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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

CiU anuncia accions per

evitar que les inversions en

infraestructures del Govern

al territori se’n vagin a la

Sagrera.

P6

Els Alcaldes de Tortosa,

Amposta i l’Aldea reclamen

el traçat de l’autovia de

l’interior consensuat pel

territori.

P8

El PSC xifra en 1.236 els

llocs de treball que el Fons

Estatal d’Inversió Local

crearà a les Terres de l’Ebre.

P5

Societat

JASP: Joves sobradament

preparats per a decidir.

P9

L’última: 

Detectiu privat, una

professió real. Entrevista a

J.P., investigador.

P24

Esports

CD Tortosa

Es fan oficials els actes
commemoratius del
centenari del club.

P10

Tercera divisió

La Rapitenca, en ratxa, rebrà
diumenge el Reus, en el
derbi (12 h). L’Amposta
visitarà el Miapuesta.

P11

Regional

Malestar a Camarles per
l’arbitratge de Moisés
Vizcarro a Benifallet: «fou
premeditat».

P14

Handbol

Amposta serà una de les
seus de la fase d’ascens a
Divisió d’Honor.

P17

Més que un Pont
Per als ampostins, lo pont penjant
és molt més que una simple via de
circulació. Representa tot un sím-
bol de la ciutat, que els distingeix
allà on vagin. Ja la seva creació va
ser tota una fita, al ser el segon
pont penjant de formigó armat,
darrera del mític pont de Brooklyn
de Nova York.

El pas del temps però, li ha deixat
algunes seqüeles importants, com
quan les tropes franquistes el van
destrossar l'any 38. Encara que la
pitjor de les ferides ha estat el pas
del temps que l'ha anat deteriorant
poc a poc. D'aquesta ferida, tot just
s'acaba de recuperar després de 2
anys de cures.

Ahir dijous es va tornar a
obrir al transit el pont pen-
jant, després d'haver superat
amb escreix el termini marcat
en un inici. Aquest incompli-
ment del termini previst, ha
estat degut a la gran comple-
xitat tècnica que ha implicat

aquesta millora, i que ha cos-
tat 4,27 MEUR. A partir d'ara
els més habituals del pont,
com són els veïns de L'Aldea
i Deltebre, així com els que
entren des de l'autopista, ja
podran tornar a fer servir l'ac-
cés a Amposta, excepte si

condueixen un vehicle de
més de 12 tones de pes.
Solament es lliuren els auto-
busos, que també el podran
passar, independentment del
seu pes, tal i com va manifes-
tar l'alcalde d'Amposta, Sr.
Manel Ferré. P3

Mariano Lalana
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a    tra-
vés de l’editorial. Els       arti-

cles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui els

signa i el diari no els fa seus
necessàriament.
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17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
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Ningú pot posar en dubte que l'obra de
recuperació del pont penjant d'Amposta ha
estat tot un èxit. Els tècnics, finalment han

trobat solu-
ció a un pro-
blema de
d i f í c i l
d i agnòs t i c
inicial. Però
la realitat
és que han
hagut d’es-
tar més de
dos anys

per a que els vehicles puguin tornar a pas-
sar-hi, i que els comerciants propers vegin
novament la llum per al seu negoci.

Aquest fet ens obre un debat al voltant dels
terminis de les obres. 

Com pot ser que la iniciativa privada s'a-
vanci sovint als terminis previstos de finalit-
zació d'obres, i a les obres publiques es
tinguin que demanar allargaments de termi-
ni? 
Qui indemnitza als afectats de cada cas? O
potser n'hi ha prou amb la resposta habi-
tual de: el bé de la comunitat per davant
del del particular. Per sort, sempre queda
el consol del “coste i valgue”.

De nou tenim un repte a tots i cadascun
dels municipis de les TE amb el Fons
d'Inversió Local, que “teòricament” està
destinat a projectes que s'han d'haver fina-
litzat dins l'any 2.009. En aquest cas, i
donat que el termini és una condició bàsica
de funcionament del fons, ben segur que
els terminis es compliran sense moratò-
ries. Ja ho veurem.

Qui indemnitza als afectats de cada

cas? O potser n’hi ha prou amb la

resposta habitual de: el bé de la

comunitat per davant del 

del particular

Editorial

Coste i Valgue

Els apunts de Felip Monclús no solen ser
gaire interessants. Aquesta vegada, però,
a les portes de la seva previsible reelecció
com a president de la secció local d'ERC a
Tortosa, ha penjat un post infumable sobre
la persona de Joan Saura i les seves pre-
sumptes actituds antidemocràtiques. Des
de l'autoritat que ens dona haver criticat
als nostres dirigents de partit i als nostres
representants al govern quan ha calgut,
reconeixent així que el nostre partit no és
infal·lible i que els seus líders també s'equi-
voquen, volem fer algunes consideracions
en relació a les opinions expressades pel
senyor Monclús al seu bloc. En primer lloc,
la idea que transmet en tots els seus
escrits que ERC ho fa tot bé i la resta tot
malament ens sembla pueril i poc versem-
blant.
L'oportunisme i la demagògia que s'expres-
sen en molts dels seus apunts demostren
una manca d'escrúpols alarmant per tal
d'aconseguir rèdits polítics i desacreditar
els seus adversaris polítics.
En tercer lloc volem, excepcionalment,
contestar a les seves ridícules acusacions
contra el Conseller Joan Saura.
-En relació als “kubotans”. Aquest instru-
ments es feien servir abans que Joan Saura
assumís la responsabilitat d'Interior. La
direcció actual del Departament ha redac-
tat un reglament intern regulant la utilitza-
ció d'instruments d'aquest tipus.
-La limitació dels accessos a Barcelona a
80 km/h és una mesura que s'ha aplicat a
moltes altres capitals europees. Si tenim
en compte que la qualitat de l'aire de
Barcelona és de les pitjors de la Unió
Europea, potser conclourem que era una
mesura necessària, i que avui dia és gene-
ralment acceptada pels usuaris després
d'un període d'adaptació. A més, els acci-
dents a la zona 80 han experimentat una
disminució considerable. Des del territori
apreciem que es tingui la valentia de posar
límits al monstre metropolità que és
Barcelona, tot i que siguin mesures poc

populistes i que s'hagin comès errades de
comunicació. 
-Reiterem el nostre suport a l'assistència
de Joan Saura a una manifestació, la que
protestava contra la invasió israeliana de
Gaza, en què s'expressava una voluntat de
pau i es rebutjaven els conflictes armats.
L'actitud individual dels assistents a aques-
ta protesta no és responsabilitat de Joan
Saura ni es pot generalitzar. Esperem que
el President d'ICV, per molt Conseller
d'Interior que sigui, no deixi mai d'anar a
aquestes manifestacions.
-Quant a donar ordre d'utilitzar la violència
extrema contra els manifestants d'ahir i el
copejar a ciutadans i periodistes, creiem
que s'ha de ser o molt malintencionat o
molt ignorant per afirmar que els excessos
que es van poder produir ahir davant de la
manifestació són ordre del Conseller.
Estem convençuts que hi haurà una investi-
gació sobre l'actuació de les forces de
seguretat i, si s'escau, es depuraran les
responsabilitats que pertoqui. En relació a
les manifestacions contra el Pla Bolonya,
cal que li recordem que la situació genera-
da afecta, sobretot, el Departament
d'Universitats, responsabilitat d'ERC, i que
l'ordre de desallotjament dels estudiants
tancats a la UB és responsabilitat del rec-
tor, que té plena autonomia a les
instal·lacions de l'esmentada universitat. 

Ja per acabar, li recomanem al senyor
Monclús que es tranquilitzi. A la seva edat,
és normal que exhibeixi un cert sectarisme
i excés d'efervescència, però si tenim en
compte el càrrec que ostenta, president de
la secció local de Tortosa, no creiem que
aquesta actitud faci cap favor a la força
política que representa, Esquerra
Republicana de Catalunya, a la que aprofi-
tem per reiterar el nostre respecte i la nos-
tra voluntat de col·laboració en la consecu-
ció d'objectius comuns.

ICV Tortosa.

No tot val en política

Opinió

El 19 de desembre de 2006,
el Ministeri de Foment licitava
l'estudi previ “corredor:
Mediterraneo - Valdealgorfa”,
que fa referència a l'Autovia
A-68. Aquest estudi ha de
servir al Ministeri per determi-
nar quin ha de ser el traçat
d'aquesta autovia que con-
nectarà l'Aragó amb la costa
mediterrània. Des d'Esquerra
defensem que aquesta con-
nexió es faci per Catalunya,
per la demarcació de
Tarragona, a través de l'ac-
tual N-420. El Ministeri però,
tal com ha demanat de
manera unànime el
Parlament de Catalunya,
haurà de preveure en aquest
estudi que aquesta connexió
catalana es pugui fer també
per l'eix de l'Ebre (C-12).
L'N-420 en el seu tram català
ha comptat amb una gran
deixadesa, amb poques
inversions i amb un retard
espectacular en l'execució
de les obres planificades per
l'Estat en els seus pressupos-
tos. Són un exemple clar de
la manca de celeritat en la
tramitació i execució dels
projectes les variants de
Riudecols, Corbera d'Ebre i
Gandesa. Les tres estan en
la fase de projecte construc-
tiu, però la seva tramitació
s'arrossega pel BOE des del
25 de març de 2001, dia
que es publicava la licitació
de la redacció de l'estudi
informatiu. Nou anys des-
prés, encara esperem que
aprovin els projectes de les
tres variants, que sumen uns
vuit quilòmetres i són d'un
carril per sentit: pecata minu-
ta en l'historial del Ministeri.
El fet que el Ministeri de
Foment mantingui l'N-420 en
aquest estat, sobretot al
tram català, ens resta com-
petitivitat respecte a altres
comunitats veïnes i, de
manera interessada o no, pot
condicionar l'elecció de con-
nectar l'A-68 amb el medite-
rrani per Morella davant de
l'opció catalana.
Des d'Esquerra, davant l'o-
portunitat històrica que repre-
senta la connexió de l'A-68
tant pel que fa a dinamització

econòmica com a la comuni-
cació amb altres territoris,
defensem una actuació con-
junta de tots els partits, insti-
tucions, entitats i agents
socioeconòmics de la demar-
cació per demanar tots units
la connexió catalana d'aques-
ta autovia. Aquesta ha de ser
la nostra prioritat, perquè de
d'un punt de vista econòmic,
el traçat que el Ministeri de
Foment determini tindrà un
impacte molt important, per
exemple, per als ports de
Tarragona i Alcanar. Per a
Esquerra, el camí que cal
seguir és la unanimitat de la
resolució del Parlament de
Catalunya, que el passat 11
de març acordava que l'op-
ció més positiva, per aquesta
connexió, la que establiria el
seu recorregut, a Catalunya,
per la N-420 amb les màxi-
mes prestacions possibles,
entenent també que a més
hauria d'estudiar la connexió
per l'Eix de l'Ebre (C-12). 
Esquerra treballarem pel con-
sens, cercant la complicitat
del teixit socioeconòmic per
anar tots junts davant l'Estat
a demanar la connexió de l'A-
68 per Catalunya. Donarem
suport a qualsevol iniciativa
social que comporti un pro-
cés de consens territorial
que acabi transformant les
dues opcions catalanes de
traçat en una de sola, fet que
reforçaria les nostres possibi-
litats davant de
l'Administració de l'Estat. I
paral·lelament, no defallirem
fins que el Ministeri executi
les tres variants, de la matei-
xa manera que no vam parar
en la legislatura anterior fins
que, gràcies a la tossuderia
del diputat republicà Josep
Andreu, l'Estat va desenca-
llar, modificant-ne fins i tot el
projecte, executar i acabar la
variant de Falset, a més de
solucionar la vergonya de l'N-
420, el pont d'Asmà. 

Sergi de los Rios i Marta Cid.
Diputats d'Esquerra al
Parlament de Catalunya
Pere Muñoz. Senador
d'Esquerra dins l'Entesa
Catalana de Progrés.

De l’Aragó a la Mediterrània per Catalunya
Opinió
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Desprès de dos anys tan-
cat per les obres de res-
tauració i millora de l’
estructura i davant l’expec-
tació de molts ciutadans,
el Ministeri de Foment ha
reobert aquest dijous al
matí al trànsit el pont pen-
jant d'Amposta. Poc
desprès de les 10hores
del matí, la subdelegada
del govern espanyol a
Tarragona, Teresa
Pallarès; l’alcalde
d’Amposta, Manel Ferré; i
el cap de Carreteres del
Ministeri de Foment a la
demarcació de Tarragona,
Alberto Hernández,
encapçalaven la comitiva
de l’acte institucional de
reobertura al trànsit. Al
finalitzar, creuaven també
el pont alguns ciutadans
que desde primera hora
havien estat esperant per
ser els primers en trepitjar
la nova infraestructura
rehabilitada. L'actuació,
que ha costat un total de
4,27 MEUR, ha estat mar-
cada sobretot per les difi-
cultats tècniques davant la

necessitat de controlar els
moviments i tensions dels
cables a mesura que
avançava l'obra. Dificultats
trobades que no es tenien
previstes inicialment van
obligar al Ministeri a dur a
terme un replantejament
del projecte i invertir més
capital del que en un princi-

pi s´havia previst (3MEUR)
Les obres van començar al
febrer del 2007 i en un
principi havien d'estar
enllestides al novembre del
2008. El projecte ha con-
sistit en la substitució de
cables de sustentació del
pont, un per un i de forma
monotoritzada, la substitu-

ció i millora de la llosa de
la calçada, la substitució
de voreres, el reforç i pro-
tecció de l’estructura
metàl.lica, l’execució d’un
nou sistema de suport del
tauler, i la instal.lació d’un
sistema d’instrumentació
que enviarà, telemàtica-
ment, dades a la central

de Carreteres a Madrid.
Tot aquesta precisió ha
suposat els 4 mesos de
retard en relació a la data
en un principi prevista que
el Ministeri considera dins
del límits normals tractant-
se com s´ha tractat de la
rehabilitació manual d´una
obra d´art, d´un pont cen-

tenari, d´un símbol
emblemàtic de la ciutat
d'Amposta; però que els
comerciants de la zona no
veuen de la mateixa mane-
ra, ja que, segons
aquests, la durada exces-
siva de les obres i el fet de
tallar al trànsit l'avinguda
Alcalde Palau els ha provo-
cat pèrdues importants en
els seus negocis de les
quals ningú, de moment,
se´n fa càrrec. Estem par-
lant d’un descens entre el
30 i el 70% durant aquests
25 mesos d’obres. El con-
sistori ampostí es va com-
prometre a canalitzar les
seves demandes de com-
pensacions econòmiques
davant de Foment;
l’Administració Estatal,
però, ha descartat en tot
moment fer front a aques-
tes demandes. A l´espera
que es pugui trobar una
solució beneficiosa per
totes les parts, aquests
dijous els primers cotxes
ja circulaven poc desprès
de les 10 del matí pel
pont, l´obertura del qual
permet recuperar la comu-
nicació amb la N-340 pel
nord així com amb la TV-
3454, amb Deltebre.
L´alcalde de la ciutat,
Manel Ferré, ha destacat
que a partir d'ara, els vehi-
cles de més de dotze
tones, a excepció d'auto-
cars, no podran utilitzar
l'estructura. Més de 1.500
vehicles utilitzaran diària-
ment la infraestructura.

