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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Els usuaris de la via
navegable de l'Ebre
s'incrementen en un 30%.

P5

Joan Sabaté recull en un
decàleg les seves prioritats
per Tortosa, amb el pla
integral del centre com a
gran proposta.

P8

Societat

Nou volum de
l’enciclopèdia de les Terres
de l’Ebre, per Sant Jordi.

P9

Esports

Malestar a l’Aldea perquè
el comitè dóna guanyador
al Camp Clar (3-0).

P11

El portaveu del Govern, Francesc Homs, ha anunciat aquest dimarts que l'executiu prepara una modificació de la Llei de vegue-
ries per no haver de canviar el nom de les diputacions després del 22-M, tal com preveu la disposició transitòria primera de la
normativa aprovada pel tripartit amb el vot en contra de CiU. 
L'executiu frena així l'aplicació immediata de la llei, tenint en compte a més que no s'ha canviat la normativa estatal al respecte
i que l'únic que es faria ara seria canviar el nom de les diputacions pel terme 'consells de vegueria'.  P3

El Govern de la Generalitat posa 
fre a la llei de vegueries

El pavelló firal de Remolins acollirà del 28 d'abril a l'1 de maig una nova edició de
la fira multisectorial EXPOEBRE, que enguany compta amb 257 expositors, un 5%
menys que l'any anterior. Malgrat el context de crisi, la fira consolida espais que
s'estan convertint en un dels atractius de la mostra com és el saló Ebreambient o
les jornades adreçades als emprenedors. Enguany, a més, coincidint amb la fira, es
podran conèixer les noves instal·lacions del Campus universitari de les Terres de
l'Ebre que s'estrenaran el pròxim curs. Així, la URV organitzarà visites guiades el dis-
sabte i el diumenge pel nou edifici, ubicat al parc de la fira i a tocar del pavelló. P5

Arriba una nova edició d’Expoebre, a Tortosa
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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

Si ens parlen de retalla-
des ens haurien de dir
per a què. La paraula per
ella mateixa ja se les
porta, implica forçosa-
ment sacrificis. Ara bé,
en quin sentit ens hem de
sacrificar? Tothom tenim
clar que són temps difí-
cils -més per a aquells
que estan a l'atur- i què
solament sortirem d'a-
questa crisi si estem dis-
posats a fer més pel
mateix. Fins aquí crec
que tots ho teníem clar:
sacrifici vol dir fer més
per menys i ajudar als
més desafavorits.
S'afirmen retallades del
10% i crec que tots els
que no estem a l'atur,
podríem estar disposats
a sofrir-les en benefici de
tothom. Ara bé, realment
què és el que ha canviat
per a que els ciutadans
estiguéssim tan indig-
nats? 
L'actitud del Govern de la
Generalitat, que ha pas-
sat de vendre aquest dis-
curs que tothom entení-
em a dir-nos que els més
rics pagaran menys i que
és tindran que retallar les
prestacions socials:
menys metges, més llis-
tes d'espera, menys mes-
tres, menys escoles... i
aquí no s'acabarà. La
cohesió social trontolla i
la distància entre els que
tenen més i que s'ho
poden pagar -que a sobre
els hi desgravarà- i la
gran majoria dels ciuta-
dans, cada dia serà més
amplia. 

El Govern dels millors? Sí,
dels millors neoliberals
que creuen més en lo pri-
vat què en lo públic.
Voldria saber quin volum
de facturació i quin bene-
fici té la sanitat privada a
data d'avui a Catalunya i

el que tindrà d'aquí 3
mesos. Així mateix en
l'escola privada concerta-
da.

Sincerament, creieu que
un 10%  de retallada vol
dir de cinc quiròfans tan-
car-ne dos, o millor, de
quatre plantes tancar-ne
una, o suprimir la sisena
hora a les escoles.
Desprès de molt cavil·lar
i buscar-li una resposta
empírica, seria més
honest dir-nos que, a poc
a poc, ens anem prepa-
rant, per a què els que
tinguin diners els operin
de seguida i, els qui no
en tinguin, s'hauran d'es-
perar una bona tempora-
da, i segons del què sigui
l'operació ni això tampoc.
Ara, sembla ser, què ja
no és rentable què una
inversió caríssima, com
és un quiròfan, funcioni
quantes més hores millor. 

Canvi, vaja canvi! 

Francesc J Miró Melich
Secretari d'Acció

Parlamentaria PSC

Si puguéssim, faríem marxa enrera?

Opinió

Fins i tot amb cava es va celebrar, en el seu
moment, l'aprovació pel Consell de Govern
de l'avantprojecte de la Llei de vegueries. 
El llavors delegat Lluís Salvadó qualificava el
dia «d'històric» pel
territori ja que per-
metria acabar amb la
divisió provincial de
Tarragona, i les
Terres de l'Ebre
«serem el cinquè pol
de desenvolupament del nostre país». El
delegat assegurava que, a partir d'aquell
moment, ja «no hi havia marxa enrere» però
que encara quedava camí a recórrer. 
Un llarg camí, que troba un nou obstacle en
el seu recorregut. 

Coneixiem aquesta setmana que el portaveu
del Govern, Francesc Homs, anunciava que
el Govern modificarà la llei de Vegueries per
tal d'evitar que l'endemà de les eleccions hi

hagi un canvi de deno-
minació de les quatre
diputacions provin-
cials. La normativa,
aprovada pel Govern
tripartit, preveu que
després de les muni-

cipals les diputacions es transformin en con-
sells de vegueria.  De moment no tindrem
vegueria, però hem de creure que sí tindrem
una “economia més sanejada”. Evitant
aquest canvi, es preveu l'estalvi dels costos
del canvi de cartells i paperassa.

Editorial

La Vegueria, més lluny

«Un llarg camí que troba un nou obstacle
en el seu recorregut»

El sistema pùblic de salut basat en la uni-
versalitat i qualitat és un dels pilars fona-
mentals de l'estat del benestar que garan-
teix la igualtat d'oportunitats de les perso-
nes.
De fet, és una de les conquestes més
importants que hem assolit en democrà-
cia, juntament amb l'educació, el sistema
públic de pensions i l'atenció a les perso-
nes dependents.
Ara, amb l'excusa de la crisi económica,
el govern bipartit de CiU que presideix
l'Hble. sr. Artur Mas, està posant en perill
el sistema públic de salut.
No, no és alarmisme ni l'afirmació és
meva. Ho és del Dr. Vilardell, metge de
l'hospital Vall d'Hebron, president del
Col·legi de Metges de Barcelona, presi-
dent del consell assessor de malalties del
Servei Català de la Salut i president del
consell assessor de salut del President de
la Generalitat. Per tant, escoltant una veu
tan qualificada en la matèria, és per estar
preocupats.
A les Terres d el'Ebre ja se'ns ha anunciat
la paralització del procés per a la cons-
trucció del nou hospital de les Terres de
l'Ebre, tan necessari pel territori. Ara del
que estan parlant no és ja de les noves
inversions en equipaments. Estan parlant
de l'estructura i funcionament del propi
sistema de salut i això es pot traduir en
menys personal, disminució de quiròfans i
consultes externes i més llistes d'espera.
No podem tornar a temps passats. No
podem permetre, diguem-ho clar, que es
propiciïn noves oportunitats de negoci a
costelles del sector públic.

Ens fa estar alerta el fet que el conseller
de salut vingui del sector privat. I no estic
dient que la seva actitud sigui d'afavori-
ment d'aquest sector. El que vull dir és
que el seu pensament està més a prop de
la gestió privada que de la pùblica.

El Dr. Vilardell ha estat contundent en
defensa del sistema públic de salut. La
ciutadania ho serà en el combat per la
defensa de l'estat del benestar, n'estic
segur. Perquè el que s'anuncia va més
enllà de la conseqüent crítica legítima.

Per cert, què ens vindrà després?
L'educació? Els serveis socials?....Temps
al temps.

Antoni Sabaté Ibarz 
Primer secretari del PSC a les Terres de

l'Ebre i candidat a la presidència de l'EMD de
Jesús

Perilla el sistema públic de salut

Opinió
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Especialment per al nostre
territori aquesta nova redis-
tribució geogràfica tenia
una transcendència impor-
tantíssima, ja que ens podia
permetre solucionar grans
dèficits històrics per haver
estat considerats el «cul»
de Catalunya.  En qualsevol
cas, el debat estava servit i
amb tota seguretat se'n
parlaria molt del tema en
les properes setmanes,
mesos i anys. El capítol de
les vegueries continua i, de
moment, sembla que no
amb un desenllaç feliç per
al territori. Aquesta setma-
na coneixiem que el Govern
actual de la Generalitat pro-
mourà una modificació de
la Llei de Vegueries per no
començar a aplicar-la des-
prés de les eleccions muni-
cipals del 22 de maig i
estalviar així els diners que
suposaria el canvi de nom
de les diputacions provin-
cials a Consell de Vegueria.
La norma estableix que

després del comicis locals
ha de procedir-se a la con-
versió de les diputacions de
Barcelona, Girona,
Tarragona i Lleida a
Consells de Vegueria, men-
tre que la resta de la llei no
pot seguir desplegant-se
fins que es reformin diver-
ses lleis orgàniques esta-
tals per modificar la delimi-
tació de les actuals provín-
cies en vegueries. En roda
de premsa després del
Consell Executiu, el secre-

tari general de presidència i
portaveu del Govern,
Francesc Homs, ha assen-
yalat que, malgrat que l'e-
xecutiu encara no ha pres
formalment la decisió, té
voluntat de portar a terme
una reforma de la disposi-
ció transitòria primera de la
norma. "És una reforma
positiva per no fer el ridí-
cul", ha assenyalat Homs,
que ha defensat que en un
context de crisis seria molt
difícil d'explicar a la ciutada-

nia que hi hagués una inver-
sió destinada únicament a
canviar els rètols de les
diputacions provincials.
L'executiu frena així l'aplica-
ció immediata de la llei,
tenint en compte a més que
no s'ha canviat la normativa
estatal al respecte i que l'ú-
nic que es faria ara seria
canviar el nom de les dipu-
tacions pel terme "consells
de vegueria". Sembla ser
doncs, que, de moment, les
Terres de l'Ebre hauran d'

esperar per ser una vegue-
ria. Les línies argumentals
que desde aquest setmana-
ri sempre hem defensat es
queden en “stand by”.
Construïr una nova arquitec-
tura institucional de
Catalunya basada en el
catalanisme polític. 
La llei de Governs Locals
situa el municipi i la vegue-
ria en un àmbit preferent, i
la vegueria com a organis-
me de representació territo-
rial ja no està més prop de

ser una realitat. S'entèn la
paralització de la llei de
vegueries mentre l'Estat no
modifiqui les lleis orgàni-
ques necessàries per
poder-la desplegar en tota
la seva dimensió, però esta-
ria bé demanar que s'expli-
qui, amb claredat, el perquè
al nostre territori, "on
teniem grans aspiracions".
Aparcar les vegueries ha
donat, en poc temps, molt
que parlar, i sorgeixen pre-
guntes que molts es fan…
Són "falsos" els arguments
de l'Executiu perquè el
desenvolupament de la llei
no implica un increment
dels recursos econòmics ni
tampoc la superposició
d'administracions? Fins
quan es frenarà l'aplicació
de la norma? És la preocu-
pació del Govern en la
qüestió de cartells i deno-
minacions una excusa per-
què no té cap intenció de
desenvolupar la llei de
vegueries…? Ens trobem,
una vegada més, davant
una dualitat que afecta els
interessos i el futur de les
Terres de l'Ebre. Que
cadascú raoni i digui la
seva. Ballem entre dues
aigües… No defensar un
simple canvi de rètols i sí la
divisió territorial de
Catalunya en vegueries, o
acceptar que seria un error
plantejar aquesta tema com
una "prioritat" en la situació
de crisi econòmica que
estem vivint.

La llei de vegueries, a modificació

El passat dia 5 de gener
del 2010 el govern de
Catalunya va anunciar
que tenia la intenció d'a-
provar la nova llei de
divisió territorial que
canviaria les 4 provín-
cies catalanes actuals,
per 7 vegueries.

La crisi econòmica «és el principal motiu per pendre aquesta decisió»

«És una reforma positiva per no fer el ridícul»

REDACCIÓ

El secretari general de presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, va exposar la decisió del Consell Executiu.
Cedida
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Una campanya que es pre-
veu amb molta presència
de macròfits en tot el tram
de la via navegable, sobre-
tot pel poc cabal i la
bonança de les condicions
meteorològiques d'aquests
mesos. La campanya 2011
s'inicia demà 20 d'abril fins
el 2 de novembre, després

de les tasques de manteni-
ment de la via navegable,
que van des de la senyalit-
zació de boies, la retirada
de plantes aquàtiques i un
servei de vigilància i ajuda a
la navegació amb dues
embarcacions contínua-

ment en funcionament. A
més a més, d'un centre de
control i comunicació per-
manent per atendre les
incidències dels usuaris.
Al mateix temps, Idece con-
tinuarà oferint el servei gra-
tuït de descontaminació de

la plaga del musclo zebrat
de les embarcacions, als
embarcadors de Móra
d'Ebre, Móra la Nova, Xerta,
Tortosa - club de Rem - i
Amposta. D'altra banda,
enguany l'Idece també ofe-
rirà als municipis riberencs,

que ho sol·licitin, la neteja
de les vores de la ribera,
perquè disposarà d'una peti-
ta embarcació per poder
dur a terme aquestes tas-
ques. Evidentment,
romandrà oberta la resclo-
sa de Xerta, per poder sal-
var l'assut, amb un servei
totalment gratuït que es pot
utilitzar diàriament de les
10.00 a les 19.00 hores.
Al mateix temps, el director
de l'Idece, Jordi Borràs,
també ha presentat les
xifres de la campanya de
2010 en què pel riu van
passar un total de 26.644
usuaris. Concretament,
2.656 embarcacions, 7733
piragües i 12 motos d'ai-
gua. Unes xifres que refor-
cen el creixement progres-
siu de la navegació pel riu
experimentat els darrers
anys, passant dels 19.456
usuaris el 2008, als
20.005 el 2009 i els més
de 26.600 el passat
2010.

L’Idece tanca la campanya 2010 amb
més de 26.000 usuaris del riu

El delegat del Govern,
Xavier Pallarès, el vice-
president i el director
de l'Institut per al
Desenvolupament de
les Comarques de l'Ebre
(Idece), Antoni
Montagut i Jordi Borràs,
respectivament, han
presentat, aquest 19
d'abril, la nova campan-
ya de navegabilitat pel
riu Ebre.

La nova campanya de navegabilitat es tancarà el 2 de novembre

REDACCIÓ

La temporada es va iniciar el passat dimecres.

Cedida

Aquest passat cap de
setmana, es van otorgar
els corresponents Micro
Obert i Micro Tancat.
Antoni Espanya , exdirec-
tor dels serveis territo-
rials d'Agricultura, va
rebre el Micro Obert del
Col·legi de Periodistes
de les Terres de l'Ebre.
Es tracta del reconeixe-
ment a les personalitats
que han contribuït més a
facilitar la tasca dels
periodistes per aconse-
guir una informació con-
trastada. En canvi, Rafael
Vidal, alcalde d'Ascó, va
rebre el Micro Tancat.

Entregats els
Premis Micro
Obert i Micro

Tancat

La presidenta del
Parlament, Núria de
Gispert, va visitar aquest
dissabte els municipis de
Batea i Gandesa, en la
primera visita oficial a la
Terra Alta. De Gispert va
estar a diversos indrets
de tots dos municipis, es
va reunir amb tots els
alcaldes de la comarca i
amb el consell comarcal.
La presidenta del
Parlament es va compro-
metre a visitar "totes les
comarques de Catalunya"
aquesta legislatura per
escoltar de prop el terri-
tori, i va encoratjar els
alcaldes a «continuar tre-
ballant amb il·lusió».

Núria de Gispert
visita la Terra

Alta

L'alcaldable de CiU a
Tortosa, Ferran Bel, ha
presentat aquest dilluns
una proposta de creació
d'una nova zona lúdica per
la ciutat que seria
paral·lela al pont del ferro-
carril. En concret, Bel
aposta per crear un espai
de 1.400 metres quadrats

que integri bars i restau-
rants, una iniciativa que
s'emmarca en el projecte
per integrar el riu Ebre en
la trama urbana de
Tortosa. 
El projecte preveu cons-
truir diferents estructures
sobre els vuit metres de
superfície sobrant de

pilastra i en els 180
metres de llargada del
pont. L'espai tindria un
mirador sobre el riu Ebre i
sobre la ciutat de Tortosa i
s'hi accediria per la via
verda que travessarà en
paral·lel aprofitant l'actual
estructura del pont del
tren.

CiU Tortosa proposa 
crear una nova zona lúdica

Seria paral.lela al pont del ferrocarril
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Expoebre manté el model
multisectorial que caracte-
ritza aquesta fira, però
apostant per sectors amb
valor afegit que aprofiten
aquest marc per promocio-
nar-se. 
Aquest és el cas del 6è
Saló de medi ambient i sos-
tenibilitat (Ebreambient), el
Racó de l'Emprenedor, l'es-
pai d'artesania, o el sector
de l'automoció. El regidor
de Promoció Econòmica i

president de Fira de
Tortosa, Ricard Forés, ha
presentat els detalls de la
propera edició d'Expoebre.
Forés ha assegurat sentir-
se satisfet del programa
d'aquesta edició que és a

punt de començar. "Les
fires multisectorials passen
per un moment complicat
però tot i les dificultats de
context general hem fet
una gran aposta temàtica
assolint un model de quali-

tat". Enguany inaugurarà
Expoebre el rector de la
URV, Francesc Xavier Grau.
El regidor de Fires ha
recordat que la URV iniciarà
el proper curs les classes
en el nou edifici del cam-
pus universitari que ha
construït just al costat del
Pavelló Firal. De fet, durant
els dies de la fira es faran
visites guiades al nou equi-
pament. La URV també
està implicada en la prope-
ra edició d'Expoebre amb
les ponències
d'Ebreambient i les
Jornades d'Emprenedoria.
Encara en l'apartat institu-
cional, Expoebre comptarà
amb la presència del
President de la Generalitat
de Catalunya, Artur Mas,
que visitarà la fira diven-
dres 29 d'abril a les 19
hores, abans de presidir un
sopar amb els empresaris
de l'Ebre, en el qual també
participarà el president de
la CEOE, Juan Rosell.

Pel que fa als continguts
d'Expoebre que els visi-
tants trobaran enguany
destaquen diferents aspec-
tes. El sector de l'automo-
ció presenta aquesta edi-
ció una novetat d'interès
per als compradors, que
podran estalviar-se l'impost
de circulació si adquireixen
un vehicle a la fira. L'espai
d'artesania compta
enguany amb tres apar-
tats: l'exposició d'una
selecció de treballs dels
artesans membres de
l'Associació d'Artesans de
les Terres de l'Ebre; una
mostra dels treballs pre-
sentats al Concurs
d'Artesania promogut per
l'Ajuntament de Tortosa per
a la creació de signes d'i-
dentitat "Icones de
Tortosa"; i, per últim,  una
zona destinada a donar
difusió de l'artesania elabo-
rada pels alumnes del con-
curs de disseny de produc-
tes artesans.

Tortosa presenta una nova 
edició d’Expoebre

La 67a edició de la Fira
multisectorial de les
Terres de l'Ebre
Expoebre obrirà portes
el proper 28 d'abril.
La fira de fires comptarà
enguany amb 257 expo-
sitors, un 44 per cent
dels quals són de les
Terres de l'Ebre. 

Manté el model multisectorial apostant per l’especialització

REDACCIÓ

Presentació d’Expoebre, aquesta setmana.

Cedida

Amposta ha decidit
avançar a aquest dimarts
la celebració de Sant Jordi
per evitar que la coincidèn-
cia enguany de la diada
amb dissabte de Pasqua
n'acabi deslluint la partici-
pació. 
Fruit d'un acord entre el
consistori i les llibreries flo-
risteries de la ciutat, la
zona del Castell va alber-
gar durant tota la jornada,
coincidint amb el dia de
mercat setmanal, les habi-
tuals parades de llibres,
flors i entitats, així com
diverses activitats cultu-
rals. 
Els llibreters han valorat
positivament la iniciativa
per poder mantenir la
festa.

Sant Jordi es
celebra dos cops

a Amposta

El parc natural del delta
de l'Ebre ha obert a les
visites públiques els ullals
de Baltasar des de mit-
jans d'aquest mes d'abril.
L'espai característic que
configuren diverses
surgències d'aigua sub-
terrània es va condicio-
nar i restaurar ambiental-
ment recentment, un pro-
cés que va servir també
per habilitar un itinerari
interpretatiu per la zona.
Els treballs formen part
d'un projecte de restaura-
ció iniciat l'any 2009 que
tenia com a objectiu orde-
nar l'ús públic de l'espai i
netejar l'indret.

Obert al públic
els Ullals de

Baltasar

El passat dia 8 d´abril van
intentar robar al Delta de
l'Ebre tres tractors d'un sol
propietari valorats cadas-
cun d’ ells en més de
200.000 euros. L'intent de
robatori fou frustrat grà-
cies a la vigilància privada
que el propietari de la
maquinària havia contrac-
tat ja que el gossos van

alertar el vigilant. Com a
conseqüència d'aquests
fets, grups de joves agri-
cultors socis d'ASAJA, van
decidir patrullar pel Delta
de l’Ebre. Aquesta patrulla
d´agricultors van veure cir-
culant un tractor d'un dels
propietaris de maquinària
agrícola i estranayats de
que el vehicle circulès a

aquelles hores el van
seguir fins adonar-se que
estava sent robat. Van
aconseguir tallar el pas i
bloquejar el vehicle fins que
arribaren els Mossos
d’Esquadra. 
Un dels lladres va poder
ser detingut i l´altre va
escapar. Els joves agricul-
tors d’ASAJA es queixen de

la poca vigilància amb la
que conten Haver de vigilar
ells mateixos els seus

terrenys desprès de més
de 8 hores de treball al
camp.

Una patrulla d’agricultors d’ASAJA
evita el robatori de tractors al Delta

L’intent fou frustrat gràcies a la seva vigilància
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L'acte comptà amb la presència
de Francesc Homs, secretari
general de la Presidència i por-
taveu del govern de la
Generalitat i va rebre un gran
recolzament per part de la ciuta-
dania, omplint la sala de la
SCER de gom a gom. Tot i que
la llista oficialment la formen 23
persones, CiU de l'Ametlla ha
integrat a 47 persones més que
donen suport al projecte que
encapçala Andreu Martí,
demostrant un cop més la forta-
lesa que té CiU en aquesta
població i la capacitat de Martí
de sumar esforços al voltat del
seu projecte.  És una llista reno-
vada i plena de persones inde-
pendents, la meitat dels quals

van dels 20 als 40 anys, amb
gent molt formada i amb expe-
riència en la gestió pública i amb
representació de tots els sec-
tors professionals del municipi.
També el candidat de CiU a l'al-
caldia d'Amposta, Manel Ferré,
va presentar divendres la seva
candidatura de manera oficial i
davant de més de 700 perso-
nes. L'acte va tenir lloc a l'audi-
tori de la Unió Filharmònica
d'Amposta i va comptar amb la

presència, entre d'altres, de l'e-
xalcalde d'Amposta, Joan Maria
Roig, o la directora dels serveis
territorials de Benestar Social i
Família, Manolita Cid. L'acte de
presentació de la candidatura
de CiU d'Amposta va començar
amb la presentació de l'alcalda-
ble a través d'un vídeo força
emotiu que mostrava a Ferré
desenvolupant la seva tasca
com alcalde però també com a
metge, la seva professió. A con-

tinuació, Ferré va anar presen-
tant un a un els membres de la
llista que l'acompanyen i el seu
currículum, entre els quals hi
figura com a número 2 l'actual
tinent d'alcalde d'Hisenda i regi-
dora d'Ensenyament, Isabel
Ferré. En la mateixa línia, més
d'un miler de persones van viure
en directe el tret de sortida de la
pròxima campanya electoral de
CiU a Deltebre. El candidat, Lluís
Soler, encapçala una llista confi-

gurada per 27 persones.
L'acte, en el qual van

participar el Portaveu del
Govern de la Generalitat,
Francesc Homs, l'Alcalde de
Tortosa, Ferran Bel i l'exalcal-
dessa de Deltebre, Imma Juan,
servia per a què Soler detallés i
definís quines són les persones
que l'acompanyaran en aquest
«repte» i en aquest «camí» per a
liderar «el canvi que
Deltebre necessita.»

CiU presenta les seves llistes en diferents
municipis de les Terres de l’Ebre

El passat divendres 15
d'abril, CiU de l'Ametlla
de Mar va presentar
públicament a les per-
sones que formaran
part de la seva candida-
tura a les properes
eleccions municipals
del 22 de maig. 

L’Ametlla de Mar, Amposta i Deltebre

Presentació oficial de la llista de CiU a l’Ametlla de Mar

Cedida

El candidat d'Iniciativa-
Entesa per Tortosa,
Jaume Forcadell, va pre-
sentar la seua proposta
per aprofitar turísticament
el recinte fortificat de les
Avançades de Sant Joan.
Segons Forcadell, en els
18.000 metres quadrats
del recinte, de propietat
municipal, es podria fer l'a-
nomenat parc Muralles i
Aventura de les
Avançades, una zona d'oci
en què també hi hauria
espai per als esports d'a-
ventura i altres activitats
de lleure, però també per
al turisme cultural i les acti-
vitats didàctiques En un
primer espai d'aventura
s'instal·larien ponts tibe-
tans, tirolines, una zona de
tir amb arc i una àrea d'es-
calada. Tot seguit, hi hau-
ria una zona d'hípica, que
organitzaria excursions a
cavall, així com un espai
didàctic, amb sales d'au-
diovisuals sobre la histò-
ria de Catalunya i de
Tortosa.

ICV presenta
propostes

turístiques per les
municipals
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Els guardons, que home-
natgen persones o col·lec-
tius que s'hagin caracterit-
zat per tenir una trajectòria
en defensa dels valors
republicans i de la llibertat
de Catalunya, aquest any,
de manera excepcional, es
van donar a totes les per-
sones d'Esquerra que han
representat el Govern de
Catalunya a les Terres de
l'Ebre, amb una menció
especial a la primera con-
sellera de l'Ebre, Marta
Cid. Així, de mans de Pere
Muñoz van rebre el guardó
Lluís Salvadó, Xavier Vega,
Josep Felip Monclús,
Carles Pasqual, Ismael

Piñas, Adam Tomàs, Jesús
Auré, Montserrat Perelló,
Sònia Tomàs i Albert
Salvadó.  Lluís Salvadó diri-
gí unes paraules als 150
assistents, en nom de tots
els homenatjats. Salvadó
va destacar 'el gran orgull

que sentien d'haver servit
el país i les Terres de l'Ebre
amb lleialtat als valors
republicans', i el fet
d''haver entrat al Govern
amb les mans netes i
haver-ne sortit
d'igual manera'. 

A mig sopar, i coincidint
amb el 80è aniversari de la
creació del partit, es va fer
un reconeixement a dos
dels militants més veterans
de la Federació de l'Ebre,
Vicenç Ventura i Josep
Tomàs, tots dos de la

Galera. 
Marta Cid, que va
començar a militar al
partit el mateix any que
ells, l'any 1978, els va lliu-
rar la insignia Macià i un
diploma lloant el seu com-
promís amb el projecte
d'Esquerra. 
Tot seguit, Josep Felip
Monclús, candidat
d'Esquerra a l'alcaldia de
Tortosa, en nom de la
Federació de l'Ebre, va fer
lliurament al net de Josep
Rodríquez, batlle
d'Esquerra de Tortosa afu-
sellat després de la
Guerra, d'un diploma de
reconeixement a la figura
del seu avi. 
Monclús, a més, es va
comprometre a posar-hi
una placa al carrer de
Tortosa que porta el nom
de Josep Rodríguez i a rei-
vindicar-ne el seu record. 
A la part final del sopar, el
president de la Federació
de l'Ebre d'Esquerra,
Gervasi Aspa, va fer lliura-
ment a Marta Cid del guar-
dó a la Fraternitat
Republicana i d'un quadre
on es descriu la seva tra-
jectòria política. 

Homenatge a les persones d’ERC que 
han representat el Govern català

El passat divendres, 15
d'abril, coincidint amb el
80è aniversari de la pro-
clamació de la
II República, la Federació
de l'Ebre d'Esquerra
lliurà a Amposta els guar-
dons a la Fraternitat
Republicana.

Marta Cid va rebre un reconeixement especial

A l’acte van assistir-hi més de 150 persones 

REDACCIÓ

L’acte va tenir lloc a Amposta.
CEDIDA

El candidat a l'alcaldia de
Tortosa, Joan Sabaté, ha
presentat els deu punts
del programa electoral
amb què els socialistes
concorren a les eleccions
municipals del 22 de maig
vinent. L'impuls a l'econo-
mia, la seguretat, els ser-
veis a les persones i el pla
de centre prioritzen una
proposta que va encami-
nada a tenir una ciutat,
capital de les Terres de
l'Ebre, que estiri, que crei-
xi, “no adormida com la
vol tenir la dreta de sem-
pre”. En el decàleg pre-
sentat del programa elec-

toral, la gran proposta
serà la posada en marxa
d'un Pla Integral del Centre
perquè “volem una ciutat
activa, dinàmica i comer-
cial” i, per això, Sabaté ha
assenyalat que “cal poten-
ciar el nostre comerç per-
què Tortosa és el centre
comercial de les Terres de
l'Ebre”. Així, els socialistes
tortosins tindran com a
principal actuació durant
el proper mandat executar
la urbanització dels
terrenys recuperats al
ferrocarril amb un gran
aparcament sota la nova
rambla. El punt de partida

del programa se situa en
l'exigència de la creació
de la Vegueria de l'Ebre,
«a la qual s'hi ha oposat
CiU i Ferran Bel, amb el
vot contrari a la llei que la
feia possible». Però,
sobretot, l'accent se situa
en l'economia i el treball,
“amb la creació de llocs
de treball de qualitat, pen-
sant en les persones i les
famílies, impulsant la
implantació de noves
empreses al nostre territo-
ri”. En aquest apartat, una
de les propostes concre-
tes és impulsar un centre
de recerca (R+D+i).

L’Impuls a l’economia, la seguretat, els serveis a les persones i
el pla de centre, prioritats del PSC tortosí

Es presenta el decàleg del programa per a les eleccions municipals

El Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i
Marí (MARM) ha adjudi-
cat el control físico-quí-
mic de les masses d'ai-
gua subterrània de la
conca del riu Ebre a la
Unió Temporal
d'Empreses (UTE) for-
mada per la Compañía
General del Agua SA
(CGS) i el Centro
Nacional de Tecnología
y Seguridad
Alimentaria, Laboratorio
del Ebro (CNTA) per un
import total de
2.180.810 euros.
L'objectiu dels treballs
és definir les tasques
que s'han de dur a
terme per a l'explotació
dels programes de con-
trol de la qualitat de les
aigües subterrànies de
la demarcació hidrogrà-
fica de l'Ebre.

Adjudicat el
control 

físico-químic
del riu Ebre

El nou subdelegat del
govern espanyol a
Tarragona, Ramon
Inglés, ha mantingut
aquest dilluns al matí una
primera reunió amb el
delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, amb les infraes-
tructures viàries pen-
dents i les obres de des-
contaminació del pantà
de Flix (Ribera d'Ebre)
com els principals temes
sobre la taula. Es tracta
de la primera visita insti-
tucional que efectua
Inglés dins del seu cicle
de presentacions a les
principals autoritats i
representants institucio-
nals del territori des que
va prendre possessió del
càrrec fa uns dies. El
subdelegat ha aprofitat
també la seva estada a
les Terres de l'Ebre per
mantenir diverses troba-
des amb agents socioe-
conòmics del territori.

El nou subdelegat
del Govern
espanyol a

Tarragona visita
el territori
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La Generalitat va iniciar
aquest passst dumarts,
19 d'abril, el procés de
desplegament de la llei
per regular els corre-
bous, que requereix la
redacció d'un reglament
que haurà de veure la
llum aquest any. La nova
llei determina que els
bous es poden celebrar
en els municipis i dates
on hi ha tradició de fer-
ho, però obre la porta a
l'ampliació del calendari
atenent a criteris de tra-
dicionalitat (si el munici-
pi pot demostrar que
s'havia celebrat antiga-
ment) o d'excepcionali-
tat, en cas d'una festa o
esdeveniment molt espe-

cial.  Així, el reglament
concretarà aquests dos
requisits, que en el
redactat de la llei “no
queden clars i obren la
porta a diferents inter-
pretacions”, explicava el
delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès. També, va ser
el passat dimarts quan
es va constituir la
comissió de seguiment
pel procés de desplega-
ment de la llei. A més
de representants de
l'administració (de la
Delegació i del
Departament d'Interior),
hi són presents repre-
sentants dels veterina-
ris, els ramaders de

bous braus de les Terres
de l'Ebre, l'Agrupació de
Penyes i de les dues
associacions de munici-
pis catalanes.  Després
de la primera trobada
d'ahir, la comissió es
tornarà a reunir en les
properes setmanes per
tal d'anar concretant les

propostes i el redactat
del reglament, que des-
prés d'aprovar-se haurà

de passar un període
d'al·legacions. Tant
l'Agrupació de Penyes  i
Comissions Taurines de
les Terres de l'Ebre com
alguns municipis ja han
expressat la seva volun-
tat de sol·licitar noves
dates per a la celebració
de bous. De moment,
han estat rebutjades les
propostes fetes per
Camarles i Paüls.
«L'últim intent ha estat
per part d'Aldover, que
volia fer bous per Sant
Jordi, però que de
moment no ha formalit-

zat la proposta», segons
explicà Pallarès. 

El tercer volum dóna comptes de les estructures políticadministratives i econòmiques

Cau un dels punts més 
importants de droga del Baix Ebre

La Guàrdia Civil ha desarti-
culat un dels punts de dis-
tribució de droga més
importants del Baix Ebre
amb la detenció de tres
persones a l'Ametlla de
Mar. 
La investigació es va ini-
ciar en un bar de la locali-
tat de l'Ametlla de Mar, on
se centrava la comercialit-
zació de la droga i era un
punt conegut per camio-
ners, que abandonaven
l'autopista momentània-
ment per comprar-hi les
substàncies estupefaents.
Després de registrar el
local i dos domicilis, tots
ells a l'Ametlla, es van
intervenir 60 grams de

cocaïna en roca, una part
d'ella dividida en dosi; un
turisme i una motocicleta
de gamma alta, una caixa
forta, anotacions de les
vendes fetes; 2.200 euros
en efectiu, bitllets petits,
plàstics per embolicar la
droga, ordinadors portà-
tils, telèfons mòbils i càme-
res fotogràfiques. 
Els detinguts són E.J.B.G.,
de 28 anys; M.E.G.C., de
47 anys, de nacionalitat
espanyola i A.G.G., de 29
anys, de nacionalitat búlga-
ra. Els detinguts i el mate-
rial intervingut ha estat
posat a disposició del
Jutjat d'Instrucció número
4 de Tortosa.

El proper dissabte 30 d'abril
s'estrena el documental
“Amuertemorir”, de Santi
Valldepérez i Guillermo
Barberà, produït per la pro-
ductora Filmsnòmades en
coproducció amb Televisió
de Catalunya. L'acte tindrà
lloc al Teatre-auditori de La
Lira Ampostina (Amposta), a
les 20h i 22h (segon passi), i
l'entrada és gratuïta. El toro
forma part de l'imaginari
mediterrani des de ben
antic. A Amposta i altres
poblacions del delta de
l'Ebre, al sud de Catalunya,
la passió per les festes popu-
lars amb bous s'ha revifat al
tombant dels segles XX i XXI.
Entre altres espectacles, hi
ha el del bou embolat, pràc-
tica que consisteix a subjec-

tar a les banyes de l'animal
dues estructures
metàl·liques que porten unes
boles inflamables que des-
prés les encenen. El feno-
men ha desembocat en l'or-
ganització de concursos
d'àmbit estatal: colles de
diferents pobles competei-
xen per veure qui subjecta
l'estructura i encén les boles
més de pressa. Prenent el
nom del seu crit de guerra,
Amuertemorir és un retrat
coral de la colla Emboladors,
d'Amposta, famosos en el
circuit taurí espanyol perquè
han batut en nombroses oca-
sions el rècord nacional. El
documental és fruit de més
de dos anys de convivència
entre els autors i els protago-
nistes.

Passi del documental
«Amuertemorir» a Amposta

El concert benèfic que ofe-
rirà la Lira Ampostina el pro-
per 17 de juny, i on versio-
narà a Serrat està cada cop
més enllestit. Finalment es
farà a l'exterior del pavelló
municipal de fires, cedit per
l'Ajuntament, i s'han posat a
la venda 3.000 entrades a
un preu de 25 euros (20 per
als socis), que es poden
adquirir a la seu de La Lira i
d'altres entitats musicals de
la comarca i comerços que
s'han oferit de manera
desinteressada. El concert
durarà entre una hora i una
hora i quart i la banda de La
Lira, integrada per un cente-
nar de músics, interpretarà
uns 14 temes de Serrat,
adaptats pel mestre Adolf

Ventas i pel també músic
Jordi Grisó a la música de
banda. Serrat a més de
donar suport desinteressat
al concert assistirà de convi-
dat i a més s'ha compromès
a cantar acompanyat per la
banda de La Lira la mítica
Paraules d'amor i Petita
música. “Tots els que partici-
pen en l'organització i en el
concert ho fan de forma
altruista”, va manifestar ahir
el director de la banda,
Octavi Ruiz, que va destacar
“la sensibilitat” de Serrat
envers la continuïtat d'enti-
tats com La Lira. El concert
s'ha organitzat per recaptar
fons per a l'escola de músi-
ca de La Lira, que travessa
per un moment complicat.

Serrat es solidaritza amb la
situació de la Lira Ampostina

Per aquest motiu, el delegat
del Govern, Xavier Pallarès,
el president de la Fundació
privada Ilercavònia Futur
(FIF), Ismael Piñas, i el direc-
tor del Campus URV de les
Terres de l'Ebre, Azael
Fabregat, presentaven
aquest passat, 18 d'abril,
aquest segon volum publi-
cat i coordinat pels historia-
dors Joan Hilari Muñoz i
Enric Querol Coll. A més
dels dos coordinadors, han
participat en l'edició d'a-
quest volum III un conjunt de
setze especialistes en histò-
ria moderna amb la voluntat
d'actualitzar el discurs histo-
riogràfic ebrenc, tot revis-
tant els antics tòpics i preju-
dicis i, presentant el resultat
de les darreres investiga-
cions. Concretament, el
volum III Història Moderna,
com  expliquen els coordi-
nadors, dóna compte de les

estructures políticoadminis-
tratives i econòmiques que
emmarquen i forgen la
societat de l'Ebre català
durant els segles XVI i XVII
però, també els esdeveni-
ments i personatges més
rellevants. Així, destaquen
temes com l'organització
municipal i la vegueria, el
paper de l'Església, de la
noblesa i de les capes popu-
lars, els bandolerisme, els
atacs de pirates a la costa,
la colonització del Delta, les
guerres dels Segadors i de
Successió, o el paper del
riu com a eix comercial -
però també els efectes
devastadors de les riuades -

, juntament amb el basti-
ment de la xarxa de rega-
dius i la fundació de la nova
població de St. Carles de la
Ràpita, entre d'altes, trac-
tats amb rigor i solvència.
La Fundació privada
Ilercavònia Futur, amb el
suport de la Delegació
Territorial del Govern i la
Universitat Rovira i Virgili,
juntament amb d'altres insti-
tucions del territori, dur a
terme el projecte de redac-
ció i edició d'aquesta enci-
clopèdia Història de les
Terres de l'Ebre. Una
col·lecció de 7 volums
redactada pels estudiosos
de més prestigi de les

comarques ebrenques, en
el camp de la Història i les
Ciències Humanes i Socials,
sota la direcció del doctor
en Història de la Universitat
Rovira i Virgili, Josep
Sánchez Cervelló. Aquesta
enciclopèdia té la voluntat
d'esdevenir una eina orde-
nadora del màxim nombre
de factors històrics, cultu-
rals, econòmics, artístics,
polítics i social i, a més,
abastarà la història de l’Ebe,
des de molt abans de l'apa-
rició del mateix concepte
que, actualment, aglutina
les comarques del Baix
Ebre, el Montsià, la Ribera
d'Ebre i la Terra Alta.

Nou volum de l’enciclopèdia de les 
Terres de l’Ebre, ara per Sant Jordi

El passat 2010 va sortir a
la llum el primer volum de
de l'enciclopèdia Història
de les Terres de l'Ebre, el
volum V Art i cultura, i en
motiu de la diada de Sant
Jordi 2011 surt al carrer
el volum III Història
Moderna, coordinat per
Joan Hilari Muñoz i Enric
Querol Coll. 

REDACCIO

El reglament concretarà els criteris de
tradicionalitat o excepcionalitat que en el

redactat de la llei «no queden clars i obren la
porta a diferents interpretacions»

Presentació del III volum al Palau Abària.
cedida

Inici del desplegament de la llei 
per regular els correbous

De moment, s’han rebutjat les propostes fetes per Camarles i Paüls

 



DIJOUS 21 
D’ABRIL

DE 201110
esportsdiarimés

ebre
www.mesebre.cat

Encara tenim la resaca del
partit del segle. El que es va
disputar ahir a Mestalla, amb
la final de Copa. Però avui en
tenim un altre. Si no el del
segle si que el de la tempo-
rada per a l’Amposta. L’e-
quip que entrena Jordi Fabre-

gat rebrà el cuer el Premià,
equip que diumenge passat
va perdre 0-5 i que està ju-
gant amb diversos juvenils
en els darrers partits.

No es pot fallar. Tots els
qualificatius utilitzats en les

darreres setmanes són và-
lids. Partit crucial, partit
clau, vital....És una nova fi-
nal. Potser determinant.

Per tant, l’afició ha de tor-
nar al costat de l’equip per
sumar els punts més valuo-

sos. I és que la derrota a
Reus ha deixat a l’Amposta,
amb els altres resultats, un
xic més ajustat a la part bai-
xa, més prop de la zona de
descens per compensació.

No serà fàcil per l’ansietat
de voler guanyar, però en
cap cas ha de ser, el d’avui,
un partit trampa. La veritat
és que la bona dinàmica de
l’Amposta ha de ser una ga-
rantia. L’equip ha guanyat
tres partits seguits i diumen-
ge va perdre a Reus on va
fer una bona imatge i on va
merèixer puntuar (1-0).

Però a les acaballes del
derbi, una acció a pilota atu-
rada va comportar una cen-
trada del tortosí, ara al
Reus, Marquès, que va apro-
fitar-la Sergio Leon per fer
l’1-0. Dominguez havia so-
fert una topada minuts
abans, en un córner. I estava

un xic commocionat. Va vo-
ler seguir i no va poder de-
fensar la jugada com ho ha-
gués fet en condicions
normals. Serà dubte per la fi-
nal d’avui contra el Premià
(19.30 h). Després, l’Ampos-
ta afronta dos partits seguits
fora de casa.

El FC Ascó, per la seua
part, va sofrir una nova des-
feta. Fou contra el Vilafranca
(0-3). L’equip de la Ribera ja
és virtualment de la Primera
catala. Falten quatre jorna-
des. L’Ascó visitarà el Lla-
gostera, el líder, dilluns.

Avui dijous, una altra final

L’Amposta va perdre
diumenge passat al
camp del Reus en un
partit en el que merei-
xia més (1-0). Però un
gol en els darrers mi-
nuts del local Sergio Le-
on va ser decisiu. En
qualsevol cas, era un
partit que es podia per-
dre. I ara ja cal pensar
en el d’avui dijous. Es
clau per la salvació.

TERCERA DIVISIO

L’Amposta rebrà el cuer, el Premià (19.30 h): tres punts d’or

M.V.

La Rapitenca va perdre
diumenge al camp del Pera-
lada per 3-1. L'equip rapi-
ten,estrenava tàndem tècnic
amb el jove canareu, Alfons
Royo, i el preparador físic,
Oscar Rojals. I cal dir es va
avançar aviat en el marca-
dor amb el gol de Gilabert.
Però una altra vegada, la Ra-
pitenca va oferir irregulare-
tats i va anar sortint de la
confrontació a mesura que
passaven es minuts. Els gi-

ronins van empatar abans
del descans i a la represa
van sentenciar en una fase
de desconcert dels rapi-
tencs que ja no van saber re-
accionar.

Es una nova derrota i no-
més un punt de divuit en una
segona volta que és un mal-
son per la Rapitenca (segon
equips que menys punts ha
sumat).

El descans del cap de set-
mana vinent anirà bé per

desconnectar i ja pensant
en intentar acabar el més
dignament possible una tem-

porada que ha estat una de-
cepció majuscula per la se-
gona volta de l'equip. Un de-
sastre, sense dubte. I caldrà
esperar per saber com que-
da la situació a nivell direc-
tiu. La junta ha informat que
no continua i que aviat farà
un comunicat al soci per ex-
posar-ho i per deixar marge
de maniobra per si existeix
una alternativa. Aquesta, a
hores d’ara, no sembla que
estigui preparada com ara
fa un any. Com a mínim no
es coneix un interès públic
al respecte.

Caldrà esperar per saber
com queda el futur.

Què s’acabi!
La Rapitenca ja ha de pensar en el futur

UE RAPITENCA. NOVA DERROTA, A PERALADA (3-1)

El tortosa va empatar sense
gols a casa amb el Guíxols,
diumenge passat. I la veritat
és que va salvar un punt tenint
en compte que els gironins
van estar més ben posats i
que van gaudir de nombroses
ocasions per haver pogut
guanyar. 
El seu desencert i la bona
actuació de Povill, un cop
més, van evitar la derrota per
a un Tortosa que tenia diver-
ses baixes i que va notar
certa ansietat per l'obligació
de guanyar davant d'un rival

més acomodat en el duel com
fou el Guíxols, conjunt que
necessitava puntuar per no
veure’s immers en la zona
complicada de la taula.
El Tortosa havia de guanyar
però l'empat dels roigiblancs i
la derrota del Blanes al seu
camp fan que ara la zona de
descens estigui a cinc punts,
amb una jornada menys per
davant. En falten sis. 
Per tant, caldrà seguir sofrint
per aconseguir la permanèn-
cia, després del descans per
la Setmana Santa. 

Salven un punt 
S’arriba al descans a cinc punts de la zona de descens

PRIMERA CATALANA. CD TORTOSA

L’Amposta va perdre diumenge, a Reus, en els darrers minuts.
CANAL TE

Alfonso Povill va tornar a estar sensacional.
EBRESPORTIU

Gilabert va marcar a Peralada.

ME

Joaquim Del Pino.
ME

La directiva, segons ha

manifestat, no té intencions

de seguir i aviat farà un

comunicat al soci per

informar de la situació

Alternativa?

Nova derrota a casa i
l’equip ja és virtualment
de la Primera catalana.
Dilluns visita el líder, el

Llagostera.

FC Ascó

A la plana següent, en
una de les notícies de la part
inferior, s’informa del males-
tar que hi ha a l’Aldea per la
decisió del comitè. Aquest
ha decidit donar-li els tres
punts al Camp Clar i, a més,
restar-li’n tres al conjunt al-
deà.

El comunicat de la Fede-
ració, ahir la tarda, va ser
com un misil per al club del
Baix Ebre. La no presenta-
ció, comunicada amb ante-
lació, a Camp Clar fou per la
mort de Sebastià Beltri, se-
cretari del club. «Aquell dia,
quan es va produir la seua
mort, vam considerar que
havíem d’estar amb la fami-
lia i que, per respecte a Se-
bastià, no podíem afrontar
un partit». Es va comunicar,
segons fonts del club, a Ma-
nolo Paez, delegat del co-
mitè d’àrbitres a l’Ebre. «I
també al president del
C.Clar, cinc hores abans del
partit».

L’àrbitre va aixecar acta i,
superats els trenta minuts
d’espera, amb els jugadors
locals a l’estadi, va signar-la
com és preceptiu en
aquests casos. I ara el co-
mitè ha fallat. Una decisió
que ha sorprès a l’Aldea
però que es podia produir. 

Es delicada. I la meua opi-
nió, independenment del re-
glament i de les formes i de
si crea o no un precedent,
és que les persones estem
per sobre de tot. Que la vida
és més important que el fut-
bol. 3 punts que gairebé fan
campió al Camp Clar. No
crec que sigui un títol pur si
el partit no es juga. 

Quedarà esquitxat. 

La vida, el
futbol, el Camp
Clar i l’Aldeana

L’opinió de Michel

Michel Otero serà el nou
subdelegat de la delega-
caió de la Federació Cata-
lana de Futbol a les Terres
de l’Ebre.  

Joaquim del Pino conti-
nuarà com a delegat. 

Tot plegat s’ha d’acabar
d’aprovar, però serà oficial
en els propers dies, durant
la primera setmana del
mes de maig.

Michel Otero, subdelegat
Del Pino seguirà com a delegat

REDACCIÓ

DELEGACIO FEDERACIO CATALANA DE FUTBOL
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El Nàstic va guanyar al camp de l’Aldeana en un duel en el
que va ser superior perquè va estar més ben posat que l’Al-
deana, equip que no va tenir la seua millor tarda i que, mal-
grat oferir una bona actitud, no va disposar de la claredat d’al-
tres setmanes.

I el filial grana, molt recuperat en aquestes darreres jorna-
des quan ha incorporat juvenils, va refermar la seua reacció
amb un triomf que va ser inflat pel resultat final però, a la ve-
gada, merescut.

Des de l’Aldea s’ha reconegut que l’equip no va estar en la
línia de les últimes setmanes, però, sense que serveixi d’ex-
cusa, no van quedar massa d’acord amb el criteri de l’àrbitre
del duel. 

El Nàstic B referma la seua millora al
camp de l’Aldeana (0-3)

PRIMERA REGIONAL

La temporada de la Cava ha estat gris. Irregular. Sobre tot a
casa. Però l’equip, amb la qualitat que disposa, ha reaccionat
i, malgrat la trajectòria intermitent, la seua recent millora el
pot conduir a acabar en les cinc primeres places. 

Diumenge, tercera victòria seguida. En aquest cas a Ullde-
cona (0-2). La Cava està imposant la seua superioritat davant
d’equips de la zona de descens i ha fet un salt de qualitat, pu-
jant a la cinquena plaça. Lluís Fornés, un fitxatge molt rendi-
ble, tal com es preveia, va marcar els dos gols. I ja en porta
onze en els partits jugats amb el CD la Cava, onze concreta-
ment. L’Ulldecona ja demana a crits que s’acaba la tempora-
da. La davallada en la segona volta és evident. 

L’equip del Montsià és cuer i no ha guanyat des del 12 de
desembre.  

Lluís lidera la tercera victòria seguida
de la Cava, que ja és cinquè

El Salou s’emporta el partit de la
necessitat per estar fora del descens

PRIMERA REGIONALPRIMERA REGIONAL

Jesús i Maria i Alcanar s’en-
frontaven diumenge. Era el
partit de dos projectes simi-
lars i de dos equips que lluiten
per ser el més ben classificat
dels ebrencs a la categoria. El
Jesús i Maria va guanyar 1-0 i,
d’aquesta forma, segueix
quart però prop de la tercera
plaça. L’Alcanar, per la seua
banda, veu trencada la ratxa
de disset jornades sense per-

dre i, a més, no va poder re-
duir distàncies amb el líder, el
Camp Clar.

Va ser una jornada festiva
per la celebració amb els
campions, els equips benja-
mins i prebenjamins de la UE
Jesús i Maria que han guanyat
els campionats que disputen
organitzats pel Consell Comar-
cal. L’alcalde, Gervasi Aspa,
va lliurar les copes. Així ma-

teix, va fer uns parlaments
destacant la importància de
l’esport per als més joves.

Del partit dir que el Jesús i
Maria, com és habitual a casa,
va sortir amb molta força da-
vant d’un Alcanar que no es va
adaptar a la situació. Rodri va
salvar al primer temps al seu
equip en diverses ocasions.
Amb els minuts, el duel va
igualar-se però els canareus,

massa apàtics, no van poder
reaccionar, tot i intentar-ho,
una vegada van rebre el gol
(75’). L’aparició de Pier, a la re-
presa, va ser clau. El mestre
de la imaginació va dibuixar
dues assistències a l’esquena
de la defensa. El mestre de la
definició, Iku, va fer la resta
amb un control marca de la
casa i el gol que valia la una
nova victòria per als de l’Aube.

El Jesús i Maria frena la ratxa canareua
L’equip del Montsià va perdre (1-0), després de 17 jornades sense fer-ho

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va perdre
al camp del Mollerussa (1-0)
on tampoc va poder trencar
la seua caiguda lliure de la se-
gona volta del campionat. I
és que, a expenses d’acabar
el partit amb el Torreforta
(diumenge 17 h), l’equip de
Bítem només ha guanyat dos
partits en el que portem de la

segona volta. Una estadística
que l’ha allunyat d’un ascens
que il.lusionava i que, sense
ser un objectiu definit, havia
creat expectatives entre l’afi-
ció.

L’equip de Nacho, tot i tenir
opcions per haver igualat el
gol dels lleidatans del primer
temps, no va aconseguir-ho i

va tornar sense haver pogut
trobar tampoc en aquesta jor-
nada el punt d’inflexió. La
dinàmica marca la realitat de
l’equip i ja són massa finals
perdudes. 

El Roquetenc, per la seua
part, va fer l’1-0 però va cedir
a la represa per l’efectivitat
del líder, el Vista Alegre (1-3).

El Remolins-Bítem ja es distancia
de l’ascens a Mollerussa

El Roquetenc va perdre a casa contra el líder, el Vista Alegre (1-3)

PREFERENT

El Catalònia va empatar al
camp del Valls (1-1). Els locals,
amb la derrota del líder a Cam-
brils, necessitaven la victòria
per a reduir distàncies. Per
això, l’empat dels jesusencs a
darrera hora va ser com una
gerra d’aigua freda per al con-
junt d’Isaac Fernandez que va
avançar-se amb un gol de Go-

ma Camps.
Però el Catalònia va oferir la

seua millor versió, com sem-
pre fora de casa. Va estar ben
situat sobre el camp i, per mo-
ments, va controlar el joc i va
gaudir de la possessió de la pi-
lota. El Valls, amb l’1-0, no va
sentenciar i el Catalònia, ambi-
ciós, va demostrar les seues

possibilitats i que té un equip
competitiu i que és capaç de
tot. D’aquesta manera, i grà-
cies a la insistència dels
ebrencs, va arribar el gol d’A-
leix. Al final del partit es van viu-
re moments de tensió i, se-
gons el club jesusenc, van
haver jugadors que van rebre
espentes d’uns del Valls.   

El Catalònia ofereix la seua
millor versió, a Valls (1-1)

Aleix, en els darrers minuts, va assolir l’empat al camp del segon classificat

PRIMERA REGIONAL

El Salou va guanyar el Gandesa (2-0) en una confrontació en la
que els dos equips lluitaven per allunyar-se de la zona de des-
cens. I el Salou va gaudir de més efectivitat i és que el Gande-
sa, tot i no estar a la mateixa alçada del duel a Cambrils, o que
la setmana passada a casa, no va tenir encert en les darreres
passades i en les rematades. 

D’aquesta manera, el Salou es distancia i el Gandesa queda
en la dotzena plaça, una posició que, de moment, potser de
permanència però que també podria arribar a ser comprome-
sa si no pugen dos equips tarragonins de la Preferent a la Pri-
mera catalana. A hores d’ara, el Gandesa disposa de cinc
punts, amb el golaverage a favor, respecte l’Ampolla, equip
que marca la zona de descens.

Malestar a l’Aldea per la 
decisió del comité

GUANYADOR EL CAMP CLAR I 3 PUNTS MENYS 

L’Aldeana no es va presentar a jugar a Camp Clar per la mort del
secretari del club aldeà, Sebastià Beltri, fa dues jornades. Va co-
municar que no es presentaria el mateix dissabte en què s’havia
de jugar. I el president del Camp Clar va dir que ho transmetria a
l’àrbitre. Aquest va aixecar acta, esperant els 30 minuts reglamen-
taris. 
El comitè va decidir ahir que el C. Clar guanya el partit per 3-0 per
no presentar-se el conjunt aldeà i, a
més, sanciona amb tres punts a
l’Aldeana. «Això és inhumà. Arri-
barem fins la darrera instància
per exposar aquesta injusticia
que va per sobre de l’esport».

Oxigen per l’Ampolla, amb dos gols
de Gilabert, contra la Sénia

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla no havia guanyat en les darreres vuit jornades (3
punts de 24). I necessitava el triomf contra la Sénia per man-
tenir esperances de permanència. I el triomf, molt sofert, es
va poduir. Dos gols de Xavi Gilabert van generar la victòria
contra la Sénia. Dos gols que premien la llarga recuperació
d’aquest jugador. I també la voluntat de l’equip per intentar sal-
var-se. 

La Sénia cal dir que va estar ben posada en la confrontació,
en la línia de les darreres jornades, i va tenir opcions per a po-
der empatar. Però el 2-1 va ser el resultat i l’Ampolla que con-
serva possibilitats. Complicades però en té. Està a cinc punts
del Gandesa i queden quinze en joc. El proper partit també
serà una final, com tots, al camp de l’Ulldecona. 

Benjamins i Prebenjamins van rebre la copa de campions.

CANAL TE

Gol d’Iku, diumenge, en el partit Jesús i Maria-Alcanar (1-0)

CANAL TE

Des de l’Aldea es
creu que «el comitè ha

estat inhumà»
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El Santa Jaume va golejar el Campredó (6-0) en el primer par-
tit en què ja jugava sabent que havia pujat de categoria. Ara li
manquen dos punts per ser el campió. El Tivenys, per la seua
part, va deixar escapar la victòria a la Cava (1-1). Els locals van
quedar-se amb deu però van aguantar gràcies a la seua bona
actitud i lluita. El Tivenys no passa pel seu millor moment, en el
tram decisiu de la lliga. Els darrers empats li han fet perdre
avantatge i ara estarà en la lluita per confirmar l’ascens.
En aquest sentit, el Godall va fer un pas ferm en guanyar, en
partit amb doble valor, al Benissanet (3-1). Un resultat que, a
més, crea més incertesa perquè el Catalònia, amb el triomf tre-
ballat al camp de l’Atlas (0-1), s’ha posat totalment dins de la
‘pomada’. Es presenta un final emocionant amb aquesta lluita. 

La victòria del Catalònia obre encara
més la quarta plaça d’ascens

TERCERA REGIONAL

L’Horta va assolir una victòria complicada davant d’un Roquetenc
que va jugar motivat i que va acabar molest amb l’arbitratge (3-
2). Aubanell, Prats i Isaac van fer els gols de l’Horta que necessi-
tava guanyar per allunyar-se de les places de compensació. Unes
places que ara té a nou punts quan en falten quinze per jugar.
Però cal tenir en compte que l’onzena plaça podria ser també
complicada. Per això, equips com el Perelló, Deltebre, Móra la
Nova o Camarles encara han de confirmar-la. Ningú pot adormir-
se i és que enguany amb aquesta restructuració, no del tot ben
pensada, la permanència serà molt cara. El Benifallet, per la seua
part, va guanyar el Masdenverge (5-0), equip que només va pre-
sentar nou jugadors. Partit sense història. Els de Margalef conti-
nuen en zona de descens per compensació.

L’Horta pateix però suma tres punts d’or.
El Benifallet guanya contra nou

SEGONA REGIONAL

El derbi, entre Camarles i Perelló, va acabar amb empat (2-2). Un
resultat que permet al Perelló allargar la ratxa, ja fa nou jornades
que no perd (21 punts de 27). S’ha distanciat del descens direc-
te però encara ha de seguir lluitant per fer-ho de les compensa-
cions. La seua dinàmica, però, el fa tenir moltes garanties. El
Camarles, per la seua part, haurà de continuar sofrint. I no poc.
Demà divendres recupera el partit a Vilalba. Carlos Solé i Vallés,
de penal, van marcar. Amb el 2-1, els de Barbosa van perdonar.
Gallego va salvar el Perelló que va empatar en temps afegit. Nico
i Oriol van fer els gols visitants. Per últim, dir que l’Alcanar refer-
ma la seua millora (ha guanyat quatre dels darrers cinc partits).
Va golejar el Batea (4-0), equip que no se’n surt de les compen-
sacions. L’Alcanar millora però ho té complicat per evitar-les. 

El Perelló,a Camarles, fa un nou pas
endavant, mentre que l’Alcanar goleja

SEGONA REGIONAL

Bona segona volta del Santa Bàrbara que diumenge va gole-
jar a un Flix que ja ha llançat la tovallola (8-0). Brusca va ser
el protagonista. El jugador d’Ulldecona, incorporat durant el
campionat, va fer un pòquer de gols. Edu, Montesó, Fidel i el
juvenil Dani Accensi van marcar els altres.

El Santa Bàrbara no va tenir dificultats i en el tram de la lli-
ga propici per fer-ho s’ha tornat a disparar, acumulant 17
punts de 21, en set jornades en les que no perd. Una pro-
gressió evident d’una plantilla que va sofrir una important re-
novació però que amb temps ha reflectit les expectatives que
sobre ella podien existir, en una temporada complicada pels
descensos compensats que n’implicaran fins a set (o vuit).

El Santa Bàrbara, amb 4 gols de Brusca,
goleja el Flix i és cinquè

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla, en partit disputat el dissabte al matí, va vèncer el fi-
lial de l’Amposta (3-0). Manel i Avraham (2) van marcar els gols
de l’equip de la Cala que es retroba amb el triomf després de
dues jornades sense puntuar i sense marcar. L’Amposta se-
gueix en una posició de descens per les compensacions i l’A-
metlla manté és quart, amb igualtat de punts amb el Vilalba,
equip que és tercer pel golaverage particular.

Els de Gaspar, signant una molt bona temporada, van vèncer
merescudament al camp del Deltebre (1-2), amb gols de Yalti i
Abdul. El Deltebre, segons el seu tècnic, «no vam estar a l’alça-
da, sense actitud ni l’agressivitat necessàries». L’equip de Ma-
rio es complica, a set punts de les places de compensació.

L’Ametlla es retroba amb el triomf i el
Vilalba guanya al camp del Deltebre

SEGONA REGIONAL

El líder l’Olímpic tenia un com-
promís complicat en el derbi,
a Móra la Nova. I va solventar-
lo amb una victòria convincent
i treballada, per 0-2.
El derbi, una festa del futbol,
per l’ambient i l’esportivitat, va
començar amb una jugada
polèmica a l’àrea visitant per
unes mans que l’àrbitre no va
xiular. Acte seguit, en cinc
minuts, el líder fou letal.
Primer Agustí, amb un gran
gol fruit d’una jugada d’es-

tratègia. I, després, Jacob,
amb un gol de crack van
posar molta terra de per mig
entre els dos equips. Passada
a l’espai i retall d’or. I molta
sang freda per batre a Marc.
Llavors, el Móra la Nova va
intentar-ho però no podia amb
l’ordenada defensa de
l’Olímpic. La única indecisió no
va poder aprofitar-la Magí. I al
final del primer temps, l’àrbitre
sí que va considerar penal
unes mans dins de l’àrea local.

El porter Marc, excepcional,
va aturar en dues interven-
cions el llançament d’Ivan. A la
represa, el Móra la Nova va
sortir amb molta força i va
obligar a l’Olímpic a defensar
molt prop de la seua porteria
i, a més, a  cometre moltes
faltes prop de la seua àrea.
Per això la pressió dels de
Curto fou intensa. Però sense
premi, tot i les opcions. I, amb
els minuts, el partit es va tren-
car. El Móra la Nova va assu-

mir riscos i el centre del amp
no existia. Llavors l’Olímpic va
perdonar la sentència, en
diversos contraatacs. Però la
victòria no se li va escapar.
Per la seua banda, el Móra la
Nova haurà de seguir treba-
llant per confirmar la per-
manència (en poden baixar
set o vuit).

El líder l’Olímpic dóna un cop d’autoritat 
en el derbi a Móra la Nova 

Els de Narcís van imposar-se amb grans gols, d’Agustí i de Jacob

SEGONA REGIONAL

L’equip de la capital de
la Ribera manté els

quatre punts
d’avantatge quan

s’arriba a la jornada de
descans per Setmana

Sants

4 punts

El Pinell sabia el resultat de
l’Olímpic de dissabte. Però
no va tenir pressió. Viu en
un estat de confiança i
autoestima que no té obsta-
cles. I això que visitava un
Corbera que és dels equips
destacats de la categoria,
sobre tot al seu camp on ha
mostrat molta fermesa. 
Un penal transformat per
Ramon va obrir el camí a un

Pinell que va decidir amb
els gols de Julio i Amadeu. I
se li va anular un altre amb
un magistral llançament de
Guiu, de falta. El Corbera va
entrar en situació amb el
gol d’Ubalde però va perdo-
nar en moments claus quan
va tenir les ocasions per
tornar a anivellar el duel. I el
Pinell no va fer-ho.
L’equip de Lizaso ja acumu-

la 16 victòries seguides.
52 punts de 54. Amplia el
rècord que a hores d’ara ja
entra dins dels del futbol
tarragoní. I segueix a qua-
tre punts de l’Olímpic, en la
segona plaça, a l’expectati-
va. 
La trajectòria del Pinell és
de campió. Com també la
de l’Olímpic que recordem
que va empatar en la prime-

ra jornada, a Corbera, i que
després va assolir tretze
victòries seguides, fins
l’empat al camp d’El Pinell.
En el que portem d’any ha
cedit dues derrotes i dos
empats. Els seus números
també són de campió. Però
durant la lliga n’ha sortit un
altre: el Pinell. 
L’Olímpic rebrà el dissabte
dia 30 (20 h) a l’Ametlla. I el
divendres dia 5 de maig
visitarà el Deltebre (21 h).
Màxima exigència i desgast
perquè el rival directe no
falla. 

Números de campió: Olímpic i Pinell
El Pinell va vèncer a Corbera: 16 victòries seguides (52 punts de 54)

SEGONA REGIONAL

Trigaran cents anys més perquè es
repeteixi un fenomen que comporti
que s’enfrontin en tres competi-
cions, i en tant poc temps, els dos
grans, Barça i Madrid. Cada set-
man els escric des de Madrid  que
és on jo visc des de fa 26 anys.
Aquesta ciutat és meravellosa; la
gent acull bé als catalans. Es més,
als madrilenys els costa més afin-
car-se a Catalunya. I, en canvi, hi ha
més de 100.000 catalans vivint a la capital. I encantats.
Què no em critiquen res de Madrid! Ara, no obstant, si
algú vol incendiar el Bernabeu, jo seré el primer voluntari.
Com és la gent del R. Madrid!!. Prepotents i et recorden
cada any les copes que tenen. Canvien cada any d’entre-
nador i no entenen la filosofia del Barça. Diuen que ells
tenen cantera. Clar, Casillas i poc més. Mai reconeixen
que la filosofia del Barça des de la Masia està a anys llum
de la d’ells. Diuen que el del Barça és un cicle. Jo no
penso igual. Cada any surt un jugador dels planters:
Pedro, Busquets, Jonatan, Fontàs i una llista llarga que
continua. Jo puc parlar amb la gent de l’At. de Madrid.
Sempre estan contents amb el seu equip, guanyi o perdi.
El seu amor és incondicional. He anat molts de cops al
camp amb la bufanda del Barça i s’han comportat amb mi
de forma excel.lent. Vaig veure l’any del descens i van
acceptar-lo amb humilitat. Si això passa al R. Madrid, els
aficionats ho cremen tot... En el meu barri, aquí, a Madrid,
hi ha molts aficionats del Barça. Molts d’ells tenen temor
a confessar el seu amor pels colors blauigranes. Jo no
vaig amb l’Sport o el Mundo Deportivo pel carrer ni els lle-
geixo en un bar. Et miren de dalt a baix. Ser del Barça a
Madrid té morbo i la veritat és que és impossible dialogar.
Gairebé mai amb un del Madrid es pot fer. Per això jo no
puc veure al R. Madrid ni en pintura. Però si aquest club
fes una política de cantrera ho reconeixeria i admiraria,
com admiro a Del Bosque per la seua humanitat i el seu
saber com entrenador. Avui, un Barça-Madrid mou mas-
ses, amb o sense crisi. S’omplirien tres camps. Amb pas-
sió i sentiment. Però arribats a aquest punt, em faig una
reflexió d’aficionats determinats del Barça. Són capaços
de gastar-se 200 euros en una entrada i no ho són de fer-
se socis de l’equip del seu poble. Jo sempre dic que pri-
mer és el meu poble i després el Barça. Aquí en aquestes
terres ebrenques, en molts casos, és al contrari. Per què
no es fa més poble? Es trist que un valori més el de fora;
quants racons meravellosos hi ha per les Terres de l’Ebre
que molts ni coneixen sent de la terra i, en canvi, conei-
xen mig món: India, Cancun, Roma, Paris... el tema del
Barça és igual. Quan juga el Marça-Madrid totes les pobla-
cions d’aquest entorn se paralitzen. Quan juga l’equip de
la seua localitat, hi ha gent que es queda a casa al sofà o
al bar. Veure un partit d’aquestes terres en directe és tan
apassionant com un Barça-Madrid per la intensitat de crits
del públic que en bon nombre acudeix al camp. El futbol
d’aquí és autèntic, com un clàssic. Deixem de veure tant
el Barça i el Madrid i sigueu amics del nostre poble, aju-
dant i fent-se soci. Es trist dir que un és soci del Barça i
no de l’equip del seu poble. Però és la realitat de molts
habitants ebrencs. I ho dic des del respecte més gran.
Per descomptat. 

Barça-Madrid
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91
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PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS
29a jornada Segona regional

Ametlla-Amposta 3-0

Alcanar-Batea 4-0

Móra la Nova-Olímpic 0-2

Deltebre-Vilalba 1-2

Horta-Roquetenc 3-2

Corbera-Pinell 1-3

Benifallet-Masdenverge 5-0

Camarles-Perelló 2-2

S. Bàrbara-Flix 8-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 29 73 26 71

2. Pinell 29 76 27 67

3. Ametlla 29 53 32 52

4. Vilalba 28 48 37 52

5. S. Bàrbara 29 72 45 51

6. Corbera 29 51 52 50

7. Horta 29 55 37 47

8. Mora Nova 29 51 41 46

9. Perelló 29 64 49 45

10. Deltebre 29 44 34 45

11. Camarles 28 54 47 42

12.. Batea 29 41 55 38

13. Amposta 29 32 47 29

14. Benifallet 29 38 63 25

15. Alcanar 29 33 53 24

16. Roquetenc 28 33 79 18

17. Flix 28 21 64 14

18. Masdenverge 29 21 72 10

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS
29a jornada Tercera regional

la Cava-Tivenys 1-1

J. i Maria-Torre Espanyol 3-0

Ulldecona-Ginestar 4-1

Rem. Bítem-la Galera 0-0

San Jaume-Campredó 6-0

Tivissa-Aldeana 2-0

Godall-Benissanet 3-1

Arnes-Rasquera 4-1

Atlas-Catalònia 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 29 81 20 75

2. Tivenys 29 77 25 62

3. Godall 28 72 40 60

4. Benissanet 29 55 32 57

5. Catalònia 29 58 31 55

6. R. Bítem 29 50 36 51

7. Atlas 29 41 29 47

8. Ginestar 29 59 49 47

9. la Galera 29 58 52 47

10. Arnes 29 48 53 43

11. Ulldecona 29 70 52 38

12. Campredó 28 42 49 36

13. J. i Maria 29 39 75 26

14. Tivissa 29 38 72 23

15. Aldeana 29 29 71 21

16. Rasquera 29 44 66 20

17. la Cava 28 30 54 19

18. Torre Espanyol 29 12 107 5

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

29a jornada, Prim. regional

Calafell-Cambrils U 3-2

Canonja-Torrede. 2-2

Valls-Catalònia 1-1

Ulldecona-la Cava 0-2

Aldeana-Nàstic 0-3

Ampolla-la Sénia 2-1

Salou-Gandesa 2-0

Cambrils-C. Clar 2-0

J. i Maria-Alcanar 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 28 56 31 62

2. Valls 29 59 25 59

3. Alcanar 29 57 34 55

4. Jesús i Maria 29 54 38 54

5. la Cava 29 50 42 48

6. Torredembarra 29 56 43 47

7. Canonja 29 41 28 47

8. Catalònia 29 56 39 45

9. Cambrils 29 42 37 45

10. Calafell 29 42 38 43

11. Salou 29 44 49 36

12. Gandesa 29 40 48 36

13. Ampolla 29 34 49 31

14. Cambrils U 29 38 43 30

15. Nàstic 29 30 53 24

16. Aldeana 28 30 75 22

17. la Sénia 29 23 46 21

18. Ulldecona 29 37 71 19

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

29a jornada, Reg. preferent

Roquetenc-Vista Alegre1-3

Reddis-Cerdanyola 2-2

Torreforta-Morell 2-2

Mollerussa-R. Bítem 1-0

P. Cases-Catllar 0-0

Júpiter-Alcarràs 0-1

Barceloneta-Viladecans 1-2

Organyà-S. Ildefons 1-0

Cervera-Marianao 7-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cerdanyola 29 53 32 55

2. Vista Alegre 29 50 33 54

3. Viladecans 29 40 26 50

4. Reddis 29 52 38 48

5. Alcarràs 29 35 27 47

6. Torreforta 28 53 35 46

7. Júpiter 29 39 31 45

8. Cervera 29 45 36 44

9. Morell 29 39 30 43

10. P. Cases 29 36 31 40

11. Mollerussa 29 35 47 39

12. R. Bítem 28 44 53 36

13. Organyà 29 33 50 33

14. Marianao 29 39 60 30

15. S. Ildefons 29 32 50 29

16. Barceloneta 29 43 45 28

17. Catllar 29 34 62 26

18. Roquetenc 29 29 45 24

Regional preferent

Una acció del derbi Móra la Nova-Olímpic, de dissabte passat.
PF

Els
resultats

de la
jornada

El líder l’Olímpic va
guanyar al camp del

Móra la Nova (0-2). El
Pinell va fer-ho a

Corbera (1-3).

Frec a frec
PRÒXIMA JORNADA  

Amposta-Premià (dijous 19.30 h)
Terrassa-Pobla Mafumet

Balaguer-Europa
Vilanova-Espanyol
Prat-Muntanyesa

Gavà-Castelldefels
Masnou-Cornellà
Palamós-Manlleu

Llagostera-Ascó (dilluns 12 h)
Vilafranca-Reus

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 34 19 7 8 55 33 64
2. Reus 34 16 11 7 49 24 59
3. Muntanyesa 34 17 8 9 35 31 59
4. Pobla Mafumet 34 16 10 8 46 31 58
5. Manlleu 34 13 16 5 53 36 55
6. Europa 34 15 9 10 49 36 54
7. Espanyol 34 15 7 12 53 32 52
8. Cornellà 34 15 7 12 53 35 52
9. Prat 34 13 12 9 46 37 51
10. Vilafranca 34 13 8 13 44 46 47
11. Terrassa 34 11 12 11 51 43 45
12. Gavà 34 11 11 12 38 43 44
13. Castelldedels 34 11 11 12 34 39 44
14. Amposta 34 12 5 17 40 58 41
15. Palamós 34 9 11 14 40 58 38
16. Balaguer 34 9 10 15 36 53 37
17. Masnou 34 9 9 16 42 54 36
18. Vilanova 34 7 15 12 37 46 36
19. Ascó 34 5 10 19 23 62 25
20. Premià 34 4 11 19 19 55 23

Tercera divisió RESULTATS
34a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS
31a jornada, Primera catalana

Iberiana-Vic 3-1

Vilassar-Poble Sec 5-0

Montcada-Olot 2-2

Santfeliuenc-Gramanet 2-0

Rubí-Tàrrega 2-1

Igualada-Olesa 2-0

Blanes-Ol. Can Fatjó 1-2

Tortosa-Guíxols 0-0

Peralada-Rapitenca 3-1

Sants-S. Cristobal 1-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olot 32 59 27 69

2. Vic 32 62 32 66

3. Tàrrega 32 65 33 61

4. Rubí 32 47 32 59

5. Vilassar 32 51 38 49

6. Ol. Can Fatjó 32 45 45 48

7. Peralada 32 51 43 45

8. Igualada 32 50 47 45

9. Iberiana 32 54 70 45

10. Rapitenca 32 60 45 44

11. Santfeliuenc 32 45 44 42

12. Guíxols 32 39 44 41

13. S. Cristobal 32 38 45 41

14. Sants 32 38 43 40

16. Gramanet 32 40 59 36

17. Tortosa 32 40 47 35

18. Montcada 32 32 47 35

19. Blanes 32 39 52 30

20. Poble Sec 32 22 80 10
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Avui dijous, s’inicia a
l’Ametlla la quarta edició de
l’ITE, Torneig Internacional
de Futbol Base Terres de
l’Ebre.
60 equips i més de 1500
places hoteleres per als
visitants que hi ha previst
que vinguin a les nostres
terres durant aquests dies,
amb motiu del Torneig.  
Una repercussió extraor-
dinària la que tindrà per als
equips del nostre territori,

en l’àmbit esportiu, i també
en general per la seua pro-
moció turística.
Així va destacar-ho el seu
director, Fernando Garcia,
dilluns a Canal TE, en el pro-
grama Més Esport. A més
de la Cala, Amposta, la
Ràpita i Deltebre són les
altres seus. Més informació
a la plana següent.
La foto correspon a l’acte
de presentació, a
l’Ajuntament de l’Ametlla. 

Tot a punt per a una
nova edició de l’ITE

ACTUALITAT

Avui, a l’Ametlla, llum verda al torneig internacional de futbol base

L'objectiu de l'Handbol Tortosa
a l'inici de temporada era
poder consolidar la categoria
de Lliga Catalana. El treball
ben fet i la dedicació de juga-
dores, cos tècnic i junta direc-
tiva ha multiplicat aquests
resultats, sobtant l'handbol
femení de tota Catalunya que
l'ha reconegut com l'equip
revelació de la temporada.

Dissabte  
CE Molins de Rei 30 - Handbol
Tortosa 21
La classificació de la fase regu-
lar, va aparellar a la semifinal
l'equip tortosí amb l'equip moli-
nenc, amfitrió del top4 i líder
de la Lliga que arribà invicte a
les finals. Amb un plantejament
molt seriós, treballat i l'actitud
de les jugadores, fent gala
d'una absoluta concentració,
el joc de les tortosines va sob-
tar l'equip local i va delectar
les abarrotades grades, arri-
bant amb un gol d'avantatge a
la mitja part. La segona va
començar amb pocs canvis en
els plantejaments de la prime-
ra part, les tortosines no van
baixar ni el ritme ni la qualitat
de joc, sobretot defensiu. El
Molins va optar per un canvi
tàctic a la porteria, apareixent
Cruz Robles, portera interna-
cional i titular indiscutible de la
selecció absoluta espanyola.
Amb deu minuts estel·lars, la
portera va truncar el somni tor-
tosí  fent cinc aturades conse-
cutives que van donar aire a
les molinenques i van decantar
la balança definitivament. Els
cinc darrers minuts, les tortosi-
nes van optar per arriscar molt
en defensa, però no van poder
evitar la derrota. Partit intens i
d'excel·lent qualitat per amb-
dós equips. Paula Alcaide va
estar a punt de ser proclama-
da millor jugadora del partit,

però els jutges van decantar-
se per la candidata de l'equip
guanyador.
Diumenge Gavà 26 - Tortosa
29
Els dos enfrontaments de lliga
s'havien resolt amb dos
empats, així que les perspecti-
ves eren de poder gaudir d'un
gran partit. L'Handbol Gavà va
disputar dissabte la primer
semifinal del top 4 contra el
KH7 Granollers, perdent per un
ajustat 23-21.
Les tortosines van sortir molt
motivades i concentrades. El
bon joc demostrat el dissabte
va tenir continuïtat diumenge,
imprimint un vertiginós ritme
de joc des de l'inici de l'encon-
tre, que va provocar que
l'Handbol Gavà anés tot el par-
tit a remolc. L'Handbol Tortosa
va iniciar el partit amb una
defensa 6-0, l'Handbol Gavà no
va trobar cap punt feble, arri-
bant a gaudir les tortosines
d'un avantatge de 9 gols. A
meitat de la segona part, les
tortosines van canviar a un sis-
tema defensiu més obert.
L'avantatge al marcador va
propiciar un lleugera relaxació,
que va permetre a les locals
maquillar el resultat final. La
tortosina Noel Uriarte fou ano-
menada millor jugadora de
l'encontre.
El jove equip tortosí va donar
una imatge de conjunt oferint
un joc d'alt nivell, felicitat per
tots els participants i pel dele-
gat federatiu pel joc net i per la
seva trajectòria durant aques-
ta primera temporada a Lliga
Catalana, màxima categoria
de l'handbol femení català.
Ara, l'Handbol Tortosa dóna
descans a les jugadores,
emprenent entrenaments des-
prés de la parada de Setmana
Santa i ja pensant en la planifi-
cació de la propera campanya.

Meritori tercer lloc
HANDBOL TORTOSA. TOP 4. BRILLANT CAMPANYA

El CH Amposta es va procla-
mar campió de Catalunya de
categoria cadet després de
vèncer el BM La Roca a la final
celebrada diumenge al pavelló
municipal de la capital del
Montsià. Les roqueroles arri-
baven a l'última jornada des-
prés de vèncer el OAR Gràcia
Sabadell per un còmode 46-
22. Per la seva banda el CH
Amposta va haver de suar de
valent per doblegar al Bm
Granollers (25-23). Les del
Montsià van dominar pràctica-
ment durant els 60 minuts del

matx, però la casta granolleri-
na va posar en serioses difi-
cultats al conjunt local, fins i
tot igualant el partit a pocs
minuts per a la conclusió.
Finalment, tot i patir una doble
exclusió, el CH Amposta va
aconseguir frenar l'atac de les
visitants per emportar-se el
partit per un ajustat 25-23. 
A la final de consolació,
Granollers va guanyar el con-
junt gracienc per 29 a 22. 
FINAL. Com ha estat habitual
en els partits de la fase regu-
lar, màxima igualtat, amb

domini clar de l'equip
Roquerol a la primera part,
que va anar per davant en tot
moment amb avantatges de
fins a 5 punts, arribant al des-
cans amb un favorable 15 a
19. I com també succeís en
els enfrontaments anteriors,
remuntada de l'Amposta en el
segon  temps. Després d'uns
minuts finals d'infart, el marca-
dor va quedar en empat, i que-
dava el desenllaç final per a la
pròrroga. Deu minuts més
d'un impressionant partit que
ni un i altre equip van poder

resoldre al seu favor, sonant la
botzina del final amb cop
franc a favor del CH Amposta.
En un últim intent amb el rellot-
ge a 0, la jugadora Joana
Rieres es va posar en els nou
metres i, després de realitzar
una amagada, va marcar
aconseguint el títol davant del
deliri de les 400 persones que
omplien les grades del pavelló
municipal. Joana Rieres del
CH Amposta fou considera
com a millor jugadora i a
Astrid Estrada del Bm La
Roca com a millor portera.

CH Amposta, campió de Catalunya cadet després de vèncer a la Roca 

L'EMD de Jesús i la resta de poblacions participants s'han mobi-
litzat amb el triatló aquest cap de setmana. Un total de 200 par-
ticipants han protagonitzat la primera edició del Triatló Doble
Olímpic Terres de l'Ebre, que s'ha desenvolupat amb absoluta
normalitat i amb unes condicions meteorològiques immillora-
bles per les poblacions de La Ràpita, Amposta, Masdenverge,
La Sènia, Mas de Barberans, Roquetes i Jesús.
En la categoria Absolut femení la primera classificada ha estat
Ivet Fariols, amb un temps final de 5:28:00 i del CN Reus
Ploms; Raquel Gil, del Gava Triatló, la precedeix amb un temps
de 5:39:34 i el tercer lloc se l'adjudicà Monica Pellejero, amb
un crono de 5:42:07 i membre del CN Mataró.
Liderant la taula en la categoria Absolut masculí el primer lloc
ha estat per a Xavier Torrades, del CN Reus Ploms i amb
4:16:31 en el marcador; el segon lloc l'ocupà Joan Capdevila,
del Club Triatló Manresa, en un temps de 4:25:02 i en el tercer
lloc de la general hi ha Fermín Barres, membre del Lagunak
Saltoki Trikideak, amb una marca de 4:28:44.
El Triatló va registrar un alt nombre de participants de les
comarques de l'Ebre. El primer classificat local ha estat el jesu-
senc Francesc Juarez, del CN Mataró, amb un temps registrat
de 4:32:25. El conjunt de participants coincideix en què la
prova, de 103 quilòmetres, ha estat un èxit en tots els aspec-
tes. Per clubs, el primer classificat ha estat el CN Reus Ploms,
amb una suma de temps de 13:53:13; seguit pel CN Mataró,
amb 13:55:10 i el CN Prat Triatló, en un temps final de
14:37:07. 

L'EMD de Jesús s'implica a fons en el I
Triatló Doble Olímpic de l'Ebre

El sènior femení del Club
Volei Roquetes va iniciar la
fase d'ascens fent un des-
plaçament molt llarg, a
Sant Pere Pescador. 
El partit no va començar
gens favorable per a les
roqueteres, perdent els
dos primers sets per 25-
20 i 25-20. Però, tot i
aquesta adversitat, la reac-
ció fou manifesta quan
posteriorment, les jugado-
res de Roquetes van fer un
gran joc, remuntant així
amb dos sets a favor, 20-
25 i 17-25. Una remuntada
èpica i que demostrava la
progressió en el duel, des-
prés d’un inici en què va
costar adaptar-s’hi.  
En l'últim set, però, les
ebrenques no van poder
mantenir el ritme de les
locals i perdien  per 15-5.El
pròxim desplaçament que
haurà de fer el sènior
femení del Club Volei
Roquetes és el cap de set-
mana de l'1 de maig, a la
pista de l'AE Carles de
Vallbona, a Granollers, dins
d’aquesta fase d’ascens
de categoria.

El sènior femení
inicia la fase

d’ascens 

Club Volei Roquetes

Bàsquet

El Cantaires Bàsquet
Tortosa, un cop confirmat
l’ascens, ja és campió de la
Tercera catalana després
de vèncer l’Aguiles per 80-
42.

El Cantaires campió

El torneig s’inicia avui a
a l’Ametlla, on també

tindrà lloc l’acte de
cloenda. Així mateix, hi

haurà partits a Amposta,
Deltebre i a la Ràpita.

Seus



DIJOUS 21
D’ABRIL 

DE 201118

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
opinió

CRAC de la setmana
ITE: TORNEIG INTERNACIONAL DE FUTBOL BASE DE TERRES DE L’EBRE. INAUGURACIO AVUI DIJOUS A L’AMETLLA

ALBERT MEDRANO, REGIDOR D’ESPORTS DE L’AMETLLA DE MAR

Avui dijous comença la
quarta edició de l’ITE
(Torneig Internacional de
Futbol base de les Terres
de l’Ebre). Un torneig en el
que participaran 60 equips
i en el que l’al.licient per
als joves jugadors ebrencs
està en què podran com-
petir amb d’altres de cate-
gories superiors o de pri-
mer nivell. Aquesta és la
conclusió positiva a nivell
esportiu. Però també cal
destacar la que compor-
tarà a nivell de promoció
turistica del nostre territori
per la quantitat de visitants
que durant aquests dies
tindrem amb motiu d’a-
quest esdeveniment. Més
de 1500 places hoteleres
es necessiten per cobrir la
demanda que suposen
jugadors, entrenadors i
familiars dels equips que hi
pendran part. L’Ametlla,
Deltebre, Amposta i la
Ràpita seran les seus de
l’ITE. A l’Ametlla es farà la
inaguració, avui, i també la
cloenda. Per aquest motiu,
hem volgut parlar amb el
Regidor d’Esports de
l’Ajuntament de la Cala, per
saber com es viurà aques-
ta nova edició del torneig.

Pregunta: Es preveu una
cerimònia inaugural emoti-
va, amb la desfilada que hi
haurà avui per la Cala, i
també amb una sorpresa
que l’Ajuntament té prepa-
rada a la Plaça Nova. Tot a
punt? 
Resposta: Tot a punt, amb
moltes ganes de
començar i sobretot amb
molta il·lusio de poder
ser la seu principal del tor-
neig, esperant que el
temps ens acompanyi, la
resta segur que estira a

l'altura dels esdeveni-
ments, tal com toca.
P: Què ens pot avançar de
la sorpresa...? Bé, en qual-
sevol cas, quin és l’itinerari
a seguir en aquesta prime-
ra jornada?
R: De la sorpresa com
segur que comprendràs
no puc avançar res, dons
llavors ja no seria sorpre-
sa. Però si et puc dir que
serà de caire emotiu, els
principals protagonistes
són els nens, llavors... tu
mateix. Quant a l'itinerari,
és curtet però molt parti-
cipatiu, doncs en trobarem
tots a la Plaça Nova que és
una de les mes cèntriques
del poble, per donar el tret
de sortida, posteriorment
els més de 900 partici-
pants desfilaran pel carrer
Andreu Llambrich (carrer
peatonal) per posterior-
ment encarrilar direcció
al camp municipal on es
farà la inauguració Oficial
amb la desfilada i el petit
homenatge que abans t’he
esmentat.
P: La vessant esportiva de
l’ITE cal subratllar-la, però
quina valoració en fa del
que significa o pot signifi-
car pel nostre territori en
altres aspectes?
R: Sense cap dubte i com
fa molt de temps que
diem, l'esport també és
una eina prou important de
promoció per el nostre
territori. En els temps que
estem vivint qualsevol
alternativa econòmica és
benvinguda, no solament
de caràcter immediat,
aquest esdeveniment
també fa allò que tan ens
agrada fer a les nostres
terres, sembrar per poste-
riorment poder recollir.
També crec que és impor-

tant per demostrar la capa-
citat que tenim a les nos-
tres terres de preparar
esdeveniments d'aquesta
magnitud i repercussió,
ara és l'hora de començar
a creure en nosaltres
mateixos i després demos-
trar a la resta del país que
aquí estem. En època de
crisi el que no es mou des-
prés no pot plorar i nosal-
tres ens movem.
P: L’ITE creu què és un bon
reclam? Una bona promo-
ció?
R: Les dues coses, una
sense l'altra no tenen
cabuda. En el mont empre-
sarial saps molt bé que per
tindre èxit, primer s'ha de
crear el producte, després
la necessitat i aquesta
solament es crea amb pro-
moció, a les hores tenim el
producte - LES TERRES DE

L'EBRE - ara promocionem-
lo , de la manera que sigui,
via TV, Radio, Premsa, i
perquè no, Esport.
P: Quin moviment creu que
pot generar-se a la Cala
aquests dies, amb el tor-
neig. Què pot significar?
R: Esperem poder fer el
ple, encara que serà difícil,
però tenir als jugadors i
als seu acompanyants ens
farà activar l'economia
dels nostres comerços,
restauració,.... en fí, del
nostre poble. No cal dir
que farem un gran esforç
per promocionar LA CALA,
fer conèixer les nostres
tradicions, cultura, les nos-
tres platges, tots els nos-
tres actius que no són
pocs. Abans parlàvem de
la promoció, doncs aquest
serà el nostre objectiu:
promocionar l'Ametlla de

Mar a tots el visitants.
P: Per tant, què pot supo-
sar per la Cala?
R: A part de tot el que he
comentat, un orgull ser la
principal seu del Torneig, i
també una responsabilitat
que comporta representar
el nostre territori, tant a la
Inauguració del torneig i,
com no, a la cloenda

P: L’organització, compor-
ta la implicació d’un equip
de treball perquè tot esti-
gui a l’alçada? Molta feina?
R: Molta, però tenim un
equip humà que ha agafat

amb molta il.lusio i respon-
sabilitat l'encàrrec
de l'organització. El des-
plegament de voluntaris i
equips tant de prevenció
com de seguretat són prou
importants. A l'Àrea
d'Esports, Promoció i
Governació de l’Ametlla de
Mar li agrada els reptes,
els professionals que
tenim porten molt de
temps treballant per
aquest esdeveniment i sé
que ho faran molt bé, tal i
com ens tenen acostu-
mats.
P: I la jornada de clausura,
concentrarà un altre cop
molta gent a les
instal.lacions esportives. 
R: La previsió ens parla de
4000 persones. Esperem
poder complir les expecta-
tives, si així fos,voldria dir
que tot ha sigut un gran
èxit.

P: Tot plegat, és un bon
impuls a les activitats
esportives que ja es fan a
la Cala i que, aviat, amb l’a-
rribada de l’estiu, s’incre-
menten.
R: Sense cap dubte, a la
Cala l'estiu es una època
de màxim rendiment i tre-
ball, com cada any tenim
preparats, ja a hores d'ara,
tot el programa d'activitats
per poder donar un bon
servei. 
L'Àrea d'esports de
L'Ametlla de Mar és proac-
tiva i a l'estiu pren molt de
protagonisme.

«Es l’hora de començar a creure en nosaltres
mateixos i demostrar a la resta del país que aquí

estem preparant i organitzant 
esdeveniments d’aquesta magnitud»

Un repte

MICHEL VIÑAS
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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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La cultura de les tapes no l'hem de reduir a la barra dels bars. 
A la cuina de casa, podeu preparar les tapes més tradicionals de casa nostra

Popets a la llauna
(per a 4 persones)

2 kg de popets de platja
12 ametlles torrades
12 avellanes torrades
4 grans d'all
fulles de julivert
300 ml d'oli d'oliva
1 culleradeta de pebre
vermell mòlt
300 ml de vi blanc o cava

Posem un cassó al foc
amb el vi blanc i el deixem
reduir, a poc a poc, fins a
la meitat del volum. Per a
la picada, aboquem l'oli
dins el got de la batedora
elèctrica. Trinxem els alls i

els afegim també al got.
Ara hi afegim les avella-
nes, les ametlles, el pebre
vermell i el julivert. Fem
servir la batedora elèctri-
ca per aconseguir la pica-
da. Aboquem el vi reduït a
la picada. Escalfem el forn
a 100 graus i triem una
cassola que hi pugui anar.
Posem dins la cassola els
popets amb la picada pel
damunt i la fiquem al forn,
al voltant d'una hora i mit-
ja. Colem el contingut de
la cassola i reservem els
popets. Posem el líquid a
reduir dins d'un cassó. Lli-
guem la salsa del cassó
amb un batedor de mà o
amb la batedora elèctrica.
Escalfem una paella amb
un raig d'oli i marquem els
popets amb un pessic de

sal. Emplatem els popets,
els tirem pel damunt una
mica de julivert picat i un
cullerot de salsa.

El pop, tot i ser marisc,
ens aporta poques calo-
ries i és molt baix en co-
lesterol. Destaca per l'alt
contingut en calci, impres-
cindible per a la formació i
conservació dels ossos i
les dents. També aporta
molta vitamina A, essen-
cial per mantenir en bon
estat la vista. 

El pop de platja és un
producte que no sempre el
trobareu al mercat, per
tant, és aconsellable tenir-
los encomanats o tindre’n
sempre uns quants al con-
gelador.

«Primentons i Tomates». Avui: Polpets

En uns pocs minu-
tets, tindreu una ta-
pa molt saludable,
refrescant i saboro-
sa per gaudir dels
plaers de la gastro-
nomia a la nostra
taula.

REDACCIO

Imatge de la tapa dels polpets.
ME

El programa gastronòmic de les Terres de

l’Ebre ens apropa cada setmana la millor

cuina casolana del nostre territori de la mà

d’Amado Cebolla

A Canal TE

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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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

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

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

Roca Biosca, Monica  Joan Miró, 7 (Alcanar) 977737110

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 14°PLUJA FORTPLUJA

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Mar molt
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Mar 
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Estat del cel 
La nuvolositat minvarà de matinada fins a quedar poc ennuvolat en general,
tret del terç sud i punts del litoral on es mantindrà molt ennuvolat. A partir
de migdia, la nuvolositat tornarà a augmentar al litoral i s'estendrà cap a
l'interior fins a deixar el cel entre molt ennuvolat i cobert arreu a partir del
vespre. 
Precipitacions 
S'esperen plugims febles a l'extrem sud del litoral i prelitoral fins a migdia.
A partir d'aleshores, les precipitacions s'estendran a la resta del litoral i pre-
litoral, i a partir de la tarda també arribaran a la resta del país, més disper-
ses al nord-oest. Seran entre febles i moderades en general, les més inten-
ses a la meitat sud, litoral i prelitoral, i localment acompanyades de tem-
pesta. Acumularan quantitats poc abundants (entre 5 i 20 mm en 24 hores)
o abundants (entre 20 i 50 mm en 24 hores) a la meitat sud, litoral i preli-
toral, mentre que a la resta del país seran entre minses i poc abundants. La
cota de neu pujarà fins als 2600 metres. Les precipitacions, a més, aniran
puntualment acompanyades de fang. 
Temperatures 
Les mínimes pujaran lleugerament. Oscil·laran entre els 1 i 6 ºC al Pirineu,
entre els 4 i 9 ºC al Prepirineu, depressió Central i prelitoral nord, entre els
7 i 12 ºC a la resta del prelitoral i entre els 9 i 14 ºC al litoral.
Les temperatures màximes seran similars. Es mouran entre els 16 i 21 ºC
en general. 
Visibilitat 
D'entre bona i regular al matí a regular o localment dolenta a partir de la
tarda. Hi haurà boires i boirines matinals. 
Vent 
Bufarà de component est, d'entre llevant i gregal al litoral. Serà entre fluix
i moderat amb cops forts i alguns de molt forts a partir de migdia al litoral
i cotes mitjanes i altes de la resta del país.
Estat de la mar 
Costa Brava: 
bufarà de component est, sobretot de llevant, entre fluix i moderat amb
cops forts durant la segona meitat del dia.
De maror a forta maror al matí. A partir de la tarda, hi haurà entre forta
maror i maregassa. Mar de fons de l'est. 
Costa Central: 
bufarà de component est, d'entre llevant i gregal. Serà entre fluix i moderat
amb cops forts fins a migdia, mentre que a partir d'aleshores bufarà mode-
rat amb cops forts i alguns de molt forts.
De maror a forta maror al matí, a maregassa durant la tarda. Mar de fons
de l'est. 
Costa Daurada: 
bufarà de component est, d'entre llevant i gregal. Serà entre fluix i moderat
amb cops forts fins al matí, mentre que a partir de llavors bufarà moderat
amb cops forts i alguns de molt forts..
D'entre maror i forta maror a maregassa al llarg del matí. Mar de fons de
l'est. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor has d'apostar molt fort
per a tu , però no  canviïs d'idea amb facilitat.
El trànsit d'Urà per la teva  casa dotze  et pot
provocar més d'un maldecap. 

Taure
20/4 al 19/5

Les teves relacions sentimentals passen per
un moment de gran sensualitat. Respecte  a
la teva salut , no li demanis a la vida massa
coses.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui tindràs la capacitat de crear un entorn
càlid i íntim amb la teva parella. Si utilitzes la
lògica i et mostres en tot moment positiu,
molts  dels teus problemes desapareixen.

Cranc
22/6 al 21/7

Pel que fa a l'amor , pots evitar viure una decep-
ció si actues  fredament i amb distància deguda
. El trànsit de Venus i Mercuri pel teu signe et
dóna una bona injecció  de vitalitat.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor fer marxa enrere no
significa necessàriament  perdre força o
valor. Pensa que sempre que no et posis tra-
ves a tu mateix , el teu cos no fallarà.

Verge
23/8 al 21/9

Ningú millor que tu sap el que necessites sen-
timentalment . Per millorar la teva salut evita
els embolics  i les contradiccions. Intenta ser
clar amb tu mateix i amb els altres.

Balança
22/9 al 22/10

És el moment de deixar-te  dur per la imagina-
ció  i per les ganes de viure noves experiències
sentimentals. Pensa que un bon massatge tots
el dies t'ajuda  a descarregar tensions.

Escorpí
22/10 al 21/11

En l'amor , el teu sentit de l'anàlisi fa que en
determinades ocasions et perdis coses
bones oportunitats . Està millorant  en el teu
estat de forma i la teva resposta anímica.

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes d'amor algú estarà molt pendent
de tu i dels teus desitjos . Respecte a la teva
salut , si mires en el teu interior reconeixeràs les
coses que realment et provoquen benestar.

Capricorn
21/12 al 19/01

Dintre de la teva relació de parella és impor-
tant que no perdis el sentit de la realitat.
Procura conèixer  millor el funcionament del
teu cos , així no et duràs sorpreses.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor , el que debò t'importa
són  les emocions , sentir-se estimat i desitjats.
És possible  que durant el dia d'avui paguis un
petit preu pels excessos alimentaris

Peixos
19/2 al 20/3

La teva mà esquerra, el teu tacte i la teva
sensibilitat et serviran per assolir el que et
proposes en l'amor . Mantenir-te en forma és
bo per tu

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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De cop, et trobes amb qua-
tre dies, que benvinguts
siguin, però que en la majo-
ria de casos, són quatre
dies en què no has planifi-
cat res, ja que des de
gener, has agafat embranzi-
da per arribar a l'estiu el
més aviat possible, i que un
cop t'has decidit, tot i la tan
coneguda crisi, no hi ha pla-
ces enlloc i els preus són
desorbitats ara bé, les dife-
rents agències s'encarre-
guen d'arribar on no arriba
el teu banc, i finançar-te
unes vacances de somni,
que esdevindran un malson
quan tornis i et trobis amb
una lletra més cada mes.
Però bé, aquí estem, ja ens
hem decidit i ja sabem on
anem, quin és el proper
pas? Fer-se la maleta,
“macuto” o motxilleta… I
per tal d'encertar-ho,
imprescindible, en aquesta
era  de la informació, mirar
quin temps ens farà, per
veure quins seran els mode-
lets més adequats per a l'o-
casió (veritat, xiques?). Així
si anem a un lloc de platja,
modelets sexys i botes d'ai-
gua, perquè amb el canvi
climàtic ja sé sap i si
damunt seguim la dita de “a

l'abril aigues mil” , doncs
això... Seguint amb destina-
ció platja, això no vol dir
creuar l'Atlàntic, no, no!
Perfectament si preveiem
que farà bon temps, i
estem a l’interior (Tortosa,
per exemple en el meu cas)
podem organitzar una esca-
padeta prop del mar, que
com indica la marca Terres
de l'Ebre, el Delta i els seus
voltants ens poden mostrar
paratges, que fins i tot per
a la gent d'aquí són desco-
neguts, magnífics i perfec-
tes per a desconnectar, en
aquests moments en els
que vivim. Però com en tot,
ens  podem arribar a con-
fondre respecte al lloc en el
ens trobem perquè si arri-
bem a una zona de territori
ebrenc i trobem un cartell
de Costa Daurada, doncs,
confosos tots! Però això
durant les vacances és el
que menys importa, perquè
si ens centrem amb el
motiu que ens ha portat a
fugir del nostre habitat
diari, inclòs a arriscar-nos a
anar justos els mesos
següents, és que no podem
amb l'estrès, que tenim el
cap embotat i que ja no
veiem més enllà de la pan-
talla del nostre ordenador.
La sensació aquella, que
durant els primers dies no
desapareix, que et sembla
que sona el despertador i la
magnífica sensació quan
comproves que t'has equi-
vocat, que no sonava…
perquè estàs de vacances!
Aquells horaris, de quan no
hi ha horari, aquell mòbil
mort, perquè t'has encarre-

gat de treure-li la bateria.
Després també està el mar-
xar de vacances amb la
teva parella, si! La persona
amb qui vas decidir com-
partir la teva vida, inclòs el
pis, però degut a la feina
necessites buscar festes
d'aquest estil per retrobar-
te, aquí és quan es valora
positivament els quatre
dies, perquè haureu sentit
dir en més d'una ocasió,
que les ruptures de parella
s'incrementen amb les

vacances, veritat? Jo no
entenc perquè, però si és
una dada estadística segur
que serà cert (dubto de la
meva afirmació). 
Però que passa si mires la
previsió del temps per a les
dates festives i no dona
opció, plourà tots els dies,
una gran opció, i molt inte-
ressant en època de crisi,
és la de quedar-se a casa,
mirant com cau la pluja i
peta contra la finestra i tra-
gar-te tota aquella filmogra-

fia, que per les responsabi-
litats, vas aparcant i no aca-

bes de veure mai!
Sigui com sigui, possibili-
tats n'hi han tantes com
persones en aquest món,
així que a mínim que es

pugui s'ha de celebrar les
vacances de Setmana

Santa, sense deixar de
banda la pinzellada religio-
sa i tradicional tant arrelada
arreu del nostre territori
ebrenc.

Pom, porrom, pom, porrrom!!

Arriba Setmana Santa,
i ens trobem com cada
any amb unes vacan-
ces que a la majoria
agafen en «bragues»
perquè t’ho has deixat
tot al Nadal.. 

He intentat reproduïr els tambors d’una processó en Setmana Santa al titular per donar-li un «toc» místic

DM

ESPECIAL SETMANA SANTA (NO REGALEM RES)

És igual si et quedes aquí o si marxes fora.
Decideixis el que decideixis, tenir quatre dies

per a tu i els teus no té preu!

         


