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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

La Cambra de Comerç
recolza la necessitat del pla
director impulsat per
l’Ajuntament de l’Aldea .

P8
El Conseller Baltasar avança
que l’estudi sobre el canvi
climàtic al Delta de l’Ebre
matisa la previsió
‘apocalíptica’ estatal.

P6
PDE i UP convoquen una
jornada de protesta per al
diumenge 29 de març contra
els pous d’emergència de
Vinallop.

P5
ERC Deltebre aprova amb
l’abstenció dels seus socis del
PSC  un pressupost
municipal de 17,18 MEUR
pel 2009.

P6
Societat

Shakespeare arriba al Pedrell
de Tortosa.

P9
L’última: 

«Vull una iguana».
Basat en una conversa amb el
veterinari Gisbert.

P24

Esports

Lliga indoor de veterans

Barça-València, avui
divendres (20.30 h) al
Pavelló Polisportiu de
Tortosa.

P10

Propera jornada

L’Amposta rebrà
l’Hospitalet, el Tortosa el
líder Benavent i la Rapitenca
es desplaçarà a Manlleu  

P11

Regional

La Cava-Camp Clar, duel en
el cim classificatori de la
Primera regional.

P14

Handbol

Amposta confia en poder ser
la seu de la fase d’ascens.

P17

Cementeri nuclear.
També a les Terres de l’Ebre?

Institucionalment, Catalunya no vol un
cementiri nuclear al seu territori,
segons resolució del Parlament.
Malauradament la competència d'a-
quests temes li correspon a Madrid,
qui ben aviat publicarà una convo-
catòria pels ajuntaments interessats
en instal·lar l'equipament a la seva
població.

Socialment, aquest tema desperta
l'interés de la població d'un territori,
acostumat a veure centrals nuclears
al seu paisatge. Ara és el moment
més important per a decidir que pas-
sarà en el futur nuclear de les Terres
de l'Ebre, que està en mans dels
alcaldes de les poblacions més pro-
peres a les centrals nuclears.

El dia 11 de març, el Parlament
de Catalunya va aprovar una
resolució per la qual es rebutja
la instal·lació d'un cementiri de
residus radioactius a
Catalunya. Posteriorment el
delegat del govern al Camp de
Tarragona, Xavier Sabaté, es

va declarar a favor de la
instal·lació del cementiri nucle-
ar. 
Per un altra banda, l'alcalde
d'Ascó (CiU) es va oferir públi-
cament per presentar candida-
tura per acollir el cementiri
nuclear a la població; una deci-

sió contrària a la postura de
CiU al Parlament de Catalunya.
Al web de la CANC
http://blogcanc.blogspot.com
es poden veure les poblacions
que ja han aprovat mocions en
contra del cementiri nuclear.

P3
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L’opinió del diari queda     reflecti-
da exclusivament a    través de l’e-
ditorial. Els       articles de la sec-
ció 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 ober-

ta a la participació de tots els

lectors de MÉS EBRE. Poden fer-

les arribar a través de l’adreça

electrònica redaccio@mese-

bre.cat). S’han d’adjuntar les da-

des personals, el número de

DNI i un telèfon de contacte. Si

es vol signar amb les inicials o

de forma anònima serà sota la

responsabilitat del lector. 

Vaja tema més delicat. Un cop més ens trobem en
una qüestió de les que, adoptis la postura que adop-
tis, mai pots deixar content a tothom, i aquest és el

pitjor que els ho pot pas-
sar als politics. Tant és
així, que pràcticament no
hi ha postures oficials i fer-
mes envers a la qüestió
de: Cementiri nuclear, sí ó
no? Al Parlament de
Catalunya es va aprovar la

resolució contraria a la instal·lació del cementeri
nuclear a Catalunya amb els vots a favor de CiU, ERC
i ICV. Als ajuntaments propers a les actuals nuclears
en canvi, no ho tenen tant clar, ja que la instal·lació

del magatzem de residus nuclears, els pot represen-
tar una assegurança econòmica per molts anys, així
que la polèmica està servida. Durant tot aquest temps
s'han creuat acusacions per tots els cantons. Uns
acusen als socialistes d'haver traït l'espiri't del poble
català expressat en el Parlament. Els altres els acu-
sen d'opinar una cosa a Barcelona i l'altra a Ascó. Pel
mig surt a la palestra la població de La Fatarella,
també suposadament interessada en albergar el
cementiri, fet aquest desmentit de manera contun-
dent mitjançant un comunicat on manifesten un cert
desconcert en veure tals acusacions. En fi, aquest
tema, lluny d'haver-se acabat, tot just acaba de
començar, i donarà molt que parlar i més d'un mal de
cap als politics del nostre territori.

Pràcticament no hi ha
postures oficials i fermes
envers a la qüestió de:
cementiri nuclear, si o no?

Editorial

Cementiri nuclear, si o no?

Una vegada enllestit l'es-
tudi de Germà Bel sobre
l'economia del nostre
territori, hem emprès la
doble tasca de digerir-lo i

difondre'n les conclusions. De la seva anàlisi van
apareixent multitud d'elements de reflexió, diver-
sos aspectes que ben analitzats ens indueixen a
aprofundir en determinades polítiques, a prioritzar
certs àmbits de la nostra economia. No entraré
avui en aquest nivell de detall. Em volia quedar en
un primer nivell de reflexió més genèric, al tall d'al-
gunes notícies i propostes que darrerament han
anat apareixent des dels nostres ajuntaments, i
fins i tot algunes que ens arriben des de territoris
veïns, des de fora de les Terres de l'Ebre.
Comentava el catedràtic en economia i director de
l'estudi que, de les moltes entrevistes que ha por-
tat a terme als diferents actors econòmics, socials
i institucionals del nostre territori, obtenia la conclu-
sió que el posicionament sobre quin ha de ser el
nostre model econòmic es podia reproduir a partir
d'una campana de Gauss. A un extrem, una mino-
ria de la nostra societat que es postula envers un
model econòmic d'extrema protecció ambiental i
restricció envers noves activitats econòmiques; a
l'altre extrem, una altra minoria que entén que qual-
sevol activitat que generi ocupació, encara que
sigui agressiva territorialment, ha de ser benvingu-
da a les nostres comarques del “sud”. En altres
paraules, a un extrem, la cultura del no a tot; a l'al-
tre extrem, la cultura del sí a tot. Per sort, al bell
mig s'hi troba la gran majoria social del nostre
territori, que se sent còmoda amb un model de
territori d'equilibris, d'equilibris entre la preservació
dels nostres valors ambientals i culturals i el nos-
tre desenvolupament econòmic. Un model en què
hem de tenir ben present que el principal sector
industrial de les Terres de l'Ebre, avui, és l'agroin-
dústria, un sector que genera el doble d'ocupació
que el de la indústria del moble, l'energètic o el quí-
mic; un sector que no està subjecte a deslocalitza-
cions i de forta resistència a les crisis. I darrere de
l'agroindústria es troben l'agricultura i la pesca,
que la sostenen i li donen el plus de proximitat i de
diferenciació amb qualitat i denominació d'origen.
Un model on hem de disposar del nostre medi, del
nostre riu, de l'aigua, com un valor econòmic a
preservar i a explotar (no a exportar) amb el turis-
me, la indústria, la pagesia, la pesca... Alhora, con-
venim a les entrevistes realitzades que tenim un
dèficit històric d'infraestructures econòmiques, de
comunicacions, de telecomunicacions, de forma-
ció... I que ens cal treballar plegats per tal d'a-
vançar (com estem fent) des del consens, des de
la proposta i des del projecte, defugint la protesta
buida i la resignació ancestral. En aquest sentit,
vull reconèixer la bona feina que s'està fent des de
la Cambra de Comerç de Tortosa per part del seu
president, José Luis Mora, amb la proposta de
l'A68 (autovia d'Aragó) per Catalunya; o des de
l'Ajuntament de l'Aldea amb la demanda d'una

estació i d'un servei de ferrocarril dignes, que
encapçala l'alcalde Dani Andreu. Treball de priorit-
zació al que de ben segur el nou president del
Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre,
l'amic Josep Maria Franquet, en farà una bona
aportació. I veiem amb les dades que ens aporta
l'estudi que la darrera dècada no ens ha anat tan
malament. S'ha produït una inflexió que ens porta
a la convergència amb la resta de Catalunya, amb
creixements importants de PIB (12%), de població
activa (73%), de població (12,6%). Veiem que la
nostra renda per càpita es troba al nivell de la cata-
lana, i que tenim molta gent emprenedora que,
sense tants suports externs com en altres territo-
ris, déu n'hi do el camí que hem fet, contra tot
pronòstic, i sense ser ne massa conscients. Hem
de trencar amb el discurs que som un territori
pobre, sense opcions de desenvolupament.
Discurs que sovint és emprat per alguns com a
coartada per a justificar i per a donar cobertura al
model del benefici ràpid, al model de tot s'hi val.
Un model que acaba estigmatitzant i reduint les
Terres de l'Ebre al racó dels mobles vells, on
estem disposats a acceptar de bon grat allò que
la resta del país no vol. Aquests darrers mesos
hem vist com des de 3 municipis diferents del nos-
tre territori s'impulsaven projectes d'abocadors
per rebre brossa de l'àrea metropolitana, i d'altres
es postulen obertament a acollir el cementiri nucle-
ar. Sembla que aquests aposten encara pel model
extrem del sí a tot, encara que sigui especialitzant
el nostre territori en la gestió de brossa. Un model
que ens aboca al conflicte intern i que rebutgem el
conjunt dels representants del Govern de
Catalunya a les Terres de l'Ebre, de la mateixa
manera que lamentem els incipients moviments de
rebuig que, des de l'altre extrem, una minoria està
engegant al municipi de l'Aldea contra possibles
implantacions industrials al polígon Catalunya Sud,
des de la més absoluta desconeixença. Abans de
concretar res, ni de conèixer-ho, hi ha qui ja s'hi
oposa, per si de cas. L'aposta del Govern passa
per ubicar als nostres polígons industrials indús-
tries normals, sempre dins dels paràmetres que
avui marca l'estricta normativa ambiental catalana.
Les Terres de l'Ebre, més enllà de la crisi conjuntu-
ral actual, tenim un projecte de futur ambiciós i
emergent, que passa per millorar des del consens
les infraestructures, preservant la nostra qualitat
de vida; que passa per acollir i impulsar noves acti-
vitats industrials i de serveis, sense oblidar la base
tradicional de la nostra economia; que passa per
aprofitar els nostres recursos naturals, preservant
el nostre ric patrimoni ambiental. Cal que aquells
que formem part de la gran majoria del territori
que compartim aquest model, siguem capaços
d'impulsar-lo, des del consens, i des de posicions
públiques que deixin ben clar a tothom quin és el
model de la majoria, perquè sinó, al final només
trascendeix i queda el model dels dos extrems.

Lluís Salvadó, delegat del Govern a les TE.

Construim un model econòmic per a les Terres de l’Ebre

Opinió

Sóc un usuari del fòrum Ebre
Futbol, i estic totalment d'a-
cord amb la carta publicada el
pasat divendres 20 de Març, i
us dono les gràcies, perquè es
l'unic lloc on podem expresar-
nos alguns en llibertat sense
que ens facin desaparèixer els
nostres escrits, ja que degut
als últims esdeveniments, al
foro Ebre futbol després de
que publiquessiu la carta "cen-
surar i manipular", l'administra-
dor va fer un comunicat oficial
on no deixa molt ben parat a
J.A.B i els que pensen com ell.
El meu malestar és degut a les
discrepànces que tinc amb la
manera de portar-lo, ja que
penso que segons qui sigue l'u-
suari actuen d'una forma dife-
rent. 1- Després de llegir les
condicions per a registrar-se al
foro, veig que una d'elles diu
"Com a usuari acceptes que
tota la informació que has
introduït sigui emmagatzema-
da en una base de dades. Tot i
que aquesta informació no
serà proporcionada a tercers
sense el teu consentiment" ...
bi! doncs el passat dissabte
21, l'administrador del foro
Ebre futbol, va fer públiques
coses que segons ell havia dit
J.A.B. (un usuari) a missatges
privats.... i jo li vaig recordar
que això no es podia fer sense
consentiment de l'autor tal i
com diuen les seves pròpies
condicions, i saben que em
van fer???? em van bloquejar
perquè no pugués escriure a
cap tema, a més d’esborrar
els meus comentaris i els de
tots aquests que que discre-
pem de la seva forma de con-
duir el foro. A més tant que
parlen de que no es pot insul-
tar ni faltar al respecte, van
deixar publicat un comentari
d’un usuari on deia que "tota
aquesta polèmica està pas-
sant per culpa de 4 impresen-
tables", ....no és aquesta
paraula (impresentables) un
insult cap alguns de nosal-

tres????? Cert és que aquesta
paraula ha sigut retirada, des-
prés de rebre alguna queixa
per part de gent que pensa
com jo, però han tornat a
demostrar que segons qui fa
els comentaris, fan la vista
grossa o ho esborren al
moment.
2-Altra causa per la que ens
han borrat comentaris a
alguns és perquè diuen que
s'han escrit noms propis de
tercers i que això no es pot fer
al foro.... bé! doncs al foro hi
ha comentaris publicats on
altres usuaris també citen
noms propis de tercers, i a
aquesta gent no se’ls han
borrat..... per què a uns si i a
altres no?
3- A alguns ens han borrat
comentaris per escriure alguna
cosa en majúscules ........ be!
doncs també hi ha comentaris
publicats al foro on d'altres
usuaris escriuen en majúscu-
les i no els han borrat ni fet
fora ...... per què a uns si i a
altres no?
A més, vull dir que de sobte hi
ha diversos usuaris que han
estat bloquejats, i quan al
foro se’ls va preguntar perquè
ho havien fet sense adonarnos
cap preavís o explicació, tam-
poc no van contestar, van fer
el mateix, borrar les nostres
preguntes, i bloquejar els nos-
tres conters d’usuari, és a dir
deixar-nos "mancos i muts"
parlant metafòricament,
sense poder escriure, sola-
ment podem veure com ells
ens posen d'impresentables!!!
... i diuen que aixo no és censu-
rar?, i diuen que no hi ha cap
dictadura? jo fins i tot em sento
discriminat, i com jo molts!
Bé, aquesta és la meva opinió,
i volia escriure-la al vostre set-
manari, ja que hi ha molta
gent que pensa com J.A.B.,
l'autor de la carta publicada la
setmana pasada.

Un usuari censurat al foro Ebre futbol.

Llibertat d’expressió

Dimarts el fòrum d’Ebre Futbol
va registrar el seu usuari 1500,
una xifra que demostra l’impara-
ble creixement d’aquesta comu-
nitat internauta i que el consolida
com un dels mitjans de comuni-
cació via internet més seguits
de tota Catalunya, assolint unes
xifres que superen totes les
espectatives inicials de l’organit-
zació, que amb un any i mig de
vida a la red ha aconseguit reu-
nir un gran nombre de jugadors,
tècnics, directius i aficionats en
general de tot l’esport ebrenc,
arribant fins i tot aconseguir un
renom també arreu de la provin-
cia de Tarragona. També acom-
panyant aquestos 1.500 usuaris
es registren ja 80.000 missat-
ges a la red, aconseguint una
xifra mitjana de 145 missatges
publicats diàriament. Al mateix
temps s’ha aconseguit un dels
principals objectius del fòrum,
que ni més ni menys és tenir

actualitzats gairebé a l’instant
tots els resultats de tot el futbol
ebrenc, des de 3ª Divisió fins a
les categories més petites del
futbol base, tot fet possible grà-
cies al treball constant i la
col·laboració de molts usuaris
que dia rere dia segueixen l’ac-
tualitat del fòrum del futbol
ebrenc. Per la qual cosa la
Direcció del fòrum vol agraïr a
totes aquelles persones que fan
possible el funcionament del
fòrum i que dia a dia inverteixen
una part del seu temps en infor-
mar i seguir l’actualitat del
fòrum.
Al mateix temps que vol animar
a tots els seguidors del futbol a
les Terres de l’Ebre a unir-se a la
comunitat internauta i d’aquesta
manera aportar el seu granet de
sorra per fer més gran el futbol
de les nostres terres.