Dos anys desprès, ja es pot circular 
pel pont penjant d’Amposta

Desprès de 25 mesos
que les tanques d’obra
tallèssin l’accès al pont i
un cop rehabilitat,
aquest dijous s’ha obert
novament al trànsit.

La subdelegada del govern espanyol a Tarragona, Teresa Pallarès, mostra la seva satisfacció pel resultat final

L’alcalde de la ciutat, Manel Ferré, lamenta les molèsties produïdes a la població, sobretot als comerciants

TG

La subdelegada del govern a Tarragona, Teresa Pallarès, encapçalava la comitiva.

«Tot i que ha trigat ha valgut la pena. És una
remodelació integral del símbol més
emblemàtic dels ampostins».

Parla l’Alcalde
A partir d’aquest moment els vehicles amb un
pes superior a les dotze tones no podran
utilitzar el pont.

Restriccions
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El Departament d'Acció
Social i Ciutadania i la
Creu Roja estan implantant
aquest any conjuntament
un servei de localització
de persones que pateixen
malalties degeneratives
cognitives com ara
l'Alzheimer. El Sistema
Intel·ligent de
Monitorització d'Alertes
Personals (SIMAP) és un
servei posat en marxa per
la Creu Roja que consta
d'un dispositiu mòbil amb
un receptor GPS i un
mòdem GSM. El malalt
porta l'aparell a sobre i,
per tant, se'l pot tenir loca-
litzat de manera perma-
nent i detectar les situa-
cions potencialment peri-
lloses en què es pugui tro-

bar. El director dels ser-
veis territorials d'Acció
Social i Ciutadania a les
Terres de l' Ebre, Adam
Tomàs, ha destacat durant
la presentació la importàn-
cia del SIMAP perquè
ajuda a normalitzar la vida
de les persones i contri-
bueix al dret a l'autonomia
personal.“Respon a una
necessitat objectiva de
pal·liar la pèrdua d'autono-
mia personal”, ha argu-
mentat. El localitzador s'a-
plicarà inicialment a una
seixantena d'usuaris de la
demarcació -535 arreu del
país- que se seleccionaran
a través de la xarxa de
serveis socials bàsics i de
les entitats i associacions
de familiars d'Alzheimer.
definitoris de l'Alzheimer 
El pressupost que es des-
tina aquest any per implan-
tar el localitzador és de
312.244 euros.

Un nou localitzador a les Terres de l’Ebre 
per persones amb Alzheimer

El Sistema Intel.ligent
de Monotorització d’A-
lertes Personals ajuda
a normalitzar la vida
dels malalts d’Alzhei-
mer.

Presentat conjuntament pel Departament d’Acció Social i Ciutadania i la Creu Roja

Una seixantena de persones de la demarcació es beneficiaran del nou projecte

REDACCIÓ

El SIMAP respon a una necessitat objectiva de pal.liar la pèrdua d’autonomia personal.
CEDIDA

El Departament d'Acció
Social i Ciutadania crearà i
millorarà al llarg d'aquest
any 5.105 places per
atendre persones amb
dependència. Així ho recull
el conveni signat  entre la
consellera Carme
Capdevila i la secretària
d'Estat de Serveis Socials,
Famílies i Discapacitat,
Amparo Valcarce. Tot ple-
gat suposarà una inversió
de gairebé 62 milions

d'euros amb la qual, a
més, es crearan més de
5.300 llocs de treball. A
les Terres de l’Ebre la
inversió més gran que es
farà aquest 2009 serà per
a la residència d’Alcanar,
on s’invertiran un milió
d’euros i es crearan 50
places. Es crearan, a més
126 nous llocs de treball a
la residència de Deltebre i
10 a la residència de dis-
capacitats d’Amposta i al
centre de dia de la
Fatarella, entre d’altres.
Totes aquestes noves
actuacions suposaran per
al nostre territori una
inversió total superior als

dos milions d’euros i es
crearan 127 llocs de tre-
ball en total. Aquest con-
junt d'actuacions forma
part del Fons Especial de
l'Estat per a la dinamitza-
ció de l'economia i l'ocu-
pació aprovat recentment
pel Govern espanyol i des-
tinat a actuacions vincula-
des amb l'atenció a la
dependència. Dels 400
milions que el Fons desti-
na a totes les Comunitats,
Catalunya rebrà Aquests
diners es distribuiran en
tres paquets. El primer
està dotat amb
9.784.940,9 euros i
inclou actuacions de

modernització de centres,
el segon té un import de
30.492.926,1 euros per
ampliar l'oferta de places
.Finalment, el conveni amb
el Ministeri també incorpo-
ra una tercera partida de

21.688.062 euros.
Aquest paquet inclou: 
inversions en allotjaments
particulars, i gestió de
nous serveis del catàleg
mitjançant compra o llo-
guer.

50 noves places d’atenció a la
dependència a Terres de l’Ebre
Això suposarà una creació de més de 126 llocs de treball

REDACCIÓ

El sindicat USOC de Lear
Roquetes (Baix Ebre) ha
fet públiques les seves
sospites sobre el fet que
els sindicats UGT i CCOO
estiguin negociant amb
la direcció de l'empresa
les condicions d'un ERO
temporal al marge dels
seus cinc delegats del
Comité d'Empresa, tot i
haver guanyat les elec-
cions sindicals amb un
30% del suport de la
plantilla i ostentar la pre-
sidència del citat orga-
nisme. Representants
d'UGT i CCOO van anun-
ciar públicament la set-
mana passada les inten-
cions dels gestors de
LEAR de presentar un
ERO a la planta de
Roquetes després de
tres aturades tècniques i
la manca de comandes.
La planta ocupa 500 per-
sones i fabrica cablejats
per a automòbils de la
marca Saab.

Sospites envers
les negociacions

amb els ERO

L'alcalde de Tortosa, Fe-
rran Bel, ha anunciat  que
l'Ajuntament ja ha fet
l'encàrrec a l'empresa ur-
banística municipal
GUMTSA de la redacció i
execució del projecte de
nou Centre d'Interpreta-
ció de la Setmana Santa.
Aquest projecte, llarga-
ment reivindicat per les
confraries i per l'Agrupa-
ció de Confraries de la
Setmana Santa, és un
compromís del govern
municipal que serà una
realitat l'any vinent. Les
obres s'iniciaran durant
aquest 2009 amb l'objec-
tiu que el Centre pugui
estar acabar o en la seva
fase final de construcció
durant la Setmana Santa
de 2010. S’ha incidit en
la importància d'aquest
nou equipament per a la
ciutat, més enllà de l'es-
trictament religiosa.

Nou Centre
d’Interpretació
de la Setmana

Santa

A Catalunya hi ha unes 75.000 persones
majors de 70 anys amb demència, de les
quals 51.000 pateixen símptomes defini-
toris d’Azheimer.

Dades Alarmants
A travès d’una web, d’accès personal i
restringit, SMS o MMS els familiars
podran saber la ubicació del malalt en un
mapa.

Localització exacta

Noves oportunitats laborals a les Terres de l’Ebre
Cedida
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Malgrat l'increment en la
velocitat d'execució d'o-
bres, l'Ajuntament ha
informat avui al Comitè de

Seguiment i Avaluació del
PINCAT que s'han dema-
nat dos anys de pròrrroga

per concloure els treballs
previstos. Cal recordar
que el PINCAT estava pre-

vist per al període 2005-
2009. 
L'alcalde de Tortosa,

Ferran Bel, ha afirmat que
"hem avançat molt" res-
pecte la situació en què
l'actual equip de govern es
va trobar el 2007, amb
aproximadament un 12
per cent d'obra executa-
da, malgrat que llavors es
trobava a l'equador del
PINCAT. El delegat del
Govern de la Generalitat a
les Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, ha dit que estem
"en un percentatge d'exe-
cució elevadíssim", cosa
que "cal agrair a
l'Ajuntament de Tortosa
pel canvi de rumb". Ferran
Bel ha informat que
l'Ajuntament ha sol·licitat a
la Generalitat una pròrro-
ga de dos anys, fins al
juny de 2011, malgrat que
la voluntat de l'equip de
govern és concentrar el
gruix de les obres al 2009
i 2010, en projecte s d'ac-
tuacions que no està tan-
cat.

Més d’un 80% d’obra projectada

L’Ajuntament de Tor-
tosa ha aconseguit
posar-se al dia en l’e-
xecució del Pla Inte-
gral després d’ence-
tar l’any 2007 una
cursa contrarellotge
en la redacció i exe-
cució de projectes. A
data d’avui, les obres
acabades suposen un
31,4% de pressupost
total, en procès un
51,7% i les que que
queden per iniciar
són un 16% restant.

Les obres acabades del PINCAT representen un 83% dels 18 milions d’euros de pressupost

REDACCIÓ

La setmana vinent finalitza la licitació de les obres d’urbanització dels carrers Bisbe Aznar i Olivé.
Cedida

Uns 500 alumnes de
l’IES-SEP de l’Ebre de
Tortosa van participar
dimecres al matí d’aques-
ta setmana, tot i la pluja,
en una marxa solidària
en favor de la Lliga
Contra el Càncer. Cada
any, la comunitat educati-
va del centre organitza
diverses xerrades, con-
ferències i actes espor-
tius en favor d’una causa
que tinga ressó entre els
ciutadans a la qual desti-
nen els esforços i la
recaptació que puguen
recollir. «Formo part de
la marxa per ajudar els
malalts. El jovent no està
prou conscienciat».

Marxa solidària
contra el càncer
a Tortosa

L’Ajuntament de Tortosa
té com a objectiu recupe-
rar l'esplendor del parc
Teodor Gonzàlez, però
seguint criteris de soste-
nibilitat i potenciant els
usos socials, esportius i
culturals d'un dels espais
més característics de la
ciutat. Així, el projecte no
inclourà espècies orna-
mentals que necessiten
un manteniment elevat,
tindrà en compte la re-
siistència de les plantes i
s'instal·larà un sistema
de reg automàtic i cen-
tralitzat, per gestionar
millor l'aigua i facilitar el
manteniment. 

687 mil euros
destinats a recuperar
el parc de Tortosa

El PSC ha valorat positiva-
ment el Fons Estatal d'In-
versió Local que crearà

1.236 llocs de treball a l'E-
bre i el Fons Extraordinari
per a la Dependència que
amplia les places dels cen-
tres de dia i de residència
per a la gent gran, 236
places més amb una inver-
sió de 2.075.355  milions

d'euros.La secretària d'Or-
ganització del PSC a les
Terres de l'Ebre, Maria Bel-
tran, ha destacat que la
posada en marxa del Fons
permetrà oferir nous llocs
de treball precisament en
un dels sectors més perju-

dicats per l'actual crisi, el
de la constru ció (3.142
persones a les Terres de
l’Ebre) «No podrem aguan-
tar el mateix nivell de
construcció dels darrers
anys, per la qual cosa són
importants tant els progra-

mes de formació del de-
partament de Treball com
la creació de noves opor-
tunitas de treball per a la
gent d'aquest sector.» El
secretari de Politica Muni-
cipal, Manel de la Vega
també ha considerat alta-
ment positiu el nou fons
per a la Dependència, per-
què crea nous llocs de tre-
ball en el sector dels ser-
veis socials, que està a
l'alça. «Com a partit socia-
lista i d'esquerres hem de
comptar amb els usuaris i
amb els treballadors».

«Més ocupació i noves 
oportunitats laborals»

Els socialistes ebrencs reflexionen sobre les dades de l’atur al territori

REDACCIÓ
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Intentar evitar que les
inversions en infraestruc-
tures que pertoquen a les
Terres de l'Ebre se'n vagin
a la Sagrera és un dels
principals objectius que
CiU actuarà tant al
Parlament com al
Congrés dels Diputats.
Així ho ha anunciat aquest
dilluns el secretari general
adjunt de CDC, Felip Puig,
en la seva visita a les
Terres de l`’Ebre. Puig ha
fet aquestes declaracions
arran el fet que l'estació
barcelonina del TGV serà
finançada a càrrec de la
disposició addicional ter-

cera de l'Estatut. Segons
Puig, el finançament d'a-
questa obra s'ha habilitat
'en detriment' d'altres
infraestructures previstes
al país. 
I és palpable el dèficit
històric del territori en
inversions ferroviàries, i
pel qual es ve lluitant molt
de temps atràs, sense, de
moment, cap solució
pràctica i definitiva.
Al pas d’aquestes afirma-
cions ha sortit aquesta
setmana  el responsable
d’Acció Territorial a l’Ebre,
Antoni Sabaté.  Una nega-
ció rotunda ha estat la
seva resposta   i assegura
que la Generalitat treballa
intensament per acomplir
els compromisos de
l’Estat amb les Terres de
l’Ebre, sense que ningú
sorti ni  reforçat ni perjudi-
cat. El Govern ja ha dema-
nat al Ministeri que dins la
partida de la disposició
addicional tercera de
l’Estatut, es doti del

finançament necessari
per modernitzar l’estació
central de l’Aldea i els
seus accessos, el compli-
ment de la petició unàni-
me del territori ebrenc
que l’Euromed s’aturi a
l’estació i finalment, que
s’acceleri el calendari d’e-
xecució de les obres de
construcció de la variant
N-340. En aquesta línia,
l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel (CiU), ha exigit
al Govern un tracte iguali-
tari per a tots els munici-
pis atès que l'Ajuntament
ha de finançar 2,5 MEUR
per remodelar la seva
estació.

Les inversions que pertoquen a les Terres de
l’Ebre, es desvien cap altres fons?

El tema de les inver-
sions ferroviàries a
les Terres de l’Ebre
segueix sent un te-
ma polèmic entre
els diferents partits
polítics. Aquesta
setmana CiU i PSC
han mostrat posi-
cions enfrontades.

Felip Puig afirma que el pressupost que pertoca al territori marxa cap a la Sagrera

Antoni Sabaté diu que la Generalitat treballa intensament per rebre el que és just

REDACCIÓ

Felip Puig, al Polígon Catalunya Sud, al terme de l’Aldea
Cedida

El ple de la corporació,
reunit en sessió ordinà-
ria el passat 26 de
març, va aprovar una
moció - presentada per
l'equip de govern -, en
la que s'acorda la
Declaració d'interès
especial d'utilitat muni-
cipal les obres d'arran-
jaments de façanes i
exteriors que es realit-
zen amb motiu de la
celebració de les festes
Quinquennals 2009. 
En aquest sentit,
l'Ajuntament d’Alcanar
estableix bonificacions
del 95% en l'impost
sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres
(ICIO), d'acord amb
l'Ordenança Municipal
vigent, atenent que
aquestes obres contri-
bueixen a oferir una
millor imatge de la ciu-
tat. 

Millores
urbanístiques
per les Festes

Quinquennals
2009 a Alcanar

El nou material d'informa-
ció turística de la comar-
ca inclou una guia sota el
títol: «El Montsià: con-
trast de paisatges» i un
plànol on s'hi poden tro-
bar els serveis turístics
de la comarca. Aquest
nou material pretén ser
una eina de promoció
turística de les 12 locali-
tats del Montsià. La guia
presenta una breu expli-
cació de cada municipi
de la comarca, a més
d'incloure una llista amb
els diferents punts d'in-
terès turístic, número de
telèfon de l'ajuntament
en concret i de l'oficina
municipal de Turisme de
cada zona. Al final de la
guia es pot trobar un fai-
xat referent a les fires i
festes que se celebren a
cada municipi. El resultat
demostra el gran esforç
que s'ha fet per poten-
ciar els valors turístics
que tenen els municipis
del Montsià.

Nova guia turística
per descubrir 

els atractius del
Montsià

El passat divendres 27 de
març, el Palau de Fires i
congressos de Tarragona
va estar l'escenari escollit
per dur a terme la cele-
bració de la 9a nit de l'em-
presariat de la CEPTA.
Durant el transcurs de
l'acte es van entregar tot
un seguit de premis i reco-
neixements a aquelles
empreses que durant l'any
2.008 han destacat per
algun motiu dintre del seu
col.lectiu. L'Onada, un

cop més ha estat mereixe-
dora del “Guardó a la res-
ponsabilitat social” per la
seva politica en aquest
sentit, portada a terme
des de la seva creació,
ara fa 14 anys. Cinta
Pascual, directora general
de L'Onada, va ser la per-
sona encarregada de
rebre de mans de les dife-
rents autoritats, aquest
guardó tant important en
el mon empresarial.
L’Onada Serveis és una
organització especialitza-
da en la prestació de tot
tipus de serveis dirigits
sempre a la nostra gent
gran. Té com objectiu ofe-

rir els serveis necessaris,
tant als avis com als seus
familiars,els serveis
necessaris per afrontar la
vellesa en la màxima qua-
litat de vida.
A l'acte, que van assistir
més de 1.300 empresaris
d'arreu de la demarcació,
es va parlar de la crisi i
les diferents fòrmules per
afrontar-la, amb ponèn-
cies de primer nivell, tant
de politics com especialis-
tes en el mon de la econo-
mia.
L'acte el va clausurar el
Sots-president de la
Generalitat de Catalunya,
Josep Lluís Carod Rovira.

L’Onada rep el «Guardó a la
responsabilitat social»
En el transcurs de la 9a. nit de l’empresariat de la CEPTA

REDACCIÓ

«Enguany s’ha d’aprovar un pla director
amb un calendari i un compromís
d’inversions»

El que és busca...

La Generalitat
treballa per a complir
els compromisos a
l’Ebre? 
Aquesta setmana és
qüestiona...

Opinions

Cinta Pascual, directora general de l’Onada, rebent el Guardó.
ME

La CEPTA ha reconegut i premiat
merescudament l’atenció personalitzada que
l’Onada ve oferint durant 14 anys a cadascun
dels seus usuaris.

Responsabilitat Social

Toni Sabaté, PSC.

«Les paraules de Puig estan
carregades de demagògia i
s´hauria de recordar l’eterna
durada de les obres de l’au-

tovia Tortosa-l’Aldea durants els governs de CiU,
van estar 10 anys fent les obres i la va haver de
finalitzar l’actual govern de la Generalitat».

La rèplica



DIVENDRES 3 DE ABRIL DE 20097 publicitatdiarimés
ebre www.mesebre.cat



DIVENDRES 3
DE ABRIL
DE 20098

terres de l’ebrediarimés
ebre

www.mesebre.cat

Aquí al nostre territori, en
ciutats com Tortosa l’in-
crement ha arribat al
80%. El president del
Col·legi Oficial d'Agents
de la Propietat
Immobiliària de
Tarragona, Gil Cristià,
valora molt positivament
aquest increment de con-
tractes de lloguer ja que
això representa la reacti-
vació del mercat immobi-
liari arreu de la demarca-
ció. Després de mesos
de poca activitat  pel
notable descens de ven-
des, s'està  donant pas a
un increment de les ope-
racions de lloguer que els
API  estan notant en les
seves oficines. A la zona
de les Terres de l'Ebre

aquest increment també
es constata, si bé  pel
que fa a preus  no es pot
parlar d'estabilització,
doncs  la gran demanda
fa que en algunes zones
on no hi ha tant estoc,
encara pugin sobretot en
determinades àrees resi-
dencials i nuclis centrals
de població. 
Segons Gil Cristià són
positives mesures com la
baixa de l'euríbor a
mínims històrics del 1,25
que farà que el preu de
les hipoteques, a curt ter-
mini, es posi a uns nivells
que poc diferiran dels llo-
guers, per la qual cosa
l'opció de compra conti-
nuarà sent una garantia
de futur. Sobretot per la
gent que en aquests
moments disposa d'uns
estalvis, o parelles joves
amb una estabilitat labo-
ral.

Es dispara l’opció de lloguer 
arreu del territori ebrenc

Segons un estudi de la
Secretaria d’Habitat-
ge, els contractes de
lloguers s’han disparat
l’any 2008 respecte a
l’any anterior.

Ciutats com Tortosa mostren un augment considerable del 80% respecte l’any passat

Els API conclouen que això pot representar la reactivació del sector immobiliari

REDACCIÓ

El President del Col.legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona, Gil Cristià.
CEDIDA

Els alcaldes d’ alguns
municipis del territori
com Tortosa, Ferran Bel;
Amposta, Manel Ferré; i
l'Aldea, Dani Andreu, es
reunien aquest dilluns a
la tarda a la ciutat de
Tarragona amb la subde-
legada del govern
espanyol a Tarragona,
Teresa Pallarès, per par-
lar sobre la situació
generada després que el
Ministeri de Foment hagi

rebutjat la proposta de
traçat de l'autovia A-7,
coneguda com autovia
de l'interior. 
Els tres alcaldes han rei-
terat davant de la repre-
sentant del govern
espanyol que 'per res-
pectar el consens terri-
torial cal atendre les
al.legacions presenta-
des des del territori'. 
Segons un comunicat de
l'Ajuntament de Tortosa,
tècnics de la direcció
general de Carreteres
del Ministeri de Foment,
presents a la reunió, han
insistit en els mateixos
arguments que en el seu

moment van donar 'ver-
balment' a la regidora
d'Urbanisme de
l'Ajuntament de Tortosa,
per desestimar les
al·legacions. 
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha afirmat
que 'independentment'
de quina sigui la millor
solució tècnica i econò-
mica, el que es tracta és
defensar la voluntat del
territori'. 
Els alcaldes han recor-
dat a la subdelegada
que el consens pel
traçat de l'autovia és
fruit d'un acord polític
previ.

Foment rebutja la proposta
de traçat de l’Autovia A-7
Diversos alcaldes reclamen l’atenció de les al.legacions

REDACCIÓ

Els més de seixanta
empresaris que s’han
adherit com a socis a
l'Estació Nàutica de Sant
Carles de la Ràpita
podran comercialitzar
els seus serveis a través
de tres plataformes de
reserva on-line d'abast
estatal i internacional.
Així, l'acord garanteix
que l'Estació Nàutica
estarà presents al mer-
cat de les agències de
viatge on-line mitjançant
els touroperadors
Atrapalo, Ociotur i
Isango. 
Aquesta iniciativa,
emmarcada en el Pla
d'Acció 2009 de
l'Estació que va rebre l'a-
creditació oficial el pas-
sat mes de desembre,
ha d'ajudar a desestacio-
nalitzar la demanda turís-
tica. La Ràpita serà
l’única Estació Nàutica
que hi haurà a les Terres
de l’Ebre.

Arrenca l’Estació
Nàutica de 

Sant Carles de 
la Ràpita

El Departament d’Acció
Social i Ciutadania inver-
tirà 400.000euros del
Fons Estatal de
Dependència per tirar
endavant 12 places de
residència i 15 tallers
ocupacionals per a per-
sones amb discapacitat
psíquica amb
l`’Associació de Families
amb Disminuïts Psíquics
de la Comarca del
Montsià (Apasa) a
Amposta. Aquesta actua-
ció està inclosa en la
Programació Territorial
fins el 2012, que es va
presentar el passat 11
de març a la seu de la
Delegació del Govern de
la Generalitat a les Terres
de l’Ebre. APASA és una
entitat privada d’iniciativa
social l’objectiu de la qual
és millorar la qualitat de
vida i l’atenció de les per-
sones amb discapacitat
intel.lectual i les seves
famílies.

Nova llar
residència
d’APASA

«L’augment de contractes de lloguer és
positiu per l’economia, ja que representa la
reactivació del mercat immobiliari arreu de
les Terres de l’Ebre»

Més lloguers

«Per respectar el consens territorial cal
atendre les al.legacions presentades des del
territori»

La veu dels tres alcaldes

«La baixa de l’euríbor a mínims
històrics farà que els preus de les
hipoteques s’equiparin als preus dels
lloguers»

Garantia de Futur

Fotografia de la subdelegada del govern a Tarragona, Teresa Pallarès.
ME
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Aquest divendres 3 d'a-
bril, el cos de Mossos
d'Esquadra imparteixen al
Casal de Joves de l'Aldea
una xerrada que porta per
títol, “Els joves: Violència
entre la parella i problemà-
tica del consum de dro-
gues”. Una activitat orien-
tada a aquest col·lectiu i
també als seus pares i
responsables per tal que
puguin detectar en un
moment donat en quina
situació es troben els
seus fills, per tal que se'n
pugui fer la prevenció ade-
quada. 
Fent una mica de repàs,
ens trobem en que, per
exemple, encapçalem el

rànquing europeu en con-
sum de cocaïna, segons
l'agència sobre drogues
que realitza la UE.
S'estima que aproximada-
ment un 4% entre joves y
adolescents ha consumit
en alguna ocasió aquesta
droga. Una droga que de
per sí té un cost elevat,
fet que ens porta a la pre-
gunta: com un jove se la

pot costejar? Així trobem
respostes com, per exem-
ple, és regala una ratlla a
canvi de sexe, quedant
totes dues parts satisfe-
tes, ja que una obté la
droga que no pot pagar i
l'altra sexe que de forma
natural i per “x” cir-
cumstàncies, no pot obtin-
dre. 
El problema sorgeix que

en molts de casos el con-
sum de drogues, porta a
l'agressivitat, i si parlem
de joves, porta a l'agressi-
vitat entre aquests, i entre
les parelles d'adoles-
cents. 
Per tal d'evitar aquesta
roda i el més important
previndre-la, es realitzen
aquest tipus de trobades
de caire informatiu. 

El motiu de que la xerrada
sigui a càrrec del cos de
Mossos d'Esquadra, s'en-
tén d'una banda pel fet,
que aquests atenen cada
any més d'11.000 dones
víctimes de violència mas-
clista, rebent 7.000
ordres de protecció i dete-
nint 4.000 presumptes
maltractadors i, també,
pel seguiment i control
que realitzen, quant al
consum de drogues. 
Però, un dels elements
més importants d'aquest
tipus de xerrades, no és
només donar criteri per
decidir als joves, sinó
donar les eines que faran
possible que pares i edu-
cadors, pugin previndre
situacions que la llarga
desencadenarien en mal-
tractaments o dependèn-
cies, molt perjudicials per
a l'individu i el seu entorn.

JASP: Joves sobradament 
preparats per decidir

Que els joves tinguin cri-
teri per decidir com ac-
tuar davant de situacions
on depenent de la seva
elecció poden destrossar-
se la vida, no només és
responsabilitat d’ells sinó
que de tota la societat.

Prevenir la violència de gènere i el consum de drogues entre els joves és feina de tots.

El casal Jove de l’Aldea acull una xerrada adreçada als joves i els seus educadors.

DM

Joves, un sector de la societat que cal cuidar.
Cedida

Espectacular fons d’art a
l’Escorxador de Tortosa

La sala d’exposicions
Antoni Garcia de
l’Escorxador de Tortosa i el
Palau Montagut acolliran
fins el proper 13 d’abril, la
magnifica col·lecció d’Art
de la Universitat Rovira i
Virgili. Artistes de la talla de
Tom Carr o Bartolozzi, a
més dels més coneguts
com Mariscal o Tàpies, han
cedit al llarg de quinze anys
peces que ara podrem
veure a l’Escorxador. Entre
els artistes ebrencs es tro-

ben obres de Jaume
Rocamora, Manolo Ripollés,
Manel Margalef. Leonardo
Escoda i Frederic Mauri. Cal
esmentar, per tal de facilitar
la visita de les obres a tots
els interessats que per
qüestió d’espai, des de
l’Aula d’Art del Campus
Terres de l’Ebre, s’ha deci-
dit que les obres dels artis-
tes ebrencs s’exposaran al
palau Montagut i la resta a
la  Sala d’exposicions
Antoni Garcia de
l’Escorxador. En definitiva,
una opció de  contemplar
obres de gran valor artístic
sense necessitat de sortir
del territori.

La URV fa partícep a la societat del fons d’art,
que ha anat aplegant durant 15 anys.

REDACCIÓ

Segons dades provisio-
nals de la Secretaria per a
la Immigració a 1 de
gener de 2009, a
Catalunya hi ha 15,419
dones empadronades pro-
cedents de països on és
practica algun tipus d’a-
blació. D’aquestes, 5,542
són menors de 20 anys.
Així, per tal de prevenir
tals mutilacions, el depar-
tament d’Acció Social i

Ciutadania ha impulsat
des d’aquest mes de
març a Roquetes i prope-
rament a Tortosa, les pri-
meres taules locals de les
terres de l’Ebre. Una de
les principals propostes
d’actuació és, precisa-
ment. El treball en xarxa i
transversal amb els diver-
sos agents implicats,
com poden ser treballa-
dors i treballadores
socials, tècnics i tècni-
ques en polítiques
migratòries, metges,
sobretot pediatres, cen-
tres de primària, mossos i

policia local, entre altres.
Amb aquesta iniciativa el
que també és pretèn és
promoure l’actuació de
les dones africanes com a
protagonistes en el pro-
cés d’eradicació d’aques-
ta pràctica, ja que també,
són elles les principals
afectades. Davant aques-
ta realitat, el director dels
serveis territorials d’Acció
Social i Ciutadania a les
TE, Adam Tomàs, era
molt clar “hem de ser
coneixedors i treballar en
xarxa, perquè tot i que
aquí no coneixem cap cas
a la zona, hem d’estar
preparats. A l’escola, per
posar un exemple, una
nena li diu a la seva mes-
tra que li han preparat una
festa al seu país i li han
comprat un vestit nou, ja
que en cas de ser un país
amb tradició, és quasi
segur que se l’emportin
per practicar-li l’ablació”.

Roquetes i Tortosa per
la prevenció de l’ablació

La mutilació dels genitals femenins, una 
pràctica que s’ha de prevenir.

DM

Aquest any el Festival de
Música sacra de Tortosa,
presenta menys nombre
de concerts, i aposta per
grups catalans. L’any pas-
sat es van realitzar un
total d’onze concerts i la
inauguració va anar a
càrrec  dels  “Petits
Chanteurs de Saint-Marc”
més coneguts  per la
pel·lícula “Los chicos del
Coro”.
Enguany, es realitzaran
quatre concerts, “d’igual
qualitat”, ha destacat el
President de  l’Agrupació
de Confraries de Setmana
Santa, Josep Borrell.
I serà el grup d’investiga-
ció i interpretació  musical
de Gandia, a l’esglèsia
parroquial de Remolins,
l’encarregat d’inaugurar el
Festival. 
Aquest concert serà gra-
tuït i la resta  d’actuacions
que és faran a la catedral
de Tortosa, els díes 6,7 i
8 d’abril, costaran entre
10 i 12 euros.

Crisi al Festival
de Música Sacra
de Tortosa?

La propera exposició que
es realitza al museu del
Montsià, des d’avui fins el
proper 31 de maig, ens
ofereix la possibilitat de
recorrer la moda amposti-
na des de finals del segle
XIX i fins arribar als nos-
tres díes, amb l’objectiu
de documentar i difondre
la riquesa i carcaterísti-
ques històriques, etnològi-
ques i artesanals del vestit
tradicional a Amposta, i
per l’altra mostrar models
en que inspirar-se de cara
a la festa del “Mercat a la
plaça. Amposta a primers
del segle XX”, una de les
activitats més importants
del programa del
Centenari de la concessió
del títol de ciutat a
Amposta. “El vestit tradi-
cional a Amposta” inclou
més d’una dotzena de
maniquins i diverses vitri-
nes que mostren com
eren, també, els comple-
ments tradiconals.

Moda del XIX i
del XX al

Museu del
Montsià

Aproximadament un
4% dels joves ha
consumit cocaïna en
alguna ocasió.

Dades
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«A la ciutat tenim moltes
entitats centenàries -va dir
l'alcalde, Ferran Bel- però
és indubtable que aquest
cas és molt especial". Així
mateix, Bel va expressar el
suport de l'Ajuntament al
club durant les celebra-
cions. En aquest sentit, el
president del CD Tortosa,
Santi Pelejà, va valorar molt
positivament el suport del
consistori tortosí per portar
endavant el programa pre-
vist, «segur que amb
aquesta implicació podrem
fer un gran centenari". Així
mateix, Pelejà va assegurar
que «cal mirar cap al pas-
sat, valorant i reflexionant,
però sobretot cal mirar cap

al futur. No hem de fer un
any només per a celebrar,
l'hem de fer també per a
reflexionar i pensar en el
futur d'aquest club que és
referent del futbol no
només al territori i a
Catalunya, sinó a nivell de
l'Estat». El Centenari comp-

tarà, fins i tot, amb un
himne propi, que ha estat
composat per Rossend
Aymí i la presentació oficial
del qual anirà a càrrec de
Quico el Cèlio, el Noi i el
Mut de Ferreries, els quals
n'oferiran una versió en el
seu particular estil. Així

mateix, es crearà la sama-
rreta del Centenari que llui-
ran tots els jugadors del
club, i s'ha confeccionat un
DVD amb la història del
club que podrà ser visionat
a les escoles, així com un
llibre. El volum estarà al
carrer per a aquesta prope-
ra edició de la Diada de
Sant Jordi.  Dintre dels
molts actes previstos, hi
haurà un homenatge als
cinc jugadors que més
vegades hagin lluït la sama-
rreta del club, així com dife-
rents lliuraments de la
medalla del Centenari. I en
l'apartat purament espor-
tiu, és previst de recuperar
el prestigiós Torneig Ànfora
de Plata que tradicional-

ment reunia els equips del
Nàstic, el Reus i el Tortosa,
a les Festes de la Cinta.
També es renovarà espe-
cialment el Torneig Josep
Otero, el qual es celebrarà
enguany durant quatre
caps de setmana. Això per-
metrà que aquesta quinze-
na edició del popular tor-
neig tortosí pugui reunir
més de cent equips de fut-
bol base.  
Altres ítems dins d'aquest
llarg esdeveniment seran
un torneig de filials amb
equips B de grans clubs de
l'Estat, així com la creació
de la figura del padrí hono-
rífic, pel qual es comptarà
amb la col·laboració de
grans noms del futbol com
poden ser Zubizarreta,
Amor, Gordillo o Michel.
També es vol donar impuls
a la creació d'una penya del
Centenari del CD Tortosa,
amb la previsió de que
pugui convertir-se en la pri-
mera penya oficial del club
tortosí. 

100 anys
Dimarts es van presen-
tar els actes comme-
moratius del Centenari
del CD Tortosa. Serà un
any carregat d’activi-
tats socials i esportives.

CENTENARI CD TORTOSA

El treball de recerca d’Enrique Viñas ja veu la llum amb la presentació dels actes del centenari

M.V.

Ha estat composat per
Rossend Aymí i estarà
versionat pels Quicos en
la seua presentació
oficial

Himne

Aquesta setmana s’ha
conegut la programació
d’actes que el CD Tortosa
té previst fer per comme-
morar el seu centenari.
Cal felicitar a la junta or-
ganitzadora d’aquests ac-
tes per la gestió que ha
efectuat i que efectuarà
per poder dur-los a ter-
me. És just reconèixer-
ho. A més, es nota que hi
ha persones en aquesta
junta amb vinculacions
amb clubs de primer ni-
vell i amb contactes sufi-
cients per poder fer més
gran encara aquesta
efemèride.

Així mateix, penso que
arribats a aquest punt,
també és just recordar la
forma i el treball que va
fer-se per a poder averi-
guar que el centenari del
club era enguany, en un
moment molt important
per a l’entitat, per a poder
resumir el que ha estat la
seua història en una èpo-
ca que, a diferència d’al-
tres, és poc gloriosa en
l’aspecte esportiu.

En aquest sentit, l’ex-
president Enrique Viñas
va ser l’autor de la investi-
gació que posteriorment
va confirmar i acceptar la
Federació Catalana i la
Secretària General de
l’Esport. I no pot oblidar-
se. Lògicament, dins dels
actes, com a expresi-
dent, també tindrà el seu
reconeixement, com els
altres. Però cal citar el
seu descobriment.
L’essència del centenari
ha de ser  agrupar i, so-
bre tot, recordar la histò-
ria. Així ha de ser des del
principi. I per això em va
estranyar no veure a Enri-
que Viñas el dimarts a la
presentació dels actes.

El Centenari

L’opinió de Michel

José Luis Tarrazona, presi-
dent de l’Amposta, va estar
el dilluns al programa MÉS ES-
PORT, de CANAL TE (22.30 h). 

El president va parlar so-
bre qüestions d’interés de
l’entitat ampostina, recordant
que s’està fent un gran es-

forç per a poder cobrir el
compromís pactat amb els
jugadors del 70 %, «però que
es complirà». 

Tarrazona, sobre sí conti-
nuaria l’any vinent, responia
que «encara no ho sé. De-
pendrà de diverses cir-
cumstàncies. Estic cansat
d’anar d’aquí cap allà i no tro-

bar ajudes. Jo sé que hi ha
empreses que no poden aju-
dar, tal com està la situació.
Però és evident que per la
temporada vinent, si no hi ha
una garantia d’uns suports
concrets, no seguiré. Penso
que ja he complert, pujant l’e-
quip des de la Primera regio-
nal fins la Tercera divisió. I

s’ha d’entendre que també
estic cansat». 

Del suport de l’Ajuntament,
del que al seu moment va
manifestar-se, el president
aclaria que «fan tot el que po-
den. Però hem de veure que
hi ha altres clubs que, a la
Primera catalana, reben el
doble de la subvenció que re-
bem nosaltres». 

El president no ocultava
que està decebut pel patroci-
nador que no ha arribat. Una
promesa que fou garantida al

seu moment si l’equip puja-
va. Però que no ha arribat.
D’altra banda, l’Amposta,
que en la jornada passada va
fer un bon partit, tot i perdre
davant de l’ofici i la qualitat
del tercer classificat, l’Hospi-
talet (0-2), visita diumenge
(12 h) el Miapuesta Vilajuiga,
equip que es troba en zona
de descens. L’expedició farà
nit a terres gironines.

Continuarà Tarrazona?
El president anuncia que si no hi ha més suport, podria no fer-ho

M.V.

CF AMPOSTA

Ja es coneixen els actes commemoratius del Centenari del CD Tortosa.
ME

L’Amposta, desè amb 42
punts, visita diumenge el
Vilajuïga (12 hores)

Proper partit
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L’equip de l’Osona era, en
la jornada passada, el quart
classificat. Ara és cinquè.
Però ara la Rapitenca té
molta autoestima. No hi ha
inconvenients en forma de
baixes (malgrat que existei-
xen). El Tourmalet l’està
passant amb bona nota.
Molt bona. Va guanyar el
Santboià i va imposar-se a
Manlleu, amb gol de Carlos
Gilabert. Tot ha tornat a la
normalitat. I els fantasmes
s’han allunyat. Els rapitencs
estan a onze punts de la zo-
na de descens. Un marge
considerable, quan resten
set jornades pel final. A
més de la victòria, cal des-
tacar la imatge i que la
dinàmica ha canviat. Amb
tot el que això suposa.

Antoni Teixidó, tècnic de
la Rapitenca, opina que «les

tres victòries seguides ens
han col.locat en una bona
situació. Penso que amb un
parell més ja tindrem la per-
manència del tot assegura-
da». A partir d’ara, l’equip
«pot gaudir amb més con-
fiança dels partits que fal-
ten d’aquí fins el final».

La temporada, en molts
moments, ha estat atípica,
amb moltes baixes. I ara,
tot i que amb resultats posi-

tius, no és una excepció.
Víctor i Sangrà estan lesio-
nats i s’afegeixen a la baixa
ja coneguda de Siria. Raül
fou sancionat amb dos par-
tits i, per tant, com els al-
tres jugadors esmentats,
es perdrà el derbi de diu-
menge contra el Reus. En
aquest cas per sanció.

De la progressió de l’e-
quip, el tècnic considera
que «és un triomf de tota la

Ràpita. D’entrada, de l’afi-
ció que ha tingut paciència
i confiança en què els bons
resultats arribarien. Des-
prés, de la directiva que
també n’ha tingut i que no
ha pres cap decisió dràsti-
ca. Al contrari, ha sabut es-
perar. I finalment dels juga-
dors que han donat tot el
que havien de donar en els
moments necessaris».

La Rapitenca rebrà diu-
menge el Reus Deportiu
(12 hores), un derbi il.lusio-
nant i que motiva. I que arri-
ba en un bon moment per a
la Rapitenca: «l’equip està
bé i penso que tindrà les
seues opcions en una jorna-
da en la que hi haurà un bon
ambient a l’estadi. La situa-
ció actual permet que sigue
un partit il.lusionant». El
Reus és segon a la taula. 

Antoni Teixidó: «És un triomf
de tota la Ràpita»

Un gran pas enda-
vant!. Sí, i a més de
prestigi. La Rapitenca
va assolir la tercera
victòria seguida, al
camp del Manlleu.

TERCERA DIVISIÓ. DIUMENGE GRAN PARTIT: DERBI AMB EL REUS

La Rapitenca ja respira: a Manlleu, tercera victòria seguida (0-1)

REDACCIÓ

Gilabert va marcar el gol de la Rapitenca, a Manlleu.
ME

El Roquetenc va empatar dis-
sabte passat contra el Torre-
forta (1-1), segon classificat.
Era un partit il.lusionant si te-
nim en compte que els de
Roquetes es troben en una lí-
nia ascendent de resultats i
que s’han aproximat a les pri-
meres places. Sí, i un triomf
el deixava molt prop de la se-
gona plaça, a nou punts quan
manquen vuit partits.

Aquesta autoexigència
possiblement va condicionar
al conjunt de Javi Cid que en
el primer temps no va acabar
d’entrar en situació i que es

va veure, per moments, su-
perat per un Torreforta que
fou més directe i que va gau-
dir d’ocasions per marxar al
descans amb un avantatge
clar.

A la represa, la dinàmica
del duel va canviar. Javi Cid
va fer un canvi tàctic i el Ro-
quetenc va tenir més la pilota
i, a més, va ser més vertical.
El Torreforta va minvar. Els lo-
cals van tenir opcions per
marcar, amb trets de Julio,
Marc Alegre i Javi Asín. El To-
rreforta no va inquietar ex-
cepte en els darrers minuts
quan arran d’una indecisió

ebrenca, Cuqui Palanca es va
quedar sol davant de porte-
ria. Però va fallar. 

Acte seguit, un falta penja-
da per l’especialista local,
Marc Alegre, va rematar-la
Javi Asín amb el cap. Era l’1-
0. Faltaven tres minuts. La
victòria semblava estar prop.
La temperatura del partit va
pujar més encara, amb en-
frontaments entre jugadors.
Ja en temps afegit i després
d’una aturada eterna per
aquests enfrontaments, el vi-
sitant Jorge va xutar una falta
des d’uns trenta metres. La
pilota va passar per mig de la

tanca i va entrar a la porteria.
Empat. Un gol que va deixar
gelat l’ambient i és que el Ro-
quetenc, en dinàmica positi-
va, tenia il.lusió per deispo-
sar de més al.licient en la
recta final de la lliga.

I és que la plantilla que dis-
posa i l’estat de la categoria,
permetien poder lluitar-hi.
Però el conjunt ebrenc ha es-
tat massa irregular. No obs-
tant, amb l’evolució de les úl-
times jornades està
recuperant camí. 

La falta d’exigència per un
objectiu de més dimensió
potser normal però també
potser una de les causes d’a-
questa irregularetat.

Un gol en temps afegit no permet al
Roquetenc acostar-se al segon lloc
Amb el triomf, es situava a nou punts del segon classificat

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

El Tortosa va perdre diumen-
ge davant el líder Benavent, i
va veure frenada la seua re-
acció (0-1). Ara està a vuit
punts de la zona de descens
i, per tant, continua com-
promès per evitar el des-
cens.
L’equip de Ramon Coch va
fer una bona primera meitat,
tenint opcions per avançar-
se en el marcador. Però a la
represa no va poder reaccio-
nar una vegada el Benavent
va obtenir el 0-1. Els lleida-
tans van oferir, a partir d’a-
quell moment, molt d’ofici
per travar la confrontació i
ralentir-la. El Tortosa, massa
directe i precipitat, no va di-
posar de les idees clares i
va acabar cedint.

Ramon Coch, tècnic del
Tortosa, admetia que «a la
primera meitat vam estar
ben posats i vam controlar
bé el partit, gaudint d’un pa-
rell d’opcions clares. Però a
la represa, arran del 0-1, no
vam saber reaccionar. I, pos-
siblement, jo no vaig encer-
tar amb les modificacions
tàctiques que vaig efectuar.
Vam estar imprecisos i no
vam poder aconseguir un
empat que, no obstant, pen-
so que hagués estat el més
just». 

El Tortosa visita diumenge
el Vilafranca (17 h), amb la
baixa de Mauri, sancionat, i
amb l’objectiu de punutar
per poder aproximar-se a la

permanència. Ramon Coch
reconeixia que «hem d’inten-
tar recuperar-nos i seguir
amb la dinàmica de resultats
que portàvem fins diumen-
ge. Una victòria al camp del
Vilafranca i una altra contra
l’Olesa ens confirmarien gai-
rebé de forma definitiva la
permanència. Hem de lluitar
per aconseguir-les».

Amb un triomf, els roig-i-
blancs podrien estar més
prop de l’objectiu actual: la
salvació. Un objectiu que no
era el designat a l’inici de la
lliga però que és la realitat.
La planificació ha tornat a fa-
llar, amb fitxatges que, mal-
grat les bones referències
existents, no han respòs. 

Tot plegat, una nova de-
cepció per l’afició, ara en
l’any del centenari. El que cal
esperar és que aquesta tem-
porada pugue acabar bé en
tots els sentits. 

La crisi econòmica que as-
setja els clubs també afecta,
com és lògic, al CD Tortosa
que, com la resta, haurà de
fer mans i mànegues per po-
sar-se al dia i poder complir
amb el pressupost ambiciós
que va establir-se al seu mo-
ment.

El Tortosa no pot fer
un salt qualitatiu i

segueix compromès
El líder va frenar la seua progressió (0-1)

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

José Ramon lluita per una pilota, en una acció del partit de diumenge.

ME

La crisi econòmica també
afecta el CD Tortosa que,
com la majòria de clubs,
té dificultats per poder
tirar endavant.

La crisi

La Rapitenca, dotzena
amb 38 punts (a onze
de la zona de descens
directe), rebrà el Reus,
segon classificat.
Diumenge (12 h).

Derbi

Però el Torreforta, equip
que és segon a la
classificació, va empatar
en temps afegit, arran
d’una falta directa.

Una llàstima
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El CD la Cava va empatar
contra el Camp Clar, diu-
menge (1-1). S’enfrontaven
dos dels equips capdavan-
ters de la categoria. Els de
Morales, tot i les cir-
cumstàncies adverses en
forma de baixes, van merèi-
xer guanyar. Sobre tot a la
segona meitat, van jugar
per fer-ho, amb opcions cla-
res que no van transformar. 

Antonio Morales, tècnic
de l’equip, manifestava que
«penso que vam fer mèrits
per assolir el triomf. No va
poder ser, però em quedo
amb la bona actitud i les ga-
nes de guanyar». 

El tècnic destacava la im-
plicació i el compromís dels
jugadors: «estan demos-
trant ser uns professionals i
que, a més, estimen i sen-
ten els colors del CD la Ca-
va, amb il.lusió de fer alguna
cosa important». Morales va

explicar dilluns passat al
programa MÉS ESPORT de CA-
NAL TE que, davant els efec-
tes de la crisi, la junta va co-
municar-li a ell i a la plantilla
que cobrarien el 50 % fins el
final de temporada: «som
conscients que la directiva
està treballant al màxim per
complir amb aquest com-
promís i que està fent tot el
possible. Nosaltres hem ac-
ceptat seguir igual i, amb
partits com el del diumenge,
es demostra que l’equip
està totalment implicat i
amb ganes, amb un gran
ambient al vestidor», deia
Morales.

La Cava ha d’acabar el
partit a Ulldecona (2-2, mi-
nut 78). La Federació ha de-
signat el Divendres Sant
com a data per a recuperar-
lo. Però possiblement no hi
hagi acord entre els equips i
els minuts es disputen un al-

Morales destaca el
compromís de l’equip

PRIMERA REGIONAL. CD LA CAVA

Va merèixer més amb el Camp Clar (1-1)

tre dia.
En la jornada vinent, el CD

la Cava es desplaça al camp
del Catalònia: «un partit,
com els altres que falten,
força complicat i al camp
d’un rival directe. Sabem
que hem d’anar pas a pas i
que s’haurà de sofrir i treba-
llar molt per continuar en la
lluita». El Catalònia guanya-
va diumenge a la Sénia -gols

d’Aleix-, però va veure en els
darrers minuts com els lo-
cals empataven la confron-
tació (2-2). 

Es cinquè, a sis punts del
líder. Diumenge el partit té
doble valor per mantenir-se
amb opcions, en la part alta
de la taula i per no despen-
jar-se. Serà, sense dubte,
un dels duels estel.lars de la
jornada.

El Gandesa és líder de la
competició quan manquen
vuit jornades. Es un somni
fet realitat per a un club que
ha encertat en els planteja-
ments i que està ben enca-
minat per fer història. Diu-
menge va vèncer a l’Aldea
(1-3). L’Aldeana va estar
força bé a la primera mei-
tat, «quan vam imposar-nos
i vam tenir opcions, a més
d’un penal no xiulat. Però el
Gandesa fou més fectiu i va
marcar poc abans del des-
cans. A la represa, ells van
guanyar metres i van enca-
rrilar el partit», deia Fran-
cesc Rodriguez, president
del club aldeà.

Emilio Rincon, l’àrbitre, no
va agradar als locals que, a
més del penal no assenya-
lat, van reclemar una falta a
Joaquin en l’acció prèvia a
un dels gols visitants de la
represa. L’Aldeana, confiant

recuperar jugadors que es-
tan lesionats, visita demà un
Deltebre combatiu que llui-
ta, tot i les adversitats
econòmiques que afecten
als clubs, per la permanèn-
cia. Dissabte va sumar un
empat meritori al camp del
Reddis. 

L’Ametlla encara està viu
després de guanyar el Mont-
blanc. Té un xic d’oxigen.
Diumenge juga a Ulldecona. 

La Sénia, encara compro-
més per la part baixa però
amb marge d’errada, es
desplaça a Bítem. Els de
Camarero, amb un punt dels
darrers nou, continuen sen-
se poder enlairar-se en una
temporada en què els resul-
tats no acompanyen. En la
jornada passada, guanya-
ven a Alcanar però Alberto
va empatar al final. 

Ivan Martín ha causat bai-
xa en el club de Bítem.

El Gandesa somnia
despert a la jornada 26

PRIMERA REGIONAL

Va guanyar l’Aldeana (1-3)

Una acció del partit entre el CD la Cava i el  Camp Clar, de diumenge.
ME

Serà la darrera, abans del descans. A la Santa Creu,
en un partit estel.lar, el Catalònia rebrà la Cava.

Propera jornada
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Ramon Barbosa, tècnic del
Camarles, abans que res,
volia deixar clar que «el Be-
nifallet no té res a veure
amb el que va crear l’àrbi-
tre. El partit fou esportiu i
l’actitud i joc dels dos
equips no van merèixer la
que va tenir l’àrbitre». Ra-
mon afegia que «a nosal-
tres ens va traure vuit tar-
getes i a ells cap. Al quart
d’hora ja ens havia xiulat
unes 15 faltes en contra.
Ens va anul.lar un gol que
era i, a més, ens va xiular
dos penals inexistents.
Però el més desagradable
va ser la seua actitud xules-
ca i desafiant. Tot plegat,
feia la sensació que era
premeditat».
El Camarles ha fet un mani-
fest de protesta a la Fede-
ració expressant el seu ma-

lestar. Tot s’ha enrarit enca-
ra més quan a Camarles ha
arribat un comentari que
«l’àrbitre treballa a Ascó»,
un fet que ha obert possi-
bles sospites perquè a la lo-
calitat de la Ribera hi ha
dos equips implicats en la
lluita per l’ascens. Als setze
segons de joc, Oscar va
avançar els camarlencs.
Pau Povill va empatar men-
tre que Juanjo va establir
l’1-2 ja a la segona meitat.
Jordi, de penal, va fer el 2-

2 i Sebastià va establir el 2-
3. Però un altre penal, tam-
bé transformat per Jordi, va
significar el 3-3 definitiu ja
en els darrers minuts.

El Camarles rebrà el Flix,
un equip en plena recupera-
ció i que lluita per evitar el
descens. Posteriorment,
després del descans, afron-
tarà tres partits seguits fo-
ra de casa: Ampolla, Horta
i Jesús i Maria. 

Josep Lluís Poley, presi-
dent del Benifallet, el Piter-

man ebrenc, per la seua
part, explicava que «cadas-
cú ho veu a la seua manera
i està clar que en aquesta
categoria és difícil xiular i
que un dia li toca a un i l’al-
tre dia a un altre. A nosal-
tres a Móra, en la jornada
anterior, l’àrbitre ens va ros-
tir. D’altra banda, he de
destacar que nosaltres, so-
bre tot a la primera meitat,
vam jugar força bé i que
vam merèixer un bon resul-
tat en un partit en el que ha-
gués pogut guanyar qualse-
vol dels dos equips». El
Benifallet, que és catorzè,
acabarà avui el partit con-
tra l’Ampolla (21.30 h). El
resultat és d’empat a un gol
i resten 30 minuts. 

La situació, a la part bai-
xa de la taula també s’ha
ajustat, amb la possibilitat
de descensos ebrencs de
la Primera regional. 

Malestar a Camarles per l’actitud i
l’arbitratge de Moisés Vizcarro

El Camarles va sumar
un punt en la seua vi-
sita a Benifallet (3-3).
Però considera que
«va ser impossible
poder guanyar».

SEGONA REGIONAL

L’equip de Barbosa, que ha pujat fins el liderat, va empatar a Benifallet (3-3)

M.V.

Una acció d’un partit del Benifallet, a casa, d’aquesta temporada.
PF

L’Ampolla ha de disputar
aquesta nit, a partir de les
21.30 hores, els trenta mi-
nuts que manquen del partit
suspés al seu dia per la pluja
a Benifallet (1-1). En el cas
de poder mantenir el marca-
dor existent, els de Chimo
Paredes serien líders, empa-
tats a punts amb el Camar-
les. Si poden guanyar, ho se-
rien en solitari. Si perden,
mantindrien la segona plaça
actual, igualats a punts amb
la JE Ascó (tercer). Per tant,
serà una mitja hora t valuo-
sa. També per al Benifallet en
el seu intent d’allunyar-se de
la part de la taula que potser
compromesa davant de pos-
sibles compensacions.
L’Ampolla va guanyar diu-
menge el Vilalba (3-1). Va en-

carrilar el partit a la segona
meitat, amb el segon gol de
Jordi Bertomeu. Sam, de pe-
nal, va sentenciar. El Vilalba,
amb un penal inexistent, va
reduir distàncies en temps
afegit. L’Ampolla, que té la
baixa important de Lluís Ca-
brera, porta ja deu victòries i
quatre empats en les últimes
catorze jornades. Aquesta
setmana ha fet un fitxatge.
Diumenge visitarà l’Olímpic i,
després del descans, rebrà
el Camarles. 

L’Ampolla podria ser 
líder aquesta nit

Ha d’acabar el partit pendent a Benifallet (1-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Ampolla va guanyar diumenge el Vilalba (3-1)
ME

Els de Chimo Paredes
van guanyar diumenge
passat el Vilalba (3-1),
amb gols de J.Bertomeu
(2) i Sam, de penal

Segueix la ratxa

L’Amposta va golejar la JE
Ascó (2-6) i és cinquè, a tres
punts del líder. Va fer un par-
tit molt complet en un camp
«de gespa que ens va millor,
després d’haver pedut en els
dos darrers desplaçaments
en camps de terra», deia Ti-
bi, tècnic de l’equip ampostí.
Borrell (3), Cacau, Oscar i C.
Gallardo van marcar en una
confrontació que fou domina-
da per l’Amposta que, amb
l’1-3, va jugar amb superiori-
tat numèrica i va dominar-la
comodament.
La situació a la part alta està
oberta, amb set equips sepa-
rats de sis punts. El Pinell,
que va tornar a guanyar fora

després de cinc desplaça-
ments sense fer-ho, va obte-
nir una victòria treballada a la
Ràpita (1-2). Segons Hilario,
tècnic rapitenc, «la segona
meitat va ser un monòleg
nostre, però ells foren més
efectius». El Pinell és quart.
Per baix, la situació també
s’ajusta amb la possibilitat de
compensacions de Primera
regional. El Santa Bàrbara,
que va perdre a Els Reguers
(1-0), està compromès en
aquesta lluita. I davant d’a-
questa situació i de les bai-
xes existents, està buscant
incorporacions per ampliar la
plantilla. Diumenge rebrà el
Benifallet, encara al camp de
terra.

Amposta B i Pinell no
baixen del tren de l’ascens 

Els ampostins van golejar la JE Ascó (2-6)

REDACCIÓ

REGIONAL 

El Jesús i Maria va guanyar
el CE Ascó (3-0) i continua
disparat cap a les primeres
placesa. Es setè, però ara a
sis punts del Camarles. La
seua progressió és letal. Ja
porta quatre victòries en els
quatre partits que ha jugat
de forma consecutiva a l’Au-
be. I encara li resten dos
més: amb el Masdenverge,
diumenge (17 h) i el Vilalba.
Per tant, si acabat obtenint
el set de victòries, els roig-i-
blancs es situaran en plena
lluita per l’ascens. 

Sebas, Iku i Jesús van
marcar en vuit minuts de la
represa (50-58) per als de
l’Aube que, a més, van fallar,

després, un penal. 
David Torres, tècnic del

Jesús i Maria, deia que «la
primera meitat va ser iguala-
da, tot i que ja vam tenir
dues opcions. A la represa,
vam fer els gols i vam gaudir
d’altres ocasions». Torres va
destacar que hi havia molt
de públic al camp i que «va
ajudar en tot moment amb el
seu suport». 

4 de 4
El Jesús i Maria no perdona al seu camp

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Els de David Torres, que
encara han de jugar dos
partits més seguits al seu
camp, són setens a sis
punts del líder actual

A la pomada

No és una novetat que des
de l’Ajuntament d’Ascó s’ha-
gi plantejat que, per la tem-
porada vinent, hi hagi no-
més un únic equip en
competició regional. Sí, és
un tema ja conegut que s’ha
tornat a posar sobre la tau-
la. I que, com ha passat en
altres ocasions, crea debat
i també polèmica. A hores
d’ara hi ha comentaris i es-
peculacions diverses. Però
el més cert és que l’Ajunta-
ment vol designar una única
subvenció per la temporada
vinent, amb la idea de que
només hi hagi un equip as-
conenc en competició terri-
torial. Un d’ells, el més antic
(JE Ascó), només té un
equip, el de la Segona re-

gional. L’altre (CE Ascó), a
més del de la Segona, dis-
posa de futbol base. 

Sigui com vulgui, sembla
difícil que entre els dos
clubs pugui haver-hi entesa.
Caldrà esperar. Però el te-
ma està enrarit. I si no es
soluciona aviat podria afec-
tar les subvencions  munici-
pals que encara s’han de re-
bre enguany. I això ho
poden acusar els dos clubs
a hores d’ara.

Què passa a Ascó?
La possibilitat d’una fusió torna a plantejar-se

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Ajuntament té previst
donar una única
subvenció la temporada
vinent perquè només hi
hagi un equip amateur.

Una subvenció

Els camarlencs van
veure «premeditació»
en l’actuació de
l’àrbitre, diumenge

Sospitós?
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PRÒXIMA JORNADA 
Diumenge

J. i Maria-Masdenverge (17 h.)
Pinell-JE Ascó (17 h)

Amposta-Sant Jaume (17 h)
Perelló-Reguers (17 h) 

S. Bàrbara-Benifallet (17 h)
Camarles-Flix (17 h)

Olímpic-Ampolla (17 h)
Vilalba-Horta (17 h)

CE Ascó-Rapitenca (17 h)

RESULTATS
26 jornada Segona regional

Ampolla-Vilalba 3-1

JE Ascó-Amposta               2-6

Benifallet-Camarles 3-3

Flix-Olímpic 2-0

Horta-Masdenverge 3-2

Jesús i Maria-CE Ascó 3-0

Rapitenca-Pinell 1-2

Reguers-S. Bàrbara 1-0

S. Jaume-Perelló 0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 26 55 37 50

2. Ampolla 25 45 22 49

3. JE Ascó 26 53 37 49

4. El Pinell 26 49 37 48

5. Amposta 26 54 30 47

6. CE Ascó Escola 26 59 30 47

7. Jesús i Maria 26 58 38 44

8. Horta 26 43 33 41

9. Perelló 26 49 39 37

10. Rapitenca 26 45 47 34

11. Olímpic M. 26 40 43 32

12. Masdenverge 26 43 62 32

13. Vilalba 26 30 37 31

14. Benifallet 25 43 53 30

15. S. Bàrbara 26 28 49 25

16. Flix 26 33 55 24

17. Reguers 26 29 51 20

18. Sant Jaume 26 23 71 7

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Rem. Bítem-Roquetenc (19 h)
Diumenge

Corbera-Batea (16.30 h)
Aldeana-Ginestar (17 h)

RESULTATS 2a jornada. 

Play-off d’ascens 

Corbera-Aldea 3-0

Ginestar-Rem. Bítem 3-2

Roquetenc-Batea 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Corbera 3 7 0 9

2. Ginestar 3 6 5 6

3. Rem. Bítem 3 5 6 3

4. Aldeana 3 4 6 3

5. Batea 3 3 5 3

6. Roquetenc 3 3 6 3

RESULTATS 4a jornada. 
Copa Delegació TE. Grup 3

Miravet-Tivissa 1-3
Venus-Benissanet 2-2
Campredó, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Venus 3 9 4 7

2.Tivissa 3 8 5 7

3. Benissanet 4 9 6 5

4. Campredó 3 4 5 2

5.  Miravet 3 2 12 0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Alcanar-Fatarella (16 h)

Catalònia-Tivenys (19h)

RESULTATS 2a jornada. 

Copa Delegació TE. Grup 1

Fatarella-Catalònia 3-2

Tivenys-Alcanar 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Tivenys 2 6 3 6

2. Fatarella 2 6 6 3

3. Alcanar 2 2 3 3

4. Catalònia 2 3 5 0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Ulldecona-Arnes (17 h)
Diumenge

Bot-Godall (17 h)

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Campredó-Miravet (17 h)
Diumenge

Tivissa-Venus (16 h)
Benissanet, descansarà

RESULTATS 2a jornada. 

Copa Delegació TE. Grup 1

Arnes-Bot 4-2

Godall-Ulldecona 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1.  Arnes 2 4 3 4

2. Godall 2 2 1 4

3. Bot 2 4 5 3

4. Ulldecona 2 2 4 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Deltebre-Aldeana (17 h)
Camp Clar-Torredem. (17 h)
Hospitalet-Vilaseca (17 h)

Montblanc-Reddis (16.30 h)
Diumenge

Gandesa-Alcanar (17 h)
Rem. Bítem-la Sénia (17 h)

Catalònia-la Cava (16 h)
Oleàstrum-Canonja (17 h)
Ulldecona-Ametlla (17 h)

RESULTATS

26 jornada, Primera regional

Aldeana-Gandesa 1-3

Alcanar-Rem Bítem 1-1

la Sénia-Catalònia 2-2

la Cava-Camp Clar 1-1

Torredemb.-Hospitalet 2-3

Vilaseca-Oleàstrum 3-2

Canonja-Ulldecona 2-2

Ametlla-Montblanc 1-0

Reddis-Deltebre 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gandesa 26 49 26 51

2. Camp Clar 26 51 31 50

3. la Cava 25 46 33 49

4. Torredemb. 26 38 35 48

5. Catalònia 26 56 30 45

6. Reddis 26 41 33 42

7. Alcanar 26 34 27 38

8. Vilaseca 26 38 29 37

9. Ulldecona 25 35 40 34

10. Rem-Bítem 26 46 36 33

11. Aldeana 26 33 39 33

12. Canonja 26 34 36 32

13. la Sénia 26 35 39 31

15. Hospitalet 26 43 45 30

15. Deltebre 26 36 50 24

16. Oleàstrum 26 28 43 24

17. Ametlla 26 23 63 21

18. Montblanc 26 19 48 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Viladecans-Alcarràs

Almacelles-Roquetenc (diu 17h)

Torreforta-Cambrils

Vista Alegre-Sants

SJ Despí-Horta

Sitges-Iberiana

Catllar-Canyelles

Barceloneta-Guissona

St. Ildefons-Santfeliuenc

RESULTATS

26 jornada, Regional preferent

Alcarràs-Almacelles 3-1

Roquetenc-Torreforta 1-1

Cambrils-Vista Alegre 1-0

Sants-SJ Despí sus

Horta-Sitges 1-2

Iberiana-Catllar 2-1

Canyelles-Barceloneta 2-1

Guissona-St. Ildefons 2-0

Santfeliuenc-Viladecans 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 26 61 33 55

2. Torreforta 26 56 30 52

3. Sants 25 44 30 49

4. Santfeliuenc 26 45 24 48

5. Roquetenc 26 37 22 40

6. Vista Alegre 26 26 21 40

7. Catllar 26 33 36 39

8. Cambrils 26 35 29 38

9. Alcarràs 26 37 29 37

10. Viladecans 26 36 34 36

11. Sitges 26 36 38 33

12. Canyelles 26 41 44 33

13. St. Ildefons 26 31 44 30

14. Horta 26 37 40 29

15. Barceloneta 26 24 45 23

16. SJ Despí 25 23 51 23

17. Almacelles 26 33 64 18

18. Guissona 26 20 41 17

Regional preferent

Una acció del partit entre el Roquetenc i el Torreforta, de dissabte.
ME

Els
resultats

de la
jornada

Una victòria del
Roquetenc l’hagués
deixat a nou punts del
segon. Però el Torreforta
va empatar al minut 94.

Cinquena plaça
PRÒXIMA JORNADA
L’Hospitalet-Palamòs
Miapuesta-Amposta

Vilanova-Blanes
Banyoles-Cassà

Europa-Pobla Mafumet
Balaguer-Premià

Prat-Mataró
Cornellà-Espanyol B

Rapitenca-Reus
Manlleu-Santboià

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 31 20 8 3 75 23 68
2. Reus 31 17 10 4 56 27 61
3. l’Hospitalet 31 16 11 4 45 22 59
4. Premià 31 16 7 8 59 42 55
5. Manlleu 31 16 6 9 53 35 54
6. Santboià 31 15 9 7 48 33 54
7. Vilanova 31 11 12 8 46 38 45
8. Prat 31 13 6 12 39 39 45
9. Pobla Mafumet 31 11 10 10 44 49 43
10. Amposta 31 11 9 11 53 50 42
11. Europa 31 10 8 13 37 42 38
12. Rapitenca 31 10 8 13 35 39 38
13. Cassà 31 8 13 10 41 45 37
14. Blanes 31 9 10 12 48 61 37
15. Mataró 31 8 11 12 37 49 35
16. Cornellà 31 8 9 14 35 55 33
17. Balaguer 31 7 8 16 38 48 29
18. Miapuesta 31 6 9 16 38 64 27
19. Palamòs 31 6 8 17 36 57 26
20. Banyoles 31 2 8 21 19 64 14

Tercera divisió RESULTATS
31a jornada, Tercera divisió
Santboià-Palamòs 2-1
Amposta-l’Hospitalet 0-2
Blanes-Miapuesta 2-2
Cassà-Vilanova 0-0
Pobla Mafumet-Banyoles 2-1
Premià-Europa 1-1
Mataró-Balaguer 0-0
Espanyol B-Prat 3-0
Reus-Cornellà 0-0
Manlleu-Rapitenca 0-1

PRÒXIMA JORNADA
Muntanyesa-Vilassar

Peralada-Masnou
Tàrrega-Castelldefels

Igualada-Martorell
Manresa-Poble Sec
Olesa-S. Cristobal
Vilafranca-Tortosa

Benavent-Morell
Guíxols-Marianao

Llagostera-Montcada

RESULTATS
31 jornada, Primera catalana

Vilassar-Peralada 1-2

Masnou-Tàrrega 3-2

Castelldefels-Igualada 1-1

Martorell-Manresa 2-1

Poble Sec-Olesa 2-0

S. Cristobal-Vilafranca 0-0

Tortosa-Benavent 0-1

Morell-Guíxols 1-1

Marianao-Llagostera 0-0

Montcada-Muntanyesa 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 30 57 28 59

2. Castelldefels 30 44 27 57

3. Llagostera 30 48 28 55

4. Marianao 30 48 31 52

5. Masnou 30 47 34 50

6. Olesa 30 45 36 49

7. Tàrrega 30 44 37 46

8. Montcada 30 39 37 42

9. Peralada 30 43 42 41

10. Vilafranca 30 36 35 40

11. Muntanyesa 30 44 50 40

12. Vilassar 30 33 39 39

13. S. Cristobal 30 33 44 38

14. Guíxols 30 30 34 37

15. Tortosa 30 37 38 35

16. Poble Sec 30 33 45 34

17. Igualada 30 41 54 34

18. Manresa 30 32 57 27

19. Morell 30 30 48 26

20. Martorell 30 27 47 23

Primera catalana
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El CH Amposta (campió
del grup B, amb 39 punts),
jugarà la fase amb el Pro-
mociones Paraiso de Cas-
tro Urdiales, San Sebas-
tian de los Reyes i el Salud
de Tenerife, els dies
18,19 i 20 d’abril. En la
primera jornada, les am-
postines que, com a cam-
piones, comencen la lli-
gueta amb dos punts,
s’enfrontaran al Salud Te-
nerife. En la segona, al

San Sebastian de los Re-
yes i en la tercera, al Pro-
mociones Paraiso.

Si l’equip ampostí acon-
segueix passar a la fase fi-
nal (hauria de quedar en
una de les dues primeres
places en aquesta fase),
tornaria a demanar ser
seu, en aquest cas, de la
fase final, 2 i 3 de maig.

L’altra seu de la primera
fase d’ascens, és Múrcia.
A més de l’equip local, hi
són el Valencia Villegas, el
Marina Park de Santander
i el Mecalia At. de la Guàr-
dia. 

Per últim, dir que el CH
Amposta va guanyar en la
darrera jornada de la fase
regular el Molins de Rei
(34-29.

Amposta serà una seu
de la primera 
fase d’ascens 

El CH Amposta, com
a campió, afrontarà
la primera fase d’as-
cens a Divisió d’honor
amb l’avantatge de
jugar a casa, davant
de la seua afició.

HANDBOL

Els partits es jugaran els dies 
17, 18 i 19 d’abril, al pavelló ampostí

REDACCIÓ

Dissabte passat, es va
celebrar una nova edició
de la Festa de l’Esport
Aldeà.  La patinadora Júlia
Ventura, amb resultats
extraordinaris a nivell
estatal i que participarà
en un mundial, fou la
guanyadora mentre que el
C. Patí l’Aldea fou l’entitat
més destacada pel seu
treball i èxits. 
Un dels moments més
emotius va ser quan es va
recordar a Arcadio
Gilabert per la seua vincu-

lació al futbol aldeà. José
López i Miquel Garcia, per
la seua part, van rebre un
reconeixement pel foment
del futbol. 
Dani Andreu, Alcalde de
l’Aldea, va agrair el suport
de les institucions per
poder tenir les
instal.lacions que té la
localitat i també va subrat-
llar la feina de les entitat i
la dels propis esportistes.
L’Esport Aldeà disposa
d’una bona salut. A l’acte
es va poder comprovar.

L’Esport Aldeà viu 
la seua Festa

ACTUALITAT FUTBOL SALA

La Setmana Santa propiciarà
bon futbol base a les Terres
de l’Ebre amb el Torneig In-
ternacional i també a la Cos-
ta Brava on es disputarà, un
any més, el més que consoli-
dat Mundialet MIC, torneig de
prestigi mundial del que n’és
el Director el tècnic de Bí-

tem, Juanjo Rovira. Enguany
hi participen el Tortosa juvenil
i una selecció de les Terres
de l’Ebre, també en aquesta
categoria. El Tortosa, en la
primera fase, s’enfrontarà al
Porto, al Vidrerença i al Ca-
longe. La selecció jugarà
amb la selecció Nacional de
Méxic, el Platja d’Aro i el Pa-

lamòs. El Torneig Terres de
l’Ebre tindrà el punt de parti-
da el divendres vinent, amb
els primers partits i l’acte d’i-
nauguració en el que hi haurà
desfilada dels equips partici-
pants per carrers de la capi-
tal del Baix Ebre. Posterior-
ment, a les seus establertes
(Tortosa, Deltebre i la Ràpita)
es jugaran els partits en les
diferents categories. I el diu-
menge, dia 12, es celebra-
ran les finals. Les de consola-
ció a Tortosa i les que
decidiran els campions, a l’A-
metlla. 

Tot a punt per al torneig
Terres de l’Ebre
El Mundialet MIC, també en marxa

REDACCIÓ

LA SETMANA VINENT

Els tres partits de la lligueta d’ascens van decidir-se  en els
darrers minuts. El Corbera, líder en solitari, va guanyar el fi-
lial de l’Aldeana per 3-0. Però el resultat final no reflecteix
el que va ser el duel i és que els aldeans, amb l’1-0, van te-
nir opcions per poder empatar. El Corbera va sentenciar a
darrera hora amb dos gols. Diumenge, els corberans reben
un Batea necessitat. Els de Gaspar guanyaven a Roquetes
per 0-1 i tenien el partit controlat. Però en els darrers mi-
nuts, els de Pepe Curto van capgirar el marcador. El Remo-
lins-Bítem, a  la represa, va remuntar un 2-0 i va empatar.
No obstant, en temps afegit, arran d’una falta, el Ginestar
va aconseguir el 3-2 i va sumar la segona victòria.  

El Corbera és el líder en solitari de 
la lligueta d’ascens a la Segona regional

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

L’Alcalde de l’Aldea, Dani Andreu, dissabte a la Festa.
ME

El Tortosa Ebre va perdre al
camp del tercer classificat
(2-1), l’Espanyol B. Va ser
un partit molt anivellat en el
primer temps. Però les lo-
cals van poder-se avançar
en el marcador en aquest
període, arran d’una indeci-
sió visitant. A la represa,
l’Espanyol va fer el 2-0 i, tot
i que Alba va fallar un pe-
nal, ella mateixa va reduir
distàncies amb el 2-1 final.

Tortosa Ebre cau al
camp de l’Espanyol

REDACCIÓ

FEMENI

RESULTATS

19 jornada, Segona divisió
Ravaleta At.-Marsanparq. 0-5

Lobo Rubio-Trigo 6-4

LP-Café Civit 7-2

Nou Jardí-Infofinances 10-2

Ged’s-Chill Out 1-3

PM 7B F. Vidal-Roquetes 12-6

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Lobo Rubio 19 90 56 30

2. Marsanparquet 19 117 58 28

3. Ged’s 19 75 55 26

4. Ravaleta At 19 94 55 25

5.  LP 19 116 93 25

6.  Chill Out 19 89 74 25

7. Noujardí 19 113 108 17

8. Café Civit 19 85 90 16

9. Trigo 19 88 98 16

10. 7B F. Vidal 19 86 89 14

11. Infofinances 18 34 98 3

12.  CFS Roquetes 19 57 168 2 

RESULTATS

19 jornada, Primera divisió
Toscà G. Amics 3-2

Gaton-Balsegur 4-6

Garrós Balagué-Montesó 4-4

Cons. Franco-L. Gas 2-6

Res. El Parc-Dream Team 4-4

Matamoros-E. Queralt 6-6

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Matamoros 19 108 48 34

2. Est. Queralt 19 82 64 24

3.  AE Montesó 18 86 65 23

4. R. El Parc 19 76 61 22

5. Toscà 19 57 69 22

6.  Dream Team 18 87 72 19

7. Balsegur 18 71 70 19

8. Gatón-Losada 18 84 72 18

9. I. Garrós-C. Balagué 17 76 70 18

10. Leonardo Gas 19 78 96 15

11. Grup Amics 19 48 89 6

12. C. Franco 19 44 123 2

PRÒXIMA JORNADAPRÒXIMA JORNADA

Construccions Matamoros és el

campió de la Lliga de la Primera

divisió.
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En un cas més re-
cent i no tan medià-
tic, ha sigut la mort
d´una dona de 82
anys ajudada pel
seu metge a Mòra
d'Ebre. Aquesta set-
mana hem conegut
la sentència que dic-
tamina que el doctor
ha de passar un any
en la presó. Com a
defensa va promul-
gar que ho havia fet
perquè la dona li va
demanar i estava pa-
tint molt per la seva
malatia.

Abans d´endinsar-

nos en el tema hem
de definir exctament
qué significa EUTA-
NASIA.  Té var ies
acepcions: 1. deixar
morir a les perso-
nes; 2. induir a la
mort a les persones
que pateixen; 3 do-
nar atenció als mori-
bunds i acabar amb
la vida dels que no
la desitgen. En totes
les defincions hi ha
un denominador co-
mú que és la mort.
Actualment l'eutana-
sia és l'acte de do-
nar la mort a algú

que ho desitja.
Molta gent podria

pensar que és el ma-
teix que el suicidi.
Doncs sí, el que suc-
ceix és que en lloc
de fer-ho un mateix
li fa un altre, que en
un cas idoni, ho hau-
ria de fer un metge.

I perquè és tan es-
candalós donar-li la
mort a algú que ho
està passant molt
malament i tard o
d´hora morirà? 

És que a par t
d´avançar-li la mort
a algú, hi ha un altre
tipus d´eutanasia
que és la passiva.
En aquesta se li dei-
xa de subministrar
la assitència ne-
cessària al pacient,
amb el que aquest
pateix  més i arriba
a la mort igual.

Igua lment  en

aquestos casos hi
hagut molta polèmi-
ca. Per exemple un
noi que va patir un
accident i es va que-
dar en estat vegeta-

tiu per molts mesos.
Els seus pares van
decidir retira-li la
respiració assistida
per què l´únic que
feien era allargar

l´agonia. El Tribunal
Suprem de New Jer-
sey els hi va negar.
Després d´anys de
lluita ho van aconse-
guir.

“Vull morir”

Aquesta és la frase que va repetir en el
seu dia Ramon Sampedro  fins a la sacie-
tat. Finalment sense el consentiment le-
gal  va aconseguir el seu desig: morir. 

ARANTXA AMORES

La dona de la fotogra-
f i a  és  Chanta l  Séb i re ,
una dona f rancesa que
pat ia  un  tumor  incura -
b le  que l i  va  de formar
la cara i  que a més so-
f r ia  uns  ter r ib les  do -
lors. Va demanar morir
i  la seua pet ic ió no fou
concedida. Al  cap d´uns
mesos la  van  t robar
morta.

El que no és compren-
sible de les l le is és que
ara es deix i  que una ne-
na  de 14 anys  avor t i

sense e l  consent iment
de ls  seus  pares  i  que
una persona adu l ta  i
ps ico lògicament en es -
tat òpt im, no pugui de-
cidir sobre la seva prò-
p ia  v ida  o  mor t .  Es
de ixa  avor tar  a  nenes
que estan  de c inc  me -
sos de gestac ió ,  quan
està  demost ra t  que e l
nen/a ja està totalment
format, sense que no hi
hag i  cap conseqüèn -
c ia , .  Però  paradòxa l -
ment una persona adul -

ta  en  p lenes facu l ta ts
no pot  dec id i r  mor i r
dignament.

Ev identment  s ´ha  de
respectar  i  admi rar  la
persona que dec ide ix
l lu i tar f ins al  f inal ,  però
igua lment  s ´ha  de res -
pectar aquel la que deci -
deix que el seu moment
ja  ha  ar r iba t ,  i  no  per
això és menys persona i
té  menys va lors .  S im-
p lement  l l u i ta  per  una
mort digna i  sense pat i -
ments.

Eutanàsia no concedida,
però si aconseguidaARANTXA AMORES

CEDIDA

CEDIDA

www.mesebre.cat
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mones de pasquawww.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.

Els ous, ja siguin de xocolata o no, són indispensables
PASTISSOS

Aquest especial arrenca de
la setmana passada, i si en
aquell moment parlàvem de
que la xocolata, guanyava
terreny en l'actualitat en el
moment de fer les mones
de pasqua. A l'article d'avui,
fem referència a la clàssica
mona de pasqua amb els
seus clàssics ous.
Tradicionalment, la mona
és una coca o pastís de
diferents formes, però
generalment rodó, guarnit
d'un o més ous durs, amb
la closca i encallats dins la
pasta de farina. En algunes
poblacions, la mona té
forma d'objecte o d'animal i

en d'altres és un ninot amb
un ou a la boca o a la
panxa. D'aquest model de
mona amb ous durs se'n té
constància, almenys, des
del segle XV. Però la tradi-
ció de la mona ha experi-
mentat tres transforma-
cions importants: en primer
lloc, ha deixat de ser un
pastís que es fa a casa per
esdevenir un producte de
consum que es compra a
les pastisseries; en segon
terme, la mona ha incorpo-
rat un ingredient nou: la
xocolata; i finalment, la
mona es guarneix amb per-
sonatges de l'univers infan-

til. La mona s'ha anat con-
vertint, amb el temps, en
un gran pastís o tortada
de pa de pessic, mantega
i xocolata, adornat amb
plomes, fruita confitada, i
ous i figures de xocolata
que es compra a les pas-
tisseries i fleques. La
irrupció de la xocolata a
les mones és força recent
i sembla que s'originà a
Barcelona al segle XVI amb
l'arribada del cacau
d'Amèrica. L'èxit de la subs-
titució dels ous durs pels
de xocolata feu que aquest
costum s'estengués ràpida-
ment a les comarques.  

La simbologia més impor-
tant de la mona de Pasqua
és la que suggereix la
presència d'ous, de veritat
o de xocolata. L'ou és el
símbol còsmic de la fecun-
dació i la creació en quasi
totes les cultures, l'engen-
drador de la vida.

Mona de Pasqua.

La irrupció de la
xocolata a la mona,
s’origina amb
l’arribada del cacao
d’Amèrica.

Tradició



DIVENDRES 3
DE ABRIL
DE 200920

tortosadiarimés
ebre

www.mesebre.cat
opinió

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 SETMANARI mméésseebbrree

Amb la literatura com a referent  i per tercer any
consecutiu el poble de Jesús aplegarà a desenes
d'escriptors dels països catalans en el marc de la
III Fira Literària Joan Cid i Mulet, que tindrà lloc del
16 al 19 d'abril.
Aquest any, la inauguració oficial de la fira anirà a
càrrec de l'honorable escriptor Manel Pérez
Bonfill, a qui també se li dedicaran diversos actes

al llarg d'aquestes jornades. 
Destacat per la seva tasca com a
escriptor, Catedràtic de literatura i

tota una vida
dedicat a la
docència; Pérez
Bonfill, estimat
aquí i més enllà
de les fronteres
de l'Ebre, ence-
tarà la Fira el
conseqüent dis-

sabte a les 17.30h. 

La Fira té present a joves i adults,
doncs a més de diferents cicles de conferències,
recitals, xerrades i presentacions de llibres, els
més petits podran assaborir la literatura amb els
innumerables actes programats, entre els que des-
taquen conta-contes, teatre de titelles o lectures
escenificades.
Així, destaca la presència d'Irene López. 
Una nena de 12 anys que ha escrit un llibre de con-
tes inspirada en les joguines que té dins d'un baül. 

Per tercer any consecutiu, el
poble de Jesús aplegarà a
desenes d’escriptors dels
països catalans a la Fira
Literària Joan Cid Mulet.

MAITE MESTRE

Jesús aposta per la literatura

Aquest pla és teòricament un acord a nivell europeu per a construir un espai universitari d'educació comú, però en qui-
nes condicions? Sobre el paper se pretén que els títols universitaris siguin reconeguts fàcilment entre països europeus
diferents. Però a la pràctica ni tan sols aquesta convergència, que podria ser positiva, serà coherent. Per exemple, a
l'estat espanyol les autoritats competents han decidit aplicar el pla amb una estructura de quatre cursos de grau i un
de master, en canvi, a França, els qui estan disposats a aplicar el pla (perquè hi ha universitats per tota Europa que s'hi
neguen com la mateixa Universitat de Bolonya…) ho faran amb una estructura de tres cursos de grau i dos de master…
això vol dir que per a fer el grau aquí i el master a França caldran sis anys, en canvi, per a fer el grau a França i el mas-
ter aquí en caldrien quatre però no serà així ja que tot i tindre el grau acabat a França en arribar aquí t'exigiran cursar

un any de grau per a poder cursar el master, és a dir, en total cinc anys… 

El Pla Bolonya respon a la visió dels estadistes neoliberalistes que ens governen i malauradament miren a la
universitat com si fos una extensió de l'empresa privada els
resultats de la qual només s'han de mesurar en termes de
productivitat, en termes econòmics… I Espanya és un dels
països europeus que menys inverteix en educació pública i
pretén seguir fent retallades i fer pagar més als estudiants
per les matrícules, que l'empresa privada decideixi que s'ha
d'investigar a la universitat pública (certa privatització de la
universitat pagada per tots), gairebé eliminar les assignatures
optatives (amb la qual cosa la llibertat de coneixement se

veurà més agredida del que ja ho està), pretenen establir l'obligatorietat de l'avaluació continuada (cosa que
farà que els qui compaginem treball i estudis tinguem molt més difícil tirar-ho tot endavant), etc.

Als que mouen els fils del sistema que ens ha portat a la crisi actual no els agraden les carreres socials i d'humanitats
perquè treballen l'esperit crític, històric, el plantejament de noves relacions de producció, entre moltes altres coses...
Per això el Pla Bolonya debilita aquests ensenyaments que des del meu punt de vista són el millor actiu que pot tindre
una societat perquè faciliten la possibilitat de canviar el sistema. Quins siguin els canvis que es produeixin depèn de
nosaltres i ens cal anar amb compte perquè després de les grans crisis econòmiques històricament han crescut els
règims militars, els feixismes… La llibertat no és gratis, i si no canviem de mans el control dels actius bàsics de la socie-
tat (universitats, producció i consum d'aliments, gestió dels recursos naturals com l'aigua, producció d'energia, etc.) el
capitalisme ens canviarà a nosaltres. Si no paguen la crisi els rics (veient com deixem de participar en el seu sistema),
la continuarem pagant els pobres i la pagarem molt cara.

JOSEP JUAN SEGARRA

Què significa el pla Bolonya?

Sobre el paper, pretén que els títols
universitaris siguin reconeguts fàcilment
entre països europeus diferents. Però a la
pràctica, ni aquesta convergència serà
coherent.
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Milfulls d'albergínia amb saltejat de verdures i crema de soia, una original 
forma de menjar verdura de la manera més divertida

Ingredients per a quatre
persones, dues albergí-
nies mitjanes, un manoll
d'alls tendres, un parell
de cebetes fresques, un
carbassó, dos dents d'all,
unes rametes de julivert,
quatre cullerades d'oli
d'oliva i sal. Per a la cre-
ma necessitarem una ce-
ba, dos porros, dues pa-
tates, dos decilitres de
nata líquida per a cuinar,
dues cullerades d'oli d'oli-
va i quatre cullerades de
salsa de soia. Per co-
mençar a elaborar el nos-
tre plat, tallarem les alber-
gínies en rodanxes
mitjanes, les untarem d'o-
li d'oliva, les salarem i hi
afegirem all picat. Ho in-
troduim al forn a 200 ºC
durant 20 minuts i mentre
les albergínies estan al
forn, m un saltejat de ver-
dures. Per preparar el sal-
tejat, trossegem les cebe-
tes fresques, el carbassó
i els ajetes tendres, en

una paella amb un bon
raig d'oli d'oliva salteja-
rem fins que les verdures
estiguin toves i posarem
a punt de sal. Un cop fet
el saltejat, treurem les al-
bergínies del forn i ens
disposarem a muntar el
plat. Muntem una capa
d'albergínia, una capa de
saltejat i   acompanyarem
amb una capa crema de
soia. La crema de soia l'e-
laborem com si fos un
purè, coent la ceba, el po-
rro i les patates tot això
pelat i trossejat cobert

amb aigua. Una vegada
cuit, afegirem la nata liqui-
da, la salsa de soia, l'oli
d'oliva i triturarem tot el
conjunt fins a formar una
crema fina. Ara només
ens queta acabar de mun-
tar el plat, servir-lo i men-
jar-lo. L'albergínia ,amb
un 92% d'aigua  ens apor-
ta ferro, calci i vitamines
B i C , però, com totes les
solanàcies, s'ha de con-
sumir cuita ja que crua
presenta grans quantitats
de solanina, una substàn-
cia que resulta tòxica
però que es degrada du-
rant el procés de cocció.
L'albergínia, no convé
conservar-la  crua massa
temps, ja que la seva
carn és molt fràgil i es fa
malbé ràpidament, sobre
tot si la guardem al frigo-
rífic. Recordem als nos-
tres lectors que si volen
ser els guanyadors d'un
sopar per a dues perso-
nes a un dels nostres res-
taurants col.laboradors,
només cal que ens enviïn
un missatge de text amb
la clau següent: TE CUINA
al número 5516. Contra
més missatges envieu,
més possibilitats tindreu
de guanyar. Finalment,
com diu el nostre estimat
Amado, ara toca: arre-
mangar-vos i començar a
cuinar. 
Bon profit amics!

“Primentons i Tomates”, avui: milfulls d'albergínia

Qui va dir que menjar
verdura és avorrit? Avui
us presentem una re-
cepta de baixa dificul-
tat i original elabora-
ció, a base de les
verdures més comunes
que cada dia trobem al
mercat. 

REDACCIO

Albergínies de l’horta.
ME

El plat de la setmana: milfulls d’albergínia amb verdures saltejades.
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

No és moment d’estar despistat. Tracta de
comunicar·li a la teva parella de forma clara
i concreta els teus veritables sentiments.

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d’amor hauràs d’enfrontar-te a
problemes amb la teva parella que vénen de
temps. Respecte a la teva salut, has de fer
exercici.

Bessons
20/5 al 21/6

Amb Júpiter, Venus i el Sol per la teva casa
set la teva vida social és més activa i intere-
sant. Indica un periode de noves i intere-
sants relacions.

Cranc
22/6 al 21/7

Algú et proporcionarà informació de primera
mà que et serà de gran ajuda per solucionar
els teus problemes sentimentals.

Lleó
22/7 al 22/8

El transit de Júpiter, el Sol i Venus per la teva
casa cinc indica que viuràs un periode llarg
excel·lent per a millorar les teves relacions
sentimentals.

Verge
23/8 al 21/9

Perquè tot funcioni bé en l’amor has de coor-
dinar les teves pròpies necessitats amb les de
la teva parella. Ara pots tenir més oportunitats
per a camviar la qualitat de la teva vida.

Balança
22/9 al 22/10

Amb Júpiter, Venus i el Sol transitant lper la
teva casa tres has de deixar fluir la teva cre-
ativitat i aprofitar aquest perióde per a mos-
trar el teu costat més jovial.

Escorpí
22/10 al 21/11

La situació actual et fa descobrir  coses de la
teva vid amorosa de les quals abans no t’adona-
ves. Has de vèncer alguna que altra barrera
peraconseguir el cos que desitges.

Sagitari
21/11 al 21/12

Venus, Júpiter i el Sol transitant pel teu si signe
t aconsella que no et reprimeixisen assumptes
d’amor i que deixis parlar el teu cor sense cap
tipus de limit.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d’amor estaràs molt emotiu.
Pots viure moments encantadors i de molta
intimitat amb la teva parella. as de reflexionar
amb calma abans de prendre cap decisió.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d’amor has d’actur amb
diplomàcia per ser capaç de sortejar tots els
obstacles. Intenta mimar el teu cos, a la llar-
ga sortiràs guanyant.

Peixos
19/2 al 20/3

En l’amor viuràs moments una mica acelerats
però molt significatius. Respecte a la teva
salut, pren consciència de les teves necessi-
tats, sigues pràctic i cerca solucions.

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

15° 7°plujaNúvol
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Estat del cel:  
de matinada augmentarà la nuvolositat arreu i fins al vespre que-
darà entre mig i molt ennuvolat, sobretot al vessant nord del
Pirineu al matí. A més, al centre de la jornada creixeran nuvola-
des a punts de muntanya sobretot de l'interior del país que
durant la tarda es desplaçaran a altres indrets del territori.
Precipitacions:  
de matinada no es descarta alguna precipitació al terç nord i est.
A partir de migdia s'esperen ruixats i xàfecs que començaran per
punts de muntanya de l'interior, preferentment del Prepirineu, de
la Depressió Central i del Prelitoral, i que durant la tarda es des-
plaçaran cap a altres indrets. Seran d'intensitat entre al matí i
entre feble i moderada a la tarda, localment acompanyades de
tempesta i no es descarta que també de calamarsa. Acumularan
quantitats entre minses i poc abundants. Cota de neu: pujarà dels
1600 metres i als 1800 metres.
Temperatures:  
mínimes en lleu descens; rondaran entre -1 i 4 graus al Pirineu,
entre 1 i 6 graus al Prepirineu, a la Depressió Central i al
Prelitoral, i entre 4 i 9 graus al litoral. Pel que fa a les màximes
pujaran lleugerament i arribaran a valors de 10 a 15 graus al
Pirineu i de 12 a 17 graus a la resta de Catalunya, puntualment
més altes al sud.
Visibilitat:  
regular i localment dolenta de matinada amb boires i boirines. La
resta del dia quedarà entre bona i regular. 
Vent:  
vent de component nord a l'Empordà entre fluix i moderat, més
reforçat al matí. A la resta del país el vent serà fluix amb cops
moderats tot el dia; bufarà de component nord i oest de matina-
da, de sud durant el dia i quedarà de direcció variable a la nit,
tret del litoral central on a darrera hora girarà a component nord. 
Estat del mar:
• Costa Brava:
vent de component nord entre fluix i moderat, de tramuntana al
nord del cap de Begur i de gregal a la resta. A la nit afluixarà.
Marejol.
• Costa Central:
vent fluix de component oest de matinada. Durant el dia bufarà
fluix amb cops moderats de component sud al sud del delta del
Llobregat i de direcció variable a la resta. A la nit quedarà fluix
de component nord.
Mar d'arrissada a marejol  
• Costa Daurada:
bufarà vent fluix amb cops moderats al llarg del dia. Serà de com-
ponent oest de matinada, de component sud durant el dia i de
direcció variable a la nit.
Mar d'arrissada a marejol.

El temps. Previsió

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc          Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Aytés Meneses, Agustí Cala Joanet, nº6 (L’Ametlla de Mar) 977493493

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

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

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

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

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

Aguilo Ruiz, Neus          Barcelona, 65 (Masdenverge)  977718702

(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/.
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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

Es traspassa bar-cafe-
teria a Amposta molt
bona situacio i en
plena activitat econo-
mica. Causa per canvi
de residència i per
tant no poder aten-
dre. Interesats trucar:
639512494

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

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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Com us deia, em poso en
contacte amb el detectiu pri-
vat, J.P. (per privacitat i
degut a la seva feina no vol
que es doni a conèixer el
seu nom) i concretem una
entrevista al seu despatx.
Un cop allí descobreixo que
la realitat supera la ficció: lli-
bres a dojo, papers i foto-
grafies per tot arreu.
Més Ebre: Com vas decidir
dedicar-te a una professió
tan pròpia de la ficció?
J.P.: Aquesta professió és
molt real. De fet és tan real,
que et prepares a l'aula de la
facultat, com per a qualse-
vol carrera. Jo vaig fer crimi-
nologia (diplomatura) i a pos-
teriori vaig treure'm la llicèn-
cia, que també l'expedeix un
ens tan real com és el

Ministeri d'Interior.
Més Ebre: Un cop aclarides
les vies per les que et vas
fer detectiu, parla'm una
mica de que té aquesta pro-
fessió? T'enganxa?
J.P.: Tu ho has dit, tot i que
la via per convertir-se en
detectiu és molt comuna,
facultat, exàmens..., la reali-
tat esdevé màgica. Per a mí
i aquí si que ens semblem
als de les pel·lis, jo de fet ja

no en miro perquè de vega-
des és avorrit identificar-me
després d’igual de no haver
passat per casa en 48
hores, fent el seguiment d'al-
guna persona.
M.E.: Què és el més sorpre-
nent que t'has trobat fins
ara?
J.P.: El cas d'un client, a
més recent, que em va
demanar una feina, que per
cert li va costar diners, per-

què no va ser fàcil compro-
var-ho, i un cop vaig tindre la
resposta em va pagar i em
va demanar que destruís tot
el material, perquè no esta-
va preparat per saber la veri-
tat.
M.E.: Estem parlant d'una
infidelitat?
J.P.: No sé si contestar...
Bé, perquè no, total no saps
de qui parlo: sí!
M.E.: Quin tipus de casos

portes?
J.P.: De tot tipus, des d’infi-
delitats, fins a controlar que
fan els fills, passant per
col·laboracions amb dife-
rents companyies dedica-
des a diferents sectors, fins
a cossos de seguretat. Tot,
ho toco tot!
M.E.: Pots confessar-me
que és el pitjor que has des-
cobert al llarg de la teva
carrera? 
J.P.: No, no crec que esti-
guis preparada (somriu).
M.E.: Trobo que hi ha cert
misteri al voltant del que fas,
és així? O sóc jo que no estic
acostumada?
J.P.: (torna a riure). No, però
veig que et posa nerviosa -
ho està aconseguint i el fort
és que ho sap-. A veure la
meva feina primordialment
consisteix en no ser vist,
veure el que el client sospita
i demostrar-li que és cert o
no el que creia. Sobre la
teva pregunta del que he
vist, porto 20 anys en la pro-
fessió fa poc, tot i que quan
vaig sortir de la facultat vaig
tindre un bon mestre. Però

en aquests anys només puc
dir-te que quan es sospita
alguna cosa, l'experiència
m'ha demostrat que no t'e-
quivoques.
M.E.: Portes molts de
casos en aquests moments?
J.P.: No em puc queixar, a
mi la crisi no m'ha afectat de
moment.
M.E.: Més bé al contrari, no
és així? Perquè degut a
aquesta situació les estafes
han anat en augment.
J.P.: Les estafes estan sem-
pre, amb crisi o sense ella,
però aquest fet a mi no m'a-
fecta perquè de la meva
feina n'hi ha sempre.
M.E.: Quan estic a punt de
fer-li una altra pregunta
intentant que em confessi el
cas del segle, truquen al
telèfon de l'oficina. 
Realment és un gran profes-
sional, perquè penja i molt
amablement em diu que ara
vindrà un client i que jo no el
puc veure, així que agafo la
meva bossa, m'acomiado
d'ell i baixo les escales pen-
sant que ja tinc una nova
història que explicar.

Detectiu privat, una professió real
J.P., 42 ANYS, DETECTIU PRIVAT: “NO EM VEURÀS MAI”

Aquesta setmana, no
sé com ha anat, però
he acabat parlant amb
un detectiu privat. Al
qui li he d’agraïr que
em dediques una esto-
na de la seva misterio-
sa vida per tal de des-
cobrir-me coses de la
seva professió, que en-
cara la fan més interes-
sant i a hores d’ara,
puc dir, també, que
molt humana.

“La realitat esdevé màgica i aquí si que ens semblem als de les pel·lícules”

DIANA MAR

Sherlock Holmes, un dels detectius privats (ficticis) més coneguts.
Cedida

Des de l’antiguitat l’home ha tingut la necessitat
de saber el com i el perquè de les coses.

Història:

El primer detectiu de la Història és creu que
és l’escocés Allan Pinkerton, nascut a
Glascow l’agost de 1809.

Curiositat:


