variable, amb predomini del
component sud.
Maror, amb mar de fons del nord a partir del migdia. 

Costa Central: 
bufarà fluix amb cops moderats de component oest al principi i al final del
dia. Al centre de la jornada bufarà entre fluix i moderat de component sud.
Marejol. 

Costa Daurada: 
fins a mig matí bufarà mestral moderat al sud del cap de Salou i component
oest entre fluix i moderat a la resta. Al centre de la jornada s'imposarà el
vent entre fluix i moderat de component sud.
Marejol.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Amb Venus transitant pel teu signe avui
trauràs la faceta més intensa que tens en l'a-
mor . El trànsit del Sol per la teva casa dotze
indica que el teu món emocional és intens.   

Taure
20/4 al 19/5

Avui, en assumptes d'amor, el més aconsellable
és que actuïs amb la màxima discreció que
puguis . El teu criteri és fonamental per apartar
els mals hàbits de la teva vida .    

Bessons
20/5 al 21/6

Deixa que el temps posi els teus assumptes
sentimentals en el seu lloc . Qualsevol tipus
d'excitació nerviosa avui et perjudica més
que altres dies. 

Cranc
22/6 al 21/7

Venus transitant per la teva casa deu indica un
període favorable per utilitzar el teu magnetisme
personal amb mestratge. Solament una forma
de vida harmònica et pot donar equilibri.    

Lleó
22/7 al 22/8

Seràs eficaç i curós en les teves relacions
sentimentals. No voldràs que se  t'escapi
cap detall . Has de buscar l'equilibri interior i
posar en ordre les teves idees.

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de mercuri , Urà i el Sol per la teva
casa set indica que en la teva relació senti-
mental et trobaràs més segur i amb les idees
més clares.

Balança
22/9 al 22/10

El trànsit de Venus per la teva casa set reflec-
teix que et poden sorgir noves oportunitats sen-
timentals. Potser coneixeràs algú del qual no et
pugis oblidar.

Escorpí
22/10 al 21/11

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

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes sentimentals no has de tenir
pressa ni permetre que la inseguretat oprimei-
xi les teves decisions més importants. Bon
moment per fer una bona neteja del teus cos.

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Mercuri , Urà  i el Sol per la teva
casa tres indica que estaràs molt obert el dià-
leg i a viure trobades amb altres persones. Et
trobes en bona forma.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui viuràs sentiments intensos i contradictoris,
es una mica com tu t'agrada . Respecte a la
teva salut , has de buscar noves fórmules per
millorar el teu rendiment diari.

Peixos
19/2 al 20/3

En l'amor et guies per ideals però has de posar
límits a les coses o relacions que et puguin fer
mal . No siguis impacient , espera el teu
moment.

Televisió

comercial@mesebre.cat
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IMMOBILIARIA�

       

TREBALL�

  

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

MOTOR�

   

DIVERSOS�

  

 

 

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

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

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

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

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

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

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

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

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

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

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

Preu realment interessant. 

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

 

 

      

977 74 33 99

 

  

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

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

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

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

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

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

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

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

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

Ref  CFD705     
Tel 977 720 799

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

Amplia terrassa. Tot equipat
.Pràcticament nou. Vistes.

180.000 € reduït a
160.000 € .  Ref.CFD20940.

tel. 977 720 799

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

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

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

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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En l'organització de la tro-
bada reivindicativa també
va participar l'entitat
Antitaurina Naturalis.
Totes dues plataformes
es van passejar darrere
una pancarta amb el lema
"Visca els bous: prou de
correbous". La manifesta-
ció va començar sobre
les 12 del migdia i va
estar vigilada en tot
moment per personal de
protecció civil, policia
local i mossos d'esqua-
dra. El curiós de tot, es
que en aquesta manifesta-
ció no hi va haver cap
manifestant d'Amposta,
que en canvi si va estar a
les boreres escridassant
als que hi participaven.
Així, es va poder viure l'ú-
nic moment, una mica

tens, de la jornada, quan
un grup de persones per-
tanyents a les penyes tau-
rines de la zona, com
l'Esquella o El Cerril es
van enfrontar amb els
manifestants. Els porta-
veus de totes dues pen-
yes, coincidien, en asse-
gurar que la seva presèn-
cia a Amposta el dia de la
manifestació no responia
a res més que defensar
"la tradició d'una festa

molt arrelada al nostre
territori". En canvi la res-
posta dels antitaurins,
tampoc va col·laborar a
tranquil·litzar els ànims, ja
que molts d'ells opinen
que "Catalunya no serà
civilitzada" fins que no s'a-
consegueixi l'abolició dels
correbous. Pel que fa a la
resta de les Terres de
l'Ebre, si que va haver
algun veí de l'Ametlla,
Tortosa o la Ràpita que es

van afegir a la marxa.
Entre altres proclames els
manifestants cridaven
"bou capllaçat, bou tortu-
rat" que rebien la respos-
ta dels defensors dels
correbous que cridaven
"Amposta units per la
festa, la cultura i la tradi-
ció". 
Tot i que el xoc va ser ine-
vitable, la confrontació no
anà més lluny, sense pas-
sar de quatre insults, i per

tant no va ser necessària

l'actuació dels cossos de
seguretat. 
Aquesta manifestació ha
estat el punt d'inici  d'una

campanya informativa

dels animalistes a les
Terres de l'Ebre, que ara
caldrà veure com evolu-
ciona.

De fora vindran i de casa et treuran

Aquest passat cap de
setmana  la capital del
Montsià, Amposta
rebia de nou, la visita
d'un centenar aproxi-
madament de manifes-
tants en contra dels
correbous. La manifes-
tació havia estat orga-
nitzada pel partit ani-
malista PACMA i la pro-
cedència dels manifes-
tants era Barcelona,
Castelló i València, els
quals es van traslladar
el diumenge per mani-
festar-se en contra la
festa dels correbous i
reclamar-ne l'abolició. 

Una manifestació organitzada pel PACMA i l’entitat antitaurina Naturalis amb gent de Barcelona, València i Castelló

DM

MANIFESTACIÓ EN CONTRA DELS BOUS A AMPOSTA

No van haver incidents a excepció
d’algun crit acompanyat d’insult entre
els defensors i detractors de la festa

            