Direcció Ebre Futbol

Imparable creixement d’Ebre Futbol

Cartes dels lectors
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La polèmica es destapava
la setmana passada quan
unes declaracions del dele-
gat del Govern al Camp al
Camp de Tarragona, Xavier
Sabaté, sortien a la pales-
tra considerant que
Catalunya ha de tenir un
magatzem de residus
nuclears perquè evitaria
haver-los d'enviar a altres
països, i per tant estalviar
els 'costos milionaris' que
això suposaria, i també per
una raó de 'país'. Unes
declaracions que provoca-
ven un allau de reaccions
en el seu moment i que
segueixen generant críti-
ques importants dies
desprès. El diputat de ICV-
EUiA al Parlament Daniel Pi
demanava en un comunicat
una "rectificació immediata"
i recordava que el
Parlament ja va rebutjar al
març de 2008 la
instal·lació d'aquest equipa-
ment a Catalunya. Per a ell,
les declaracions "partidis-
tes" de Sabaté (PSC) supo-
sen un "menyspreu absolut"
a les decisions de la càme-

ra. També la CANC conside-
ra aquestes declaracions
antidemocràtiques i imprò-
pies d'un delegat del
govern, que com a tal està
obligat a vetllar pel compli-
ment del mandat del
Parlament de Catalunya i
per tot això, demanen al
President de la Generalitat,
José Montilla, la destitució
de Sabaté. Els diputats par-
lamentaris de CiU per

Tarragona també s´han
sumat aquesta setmana a
les denuncies que el
Govern estigui estudiant
poder ubicar el cementiri
de residus nuclears a
Vandellòs I o a l'àrea de les
Camposines, a la Fatarella,
on l'executiu ja hauria
adquirit un terreny. Els dipu-
tats nacionalistes s'han
mostrat de nou contraris a
la construcció d'aquest

equipament a les comar-
ques tarragonines, perquè
'ja s´ha cobert la quota de
solidaritat en l'àmbit de l'e-
nergia'. No obstant, les
declaracions convergents
han obert una nova línia de
debat al territori. El procés
per la instal·lació d'aquest
magatzem centralitzat és
competència total de
l'Estat, el qual obrirà un
concurs públic per a que
aquells ajuntaments que
vulguin acollir-lo puguin pre-
sentar la seva candidatura,
i tal com afirma la diputada
al Parlament de Catalunya,
Marta Cid, “el problema de

la possible instal·lació d'a-
quest magatzem a la nos-
tra demarcació l'ha creat
precisament CiU, quan l'al-
calde d'Ascó es va oferir
públicament per presentar
candidatura”. Segons Cid
“sembla com si CiU aprofi-
tant les lamentables decla-
racions de Xavier Sabaté
volgués llençar una cortina
de fum per donar cobertura
al alcaldes convergents
que volen optar a instal·lar
el cementiri”. La diputada
ha recordat que “fins ara
només l'Alcalde d'Ascó de
CiU s'ha ofert per acollir-
lo”. Reafirma aquestes

paraules el delegat del
Govern a les Terres de
l´Ebre, Lluís Salvadó, quan
diu que la postura del
Govern envers al tema no
ha canviat i que la proposta
aprovada per part del
Parlament segueix en ferm
damunt la taula. “Està clar
que si de tota Catalunya
nomès presenta un munici-
pi la seva candidatura,
aquest té tots els números
de ser l´escollit. El que hau-
rien de fer els diputats con-
vergents és recomanar-li a
l´alcalde d´Ascó que no tire
endavant la voluntat d´aco-
llir el projecte” Per tant,
ERC exigeix als diputats
convergents que no facin
“declaracions infundades i
irresponsables” i els convi-
da a fer “la pedagogia d'o-
posició al cementiri nuclear
en alcaldes de la seva for-
mació, començant pel
d'Ascó”. El diputat Paco
Sancho ha afirmat al diari
que el que ha fet Sabaté és
tan sols defensar una ubi-
cació que a hores d´ara no
s´ha desmentit ni per part
de Medi Ambient ni per part
del Govern.  “Estem parlant
d´un tema que no és en
absolut competència dels
alcaldes. Aquests es mou-
ran en funció del que mar-
que el Govern, i de moment
amb el seu comportament
irresponsable i fora de joc
l’únic que s’ està fent és
crear confusió. No sabem
ni on estem ni cap a on
anem”.

Els partits polítics del territori surten al
pas de les declaracions de Sabaté

És reivindicativa la posi-
ció única i nítida de les
Terres de l’Ebre en con-
tra del cementiri nuclear
i el seu lideratge en-
capçalant aquesta lluita.

La polèmica es genera entorn la possible instal.lació d’un cementiri de residus nuclears al territori

ERC recorda que l’alcalde d’Ascó de CiU es va oferir en el seu moment per acollir-lo

TG

El cementeri nuclear és un tema que crearà debat a les Terres de l’Ebre.

«Si CiU vol fer creure que està en contra del
cementiri, el que ha de fer és convèncer alguns
alcaldes que ho veuen amb bons ulls»

Declaracions incoherents
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El Grup del PSC a
l'Ajuntament de Tortosa
atribueix a la ineficàcia del
govern de Ferran Bel, per
una banda la darrera
onada de robatoris i, per
l'altra, la lamentable exe-
cució de les obres previs-
tes en el Pla Integral del
Casc Antic. I és que en
només un mes s'han pro-
duït almenys deu robatoris
al nucli antic i centre de la
ciutat, a banda d'altres
fets delictius. A tot això,
s'hi afegeix la ineficàcia
en l'execució de les
obres del Pincat que ha
quedat evidenciada amb el
fet que des que CiU ha
assumit el govern ja han
hagut d'aixecar-se dos
actuacions que s'havien

donat per acabades, per-
què s'havien fet malament:
el carrer de la Rosa i la
plaça de la Cinta.  “No
només encara no estan
enllestides sinó que les
han hagut de tornar a refer
després de donar-les per
acabades”, ha lamentat
Sabaté. El portaveu socia-
lista ha ironitzat respecte
a aquest tema en el sentit
que sembla que Bel vulgui
imitar a Penèlope, que a
l'Odissea, tot esperant el
retorn d'Ulisses, teixeix de
dia i  desfà allò teixit per la
nit. “Amb la seva voluntat
d'aparentar que està fent
obres, i per tal de demos-
trar que fa feina que no fa,
allò que està acabat ho
torna a aixecar amb la
voluntat potser d'allargar
obres per tal d'arribar a
les eleccions i poder dir
que ha fet alguna cosa”.

El Govern de Bel, acusat de mala gestió en
l’obra pública i seguretat ciutadana

El Grup Municipal So-
cialista a l’Ajuntament
de Tortosa mostra la
seva preocupació per
situacions que afecten
al centre històric.

El PSC mostra la seva preocupació davant de l’estat d’algunes obres que no tiren endavant

Els socialistes detallen la onada de robatoris que ha patit recentment el nucli antic de Tortosa

REDACCIÓ

El PSC denuncia la ineficàcia del Govern de Bel en referència a l’execució de les obres del Pincat.
CEDIDA

Acristallats Guardiola, pro-
pietat de la multinacional
aleamanya ACM, està
estudiant la viabilitat d'a-
questa planta, situada al
polígon industrial Baix
Ebre. L'empresa ha de
decidir si presenta un
expedient de regulació
d'ocupació parcial, total o
concurs de creditors, el
que abans es coneixia
com a suspensió de paga-
ments. El fet que la multi-

nacional hagi decidit tan-
car la secció de plaques
solars, que tenia a la plan-
ta, fa que l'empresa es
vegi obligada a prescindir,
en poques setmanes, de
39 treballadors, 9 dels
quals són temporals. A
més, l'empresa estudia
ara si li és viable la secció
d'automoció que conser-
va, para-sols i retrovisors
exteriors, o bé si opta per
tancar la planta.
Acristallats Guardiola té
actuament 91 treballa-
dors, la majoria dels quals
són fixes. El gerent de la
empresa comunicava
aquest dimarts la decisió

al comitè i a tota la planti-
lla. Acristallats Guardiola
ja va acomiadar 48 treba-
lladors amb contracte fix i
11 més amb contracte
eventual fa tres anys, el
2006, a conseqüència del
tancament de la línia de
producció de retrovisors
interiors. D´altra banda,
UGT i CCOO segueixen de
prop la proliferació
d’EROS i acomiadaments
arreu del territori ebrenc.
Pel que fa referència a les
últimes noticies que arri-
ben de la fàbrica Lear de
Roquetes, és que aquesta
podria mantenir l’aturada
tècnica des de el passat

mes de setembre per justi-
ficar pèrdues quan presen-
ti l’expedient de regulació
d’ocupació. Davant aques-
ta possibilitat, es reclama
al Govern perquè amplie la

producció i no tanque la
planta que dóna feina a
500 treballadors a l’Ebre.
Una possibilitat seria can-
viar l’aturada per un ERO
temporal.

39 treballadors més «al
carrer» a causa de la crisi

Acristallats Guardiola es planteja tancar la planta de Tortosa

REDACCIÓ

La campanya ciutadana
que l'Associació Amics
dels Castells i del Nucli
Antic va iniciar al juliol
per implicar les adminis-
tracions en la recupera-
ció del patrimoni de
Tortosa, ja ha assolit el
seu primer objectiu.
L'entitat ha aplegat més
d'un miler de signatures
que avalen el seu decà-
leg de propostes i, des-
prés de negociar la viabi-
litat de les mesures amb
totes les forces políti-
ques de l'Ajuntament, ha
preparat una moció
popular que serà sotme-
sa a votació en el proper
ple ordinari, el 6 d'abril.
«En cas d'aprovar-se la
moció, les actuacions del
pacte pel patrimoni es
farien al llarg dels pro-
pers deu anys, i cada any
el pressupost municipal
hauria de tenir partides
per rehabilitar, i dignificar
el patrimoni».

Un miler de
signatures pel
patrimoni de

Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa
ha fet  l'aprovació definiti-
va en sessió plenària de
l'Ordenança del Bon Ús
de la Via Pública i dels
Espais Públics. La nova
normativa, més conegu-
da com l'Ordenança de
Civisme, té com a princi-
pal objectiu millorar la
convivència a la ciutat
mitjançant la regulació de
diferents àmbits per tal
de preservar i fer un bon
ús de l'espai públic i del
mobiliari urbà. Tots els
grups municipals hi han
donat suport, excepte
PSC i ICV, que s'han abs-
tingut. L'ordenança es-
tarà ara a exposició públi-
ca durant 20 dies abans
de la seva entrada en vi-
gor. La regidora de Go-
vernació, Rosa Cid, ha
qualificat la nova orde-
nança d'"eina útil i ne-
cessària».

Aprovada
l’Ordenança
de civisme

«No se sap on està la Policia local i la
Policia de barri. S’utilitza per donar
imatge d’aparador, però no són on han
de ser»

Falta de direcció política
«El que necessita Tortosa és que continuïn les
obres del Pincat, perquè el nucli antic
recuperi la seva vitalitat. Però és difícil que les
coses surtin bé si no es creu amb el que es fa»

Sense projecte de ciutat

L’empresa es troba situada al polígon Baix Ebre de Tortosa.
Cedida
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L’intenció d’aquesta iniciati-
va privada, és que a la llar-
ga esdevingui un eix
comercial molt important,

en el que a partir de la
rotonda de Castellania és
vertebri el punt neuràlgic

de la ciutat, i també de
totes les Terres de l'Ebre.
En aquella ocasió també

és va parlar de que la pri-
mera fase del projecte,
inclou un Carrefour (hiper-

mercat) amb 5258 metres
i altres marques com Kiabi
amb 1000 metres (roba),
Jysk amb 1000 metres
més dedicats a la llar
(mobles i complements) o
Maxi Zoo (alimentació i
complements per a ani-
mals) amb 800 metres,
més uns 8 o 10 comerços
d'Amposta. Doncs bé, la
novetat al voltant d'aquest
macro projecte arribava
amb les declaracions de
l'empresari al programa
Dixa'm Vore, de CANAL TE,
en el que en un moment de
l'entrevista va comentar
que l'alternativa que s'ha-
via plantejat a Decatlhon,
era, no va dir el nom però
va manifestar “Jo no sóc
tonto”, així que qui més qui
menys pot deduir de quina
empresa estem parlant. 
En definitiva, una gran
inversió que depén de
molts factors i que seria
molt positiva per a les TE. 

«Yo no soy tonto!»

Recordem que la set-
mana passada l’em-
presari Joan Ripollés,
jacompanyat de l’al-
calde d’ Amposta, Ma-
nel Ferrer, presentava
el projecte de Caste-
llania, en el que es va
trobar a faltar la
presència d’un De-
cathlon, però que Ri-
pollés va comentar
que possiblement se-
ria sustituÏt per una
altra marca molt po-
tent al mercat.

Apareix una nova marca comercial forta, en perspectives d’instal·lar-se al Territori.

REDACCIÓ

Projecte de Castellania.
Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
s'ha adherit a la campan-
ya "L'hora del planeta"
consistent a apagar els
llums durant una hora
com a gest simbòlic de
suport en la lluita contra
el canvi climàtic. A l’acte
hi ha prop d'un miler de
ciutats de 80 països que
hi participen. L'apagada,
a la qual es convida a
participar a particulars,
entitats i institucions, es
farà el proper dissabte
28 de març de 20.30 a
21.30 hores. A Tortosa,
aquest gest es traduirà
en apagar les llums orna-
mentals exteriors del
Mercat Municipal. 

Tortosa s’afegeix a la
campanya «L’hora
del planeta»

Les protestes contra la
retallada dels horaris d’a-
tenció als usuaris de Ren-
fe (sobretot pel que fa re-
ferència als serveis
nocturns) ha comportat
la retirada per part d’Adif
de tancar l’estació de
Tortosa a partir de les
21.30hores de la nit.
Aquesta mesura compor-
tava que els viatgers no
poguèssin anar al lavabo
o a la cafeteria mentre
esperaven el seu tren, a
més a més de quedar-se
a les fosques. El tanca-
ment nocturn de l’estació
no hauria representat
cap acomiadament.

Segueixen les
reinvindicacions de
millores ferroviàries

La Plataforma en Defensa
de l’Ebre, Unió de Page-
sos i el col.lectiu d’afec-

tats pels pous de Vinallop
han convocat per aquest
diumenge 29 de març,
una nova mobilització lúdi-
ca i reinvindicativa en una
de les finques afectades
per les obres per protes-
tar contra aquesta cons-

trucció. Un projecte que,
segons els portaveus de
la PDE, no nomès servirà
durant la neteja del pantà
de Flix, sinò que l’aigua es
destinarà a alimentar el
polígon Catalunya Sud, o
més greu encara, que s’u-

tilitzarà per reforçar el mi-
nitransvassament de l’E-
bre cap a Tarragona. A les
11.30hores del matí co-
mençaran tot un seguit
d’activitats festives per a
tots els assistents, com
seran actuacions musi-

cals, la pintada d’un mural,
i diferents parlaments.
D’altra banda també es co-
neixia aquesta setmana
que els veïns dels terrenys
afectats estan rebent ofer-
tes de compra per part de
l’empresa estatal Acua-
med. El compromís per
part de la CHE de retornar
les finques expropiades
als seus propietaris en
acabar la neteja del pantà
de Flix podria «perillar»
amb la intenció d’Acua-
med que s’asseguraria la
titularitat dels terrenys.

Nova mobilització aquest diumenge per
protestar contra els pous de Vinallop
Les últimes noticies, ara Acuamed revela el seu intent de compra dels terrenys

REDACCIÓ
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El Ple Municipal de
Deltebre ha aprovat el
pressupost municipal per
a l'exercici 2009 i que és
de 17.185.000 Euros. Es
tracta d'un pressupost
que ha tingut en compte la
situació de crisi econòmi-
ca i financera actual i en
aquest sentit s'ha apostat
per la contenció en la des-
pesa corrent i per incre-
mentar la inversió pública.
La despesa de béns
corrents i serveis s'ha

reduït un 18'3% respecte
el pressupost del 2008 i el
capítol de personal s'ha
rebaixat en un 4'3 %. El
govern però ha fet un
esforç per mantenir la
inversió pública i el capítol
d'inversions reals s'ha
incrementat aquest 2009
en un 57'4%, assolint un
xifra històrica d'inversions
de 7.486.803,1 Euros. A
aquestes inversions caldrà
sumar també el
1.958.000 Euros del Fons
Estatal d'Inversió Local
que no figura al pressu-
post. Per poder finançar el
capítol d'inversions hi ha
previst contractar un prés-

tec d'1.332.596 Euros.
Entre els projectes més
importants que es desen-
voluparan enguany cal
destacar la segona i últi-
ma fase de l'Escola
Bressol, amb un pressu-
post de 635.608 Euros,
també hi ha previst
ampliar la residència i cen-
tre de dia per a la gent
gran amb una inversió
d'1.200.600 Euros i
també es durà a terme
obres de millora i urbanit-
zació de carrers. En
aquest sentit cal destacar
les obres de la primera
fase d'arranjament de la
urbanització Riumar que

ascendeixen a 2.336.106
Euros o la millora dels
carrers Sant Miquel, Joan
Bonet i Riu Llobregat amb
una inversió d'1.929.654
Euros i que estan subven-
cionats amb el Pla Únic
d'Obres i Serveis, el
PUOSC 2008-2011.
L'alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, ha destacat

que els 7,4 Milions
d'Euros del pressupost
d'inversions “aniran desti-
nats a crear infraestructu-
res necessàries per al
poble i també a crear llocs
de treball, reduir la taxa
d'atur i ajudar a les empre-
ses de la construcció del
municipi a sortir de la
situació de crisi actual”. 

Deltebre aprova un pressupost
de 17,1 milions d’euros
El Govern municipal prioritza per aquest 2009 les inversions

REDACCIÓ

Aquest dimecres va tenir
lloc la primera reunió,
desprès de dos anys, de
la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres
de l’Ebre presididad pel
Conseller de Medi
Ambient i Habitatge,
Francesc Baltasar. En
aquesta ocasió, el conse-
ller desmentia unes decla-
racions fetes fa dos anys
pel llavors secretari
d'Estat d'Aigües del
Ministeri de Medi Ambient,
Antonio Serrano, quan va
afirmar que bona part del
Delta de l'Ebre acabaria
cobert pel mar en poques
dècades. Baltasar ha afir-
mat que els efectes que el

canvi climàtic podrà tenir
sobre el Delta de l'Ebre no
seran pas tan greus i per

demostrar-ho, hi ha pre-
vista una  presentació, el
mes vinent, de l'estudi

encarregat pel Govern per
predir els efectes «reals»
del canvi climàtic sobre el
Delta. «Si percibim perills i
no fem res, agreujarem la
situació. Però si treballem
correctament serà menys
dramàtic del que podem
pensar»  ha afegit el con-
seller. Serrano
assenyalava que una forta
regressió afectaria la

costa deltaica a partir del
2045 deixant zones com
la urbanització de Riomar
i n u n d a d e s .
També la descontamina-
ció de l'embassament de
Flix ha estat, novament,
una de les qüestions que
ha tornat a planar sobre la
reunió, atesa la preocupa-
ció que el procés aixeca
entre alguns municipis i
entitats com la Plataforma
en Defensa de l'Ebre i
Unió de Pagesos, que
denuncien la perforació
de pous a Vinallop
(Tortosa) com una estratè-
gia per reforçar el mini-
transvasament a
Tarragona. 
Sobre les obres de Flix,
Baltasar ha insistit que el
Govern i l'executiu estatal
treballen en aquests
moments en tasques prè-
vies a la descontaminació.
'Volem totes les garanties
de que això no serà un
problema sinó la solució.
No anirem amb presses
perquè volem fer-ho per-
fecte', ha assegurat, tot
reiterant que el Govern
està 'd'acord' amb el tan-
cament dels ous d'e-
mergència de Vinallop un
cop s'acabin les obres.

«El Delta de l’Ebre no acabarà cobert pel
mar en poques dècades»

La trobada ha servit
per fer balanç de les
actuacions que tant
Medi Ambient com
l’Agència Catalana de
l’Aigua realitzen al Del-
ta de l’Ebre per millo-
rar la seva sostenibili-
tat.

Així ho ha afirmat el conseller Baltasar en la reunió de la Comissió per la Sostenibilitat de TE

L’estudi sobre el canvi climàtic al Delta matisa la previsió «apocalíptica» de l’informe estatal

REDACCIÓ

Imatge del Delta de l’Ebre.
Cedida

Deltebre aprova uns pressupostos adaptats a la realitat del territori
Cedida

La Generalitat invertirà
4,2 MEUR per a l'execu-
ció de tres actuacions de
millora i manteniment de
la xarxa viària a les
Terres de l'Ebre en el
període 2009-2010.
Aquesta inversió s'em-
marca en la partida de
69,7 MEUR que el
Govern ha aprovat avui
per a desenvolupar 51
actuacions a tot
Catalunya. Entre les
obres que es duran a
terme, cal destacar el
reforçament del ferm de
la C-44 en un tram de
12,5 quilòmetres entre
Tivissa i Móra la Nova,
amb un pressupost esti-
mat de 2,9 MEUR.
Aquesta actuació també
inclourà la millora de la
senyalització, del drenat-
ge i de les barreres de
seguretat. Anualment, la
Generalitat destina al vol-
tant de 70 MEUR en
actuacions de conserva-
ció i manteniment de les
carreteres catalanes.

4,2 MEUR a la
millora de la xarxa
viària ebrenca

Agents del Cos Nacional
de Policía de Tortosa han
desarticulat una banda
dedicada pressumpta-
ment al tràfic de drogues
al Montsià, Baix Ebre i
Terra Alta. En total han
estat detingudes 8 per-
sones implicades en el
cas, totes de nacionalitat
espanyola i d´edats com-
preses entre els 20 i els
43 anys, set d’elles veï-
nes de Sant Carles de la
Ràpita i una d’Horta de
Sant Joan. L’operació,
denominada «Arenas» es
va iniciar el passat mes
de novembre quan es va
detectar que un grup de
persones havien pogut
constituir una banda
organitzada d’estupe-
fants directament als
consumidors. Durant el
registre, es van decomis-
sar 70 grams de cocaí-
na, hachís, joies i 5.000
euros en efectiu.

Cau una banda
de traficants a

Sant Carles 
de la Ràpita

L’estudi  ha estat encarregat a un equip
pluridisciplinar, format per experts de la
Universitat de Cantàbria i de l’Oficina
del canvi climàtic del Govern.

Consultores especialitzades
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La Delegació del Govern va
repetir dilluns passat una
experiència, iniciada el 4
de novembre, amb l'objec-
tiu d'apropar i donar a
conèixer “in situ”, als
agents socioeconòmics de
les Terres de l'Ebre,  els
projectes que el Govern
català està duent a terme
al territori. En aquesta oca-
sió, es van visitar un total
de cinc projectes de dife-
rents àrees a les comar-

ques de la Terra Alta i la
Ribera d'Ebre, amb una
quinzena de representants.
La jornada va començar
amb una visita a les obres
de condicionament de la C-
221 entre Batea i el límit
amb l'Aragó, oberta des
de fa uns mesos.
Posteriorment, cap a
Corbera d'Ebre, on visita-
ren el Centre
d'Interpretació “115 Dies”
de la Batalla de l'Ebre, inau-
gurat el 25 de juliol del
passat 2008. Continuaren
el recorregut a Flix on van
visitar les obres, a punt d'a-
cabar, de la Residència i
Centre de Dia per a la gent

gran. Una residència públi-
ca, amb el total de la inver-
sió, de 7'5 MEUR, a càrrec
de l'Institut Català
d'Assistència i Serveis
Socials (ICASS), que ofe-
rirà 90 places de residèn-
cia i 25 de centre de dia. 
El nou equipament està
ubicat als terrenys cedits
per l'ajuntament de Flix, on
hi havia les Antigues
Escoles. Aquests espais,
un cop restaurats, s'han
incorporat al projecte de la
Residència. Les obres, a
càrrec de l'empresa adjudi-
catària del concurs, COR-
SAN, es van iniciar l'estiu
de 2007 i es preveu pugui

estar totalment enllestida
l'estiu d'aquest 2009.
Actualment, està obert el
concurs per a l'equipament
i mobiliari. I, finalment, es
traslladaren fins a Móra
d'Ebre on van poder visitar
dues obres emblemàti-
ques: la Comissaria de
Mossos d'Esquadra i
l'Arxiu Comarcal de la
Ribera d' Ebre (ACRE ).

Amb l'objectiu de poder
debatre sobre els aspec-
tes de major interès del
territori i per tal que els
agents socioeconòmics
puguin aportar també la
seva visió, alhora que
coneixer de primera mà les
actuacions a les  comar-
ques ebrenques, el Govern
a l'Ebre té previst continuar
amb aquestes jornades. 

Els agents del territori visiten les
obres impulsades pel Govern
L’objectiu és apropar i donar a conèixer el bon ritme de les inversions

REDACCIÓ

El president de la
Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de
Tortosa, José Luis Mora,
i l'alcalde de l'Aldea, Dani
Andreu, es reunien el
passat 18 de març a la
seu cameral per analitzar
la situació que es viu a
l'estació de tren l'Aldea-
Amposta-Tortosa. Durant
la reunió, Dani Andreu va
explicar al president de
la Cambra de Tortosa les
diverses accions que
s'han dut a terme per
part de l'Ajuntament de
l'Aldea per demanar que
el Govern de l'Estat
redacti un pla director
per millorar l'estació del

municipi que inclogui l'e-
xecució de les inversions
adients per la millora

dels accessos, l'amplia-
ció de la zona d'aparca-
ment, i la reforma i reha-

bilitació de les seves
infraestructures com la
zona d'espera, la compra
de bitllets o la cafeteria.
Segons Andreu, “sembla
que el Ministeri de
Foment no té cap volun-
tat de millorar l'estació i
per això demanem el
suport dels agents socio-
ecònomics de l'Ebre per
unir esforços i aconse-

guir una estació de pri-
mera categoria”. Per la
seva part, el president
de la Cambra de Comerç
va expressar el seu
suport “total i incondicio-
nal” a les millores reivin-
dicades per l'Ajuntament
de l'Aldea. Segons José
Luis Mora, “no podem
acceptar ni la retallada
de serveis ferroviaris ni
la desatenció als usuaris
de l'estació perquè això
afecta al desenvolupa-
ment econòmic del terri-
tori i a una gran part dels
habitants de les Terres
de l'Ebre”. 
José Luis Mora va afegir
que “és vergonyós que
no tinguem ni tan sols
una aturada d'un tren
Euromed a l'Aldea”.
Finalment, Mora va mani-
festar que “l'ens cameral
recolzarà totes les
accions que calgui per
millorar la qualitat i quan-
titat del servei ferroviari
a l'Ebre”.

La Cambra de Comerç de Tortosa
reclama millores a l’estació de l’Aldea

La Cambra de Co-
merç, Indústria i Nave-
gació de Tortosa recla-
ma una millora de la
qualitat i quantitat del
servei ferroviari a les
Terres de l’Ebre. L’ens
rebutja totalment la re-
tallada de serveis.

L’ens cameral critica fermament que no hi hagi un sól tren Euromed amb aturada

S’uneix al pla director que l’Ajuntament del municipi reclama al Ministeri de Foment

REDACCIÓ

Moment de la reunió celebrada la setmana passada a l’ens cameral.
Cedida

La residència pública de Flix, un dels projectes de més envergadura
Cedida

El Ministeri de Foment
ha anunciat la reobertu-
ra pròxima al trànsit del
Pont Penjant d´Amposta,
un cop ja finalitzades les
obres que s´han allargat
durant poc més de dos
anys, una mica més del
previst inicialment i que
ha provocat enrenou
entre els comerciants
del barri. Aquests
demanàven fa uns
mesos compensacions
al Ministeri de Foment
per les pèrdues ocasio-
nades en els seus nego-
cis. Unes compensa-
cions que Foment rebut-
java i que es comprome-
tia a tirar endavant
l’Ajuntament del munici-
pi. L’obertura del pont
permetrà recuperar la
comunicació amb la N-
340 pel nord així com
amb la TV-3454, amb
Deltebre. Dimarts pas-
sat es feia una prova
amb 8 camions de càrre-
ga per comprovar la
resistència.

El Pont Penjant,
obert al trànsit
desprès de 2 anys

Aquest dissabte la
Federació de Comerç i
Turisme de Deltebre
(FECOTUR) celebrarà el
25è aniversari de la seva
creació que va tenir lloc
el mes de maig de 1984.
L'acte central de la cele-
bració tindrà lloc a
l'Hotel Rull de Deltebre i
estarà presidit per la
directora general de
Comerç de la Generalitat
de Catalunya, Gemma
Puig. 
En total, més d'un cente-
nar de persones assisti-
ran a la celebració, en el
qual, després d'un sopar
de germanor, es farà
entrega de reconeixe-
ments als associats sig-
nats de l'acta de consti-
tució de l'entitat, als
associats fundadors que
encara estan en actiu, i
als diferents presidents
que ha tingut l'entitat
durant la seva història.

FECOTUR
celebra aquest

dissabte les seves
noces de plata

«Sembla que Foment no té voluntat de
millorar l’estació, per la qual cosa serà
necessari unir esforços si volem aconse-
guir una estació de primer ordre»

La unió fa la força

«La Cambra donarà
ple suport al
municipi de l’Aldea»

Recolzament
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Aquesta coproducció de
LAPERLA i el Festival
Grec de Barcelona 2008,
s'inclou dintre de la Gira
2009, que finalitzarà el
proper 17 de maig a
Igualada. Obra dirigida
pel actor i director Oriol
Broggi, del que s'ha par-
lat de la seva facilitat
alhora d'aconseguir que
els clàssics esdevinguin
propers i apetitosos, per
exemple, a través, de
cuidades posades en
escena. Quant al reparti-
ment trobem noms com
Joan Anguera, Mercè
Pons, Ramon Vila, entre
altres, fins arribar així a
un total de quinze perso-
natges. A més de tots els
tècnics, que els especta-

dors no veuran, però que
tan necessària és la seva
presència. Recordem que

el Rei Lear, (obra publica-
da per primer cop el
1908) és una història que

gira al voltant d'un ancià
rei, que en els darrers
dies de la seva existència
decideix dividir el seu
regne entre les seves
tres filles, basant-se en
l'estima que cadascuna li
ha demostrat, així les
dues filles grans, falses i

aduladores es divideixen
el regne, perquè la més
petita, Cordèlia, no vol
entrar en enfrontaments
amb les seves germanes,
fet que la portarà a l'exili.
Un cop repartit el regne i
posat en evidència el ver-
dader caràcter de les
dues filles, Lear embo-
geix, però l'ajuda del
Comte de Gloster li sal-
varà la vida, i Cordèlia
tornarà de l'exili per com-
batre finalment a les dues
germanes usurpadores.
En definitiva ens trobem
davant d'un joc de traï-
cions, rivalitats i amor
que desembocarà en l'úl-
tim acte situat a Dover,
on les tres germanes i el
rei liquidaran els seus
deutes pendents.

La més tràgica de les peces de Shakespeare,
arriba al Pedrell de Tortosa

Una de les principals
tragèdies shakespea-
rianes arriba al teatre
auditori felip Pedrell
de Tortosa, el proper 3
d’abril.

L’estètica de Broggi té un punt infantil, que sorprèn per la seva simplicitat i sinceritat

Els personatges de Shakespeare han descrit gairebé tots els vicis i virtuts de la humanitat

DIANA MAR

Cartell  de l’obra de teatre del Rei Lear.
Cedida

El coordinador del depar-
tament d'Atenció al
Consumidor del Consell
Comarcal del Montsià,
Marc Ferreres, explicava
recentment al programa
Dixa'm Vore de Canal TE,
en quin moment es troba
aquell allau de reclama-
cions que van vindre a
conseqüència de incre-
ments en la factura de la
llum, que en alguns casos

van arribar a ser desorbi-
tats. Així, Ferreres explica
que hi ha diversos motius
a tenir en compte davant
d'un increment en la factu-
ra. D'una banda en tro-
bem amb la pujada que és
fa cada any, després,
també, s'ha de tenir en
compte que en concret
aquest any s'ha donat un
major consum de llum ja
que degut al temporal de
fred que s'ha viscut a l'hi-
vern la gent ha decidit
quedar-se més a casa. I el
que més controvèrsia a
portat ha estat el fet que

les elèctriques amb les
factures que agafen part
de 2008 i 2009 hagin tari-
fat directament amb el
preu de 2009. 
Així la setmana passada
arribava la resolució de la
Generalitat de Catalunya
en la que el departament
d'Economia i Finances
obliga a totes les elèctri-
ques que operen en terri-
tori català ha refacturar
tots els consums, aplicant
la tarifa del 2008 a la fac-
tura que pertoqui i la del
2009 a la que correspon-
gui. Aquesta rectificació
el client la podrà observar
a partir de les factures
que es generin des de l'1
d'abril, on sortirà de
manera desglossada quin
consum correspon al
2008, quin al 2009 i quin
és l'import que s'ha
cobrat de més, que és
descomptarà a la mateixa
factura. 

La Generalitat obliga a
rectificar les factures 
de la llum
A les factures generades a partir de l’1
d’abril apareixerà l’import a descomptar.

DM

“Un dia. Mirall trencat” de Mercè Rodoreda
“Mirall Trencat”, en el seu moment,
fou absolutament incomprès dins
del panorama del teatre català de
la dècada dels 50. Nascut a

Tortosa el 1934, Ricard Salvat no només va importar el
que serien grans clàssics europeus del teatre, sinó que va
apostar per gent d'aquí com Joan Brossa i Joaquim Ruyra.

Cedida

La fiscalia rebaixava
aquest passat dimarts de
deu a un any de presó
per al metge, acusat de
subministrar una dosis
letal de clorur potàssic a
una pacient terminal de
82 anys a l'Hospital
Comarcal de Mora
d'Ebre. Així, finalment se
sol·licita un any per homi-
cidi imprudent i nou
mesos de multa.
Recordem que en un pri-
mer moment el fiscal
demanava 10 anys de
presó per un presumpte
delicte d'homicidi, així
com la inhabilitació abso-
luta durant el temps que
dures la condemna.

Rebaixen la condemna
de 10 a 1 any al metge
de Móra d’Ebre

Més de 400 quilòmetres
de cursa repartits en sis
etapes diferents -que van
des de la zona del Delta i
fins els Ports de Tortosa-
Besseït, amb més de
8.500 metres de desnivell
i a recórrer en 30 hores.
Aquestes són les xifres
que resumeixen la dissete-
na edició de la Cursa del
Llop, que enguany avança
les seves dates i té lloc el
cap de setmana del 27 i
28 de juny. Per segon any
consecutiu, aquesta cursa
s'adapta i ofereix als es-
portistes la possibilitat de
realitzar-la en format curt.

La 17ª cursa del
Llop, cada cop

més a prop

L'Àrea de Medi Ambient
de l'Ajuntament de
Deltebre, el Parc
Natural del Delta de
l'Ebre i l'Associació de
Voluntaris del PNDE
han organitzat per
aquest proper diumen-
ge 29 de març una
neteja popular d'espais
naturals. 
L'activitat es farà a la
Badia del Fangar, on
s'acumulen grans quan-
titats de deixalles
arrossegades pel mar.

El director és un fervent defensor de les
línies artesanals de Peter Brook: mínim
recarregament, màxima intenció.

Peter Brooks

Els elements del
drama permeten el
desenvolupament
de contrastos, com
el seny i la bogeria,
esdevenen exquisits.

Els elements
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Aquest interés era per la
temporada propera. Es van
iniciar les gestions, per
mitjà de Juanjo Rovira,
Director del Mundialet MIC i
membre de la comissió
organitzadora dels actes
del centenari. Els seus con-
tactes van obrir les portes
de l’empresa responsable
de la Lliga indoor que, a la
vegada, va transmetre que,
a curt termini, tenia pen-
dent la seu per a disputar
un Barça-València correspo-
nent a la novena jornada del
present campionat. Rovira
va comunicar-ho i amb el
suport de l’Ajuntament que,
immediatament va veure
amb bons ulls organitzar el

partit, es va decidir acollir-
lo més aviat del que en prin-
cipi estava previst.
D’aquesta forma, tot i que
encara no han començat
els actes commemoratius,
aquest ja pot considerar-se
com un inici. Dilluns va pre-
sentar-se oficialment i avui

divendres es disputarà, a
partir de les 20.30 hores,
al Pavelló Poliesportiu (a
l’estadi Municipal de la capi-
tal del Baix Ebre).
El partit gaudirà d'una
àmplia repercussió mediàti-
ca donat que serà
retransmès per Canal Plus.

I es podrà veure en obert
pel dial 8 de la plataforma
de televisió per satèl·lit.
El muntatge és espectacu-
lar, a l’alçada d’una lliga
indoor de veterans que ha
creat molta expectació per
allí per on passa.
El preu de les entrades és

de 8 euros (anticipada), i de
9 euros en taquilla. Els
socis de les penyes del
Barça i del València i els
socis del Tortosa podran
adquirir les entrades a
taquilla a preu d'anticipada.
Els jugadors convocats pel
Barça són: Busquets,
Angoy, Villena, Carreras,
Barbarà, Pinilla, Sergi, De
Quintana, Roger i
Cristiansen. Oscar Garcia
és el tècnic. Pel València:
Bartual, Muñoz, Garrido,
Giner, Sanchez, Ciraolo,
Camarasa, Tubio, Soto i
Vicente Diaz. El tècnic és
Vicent Aliaga.
Felipe Crespo Garcia i
Ansuategui Roca seran els
àrbitres.

La Lliga Indoor, avui a Tortosa

La junta que organitza
els actes del centenari
del CD Tortosa tenia in-
terés perquè un d’ells
fora un partit de la lliga
indoor de veterans.

DE VETERANS

Barça i Valencia s’enfrontaran a les 20.30 hores al pavelló poliesportiu de l’Estadi Municipal

M.V.

Canal Plus emetrà el
partit. També es podrà
veure pel dial número  8
de la televisió per
satèl.lit.

Repercussió

L’afició del Cadis CF
serà solidària el diumen-
ge vinent amb un altre
club de la mateixa cate-
goria en el que els juga-
dors no cobren i, en algun
cas, no poden ni mantenir
el pis en el que viuen. Es
la realitat de la Segona B. 

No és un tema nou en
aquesta categoria. Recor-
do a finals de la década
dels 70, quan només hi
havien dos grups a tot
l’estat, que jugadors del
Terrassa van declarar-se
en vaga, vivint al vestidor
o amb tendes de cam-
panya sobre la gespa del
camp. Aquella situació es
pot tornar a viure. 

Tota aquesta probelmà-
tica, en la seua mesura i
salvant les distàncies, ja
sabem que està afectant
ara a clubs de competi-
cions més modestes.  No
és el mateix perquè no hi
ha dependència directa
però és evident que el ca-
os és generalitzat. I el
que queda per veure. Da-
vant de tot això, destaca
la solidaritat i l’enginy per
trobar recursos. Cada afi-
cionat del Cadis donarà
un euro diumenge quan
entri al Carranza. La re-
captació que es pugui fer
es destinarà a jugadors
d’un altre club que no co-
bren. 

D’altra banda, el Vila-re-
al no cobrarà el carnet al
soci que demostri que
està a l’atur per la crisi. 

Iniciatives per pal.liar la
situació actual. No seran
les primeres. Queden dos
mesos de competició en
els que sentirem parlar-
ne. I també d’altres temes
que comentaré més en-
davant.  

Dos mesos que es
faran molt llargs

L’opinió de Michel

El projecte Castellania, que
fou portada la setmana pas-
sada al MÉS EBRE, segons Jo-
sé Luis Tarrazona, president
del CF Amposta, «potser po-
sitiu per a una entitat com la
nostra i per a les de la ciutat
en general. D’alguna manera,

podem sortir-ne beneficiats i
més un club com l’Amposta
que en els propers anys cele-
brarà el centenari de la seua
fundació». De totes formes,
el president també pensa
que «Carrefour ja està en
marxa perquè han començat
les obres. Però tots els al-
tres projectes poden trigar.

Seran més a llarg termini i
més tenint en compte la si-
tuació actual de l’economia
del país, un fet que frena l’im-
puls de les empreses. No
obstant, tot i que sigue a
llarg termini, com he dit, les
entitats en podem sortir be-
neficiades».
D’altra banda, l’Amposta

rebrà diumenge l’Hospitalet,
tercer classificat. Es un dels
rivals de luxe a la Tercera di-
visió. Per tant, un gran partit
per a  un Amposta que es
troba en una comoda novena
plaça i que pot gaudir d’una
confrontació com aquesta
davant d’un equip que ha
afluixat i que encara ha de
confirmar la seua presència
en la promoció d’ascens.

Nacho Pérez, el tècnic de
l’Amposta, deia que «és un
partit motivant davant d’un

equip històric i en el que hem
d’esborrar la imatge de Pa-
lamòs (4-0), on vaig veure un
equip sense ambició i confor-
mista en una jornada en la
que un triomf ens hagues do-
nat opcions. Hem de jugar,
en les jornades que man-
quen, amb l’actitud que ha
hagut fins la passada». Ge-
rard, amb molesties, és l’ú-
nic dubte per diumenge.

Beneficiats en el futur?
Tarrazona creu que Castellania «serà positiu per a les entitats»

M.V.

CF AMPOSTA

La Lliga Indoor de veterans té molta repercussió mediàtica i el muntatge pels partits és espectacular.
ME

L’Amposta rebrà
diumenge l’Hospitalet,
tercer classificat (17 h.)

Proper partit
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El col.legiat ja era recordat
per una confrontació que va
xiular a la Ràpita entre els
locals i el Prat (1-1), en una
altra temporada. A més,
quan va arribar a l’estadi i
se li va comunicar que no
podia deixar el seu vehicle
dins del recinte sent aques-
ta una decisió que ja feia
temps que havia pres el
club, el col.legiat, segons
fonts consultades, va mani-
festar que «així, els àrbitres
han de deixar el cotxe fora
perquè no els ratllin com li
va passar al meu el darrer
dia que vaig xiular aquí». Un
fet que es desmenteix que
va ser d’aquesta forma.
Tot plegat era l’inici del que
passaria més tard. L’àrbitre,
amb les seues decisions, va
poder ser el protagonista i
amb un criteri desigual va
arribar a desesperar.

No obstant, la Rapitenca va
sobreposar-se i va encarri-
lar el partit a la segona mei-
tat, a còpia de treball i au-
toestima (3-1). Tot això
davant d’un Santboià que
ocupa una posició capda-
vantera i que és un aspirant
a la promoció.

La Rapitenca va sumar
uns punts d’or. Ha encade-
nat dues victòries seguides
i ha fet un pas de gegant

en el camí cap a la per-
manència. La zona de des-
cens directe està a nou
punts. El triomf, a més, té
més valor si tenim en
compte que els resultats
de la jornada no van benefi-
ciar els interessos dels ra-
pitencs.

L’equip va estar molt
ferm però cal destacar,
una setmana més, l’actua-
ció de Raül, un jugador que

va intervenir amb els gols
de Borja (2) i de Jordi Roca.

Raül fou expulsat quan
va repel.lir una falta que va
rebre i que l’àrbitre, en la
seua línia, no va xiular.

En la jornada vinent, la
Rapitenca visita el Manlleu,
un dels equips més en for-
ma.  La seua progressió l’-
ha portat fins la quarta
plaça. El tourmalet ha co-
mençat per als de Teixidó. 

Posteriorment, rebran el
Reus i en la jornada se-
güent (la que coincideix
amb la Setmana Santa) visi-
taran el filial de l’Espanyol.
Aquest partit es disputarà
el dimecres dia 8 d’abril a
les 17 hores. L’Amposta
també ha avançat la con-
frontació d’aquella jornada
al dijous Sant, a les 20 ho-
res, a l’estadi ampostí con-
tra el Vilanova. 

«Els cotxes es queden fora perquè no
els ratllin com el meu el darrer dia»

L’àrbitre Pérez Fuentes
va arribar a la Devesa
amb una actitud un xic
xulesca, segons fonts
consultades. I després
va demostrar-la.

TERCERA DIVISIÓ

L’àrbitre de diumenge del partit de la Rapitenca va poder ser el protagonista

REDACCIÓ

Raül, que va ser expulsat, va tornar a brillar diumenge passat.
ME

El Tortosa va guanyar a Guí-
xols, diumenge passat (0-3), i
respira amb molta més tran-
quil.litat. Són deu punts de
quinze possibles els que ha
aconseguit amb Ramon
Coch a la banqueta. Dues
victòries seguides en jorna-
des en les que no ha rebut
cap gol i en què ha obtingut
el triomf més ampli de la Lli-
ga. 

Aquest bagatge i, princi-
palment la forma com es va
guanyar el darrer partit, ha
omplert de confiança el vesti-
dor dels roig-i-blancs que han
fet un pas de gegant per
allunyar-se de la zona de des-
cens que ara està a vuit
punts. No obstant, tot i que
el futur es veu amb més opti-
misme, encara resta per fer. 

Diumenge, el Tortosa
rebrà el líder Benavent, un al-
tre examen per a la seua re-
acció i per a poder demos-
trar que la classificació de
l’equip no reflecteix les seues
possibilitats i aspiracions.
«L’importants dels darrers re-
sultats és que donen molta
confiança per creure amb el
treball que s’està fent i per
veure que estem en el camí
correcte», deia el tècnic Ra-
mon Coch. 

El líder posarà a prova la
bona reacció del Tortosa

Els roig-i-blancs van guanyar a Guíxols (0-3)

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

David Subirats, en una acció del darrer partit a casa.
ME

El Tortosa, quinzè amb
35 punts (a 8 de la zona
de descens directe) rebrà
diumenge el líder
Benavent.

Diumenge 17 h

El Santa Bàrbara ha jugat
els darrers partits a casa en
el camp anexe de terra.
Però la junta ha decidit ja no
fer-ho en el proper. En prin-
cipi, s’ha acordat disputar-lo
a Masdenverge. 

Però la notícia de darrera
hora és que la gespa artifi-
cial ja està instal.lada i si no
hi ha cap contratemps ines-
perat, podria ser que contra
el Benifallet, els de la Plana
ja estrenin la nova superfí-
cie. Es un fet que s’ha de
confirmar perquè s’haurà
d’esperar fins el darrer mo-
ment. Però és una opció
ferma. El nou terreny de joc
de gespa artificial és més

petit que l’anterior de ges-
pa natural. La nova gespa
no és la única millora a les
instal.lacions esportives
que tindran nous vestidors
i també noves pistes de te-
nis i paddle. D’altra banda,
dir que el partit de la Pri-
mera regional entre l’Ullde-
cona i la Cava s’ha d’aca-
bar a porta tancada (22,
minut 78). 

La gespa artificial del camp de
Santa Bàrbara, gairebé a punt

En el proper partit a casa podria estrenar-se

REDACCIÓ

REGIONAL 

D’entrada, el proper com
a local està previst jugar-
se a Masdenverge, però
podria fer-se ja sobre la
nova gespa.

Proper partit
El Roquetenc va empatar
diumenge passat al camp
del Vista Alegre (1-1). Un
partit en el que es va com-
provar que tots dos equips
estan passant per un bon
moment. Els ebrencs, amb
gol de Moisés, van empatar
i van sumar un punt merito-
ri que els hi permet mante-
nir la línia ascendent de les
darreres jornades (deu
punts de dotze). El Roque-
tenc ha trigat a encadenar
els resultats positius i acos-
tar-se a una situació cohe-
rent a les seues possibili-
tats. La veritat és que ha
estat irregular, amb alts-i-
baixos en el seu rendiment.

De totes maneres, resten
jornades per acabar el més
amunt que sigue possible i
amb partits atractius com el
que es presenta demà la
tarde a l’estadi de Roquetes
(16.30 h.) amb la visita del
Torreforta, un equip que és
segon classificat i que, tot i
les dificultats que ha viscut,
lluita per l’ascens. Borrull,
sancionat, serà baixa.

Anar per amunt
El Roquetenc rebrà demà el Torreforta

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

Els de Javi Cid busquen
acabar la Lliga el més
amunt que sigue possible.
Demà (16.30 h) reben el
segon classificat.

Objectiu
Tot està a punt per a gaudir
d’una nova edició de la Fes-
ta de l’Esport aldeà.
Aquest acte intenta pre-

miar l’esforç general visua-
litzant-lo amb una sèrie de
grups o persones que d’al-
guna manera poden signifi-
car un exemple a seguir per
part de la resta de practi-
cants de la localitat.
Els premis anuals de l’Es-
port es dividiran en els se-
güents apartats:
-Premi al Millor Esportista.
-Premi a la Projecció Espor-
tiva.
-Premi a la Constància i Es-
forç.
-Premi al Voluntariat.
-Premi de Reconeixement a
les Entitats.

-Diplomes a Entitats i Espor-
tistes.
A l’acte, segons el Gabinet
de Premsa de l’Ajuntament
de l’Aldea, hi assistiran: Pe-
re Panisello (vicepresident
de la Diputació de Tarrago-
na i President del Consell
Esportiu del Bax Ebre); Jor-
di Gaseni (Coordinador Ge-
neral de l’Esport), Dani An-
dreu (Alcalde de l’Aldea i
Regidor d’Esports) i tots
els integrants del Govern
aldeà.

Festa de l’esport aldeà
Serà demà dissabte (22 hores)

REDACCIÓ

ACTUALITAT

L’acte tindrà lloc a la Sala
Polivalent Ramon
Salvadó, de la localitat
del Baix Ebre.

Nova edició

La Rapitenca, catorzena
(35 punts, a nou de la
zona de descens), visita
diumenge (17 h) el
Manlleu, quart a la taula.

Més confiança
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Avantatges i primers 
resultats obtinguts

EL SISTEMA EASY - MODEL COMPACTE

Aquest nou sistema presenta
nombrosos avantatges,
caracteritzant-se per una acu-

rada tecnificació i per un fun-
cionament ràpid i senzill. En
primer lloc, evita el contacte
entre persona - brossa en les
operacions de manipulació i
buidat dels contenidors, ja que
amb un sol operari és suficient
per realitzar la recollida i no és
necessari que aquest baixi del
camió en cap moment. Cal
remarcar que els camions
poden fer la maniobra de
recollida a dreta i esquerra
indistintament, gràcies a un
braç robot articulat que gira
sobre sí mateix i que disposa
d'un sistema de localització
del contenidor. El contenidor
s'eleva verticalment i el buidat
dels residus es realitza per la
part inferior (mitjançant un sis-
tema de comportes), evitant
així que els residus interferei-
xin directament amb les por-
tes o altres elements per on

els ciutadans dipositem els
residus. 
A més, els contenidors tenen
una capacitat de recepció de
residus més àmplia, són
robustos i no disposen de
rodes, amb la qual cosa s'evi-
ten els desplaçaments d'a-
quests, ja sigui per l'acció del
vent, actes incívics...
Amb aquest sistema guanyem
també una disminució de l'im-
pacte visual que generen habi-
tualment els contenidors a la
via pública i també una menor
ocupació d'espai, tot millorant
l'estètica del paisatge urbà. 
Per tant, aquest mètode Easy
millora en molts aspectes l'an-
terior model al tractar-se d'una
tecnologia capdavantera que
destaca per la seva precisió,
rapidesa i netedat i perquè
compatibilitza la recollida en
superfície i la soterrada.

El passat any 2008,
concretament a partir
del mes de juny, el Rebé
(Consorci per a la gestió
dels residus de la co-
marca del Baix Ebre) va
començar a iniciar el
canvi de sistema de re-
collida selectiva a tota la
comarca, paral·lela-
ment a la introducció de
la recollida de la FORM
(Fracció Orgànica dels
Residus Municipals) a
tots els municipis

NOÈLIA FABRA

Taula amb les tones generades per fracció a la comarca del Baix Ebre els anys 2007 i
2008. Hi figuren també els percentatges de recuperació per fraccions. La darrera colum-
na fa referència als objectius normatius, fixats pel PROGREMIC (Programa per a la Gestió
dels Residus Municipals de Catalunya), d'acord amb la normativa europea. 

L 'any  2007,  la  mi t ja -
n a  de  recupe rac i ó
comarca l  de  les  d i fe -
ren ts  f racc ions  es  t ro -
ba va  mo l t  pe r  so t a
de ls  ob ject ius  norma -
t i us ,  essent  e l  v id re  la
f racc ió  més recupera -
da  amb  d i f e r ènc i a .
L 'any  2008 les  taxes
de recuperac ió  per  a
cada  f r acc i ó  expe r i -

menten  un  increment ,
en  de t r imen t  de  l a
f racc ió  res ta ,  que d is -
m i nue i x  a  l ' e n t o r n
d 'un  7%.  Ca l  d i r  que
to t  i  l ' a ugmen t ,  l e s
x i f res  encara  d isparen
mo l t  de l s  ob j ec t i u s
f i xa ts  per  la  normat i -
va .

En  aquest  grà f ic  no
apare ix  e l  mun ic ip i  de
Roque t es  j a  que  en
aques t  l a  reco l l i d a
s e r à  s o t e r r a d a  i
a c t ua lmen t  s ' e s t an
f ina l i t zant  les  obres  i

s 'espera  que a  pr inc i -
p is  d 'abr i l  j a  es t igu i
e n  f u nc i onamen t  e l
n o u  s i s t e m a .
L 'Ampo l l a  t ampoc  h i
f i g u r a  pe rquè  s ' h a
imp lan ta t  recen tment
e l  nou mode l  compac -
t e  ( amb  reco l l i d a
soter rada )  i  encara  no
es  d i sposen  de  l e s
dades corresponents .
L 'Amet l l a  de  Mar  de
moment  és  incer t  i  es
descone ix  la  data  d ' i -
n ic i  de  reco l l ida  amb
e l  nou s is tema easy.  

Gràfic que compara les taxes de recuperació viàries amb el model disgregat i amb
el model compacte (easy). S'observa que amb l'antic model disgregat la taxa mit-
jana de recuperació es trobava a l'entorn del 10% i, en canvi, amb el model com-
pacte aquesta xifra s'incrementa considerablement fins a assolir una mitjana del
50%.

NOÈLIA FABRA

Pel que fa a Tortosa tampoc s'inclou en la grà-
fica degut a que actualment, el sistema no és
del tot compacte ja que la ciutat manté la seva
autonomia en la gestió de la fracció resta i es
troben agregades les altres quatre fraccions
(orgànica, paper, vidre i envasos). En aquest
cas, la taxa de recuperació viària per a les frac-
cions de paper, vidre i envasos ha experimen-
tat un increment mitjà del 10%; pel que fa a la
fracció orgànica no ha millorat en quantitat
però sí en qualitat.

El mateix es pot extrapolar al municipi de
Deltebre, que a dia d'avui tampoc disposa d'un
model plenament compacte ja que també
manté la competència en la gestió de la frac-
ció resta.
Per tant, els resultats obtinguts amb el model
compacte (5 fraccions agregades), posen de
manifest l'eficiència d'aquest enfront als altres
models existents que no agreguen totes les
fraccions i que en certa manera faciliten al ciu-
tadà l'accés a la fracció resta. 

quests, ja sigui per l'acció del vent, actes incí-
vics...
Amb aquest sistema guanyem també una dis-
minució de l'impacte visual que generen habi-
tualment els contenidors a la via pública i
també una menor ocupació d'espai, tot millo-
rant l'estètica del paisatge urbà. 
Per tant, aquest mètode Easy millora en molts
aspectes l'anterior model al tractar-se d'una
tecnologia capdavantera que destaca per la
seva precisió, rapidesa i netedat i perquè com-

patibilitza la recollida en superfície i la soterra-
da.
Amb tot, cal dir que a nivell comarcal la produc-
ció total de residus municipals al 2008 ha dis-
minuït un 3%, fet que es pot atribuir, probable-
ment, a la recessió econòmica que s'està
vivint en aquests moments.

Noèlia Fabra Navarro 
Tècnica en comunicació i educació ambiental

Serveis Tècnics CODE - Rebé

Gràfic que mostra la producció de la selectiva (paper, vidre i envasos) i de la fracció resta al
llarg dels dos darrers anys. Al 2007, tot i que es poden apreciar petites oscil·lacions es pot dir
que es manté més o menys constant. És a partir del juny del 2008, que entra en funcionament
el model d'illes compactes a la major part de la comarca, quan s'observa una clara tendència
en l'augment de la recollida selectiva, en detriment de la fracció resta que passa d'unes 525 Tn
al mes de juny a unes 215 Tn a final d'any. 
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L’equip de la capital de la Te-
rra Alta  està consolidat a la
Primera regional. Es més, fa
anys que n’és dels desta-
cats amb una primera volta
excepcional. Però, fins ara,
quan arribava la segona,
sempre es desunflava i per-
dia pistonada respecte a la
part alta de la taula. No està
sent el cas d’aquesta tem-
porada. El Gandesa, en el
moment en què ha co-
mençat el compte enrera
cap el final de la lliga, es tro-
ba a la pomada en la lluita
per l’ascens. La classifica-
ció està força ajustada,
amb el Camp Clar, la Cava
(amb un partit per acabar),
el mateix Gandesa i el Torre-
dembarra separats per un
punt.
La il.lusió, com és lògic, ha
envadit la capital de la Terra

Alta. Així ho comentava Jo-
sé Lorenzo Diego, president
del club gandesà que, d’al-
tra banda, està encara de
baixa però molt recuperat
de la lesió cardíaca que va
sofrir l’estiu passat: «l’equip
es troba força bé, molt ani-
mat. Està enganxat a les
dues primeres places i amb
possibilitats. Els resultats,
en la darrera jornada, ens
van anar força bé. Som
conscients que queda molt
per davant i també que no
tenim cap pressió. Però és
bonic que hi hagi il.lusió i
viure aquesta situació ac-
tual». D’un possible ascens
a Preferent, el president del
Gandesa explica que «ens
he de ser humilds i anar pas
a pas. No hi ha cap obsses-
sió però el que està clar és
que si es pot assolir no re-
nunciariem. No obstant,

tampoc ens ho hem plante-
jat perquè som diversos
equips en la lluita.  El més
important és que l’afició
està abocada amb molta
gent jove que, amb un tèc-
nic també jove i de casa i un
equip que aglutina jugadors
locals i comarcals,  ha tor-
nat al camp, on hi ha molt
d’ambient en cada partit».
Un dels secrets del Gande-
sa és que ha pogut concen-

trar una bona selecció dels
jugadors més destacats de
la Terra Alta i la Ribera. I
això està donant uns resul-
tats extraordinaris.

Diumenge vinent, el gan-
desans tenen un examen
complicat. Visiten l’Aldeana,
un equip que, malgrat les
baixes, ha resorgit i es troba
en un bon moment de resul-
tats. Els aldeans, gràcies a
la seua progressió, són ara

novens. 16 punts de 21
possibles han disparat als
d’Anton cap a la zona como-
da de la taula. Diumenge
passat, a més, van recupe-
rar a Sergio. I va notar-se.
Va marcar dos dels gols a
Bítem. Gabi va fer-ne l’altre.
Una victòria amb doble valor
pels aldeans que tenien les
baixes de Meca, Albert
Borràs, Joaquim, Rallo, Pra-
dos (es va casar) i Marc Viu-
dez. Els de Camarero, per la
seua part, continuen irregu-
lars. Ara ja són dues derro-
tes seguides les que han
frenat la seua reacció. Se-
gueixen de pega. Van fallar
un penal i altres opcions per
poder entrar en el partit a la
represa. En la jornada vi-
nent, visiten un Alcanar que
diumenge passat va perdre
a Jesús per 2-1. 

Era un partit clau per al
Catalònia, per mantenir-se
enganxat als primers classi-
ficats. I va aconseguir el
triomf, patint al final per no
haver-lo sentenciat. Els de la
Santa Creu estan a cinc
punts del líder i, per tant,
amb opcions de lluitar per
tot.

«Som conscients que queda molt per
fer , però estem il.lusionats»

El Gandesa va golejar
dissabte el Deltebre
(1-4) i es manté, d’a-
questa forma, a la part
alta de la taula. Es ter-
cer, a un punt del líder.

PRIMERA REGIONAL

Paraules de José Lorenzo Diego, president del Gandesa, equip que és tercer a la taula

REDACCIÓ

José Lorenzo Diego, president del CF Gandesa.
ME

Diumenge, els gandesans
visiten una Aldeana
recuperada i que és
novena després de
guanyar a Bítem (2-3).

Visita l’Aldeana

L’Ampolla va fer un punt i se-
guit en la seua trajectòria
meteòrica cap a les prime-
res places. Va guanyar a
Masdenverge i està a tres
punts dels líders. I amb un
partit que ha d’acabar diven-
dres vinent a Benifallet (1-1,
falten trenta minuts). La
victòria de diumenge va ser
molt complicada i és que els
locals van empènyer molt
amunt en el darrer tram de la
confrontació. Costes, però,
va salvar les opcions del ri-
val. I el gol de Jordi Berto-

meu va valdre tres punts
força importants per a un
equip que diumenge rebrà al
seu camp el Vilalba.

El líder, la Joventut Espor-
tiva Ascó, ha cedit en els
dos darrers desplaçaments
(cada cop costa més pun-
tuar fora) i veu reduït el seu
avantatge. Va caure golejat
al camp d’un Perelló que, en
les darreres jornades, s’està
mostrant molt fort a casa (4-
1). Amb aquesta derrota del
líder, el Camarles, que no
afluixa i porta tres victòries
seguides, accedeix al liderat-

ge, sent segon pel golavera-
ge. La part alta està molt
ajustada, amb set equips
distanciats de vuit punts.

Per la part baixa, excepte
el S. Jaume que s’ha quedat
despenjat a la cua, la resta
té opcions de permanència. I
per això, amb tot el que hi ha
en joc per baix i per dalt, la
lliga està força apassionant.
La possibilitat de que pu-
guen haver-hi descensos
compensats obliga a un bon
nombre d’equips a no badar
i a sumar el màxim nombre
de punts possibles. Sí, molta
emoció en cada jornada.  

L’Ampolla va guanyar a
Masdenverge i continua en
línia ascendent (0-1)
És quart, a tres punts dels líders

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Jesús i Maria va golejar diu-
menge el filial de la Rapitenca
(4-0). Després d’una primera
meitat anivellada, amb els
dos equips ben posats, amb
molta intensitat defensiva, a
la represa els locals van deci-
dir. Cal dir també que va ha-
ver-hi un moment clau, en
temps afegit de la primera
meitat. Llavors va marcar el
Jesús i Maria l’1-0, per mitjà
de Dani, protestat pels rapi-
tencs. Les protestes van
comportar una expulsió. 
La Rapitenca va anar sortint
de la confrontació, sobre tot
arran del 2-0. El Jesús i Maria

va demostrar que té fusta de
bon equip, molt ferm al darre-
ra i al centre del camp i crea-
tiu davant, amb profunditat
pels dos costats. I amb un Je-
sús Ferreres que marca
distàncies en els últims me-
tres. Una jugada de Mateo va
suposar el 2-0, de Jesús. Je-
frey, amb una jugada de
crack, va establir el 3-0 i, fi-
nalment, Oscar va culminar
una bona acció d’atac. Els de
Torres, en inèrcia positiva, te-
nen opcions d’enganxar-se al
grup capdavanter. Els hi res-
ten tres partits seguits a ca-
sa. El proper és important en
aquesta lluita: reben el tercer
classificat, el CE Ascó. 

El Jesús i Maria buscarà la
quarta victòria seguida
Li resten tres partits seguits a casa

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Serà, sense dubte, la con-
frontació de la jornada. La
Cava, segon classificat
amb un partit pendent d’a-
cabar a Ulldecona (resten
dotze minuts, 2-2), rebrà el
líder Camp Clar el diumen-
ge. Una bona prova per
tots dos equips. Els de Mo-
rales arriben al partit des-
prés d’haver ensopegat en
les dues darreres jornades,
principalment diumenge a
l’Hospitalet. Els del Baix
Camp van remuntar amb
un gol estrany (Vizcarro no
va calcular bé la sortida) i
amb un penal inexistent.  A
la represa, la Cava va inten-
tar-ho però quan més abo-
cada estava, va arribar el
3-1 local.

El partit de diumenge vi-
nent no és decisiu però sí
que representarà una injec-
ció de moral per l’equip
que pugue guanyar-lo. La
Cava necessita demostrar
que té maduresa per poder
estar dalt en el moment
clau de la lliga.  

La Cava, segon
classificat, rebrà

diumenge el líder
Camp Clar (16.45 h)

EL PARTIT

L’Ametlla, penúltim, rebrà
diumenge el cuer, el Mont-
blanc. No cal dir que és un
partit a cara o creu pels
de la Cala que, en la jorna-
da passada, van obtenir
un empat meritori al camp
del Reddis. Un empat que
els dóna força per afrontar
aquest proper compromís
i poder assolir tres punts
que li donarien vida per
mantenir la categoria.

I és que si no els asso-
leixen, la permanència es-
tarà un xic més lluny, més
veient la bona recuperació
de l’Olèastrum. Per tant,
és una final pels de Pepo.

El Deltebre, també im-
mers en aquesta lluita, va
perdre amb el Gandesa i
demà visita el Reddis. Els
de Bartolí intentaran pun-
tuar per poder mantenir
opcions de permanència. 

La Sénia, amb els dos
darrers resultats, s’allun-
yat de la part conflictiva
de la taula. Però encara ha
de confirmar-ho.

Potser el darrer tren
de permanència  per
a l’Ametlla, davant el

Montblanc

1A. REGIONAL

JE Ascó i Camarles estan
empatats en el lideratge.
Vuit punts separen a set
equips. Per baix, no hi ha
treva, pensant amb
possibles compensacions.

Molta emoció
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

S. Jaume-Perelló (16 h.)
Diumenge

JE Ascó-Amposta (17 h)
Reguers-S. Bàrbara (16.45 h)

Benifallet-Camarles (17 h) 
Flix-Olímpic (17 h)

Ampolla-Vilalba (17 h)
Horta-Masdenverge (16.45 h)

Jesús i Maria-CE Ascó (16.45 h)
Rapitenca-Pinell (12 h)

RESULTATS
25 jornada Segona regional

CE Ascó-Horta 4-1

Camarles-Reguers 3-1

Masdenverge-Ampolla 0-1

Olímpic-Benifallet 2-1

Perelló-JE Ascó 4-1

Pinell-Amposta 1-0

Jesús i Maria-Rapitenca 4-0

Santa Bàrbara-St. Jaume     3-0

Vilalba-Flix 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. JE Ascó 25 51 31 49

2. Camarles 25 52 34 49

3. CE Ascó Escola 25 58 27 47

4. Ampolla 24 42 21 46

5. El Pinell 25 47 36 45

6. Amposta 25 48 28 44

7. Jesús i Maria 25 55 38 41

8. Horta 25 40 31 38

9. Rapitenca 25 44 44 34

10. Perelló 25 45 39 34

11. Masdenverge 25 41 59 32

12. Olímpic M. 25 40 41 32

13. Vilalba 25 29 34 31

14. Benifallet 24 40 50 29

15. S. Bàrbara 25 28 48 25

16. Flix 25 31 55 21

17. Reguers 25 28 51 17

18. Sant Jaume 25 23 67 7

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 

Diumenge

Ginestar-Rem.Bítem (16.45 h)

Corbera-Aldeana (16.30 h)
Roquetenc-Batea (16.45 h)

RESULTATS 1a jornada. 

Play-off d’ascens 

Batea-Ginestar 2-1

Rem. Bítem-Aldeana 3-2

Roquetenc-Corbera 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Corbera 2 4 0 6

2 Aldeana 2 5 4 3

3. Ginestar 2 3 3 3

4. Rem. Bítem 2 3 3 3

5. Batea 2 2 3 3

6. Roquetenc 2 1 5 0

RESULTATS 1a jornada. 

Copa Delegació TE. Grup 3
Tivissa-Campredó 2-2

Benissanet-Miravet 4-0

Venus, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Venus 2 7 2 6

2.Tivissa 1 3 2 3

3. Campredó 2 2 3 1

4. Benissanet 1 1 1 1

5.  Miravet 1 1 5 0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Tivenys-Alcanar (16.45 h)
Diumenge

Fatarella-Catalònia (16.45h)

RESULTATS 1a jornada. 
Copa Delegació TE. Grup 1

Catalònia-Alcanar 1-2
Tivenys-Fatarella 4-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Tivenys 1 4 3 3

2. Alcanar 1 2 1 3

3.  Fatarella 1 3 4 0

4. Catalònia 1 1 2 0

PRÒXIMA JORNADA  

Diumenge

Godall-Ulldecona (16.45 h)

Arnes-Bot (16.45 h)

PRÒXIMA JORNADA 

Diumenge

Miravet-Tivissa (16.30 h)

Venus-Benissanet (16.45 h)

Campredó, descansarà

RESULTATS 1a jornada. 
Copa Delegació TE. Grup 2

Bot-Ulldecona 2-1
Godall-Arnes 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1.  Bot 1 2 1 3

2. Godall 1 0 0 1

3. Arnes 1 0 0 1

4. Ulldecona 1 1 2 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Reddis-Deltebre (18.30 h)
Diumenge

Aldeana-Gandesa (16.30 h)
Alcanar-Rem. Bítem (16 h)
la Sénia-Catalònia (16 h)

la Cava-Camp Clar (16.45 h)
Torredem.-Hospitalet (12 h.)
Vilaseca-Oleàstrum (16 h)

Canonja-Ulldecona (11.45 h)
Ametlla-Montblanc (16 h)

RESULTATS

25 jornada, Primera regional

Deltebre-Gandesa 1-4

Rem. Bítem-Aldeana 2-3

Catalònia-Alcanar 2-1

Camp Clar-la Sénia 1-1

Hospitalet-la Cava 3-1

Oleàstrum-Torredem. 2-1

Ulldecona-Vila-seca 2-1

Montblanc-Canonja 2-4

Reddis-Ametlla 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 25 50 30 49

2. la Cava 24 45 32 48

3. Gandesa 25 46 25 48

4. Torredemb. 25 36 32 48

5. Catalònia 25 54 29 44

6. Reddis 25 41 33 41

7. Alcanar 25 33 26 37

8. Vilaseca 25 35 27 34

9. Aldeana 25 32 36 33

10. Ulldecona 24 34 39 33

11. Rem-Bítem 25 45 35 32

12. Canonja 25 32 34 31

13. la Sénia 25 33 37 30

15. Hospitalet 25 40 43 27

15. Oleàstrum 25 26 40 24

16. Deltebre 25 36 50 23

17. Ametlla 25 22 63 18

18. Montblanc 25 19 47 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Alcarràs-Almacelles

Roquetenc-Torreforta (dis.16.30h)

Cambrils-Vista Alegre

Sants-S. Joan Despí

Horta-Sitges

Iberiana-Catllar

Canyelles-Barceloneta

Guissona-St. Ildefons

Santfeliuenc-Viladecans

RESULTATS

24 jornada, Regional preferent

Viladecans-Almacelles 1-2

Torreforta-Alcarràs 2-0

Vista Alegre-Roquetenc 1-1

S. Joan Despí-Cambrils 1-1

Sitges-Sants 1-2

Catllar-Horta 2-1

Barceloneta-Iberiana 0-2

St. Ildefons-Canyelles 2-1

Santfeliuenc-Guissona 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 25 59 32 52

2. Torreforta 25 55 29 51

3. Sants 25 44 30 49

4. Santfeliuenc 25 44 22 48

5. Vista Alegre 25 26 20 40

6. Roquetenc 25 36 21 39

7. Catllar 25 32 34 39

8. Cambrils 25 34 29 35

9. Viladecans 25 34 33 33

10. Alcarràs 24 31 28 31

11. Sitges 25 34 37 30

12. Canyelles 25 39 43 30

13.  St. Ildefons 25 31 42 30

14.  Horta 25 36 38 29

15. Barceloneta 25 23 43 23

16. SJ Despí 24 23 48 23

17. Almacelles 25 32 61 18

18. Guissona 25 18 41 14 

Regional preferent

El Jesús i Maria s’acosta als equips de la part alta de la taula.
ME

Els
resultats

de la
jornada

La classificació del grup
ebrenc de Segona
regional està força
interessant, per la part
alta i també per la baixa.

Més emoció
PRÒXIMA JORNADA
Santboià-Palamòs

Amposta-Hospitalet
Blanes-Miapuesta
Cassà-Vilanova

Pobla Mafumet-Banyoles
Premià-Europa

Mataró-Balaguer
Espanyol B-Prat
Reus-Cornellà

Manlleu-Rapitenca

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 30 19 8 3 72 23 65
2. Reus 30 17 9 4 56 27 60
3. L’Hospitalet 30 15 11 4 43 22 56
4. Manlleu 30 16 6 8 53 34 54
5. Premià 30 16 6 8 58 41 54
6. Santboià 30 14 9 7 46 32 51
7. Prat 30 13 6 11 39 36 45
8. Vilanova 30 11 11 8 46 38 44
9. Amposta 30 11 9 10 53 48 42
10. Pobla Mafumet 30 10 10 10 42 48 40
11. Europa 30 10 7 13 36 41 37
12. Cassà 30 8 12 10 41 45 36
13. Blanes 30 9 9 12 46 59 36
14. Rapitenca 30 9 8 13 34 39 35
15.  Mataró 30 8 10 12 37 49 35
16. Cornellà 30 8 8 14 35 55 32
17. Balaguer 30 7 7 16 38 48 28
18. Palamòs 30 6 8 16 35 55 26
19. Miapuesta 30 6 8 16 36 62 26
20. Banyoles 30 2 8 20 18 62 14

Tercera divisió RESULTATS
30a jornada, Tercera divisió
Palamòs-Amposta 4-0
l’Hospitalet-Blanes 0-2
Miapuesta-Cassà 1-1
Vilanova-Pobla Mafumet 2-2
Banyoles-Premià 0-4
Europa-Mataró 1-2
Balaguer-Espanyol B 0-2
Prat-Reus 1-1
Cornellà-Manlleu 0-2
Rapitenca-Santboià 3-1

PRÒXIMA JORNADA
Vilassar-Perelada
Masnou-Tàrrega

Castelldefels-Igualada
Martorell-Manresa
Poble Sec-Olesa

S. Cristobal-Vilafranca
Tortosa-Benavent

Morell-Guíxols
Marianao-Llagostera

Montcada-Muntanyesa

RESULTATS
29 jornada, Primera catalana

Muntanyesa-Peralada 1-1

Tàrrega-Vilassar 0-0

Igualada-Masnou 5-3

Manresa-Castelldefels 4-1

Olesa-Martorell 1-1

Vilafranca-Poble Sec 1-1

Benavent-San Cristóbal 0-1

Guíxols-Tortosa 0-3

Llagostera-Morell 0-0

Montcada-Marianao 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 29 56 28 56

2. Castelldefels 29 43 26 56

3. Llagostera 29 48 28 54

4. Marianao 29 48 31 51

5. Olesa 29 45 34 49

6. Masnou 29 44 32 47

7. Tàrrega 29 42 34 46

8. Montcada 29 38 35 42

9. Vilassar 29 32 37 39

10. Vilafranca 29 36 35 39

11. Peralada 29 41 41 38

12. San Cristóbal 29 33 44 37

13. Muntanyesa 29 42 49 37

14. Guíxols 29 29 33 36

15. Tortosa 29 37 37 35

16. Igualada 29 40 53 33

17. Poble Sec 29 31 45 31

18. Manresa 29 31 55 27

19. Morell 29 29 47 25

20. Martorell 29 25 46 20

Primera catalana
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Valencia Villegas, Salud
Tenerife i Castelldefels te-
nen opcions per poder
classificar-se. I s’ho juga-
ran tot en la darrera jorna-
da.

A més, un cop acabada,
es coneixerà la seu d’a-
questa fase d’ascens. Am-
posta va presentar la seua
candidatura i hi ha molta
il.lusió en què pugue ser-

ho, més tenint en compte
que arriba com a campió.
Dilluns es pot saber.

D’altra banda, en la pe-
núltima jornada, del cap
de setmana passat, el CH
Amposta va visitar el Te-
nerife, sent jacampió. Les
illenques, molt motivades
perquè encara tenen op-
cions, van pressionar mol-
tíssim, amb el consenti-
ment, per moments, dels
àrbitres. 

L’Amposta va estar po-
sat en la confrontació fins
els darrers minuts, quan
les locals van decidir (33-
29). 

Finalment, informarem
que el juvenil femení de
Primera catalana va impo-
sar-se clarament al Sant
Quirze, per 52 a 20.

Dilluns es coneixerà la
seu de la fase d’ascens

a Divisió d’honor

Aquest cap de setma-
na s’acabarà la com-
petició regular. El CH
Amposta ja n’és el
campió. Però falta
saber quins equips
accediran a la fase
d’ascens. 

HANDBOL

El CH Amposta-Lagrama, com a
campió, rebrà demà el Molins de Rei

REDACCIÓ

El cap de setmana passat,
es va disputar la semifinal
territorial de Parelles i
Conjunts Tarragona-Lleida.
Els primers classificats,
per equips i per catego-
ries, foren:
Infantil: 1. Alfacs B; 2.
Tortosa i 3. Alfacs A.
Cadet: 1. Tortosa; 2.
L’Ametlla i 3. Ulldecona.
Júnior: 1. Alfacs; 2.
Ulldecona i 3. Valls.
Sènior: 1. L’Ametlla; 2.
Ulldecona i 3. Tortosa. 
Mans Lliures
1. Valls; 2. Tortosa i 3.
Deltebre.
Grups. Infantil
1. Ulldecona i 2. Amposta.
Cadet: 1. Tortosa i 2.

Magraners. Júnior: 1.
Tortosa; 2. Alfacs i 3.
Valls. Sènior: 1. L’Ametlla
i 2. Magraners.
Parelles
Infantil: Meritxell i Andrea
(Alfacs); 2. Núria i Ainoa
Reverté (L’Ametlla) i 3.
Alba i Judith (S. Bàrbara).
Cadet: 1. Diana i Anna
(Ulldecona); 2. Karen i
Melissa (l’Ametlla) i 3. Aida
i Inès (Tortosa).
Júnior: 1. Wided-
Elisabeth (Ametlla); 2.
Lorena-Anna Margalef
(Tortosa) i 3. Judit i Saray
(Ametlla).
Sènior: 1. Pere-Eva; 2.
Annaïs-Alberto i 3. Andrea
Fonollosa-Gemma.

Semifinal Tarragona-Lleida
TWIRLING. A DELTEBRE FUTBOL SALA

L’infantil femení va guanyar
l’AEE IES Fonts Glorieta per
35-23, en un duel en el que
va anar de menys a més.

El masculí, amb baixes,
va imposar-se al CH Ven-
drell per 28-19. Així mateix,
el cadet femení va perdre,
en un mal partit, a la pista

del CH Vilamajor 37-35.
D’aquesta forma, no pot
classificar-se per a la fase
final. Dimecres havia de ju-
gar a la pista del Palautor-
dera, en partit avançat a la
jornada del dia 4 d’abril.

El masculí va fer una
gran exhibició superant el
segon classificat (Castell-

defels) per 45-23. Els torto-
sins són ara quarts.

El sènior masculí A va
caure contra el CH Tarrago-
na per 24-28. El partit va
ser anivellat però l’avantat-
ge que van acopnseguir les
tarragonines en la recta fi-
nal de la primera meitat va
acabar pesant en la sego-
na.

Per últim, direm que el
sènior femení, en la jornada
vinent, diumenge a les 12
hores, visitarà el Palautor-
dera on jugarà contra les
locals. 

Resultats dels equips del
Centre Esports Tortosa
Gran partit del cadet masculí (45-23)

REDACCIÓ

HANDBOL. CE TORTOSA

Els filials del Remolins-Bítem i de l’Aldeana van oferir un par-
tit molt intens. Els locals, efectius en accions d’estratègia,
van encarrilar el partit a la primera meitat, amb el 2-0. A la
represa, van perdonar i van acabar sofrint arran d’un gol fan-
tasma. Amb el 2-1, el partit estava obert, amb alternatives.
Un penal (protestat pels visitants per la jugada prèvia) va sig-
nificar 3-1. No obstant, va haver-hi emoció fins el xiulet final
amb el segon gol de Ventura, de penal. Cal destacar la recu-
peració del local Kiko, que va quedar-se inconscient després
d’un xoc fortuït. D’altra banda, el Corbera agafa avantatge
amb el triomf a Roquetes (0-3) i el Batea equilibra la seua si-
tuació amb la victòria contra el Ginestar (2-1). 

La segona jornada de la lligueta d’ascens
confirma la igualtat existent

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

Un dels podis que es va produir en la jornada del cap de setmana.
ME

El Tortosa Ebre va doble-
gar, al segon temps del
partit, el Blanes (3-0), un
equip que, tot i haver per-
dut ja la Primera Nacional,
va fer molt bona imatge, di-
ficultant el joc de les locals.

Alba Vilàs, Núria Llop i
Angel Benaiges van marcar
els gols de l’equip ebrenc.
El Tortosa-Ebre està classi-
ficat en la zona comoda de
la taula. 

El Tortosa Ebre
goleja el Blanes (3-0)

REDACCIÓ

FUTBOL FEMENÍ

RESULTATS

18 jornada, Segona divisió
CFS Roquetes-Ravaleta 7-8

Chill Out-7B Fores Vidal 4-2

Infofinances-Ged’s 1-3

Café Civit-Noujardí 7-10

Trigo-LP 2-7

Marsanparquet-Lobo Rubio 7-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Lobo Rubio 18 84 54 28

2. Marsanparquet 18 112 58 26

3. Ged’s 18 74 52 26

4. Ravaleta At 18 94 50 25

5.  LP 18 109 91 23

6.  Chill Out 18 86 73 22

7. Café Civit 18 83 83 16

8. Trigo 18 84 92 16

9. Noujardí 18 103 106 15

10. 7B F. Vidal 17 74 87 12

11. Infofinances 17 32 88 3

12.  CFS Roquetes 18 55 156 2 

RESULTATS

18 jornada, Primera divisió
Es.Queralt-Toscà 0-1

Dream Team-Matamoros 0-1

Leo. Gas-Rest. El Parc 3-5

AE Montesó-Cons Franco 7-5

Balsegur-Ins. Garrós 0-0

Grup Amics-Gatón I.Losada 3-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Matamoros 18 102 42 33

2. Est. Queralt 18 76 58 23

3.  AE Montesó 17 82 61 22

4. R. El Parc 18 72 57 21

5. Toscà 18 54 67 20

6.  Dream Team 17 83 68 18

7. Gatón-Losada 17 80 66 18

8. I. Garrós-C. Balagué 16 72 66 17

9. Balsegur 17 67 66 17

10. Leonardo Gas 18 72 94 13

11. Grup Amics 18 46 86 6

12. C. Franco 18 42 117 2

PRÒXIMA JORNADA

Ravaleta-Marsan. - Remol. 17.40 h

Lobo Rubio-Trigo - Remol. 18.45 h

LP-C. Civit - Remol. 15.30h

Nou Jardí-Infofin. - Remol. 17.40h

Ged’s-Chill Out - Remol. 16.35h

F. Vidal-CFS Roqu. - Rem. 16.35h

PRÒXIMA JORNADA

Toscà-G. Amics - Remolins 16.35h

Gaton-Balsegur - Remol. 15,30 h.

I. Garros-AE Montesó -Rem.17.40h

C. Franco-L. Gas - Remol. 15.30h

R. El Parc-D. Team - Rem. 18.45 h

Matamoros-E.Queralt -Rem. 18.45h 
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Que el planeta s´ha
tornat més càlid en
els últims temps és
un fet demostrat, fins
i tot per aquells cien-
tífics que neguen els
afectes adversos del
canvi climàtic. Fa uns
300 anys  la tempe-
ratura de la Terra era
d´uns 8 graus més
que ara. No obstant,
en l´era glacial la
temperatura era uns
5 graus més elevada
que en l´actualitat.

Podem pensar que la
diferència no és tan
gran com per estar
preocupats. La di-
ferència amb el pas-
sat és la velocitat del
canvi.  I és que en els
últims 30 anys la
temperatura ha pujat
0,2 graus cada deu
anys mentre que en
el passat aquesta va-
riació trigaba segles.

Amb aquest ritme
tan accelerat, els sis-
temas naturals i les

espècies no tenen
temps d´adaptar-se.

Els científics pre-
veuen una pujada de
temperaturas d´entre
1,4 i 5,8 graus els
pròxims 100 anys.
Però els efectes
d´aquest canvi ja són
apreciables. Per
exemple la tercera
capa de gel del Kili-
manjaro ja ha desa-
paregut, si segueix
així es pensa que en
el 2.020 ja no quedi
res. D'altra banda
aquest augment de
temperatures també
afecta a les espècies
animals. El coral és
una de les més perju-
dicades. L´any 1998
va ser un dels més
càlids cosa que va
fer que desapara-
gués el 16 per cent
del coral del planeta.

Existeix el canvi climàtic?

Us heu fixat que en els últims anys les roses
floreixen fins i tot al desembre? Fins i tot ha
hagut algun any que per Nadal no feia falta
una jaqueta molt abrigada, cosa que no ha
passat aquest  any que ha sigut bastant fred.
És veritat que ens està afectant el canvi
climàtic?

ARANTXA AMORES

L'efecte més important del
canvi climàtic en la zona del
mediterrani és la sequera.
Molts pobles propers a Tarra-
gona pateixen restriccions
d´aigua a l´estiu. I  encara la
gent no estem conscienciats
del gran problema que pot es-
devindre el no cuidar el nos-
tre, ja no dic planeta que pot
sonar abstracte, ja dic el nos-
tre entorn, el nostre carrer, la
nostra casa. Com? No posant
la calefacció molt alta ni con-
gelar la casa o l´oficina quan
fa calor. Dutxar-nos en lloc de
banyar-se etc.

A més, temperaturas eleva-
des agreugen problemes sa-
nitaris derivats de la contami-

nació  atmosfèrica. L´escalfa-
ment  del mar ha provocat la
proliferació de meduses i hi
ha més insectes. Alguns estu-
diosos adverteixen  un incre-
ment  d´enfermetats tropi-
cals.

Però a nivell mundial qué es
pot fer?. Una de les accions
seria reduir les emisions de
gasos  que pot provocar  el
canvi climàtic. El protocol de
Kyoto, un compromís mundial
per reduir les emisions de
gas d'efecte hivernacle, no
ha sigut ratificat pel principal
emisor de gas que és Estats
units.

Però, com hem dit abans,

no cal esperar a polítiques
contra el canvi climàtic per
reaccionar. Cada un de nosal-
tres pot reduir una gran quan-
titat d´emisions de gasos hi-
vernacles, utilitzar el
transport públic, no consumir
més productes  i energia de
la necessària, utilitzar elec-
trodomèstics de baix con-
sum, són algunes de les co-
ses que es poden fer per
,individulament, endarrerir al
màxim el canvi climàtic.

Quan passi el temps, i no-
saltres ja no estarem aquí,
hauran sobreviscut els més
forts, com sempre ha passat
en tots els cicles que ha patit
la Terra.

L'efecte més important, la sequeraARANTXA AMORES

CEDIDA

CEDIDA

www.mesebre.cat

Fotografia del Kilimanjaro
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mones de pascuawww.mesebre.catwww.mesebre.cat

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
902 35 70 70
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

La Mona de Pasqua omplirà, properament, 
els aparadors de totes les pastisseries.

Una tradició molt arrelada
PASTISSOS

Mona ve de munus, regal
en grec, d'altres sugge-
reixen un origen àrab del
sobrenom 'mote'  que vol
dir postres de blat tritu-
rat i esclofollat cuit en
lleixiu.  El fet és que la
mona de Pasqua és molt
tradicional a Catalunya,
València iMúrcia. 
Al segle XVIII ja era l'obse-
qui clàssic del padrí als
seus fillols, i el número
d'ous que tenia la mona
corresponia a l'edat del
nen fins a arribar als 12
anys. En aquest moment,
potser com a punt final d'a-
quests obsequis el número

d'ous era de 13.
Antigament, la mona de
Pasqua era coneguda com
a coca de Pasqua. Aquest
pastís simbolitza que la
Quaresma i les seves abs-
tinències ja per fi s'han
acabat. És a mitjans del
segle XIX quan les mones
perdent tota la seva senzi-
llesa i la seva presentació
es torna més complicada i
més sofisticada. El que
encara és conserva de les
mones originals és l'ou,
avui en dia de xocolata, i
això es deu al seu simbolis-
me, l'ou de les mones
representa el principi de la

vida. Les mones d'avui en
dia no s'assemblen gens
a les de fa un segle, el
que si podem dir i asse-
gurar, és que la mona de
Pasqua és una de les tra-
dicions més arrelades a
la nostra cultura i de les
que més a perdurat a tot
arreu de Catalunya.
Destacant el fet que les
mones actuals no tenen
res que veure en les origi-
nals a excepció de l'ou, és
la gran varietat de repre-
sentacions que s'hi poden
arribar a trobar: personat-
ges fantàstics, pollets de
pelussa, plomes, en defini-

tiva tot un mon de colors
que als nens els fa molta
gràcia i que com a tradició
és conserva i agrada, com
en tot trobem les represen-
tacions més senzilles, però
que no deixen de tindre el
seu encant pel que repre-
senten, però d'aquest fet ja
en parlarem en el proper
article.

Mona de Pasqua.

La mona portava
tants d’ous com
anys tenia el fillol.

Tradició
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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

L’ALDEA

Ajuntament Av. Catalunya, s/n

Bar Abril Av. Catalunya, 325

Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea

Bar Societat Av. Catalunya, 131

DELTEBRE

Ajuntament

C.A.P.

Mercat La Cava

Cafeteria Nicanor

Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre

Biblioteca

Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209

Mercat Jesus i Maria

Bar Elia Recinte Festiu

SANTA BÀRBARA

Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1

C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n

Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13

C.A.P. Av. Jacint Verdaguer

Mercat Plaça del Mercat

Llotja de Peix Port

Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63

Forn Carlos Ripolles Plaça Vella

Bar Catalunya C/ Sant Isidre

ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10

Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR

C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei

Esplai de Juvilats C/ Ramon y Cajal / Av.Catalunya

Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4

Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38

Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68

Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara

Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer

Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14

C.A.P. Av. Catalunya

Profoto 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

Biblioteca Plaça del Castell

Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodoro González
Lo Cistell C/ Ciutadella
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL PERIÒDIC mméésseebbrree

Un total de 180 dones de la província de Tarragona i que
acaben de ser mares, participen en el Programa d'Atenció
a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR). Un projecte inèdit
en aquest territori, que segons ha fet públic la Conselleria
de Salut, permet a les mares consultar per videoconferèn-
cia aspectes mèdics sobre l'atenció als nadons.
Un estudi curiós i amb perspectives de futur, que permetrà
comparar l'efectivitat de les consultes presencials i les
telemàtiques de les mares des del moment que tenen el
seu bebè i fins a sis setmanes després del part.   
A Tarragona, l'estudi compta amb onze llevadores que
atendran la meitat de les consultes post part de manera
presencial i l'altra meitat a través de la comunicació bidi-
reccional d'àudio i vídeo.
Les dones podran fer qualsevol consulta entre les 9h i les
20h els set dies de la setmana. Fins al moment, les més
habituals han estat les relacionades amb la lactància
materna i els consells pràctics per a les cures de nadó.
Fins ara, la implantació de la videoconferència havia pro-
porcionat importants beneficis en altres àmbits, com el
treball col·laboratiu entre persones geogràficament dis-
tants i una major integració entre grups de treball, però
mai en salut.
El projecte, iniciat a Catalunya al desembre de 2008 i diri-
git per la Unitat docent de llevadores de la Universitat de
Barcelona (UB), a més de comprovar si hi ha diferències o
no entre l'atenció presencial i la videoconferència per-
metrà conèixer quins són els principals dubtes i preocupa-
cions de les mares.
Per fer-ho cada cop que una de les mares utilitza videocon-
ferència, omple un qüestionari on s'especifica el motiu de
la consulta, les dades sociodemogràfiques de la mare i
posteriorment, es fa una enquesta de satisfacció on la
mare pot dir-hi la seva.
Un estudi plausible d'atenció a la dona reflex de l'avenç
cap al futur de la mà de les noves tecnologies.

MAITE MESTRE

Atenció al nadó per videoconferència

La portada de la segona publicació del col·lectiu Crisi, d'esquerra a dreta i
de dalt a baix diu: “Crisi? Podem! 350.000 exemplars. A la web ho trobareu
en altres llengües. En la Web lo encontraréis en otras lenguas. Available in
other languages in the Website. Disponible dans d'autres langues sur le Site.
+info: www.17-s.info www.podem.cat Publicació gratuïta per constituir una
veritable sobirania popular en temps de crisi. Podem viure sense bancs.
Sense empreses multinacionals. Sense diners. Sense classe política.
Podem viure sense capitalisme. Siguem el canvi que volem”. I referint-se a
l'ús que cal fer de la publicació: “Passeu-lo a algú, no el llenceu!”.
I a la contraportada els titulars són: “Contra la política ambiental del Govern
de la Generalitat: mobilitzem-nos!!”, “Siguem el canvi que volem. Pel decrei-
xement, per les xarxes socials, pel cooperativisme, per la re-localització,
per l'intercanvi, per la creativitat... Festival artístic. 16 i 17 de Maig.
Busquem tot tipus de co-creadors de l'experiència... T'hi vols implicar?
Busca'ns a: http://festival.decreixement.net/ Tot ésser humà és un artista
en potència”.
“Més de 1000 acomiadaments cada dia a Catalunya. No callem! 28 de març
09, 17:30h. Pl. Universitat. Manifestació. Consulta a la nostra web el mani-
fest i el calendari de mobilitzacions www.noalacrisi.cat”. 
I segueix: “Que la crisi la paguin els rics! El capitalisme en la seva obsessió
malaltissa per acumular més i més beneficis per als rics, necessita créixer
permanentment per evitar entrar en crisi: créixer en especulació financera
o de l'habitatge, en explotació laboral dels treballadors i creació d'atur, en
sous miserables i precarització, en espoli dels recursos naturals i del medi
ambient, en més i més privatitzacions dels serveis públics, en mercantilitza-
ció de la universitat, en guerres... El més d'un centenar de col·lectius que
formem la campanya “Que la crisi la paguin els rics” cridem a la mobilitza-
ció general per aturar la dramàtica situació que tenim a sobre. Tothom al
carrer! Per altres convocatòries visita la www.17-s.info/g20 No pagarem la
seva crisi, la crisi és el capitalisme! El 28 de març contra el G-20 i el 4 d'a-
bril contra la OTAN”.
S'està teixint una revolució que triomfarà. Seran centenars, milers o milions
de persones, no ho sé, però crec que triomfarà i consistirà en que els qui
la duran a terme canviaran les seues maneres de viure, viuran al marge del
capitalisme. Més que merament possible ho veig imminent. I tu: puges al
carrilet? 

JOSEP JUAN SEGARRA

Vols pujar al carrilet? Podem!

Ha mort un artista tortosí i ebrenc recone-
gut en l'àmbit nacional. Una pèrdua de la cul-
tura catalana i tortosina. Així ho destaquen
els experts i mitjans de comunicació nacio-
nals i estatals.
Salvat Ricard també forma part del patrimo-
ni cultural i humà de Tortosa. Cal explicar i
difondre la seua cultura i la seua valuosa
aportació sobretot en l'àmbit del teatre.
Home de lletres que darrerament estigué
vinculat a la seua estimada ciutat natal a tra-
vés del tristament desaparegut Festival
Entrecultures. Cal donar-li un nom de carrer
de la ciutat. Cal realitzar-li un homenatge
digne. Cal publicar la seua obra. Cal que
entre tots el fem nostre i esdevingui orgull
de ciutat i territori.
Farà pocs dies escrivia un article recordant
que enguany és el centenari de la mort
d'Agustí Querol, també tortosí, i considerat
un dels millors escultors de l'Estat espanyol
en el segle XIX i on també recordava que
farà pocs mesos moria un altre artista de
casa nostra, en aquest cas resident a París,
i dedicat a la pintura: Antoni Guansé. En
ambdós casos no hi ha previst cap home-
natge, cap conferència, cap acte que recor-
di aquests artistes. Espero que com a ciutat
avançada i oberta reconeguem la figura de
Ricard Salvat més enllà de les lamentacions
i les paraules de record oficials i institucio-
nals. Hem d'estar a l'alçada -en vida de l'ar-
tista segurament no ho vam estar- però ara
podem i cal que ho fem. 
Un poble que no reconeix els seus artistes
no es reconeix a ell mateix. Fem justícia
amb Salvat Ricard i el patrimoni que ens ha
llegat.

JORDI JORDAN. PRESIDENT AMICS DELS CASTELLS I 
NUCLI ANTIC DE TORTOSA

Fem justícia amb Salvat
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El programa de Canal TE ens presenta un arròs caldós, típic dels pobles de les notres costes. 
Un plat caracteritzat per la frescura dels seus ingredients i per l'arròs del Delta de l'Ebre

Aquesta setmana la Clara Se-
garra del Restaurent El Paiolet
de Tortosa ens presenta un
Arròs Caldós de peix en casso-
la de terra i servit en pitansa.
La Pitansa és un plat de terris-
sa que s'utilitzava abans als lla-
guts, els llaguters quan anaven
pel riu l'agafaven amb una mà
i menjaven amb l'altra, s'utilitza
per mantenir el menjar calent i,
diuen, que el gust del menjar
és més bó. Comencem fent el
caldo amb cranc, peix de roca
i galeres. Per fer el caldo, so-
fregirem els crancs i les gale-
res primer i despres afegirem
les verdures i el peix de roca
per a fer el caldo. Per fer la res-
ta del plat, necessitarem gale-
res, sípia, musclos, tomata,
grúmols, alls i pimentons. Un
cop tinguem el caldo fet, en
una cassola de fang sofregi-
rem unes galeres, posarem la
sípia, els alls i el pimentó, ani-
rem sofregint uns minuts fins
que estigui tot ben doradet, lla-
vors serà quan afegirem la to-

mata a la cassola, sofregirem,
i posarem el caldo i l'arròs. Du-
rant deu minuts anirem coent
l'arròs fins que hi afegirem els
grúmols i els musclos que es
faran durant els darrers minuts
de cocció. Un cop tinguem el
grúmol i el musclo obert, ja po-
drem retirar l'arròs de la casso-
la, rectificarem de sal i el deixa-
rem reposar fins que l'arròs
estigui ben cuit i ja el tindrem
preparat per a menjar. El fet
d'utilitzar una cassola de fang
és perquè fa que els ingre-
dients conservin el seu sabor
original, també és convenient,

pel mateix motiu, utilitzar culle-
res de fusta per cuinar els nos-
tres plats. L'arròs és una font
d'energia molt valuosa. Ric en
hidrats de carboni, proporcio-
na unes 350 calories per cada
100 gr. Aquests hidrats es
transformen en energia ne-
cessària per a suplir el desgast
de l'organisme té pel seu propi
metabolisme i pels esforços
que realitza. Aquest tipus d'e-
nergia es genera amb prou ra-
pidesa i es manté durant prou
temps, de manera que l'orga-
nisme pot trobar-se saciat du-
rant unes quantes hores des-
prés d'ingerir-lo. L'arròs
subministra glucosa a la sang
d'una manera controlada el
que manté els nivells de sucre
en la sang constants. Això per-
met que aquest aliment sigui
adequat per als diabètics. LA
font principal d'energia és el
midó, la part blanca de l'arròs.
El programa de Canal TE, “Pri-
mentons i Tomates”, cada set-
mana sorteja un sopar per a
dues persones, si voleu partici-
par-hi en aquest concurs no-
més heu d'enviar un missatge
amb el mòbil al 5516 amb la
paraula TE CUINA, i participa-
reu en el sorteig d'un sopar al
restaurant de la setmana,
aquesta setmana sortegem el
sopar al restaurant Casa Ra-
mon Marinés. Ja sabeu, contra
més missatges envieu, més
possibilitats de guanyar tin-
dreu. Ara toca arremangar-se
i... començar a cuinar.

“Primentons i Tomates” Avui: Arròs caldós

A qui no li agrada
l’arròs que fem al nos-
tre territori? Potser el
que no ens agrada tant
és trobar-nos el marisc
per a pelar. Avui us pre-
sentem un arròs mari-
ner pelat, per a que no-
més haguem d’utilitzar
la cullera. 

REDACCIO

La recepta de l’arròs caldós que tant ens va agradar degustar
MARIANO LALANA

Amado Cebolla i la Clara Segarra en un moment del programa
MARIANO LALANA
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

No deixis que les coses vagin a més. És
necessari que tinguis una mica més de calma
en els teus assumptes sentimentals. Avui és
un dia on pots tenir una mala digestió.

Taure
20/4 al 19/5

La vida sexual amb la teva parella et portarà
moments molt especials. Respecte a la teva
salut, avui estàs més actiu però alhora descan-
ses millor.

Bessons
20/5 al 21/6

Les trobades inesperades amb el sexe opo-
sat que es produeixin en aquest moment
poden  ser importants per al teu futur.

Cranc
22/6 al 21/7

En l'amor és possible que et sentis excitat per
un excés de confiança a l'hora de relacionar-te
amb algú que t'agrada. Respecte a la teva
salut, ara estàs en un moment excel·lent.

Lleó
22/7 al 22/8

Estàs en un moment de gran creativitat per-
sonal i de força personal en tot el que es
refereix a la teva vida sentimental.

Verge
23/8 al 21/9

Tindràs una major expressió creativa i més
confiança en tu mateix en els teus assump-
tes sentimentals. Et trobes en un moment
alegre i expansiu.

Balança
22/9 al 22/10

En relació amb amor, avui prendràs una deci-
sió important i positiva per a la teva vida sen-
timental. Tindràs la necessitat de trobar una
mica de calma.

Escorpí
22/10 al 21/11

Vols experimentar en l'amor, veure i sentir fins a
on pots arribar. Respecte a la teva salut, aquesta
setmana gaudiràs d´ uns moments plens d´ ener-
gia . Serà una bona setmana per aquest signe.

Sagitari
21/11 al 21/12

Mart, Venus, el Sol i Júpiter transitant pel teu
signe indica un temps per a promocionar-te per-
sonalment i conquistar diversos objectius.

Capricorn
21/12 al 19/01

És probable que moltes de les coses que
esperaves de l'amor en parella se t'estiguin
venint avall. Un període on has de cuidar-te
amb més atenció. 

Aquari
20/1 al 18/2

En l'amor t'alliberaràs de velles restriccions. Ves a
buscar allò que vols amb coratge. Evita les ten-
sions emocionals i procura anar amb compte.

Peixos
19/2 al 20/3

Els teus recursos personals i el teu magne-
tisme faran que entris en contacte amb mol-
tes diverses persones. Respecte a la teva
salut, és important que facis esport.

Televisió

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

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Mª Rosa Cedó - Rosa Vendrell Prim, 9 (El Perelló) 977490047

Centelles Mas, Mª Pilar  Av. Catalunya, 302 (l’Aldea)  977450543

Barreda - Sorli C.B Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106  

Ulldemolins Reverter, Xavier                Generalitat, 17 (Alcanar) 977730105

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

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

Bertomeu Canalda, Josep          Verge de Montserrat, 3 (Santa Bàrbara)  977718041

(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 conèixer 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

19° 9°SolSol

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel:  
serè o poc ennuvolat per núvols alts i  prims, més nombro-
sos durant la primera meitat del dia i  especialment al terç
nord.
Precipitacions:  
no se n'esperen.
Temperatures:  
l leugerament més altes, tant mínimes com màximes.
Visibil i tat:  
entre bona i regular en general, amb boir ines i alguns
bancs de boira matinals. 
Vent:  
serà f luix i  de direcció variable f ins a l ' in ici del matí i  al
f inal del dia. La resta del dia bufarà entre f luix i  moderat;
serà de component sud i oest a l ' interior i  de component
sud al l i toral, amb alguns cops for ts en aquest últ im sec-
tor a la tarda.
Estat del mar:
• Costa Brava:
terral matinal i  nocturn. Durant la resta de la jornada
bufarà de component sud entre f luix i  moderat; a la tarda
s' imposarà el migjorn o el garbí al nord del cap de Begur,
mentre que a la resta bufarà de garbí i  es podran donar
alguns cops moderats.
Maror a marejol al nord del cap de Creus, amb mar de
fons del nord. A la resta hi haurà marejol.
• Costa Central:
terral matinal i  nocturn. Durant la resta de la jornada
bufarà de component sud entre f luix i  moderat; s' impo-
sarà el garbí a la tarda, quan s'assol iran alguns cops
forts. 
Marejol.  
• Costa Daurada:
terral matinal i  nocturn. Durant la resta de la jornada
bufarà de component sud entre f luix i  moderat; a la tarda
s' imposarà el garbí, quan s'assol iran alguns cops for ts, i
el migjorn i  el garbí a la resta. 
Marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�
VENDA I LLOGER

La Sénia. Local comercial
en cantonada de 40m2.
Molt cèntric (Avinguda
Catalunya, 1). Zona de
molt de transit de cotxes i
peatonal. Condicionat
com a despatx, amb
informàtica instal·lació
elèctrica nova, alarma, etc.
Gran oportunitat per mun-
tar qualsevol negoci. Per
visitar-lo, 661 913 588.

La Ràpita. Es lloga
Local comercial de 45
m2 i soterrani de 55 m2
situat al principal
carrer de la població,
(C/ Gorria, 26 al costat
de la Bolleria Sant
Antoni). Ideal per a
qualsevol tipus de
negoci. Es lloga en l’es-
tat actual d’obra. 647
938 168
La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En llo-
guer al millor carrer de
la població. 647 93 81
68 

Ulldecona. Local de 35
m2 ubicat al carrer
major. Ideal per a botiga
ú oficina. 300E al mes.
977 74 33 99. 

L'Ampolla. Local de 35m2
davant club nautic, a l'edifi-
ci “nautic” sala diafana i un
bany. Oportunitat.
290Û/mes 977 74 33 99

La Sènia. Piso ideal parejas,
consta de comedor con salida
balcón, cocina independiente
equipada(lavadora, frigorífi-
co,placa y horno eléctrico)
aseo con ducha reformado,
hab.doble salida ext, hab indv,
en el centro del pueblo.
320E/mes. 661707383
(Preguntar por Emi)..

Es traspassa local comercial
a Les Cases d’Alcanar.
Ubicat a l’avinguda princi-
pal C/ Trafalgar, 47.
Actualment està condicio-
nat com a despatx. Local
cantoner amb una gran
vidriera que dona al exte-
rior. Equipat amb aire con-
dicionat, alarma, xarxa
informàtica, i distribució
d’endolls per a equips
informàtics repartits per
tots els despatxos. És el
millor lloc de Les Cases des
de que el carrer Trafalgar és
peatonal.
Interessats  661 707 383.
Reus. Gran oportunitat de
local comercial al centre
de Reus. Local en canto-
nada de 168m2 diafans,
amb més de 25 metres
de façana. Situat a la
plaça Hercules, al davant
d’un col.legi. Disposa de 3
places d’aparcament al
mateix edifici. 661 91 35 88
Casa en venda. La Cava,
250m2 construïts, 2
plantes, 3 habitacions,
menjador rústic amb
xemeneia, cuina office, 1
bany, 1 terrassa ample i
magatzem. ¡Ideal
Famíl ies! Interessats
661 707 383

Amposta. Local a l’a-
vinguda La Ràpita en
lloguer. Superfície 220
m2. Ideal qualsevol
tipus de negoci. Dona a
dos carrers. 610203325

TREBALL�

MOTOR�

DIVERSOS�

Marina Sant Carles. Es
lloguer dos amarres, un
de 8 metros i altre de 12
metros, a la nova mari-
na de Sant Carles de la
Ràpita. Molt ben situats.
670 516 520

VOLS VENDRE Ó LLOGAR
UN PIS A LES TERRESDE
L’EBRE? POSA’T EN CON-
TACTE AMB PROFESSIO-
NALS DE TOTA  LA VIDA

PISO Perfecto

L’AMPOLLA. LOCAL
COMERCIAL UBICAT
A PRIMERA LINIA.

IDEAL PER A QUASE-
VOL NECOCI. EVA

647.93.81.68

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.

Zona La Cava (cantonada
Quatre carreteres),
Deltebre. Gran local
comercial, ideal per ofici-
nes. Es cantoner i total-
ment acristalat, al terra hi
ha parket. Al entrar hi ha
una sala molt gran, on hi
caben 4 taules de des-
patx. A continuació i també
exterior hi ha el despatx
del director amb capacitat
de posar-hi una gran taula
de despatx i mobles auxi-
liars. També consta de
bany i un traster per guar-
dar-hi coses. El local està
completament equipat i en
una zona perfecta, prop de
bancs, locals comercials i
al centre del poble. Nomès
per 850Û al mes, no t'es-
peris més! .
Tfn. 661 70 73 83

Amposta. Passatge
Guadalajara, a la zona del
camp de futbol. Pisos a

estrenar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany
complert y balcó. Per

entrar a viure avui mateix.
Acabats d’alta qualitat.

Zona immillorable al costat
de col·legis, supermercats

i zona comercial. Visiti’l
sense compromís. Podem

negociar el preu.
Tel.610203325.

GRAN OPORTUNITAT.
Tarragona ciutat, casc antic.
Pis reformat a estrenar, tot
exterior de 3 habitacions (2
dobles), preciós saló-menjador
amb cuina americana, bany de
gresite, sostres amb llums
halògens, terra de gres rústic,
Nou a estrenar. Edifici rehabili-
tat. El preu actual és de
169.000Û quan fa poc era de
210.000Û. És una verdadera
oportunitat. Ideal per a estu-
diants de la URV. 661 91 35 88

Ulldecona. Es lloga gran
magatzem amb accés des de
2 carrers (C/ Alba i C/ Sans
Borja). Separat en dos espais
diferents, una gran zona des-
coberta i un altra part cuber-
ta. Gran porta d’accés. Ideal
com a magatzem de qualse-
vol mercaderia, garatge, local
comercial, etc. 325Û al mes.

977 74 33 99

Sant Jaume d’enveja.
Casa en lloguer al centre
del poble. Davant de l’es-
glesia (C/ Major, 143).
Només 350Û al mes.

647 938 168.

977 20 33 55
-Director Contable/ Reus

Empleo perfecto selecciona para importante cadena de
joyerías un Director Contable.Las funciones principales
serán la gestión de facturación, control y contratación de
servicios , asesoramiento a los clientes, realización de
asientos contables, control de bancos, tesorería, etc.

977 74 33 99

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL 60M2

EN DELTEBRE.
BUENA SITUACIÓN

650 46 84 55

www.mesfeina.com

www.mesebre.cat

Escola bressol, busca
incorporar responsable

amb experiència
demostrada en lloc

similar i amb titulació,
per a treballar a les

Terres de l’Ebre.
Confidencialitat.

Preguntar per Carme.
670516520

AMPOSTA. LOCAL
EN VENDA Ó LLO-

GUER A L’AVINGUDA
LA RÀPITA. GRAN

OPORTUNITAT
661913588

Immobiliaria Busca
autonoms amb dedica-
ció total ó parcial per

vendre pisos a les
Terres de l’Ebre.
977 24 97 00

Canal de televisió de
les Terres de l’Ebre,

selecciona per al seu
departament comer-

cial, un/a professional
amb experiéncia al

sector. Interessats tru-
car al 977 25 27 27

INFERMER/A
Es busca professional
amb titulació vigent i

experiència demostra-
da per a treballar a les

Terres de
l’Ebre.ImtInteresades
enviar curriculum a:

cpradera@empleoperfecto.com

central@mesebre.cat

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
902 35 70 70

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Deixant de banda, si
aquest tipus d'animals t'a-
graden més o menys, li
vaig contestar: Vols una
iguana? Alhora que per din-
tre del meu cap colpejava
una altra pregunta: Però
que coi és una iguana? Sí,
tots sabem que és un rèp-
til, ho varem aprendre a
l'EGB, però sabem que
mengen?, com els hem de
cuidar?  i demés, per tal
de que aquest animalet es
trobi bé. Buscant  donar
resposta a aquest dubte
existencial vaig contactar
amb Josep Ramon
Gisbert, veterinari ebrenc
especialitzat en cardiolo-
gia i espècies exòtiques
(manera en que fan
referència a nivell intern a
tots aquells animalets que
no són els habituals a la
consulta, és a dir, gats i
gossos) que no tenen res
a veure amb les espècies
de zoològic, que per cert,
està prohibit tindre a casa.
Continuant amb el tema de
la iguana del meu amic,
tinc dos opcions que m'ha

plantejat Gisbert, pensar
que el meu amic no en té
ni idea del que representa
comprar-se-la, perquè no
ha comptat en que inde-
pendentment de que li
costi de 18 a 20 euros
aproximadament, aquesta
espècie necessita d'una
sèrie d'accessoris per a
viure en condicions que
probablement multiplica-
ran per deu o vint el preu

de l'animal en qüestió. O
per l'altra banda, que
abans de quedar amb mi,
per fer el cafè, s'hagi infor-
mat de tot el que necessi-
tarà un cop la compri. Que
en aquest cas estem par-
lant de que quan m'ha dit
que es volia comprar la
iguana, ja estava al
corrent de que per a
aquesta espècie, és molt
important mantindre la

seva temperatura corporal
entre uns 29 y 32ºC
durant el dia y entre 24 y
25ºC durant la nit. Que per
tal d'aconseguir-ho pot uti-
litzar plaques i pedres tèr-
miques o bé, llums espe-
cials, ja que els hi va be
tant la llum natural com la
llum artificial, per tal de
proveir-se dels raigs ultra-
violats necessaris per  a la
síntesi de la vitamina D, la

mateixa que li permet la
fixació de calci als ossos.
Dels primers, dels que no
són conscients que quan
es compren un animal exò-
tic aquest requereix ser
atès de determinada
manera per tal d'estar bé,
es queixa Gisbert, quan he
parlat amb ell, perquè
assessorar-se i informar-
se és molt important, i
això és pot fer a la matei-
xa botiga o a través d'un
veterinari, evitant així pato-
logies molt greus que
poden acabar amb la mort
de l'animal. Aquest tipus
d'animals no es habitual
censar-los ja que només
és obligatori en gossos,
gats i fures. Motiu pel qual
tampoc coneixem la quan-
titat d'aquest que moren
per negligència. No hem
d'oblidar que no són
modes sinó essers vius,
exòtics, però vius.
Llavors, tornant al cafè
amb el meu amic, al cap
d'una estona, vaig tornar a
insistir sobre el tema i li
vaig dir:  perquè no et

compres un conill? Millor
no vos explico que em va
dir, però jo també li vaig
comentar a Gisbert. Qui
m'informa que els conills,
també pertanyen a les
espècies exòtiques, fet
que em va deixar sorpre-
sa, explicant-me que
conills i hàmsters, en
general tots els herbívors i
granívors, solen necessi-
tar portar una dieta molt
rica en fibra, a banda de la
necessitat de rossegar, ja
que les seves dents estan
creixent sempre. Aquestes
paraules seves van retro-
nar en la meva conscièn-
cia i una imatge de la
meva infància va aparèi-
xer, el meu hàmster…
Conyes a part, és un tema
molt seriòs, que cal tindre
en compte i meditar,
saber que hi ha professio-
nals que ens informaran,
que els animals no són una
moda i que hem de ser
molt conscients de que,
qui compra un animal com-
pra una vida i això és
molta responsabilitat!

Vull una iguana!
ARTICLE BASAT EN UNA CONVERSA AMB EL VETERINARI JOSEP RAMON GISBERT, ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA I ANIMALS EXÒTICS.

L’altre dia vaig sentir a
un amic una frase, pre-
nent un cafè, que m’ha
portat a la reflexió: Vull
comprar-me una igua-
na!. 

Si una iguana als quinze dies no et menja, no és que estigui desganada, és que el seu metabolisme està fallant.

DIANA MAR

Una iguana.
Cedida

Abandonar-les pot comportar greus problemes
degut a la facilitat d’aquests animals per
adaptar-se al medi i reproduir-se.

Les tortugues de Florida i les cotorres:

Amb els animals exòtics hem de tenir molta
cura pel que respecta la seva dieta alimentà-
ria i la seva temperatura.

Dieta i temperatura:


