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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L’Alcalde de Deltebre fa fora

els dos regidors del PSC per

manca de ‘cultura de

Govern’.

P6

L’Ajuntament de Tortosa

habilita la primera fase del

recorregut turístic per les

fortificacions de la ciutat.
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II Diada de l’Arròs, col i

fèsols el proper dia 10 de

maig a l’Aldea.
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Societat

150 professionals assistiran

al proper congrès de

Psicologia a Tortosa.
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L’última: 

Setmana Santa: platja o

muntanya? Per fí ha arribat

el moment...

P24

Esports

Tercera divisió

La Rapitenca cau al camp
líder, l’Espanyol B, amb un
penal dubtós (1-0). El partit
va jugar-se ahir dimecres.
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CF Amposta

L’Amposta, que diumenge
va guanyar al camp del
Vilajuïga (2-3), rep avui
dijous el Vilanova (20 h).

P11

Segona Regional

L’Ampolla és l’equip del
moment: porta 16 jornades
seguides sense perdre (12
victòries) i és líder.

P14

Handbol

Ja es coneix el calendari de
la fase sector de la fase
d’ascens a Divisió d’honor
que es disputarà a Amposta.

P17

Benvinguts, turistes
Sempre s'ha dit que quan Setmana
Santa cau a l'abril, la temporada
turística s'allarga a l’enllaçar el
pont amb l'estiu. Aquest any sem-
bla que això no es complirà del tot.
Per una part les prediccions del
temps, i per l'altra la crisi, fan que
les previsions d'ocupació de les TE
siguin, si més no, preocupants.

Hotels, càmpings, apartaments turís-
tics, cases de pagès, restaurants,
bars, cases de menjar per emportar,
empreses d'esports d'aventura,
supermercats, botigues, perruque-
ries... totes aquelles persones vincu-
lades amb el món del turisme estan
expectants del que passarà amb l'o-
cupació d'aquesta Setmana Santa.

Tot i que a les TE tenim el pri-
vilegi de tindre una oferta turís-
tica excepcional com la que
mostra el muntatge de la foto-
grafia de portada, els entesos
en la matèria han fet unes pre-
visions força desalentadores
per l'ocupació d'aquesta set-
mana santa a les TE. Aquestes
previsions, a més a més,

estan avalades per les poques
reserves realitzades poc
abans de començar l'operació
sortida. I com sempre, els des-
tins de neu, competiran  més ó
menys en funció del que pro-
nostiquin els homes del
temps. En qualsevol cas,
aquest any, el pitjor enemic no
serà la climatologia sinó la

crisi, que deixarà molts possi-
bles visitants a casa seva.
Però també hi ha un altra lectu-
ra: que la crisi aporti més turis-
tes de procedències properes,
que es desplacin en cotxe i
amb tota la família, a un preu
molt més econòmic que altres
destinacions llunyanes.       

P3



DIJOUS 9
DE ABRIL
DE 20092

opiniódiarimés
ebre

www.mesebre.cat

mésdiari

ebre
Edita:

Limicola, SL
DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659  

MÉS EBRE

Gerent:
Aleix Beltran

Redacció:
Tere Gonzalez, Diana Mar,

Michel Viñas, Arantxa
Amores

Col.laboradors:
Amado Cebolla, Josep Juan,

Maite Mestre, Hadar
Ayxandri, Marto, Roco

Fotografia:
Mariano Lalana

Disseny i maquetació
Jesús Ruiz

Versió ‘on line’:
Dani Mayandia

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa
Distribució:

Unipost La ràpita
977 74 50 5

c/ Estanislao Figueres, 17 entr.
43002 Tarragona

Tel.: 902 35 70 70

www.mesebre.cat

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

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

ALTRES CARTES DELS LECTORS I PER A DEIXAR
LA TEVA OPINIÓ D’AQUESTA ENQUESTA, ENTRA A:

www.mesebre.cat

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

Tot apunta a que la temporada turística d'aques-
ta setmana santa a les TE no serà bona. Per una
part, el temps, que amenaça pluges i beneficia el

turisme de
neu, i per l'al-
tra la maleïda
crisi, fan que
les previsions
siguin dolen-
tes. Només
cal que a l'in-
formatiu de la
t e l e v i s i ó
publica de
C a t a l u n y a ,

s'entrevistin diferents testimonis i tots coincidei-
xin en que aquest any no sortiran per setmana
santa, i que es quedaran a casa que s'està molt
bé. Acte seguit, i per acabar de rematar, les esta-
dístiques de tràfic que estimen davallades en els
desplaçaments a les nostres autovies, tampoc

animen gaire.
En canvi, per als positius de mires, la crisi pot
apropar visitants que temps enrere acostumaven
a fer viatges a altres països ó indrets més cars.
I ara, amb l'obsessió d'estalviar, potser els ho
surt més a compte vindre amb el seu cotxe par-
ticular i allotjar-se a un apartament amb tota la
família, per un cost molt més econòmic que la
resta d'alternatives. Si a més a més tenim en
compte que l'oferta turística de les TE és àmplia-
ment variada, no només no s'avorriran, sinó que
hi ha moltes probabilitats de que a l'estiu tornin a
repetir. Sigui com sigui, aquests dies de setmana
santa seran una prova de foc que servirà per tal
de planificar la temporada turística realment
important, que és l'estiu. El potencial turístic que
tenim a les TE és un privilegi, ara és moment d'a-
profitar-ho i acabar de posicionar-nos com el
destí turístic més important de Catalunya. 
Ens ho mereixem.

El potencial turístic que tenim
a les TE és un privilegi, ara és
moment d'aprofitar-ho i acabar
de posicionar-nos com el destí
turístic més important de
Catalunya.

Editorial

Prova de foc

Als mitjans de comunicació de les nos-
tres terres es parla de temes que afec-
ten a moltes persones i empreses de
manera immediata. Però de vegades,
els temes d'avui no ens deixen veure els
verdaders projectes del demà, que aca-
ben passen de llarg com ha succeït tan-
tes i tantes vegades a les Terres de
l'Ebre.

Ara hi ha al damunt de la taula una deci-
sió de les que es pot considerar de vital
importància per al futur turístic de les
Terres de l'Ebre, i molt especialment de
La Ràpita. Es tracta de l'A-68. 

L'A-68 serà la porta d'arribada de
l'Aragó a la costa, i el problema principal
és que al projecte inicial que passava
per Gandesa i arribava a La Ràpita, li ha
sortit competència dins i fora de
Catalunya. Per una part, la Costa
Daurada (que no hem d'oblidar que és la
destinació turística que representa la
nostra principal competidora), s'ha
sumat al projecte en intentar que l'auto-
via arribi a Salou i NO a la Ràpita, tal i
com estava planificat en un inici. I per si
fos poc, la comunitat Valenciana ha dit
la seva, presentant un projecte que
dona sortida a l'autovia per Vinaròs i que
passa per Morella. En tota aquesta dis-
bauxa el “Ministerio” ha de decidir quin
serà el traçat final. Si serveix d'alguna
cosa, la proposta de les Terres de
l'Ebre-La Ràpita és la que menys diners
costa i la que menys impacte ambiental
representa.

Quin és el principal problema? El de
sempre. A les Terres de l'Ebre, no tenim,
ni de lluny, la força política que té el

Camp de Tarragona, per tant la lluita
Catalana ja està perduda. Fins i tot els
nostres politics i les institucions empre-
sarials (Cambra de Comerç de Tortosa),
ja haurien tirat la tovallola a favor de l’op-
ció de Salou, a canvi de que en un futur
es desdobli l'autovia i també pugui arri-
bar a La Ràpita. Sona a aquelles prome-
ses de les que a les Terres de l'Ebre
n'estem farts.

De la proposta valenciana en dependrà
l'acord que hi hagi dins Catalunya
(segons diuen), ja que si el “Ministerio”
veu problemes territorials dins la provín-
cia de Tarragona podria finalment optar
per Valencia. Això també sona a excusa
per forçar l'acord entre les dues alterna-
tives de la Ràpita i Salou, i un cop més
ens porti al punt de partida: Salou guan-
ya.

Sigui com sigui, la decisió encara no
està presa i si s'ha de fer alguna cosa,
s'ha de fer de manera immediata, ja que
no serviran de res futures mobilitzacions
un cop la decisió estigui pressa. Llavors
que hem de fer? Mobilitzar-nos l'abans
possible. Crear una plataforma ciutada-
na que aglutini totes les Terres de l'Ebre.
Anar a Madrid tantes vegades com
siguin necessari. No confiar únicament
amb els politics. En definitiva, organit-
zar-nos.

Fora bo que afloressin noves opinions
sobre el tema i que féssim saber als
nostres dirigents que estem disposats a
lluitar.

Empresari de La Ràpita

Un projecte que no pot passar de llarg

Cartes dels lectors

Quan Eto'o o Drogba
marquen un gol, una
persona determinada no
examina ni la seva
nacionalitat ni el seu
color de pell. 
Però, aquesta determi-
nada persona, quan es
troba en un partit de
categoria regional, a
vegades, jutja a un fut-
bolista per la seva pro-
cedència natural. 
Una identitat, general-
ment africana, que, com
és el cas d'un dels nos-
tres jugadors immi-
grants, el senegalès
Ibrahim Ba, va transfor-
mar-se amb una altra, ja
que va haver-se de jugar
la vida amb 16 anys
pujant a una pastera de
la qual no sabria si en
sortiria viu. Aquesta
determinada persona,
normalment del públic
en un estadi, tindria el
coratge de fer el mateix
que va fer el nostre
davanter? La resposta
és senzilla i precisa: no.
Hi ha un alt percentatge
de clubs del nostre terri-
tori que es nodreixen de
jugadors de diverses
nacionalitats. Sols cal
fer un tomb un diumen-
ge per la tarda per
alguns camps ebrencs

per comprobar-ho.
Gràcies a aquesta gent,
podem gaudir cada set-
mana de futbol en els
nostres camps. 
Caldria agrair-los-hi el
seu esforç i la seva
dedicació i voluntat, ja
que molts d'ells, cada
cop més, estan comple-
tament integrats a les
Terres de l'Ebre. 
Sense ells, el futbol,
aquell esport que ens
agrada tan als ebrencs,
seria massa complicat,
seria quasi impossible. 
Des de tots els angles:
des dels més petits, els
baby, fins els semi-pro-
fessionals.
I és que ningú té dret a
tractar a una persona
pel seu color, per la
seva aparença. 
El que realment compta
a l'hora de jutjar una
persona dins d'un
terreny de joc és la seva
qualitat futbolística. Res
més. I és que el futbol
vertader no entèn de
racisme. No entèn de
fronteres.

Josep Ll. Poley i Lluís
President CF Benifallet

El futbol no entèn de fronteres

Cartes dels lectors
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Així, el sector hoteler a les
Terres de l'Ebre, des de les
platges de l'Ametlla de Mar
fins a les Cases d'Alcanar,
sense oblidar la zona d'inte-
rior, es prepara per intentar
fer l'agost en ple mes d'a-
bril. Durant aquests quatre
dies el turista disposa d'una
gran oferta d'allotjaments
podent triar des del tradicio-
nal hotel, passant pel tan
atractiu turisme rural, càm-
pings  i fins i tot el lloguer
d'apartaments per gaudir
d'aquesta festivitat, en un
marc incomparable que
uneix platja, muntanya i riu.
El perfil del turista d'aquesta
època per excel·lència és el
familiar, pares i fills buscant
uns dies per compartir tots
junts. Prenent el pols a l'ocu-
pació hotelera de la zona
ens adonem que les cases
rurals, com és el cas de la
Masia Tinet a Deltebre, no

han notat una baixada en les
seves reserves, això és el
que m'explica l'Agustí, el seu
propietari, ni ell ni altres
companys, indicant-me que
a hores d'ara es troben al
100% d'ocupació, amb un
preu per nit de 65 euros
(esmorzar inclòs). D'altra
banda amb  l'ocupació hote-

lera, la cosa canvia ja que
de moment hi ha molts
hotels que encara no han
rebut reserves per a les
dates de Setmana Santa,
l'explicació que em dona
l'encarregat de reserves,
Àngel Llacera, és que la
gent cada cop reserva més
tard i que ni molt menys pre-

veuen una ocupació del
100% sinó que suposa que
aquest any serà d'un 70%
aproximadament, amb
preus que oscil·len entre
150-300 euros la nit (esmor-
zar a banda + IVA). Per últim
ens posem en contacte amb
un API, per tal que ens doni
la seva visió sobre l'ocupa-

ció per aquest any en moda-
litat apartaments i José
Florian de Fincas Zaragoza,
m'explica que aquest sector
preveu, una ocupació d'un
80% però que creu que s'in-
crementarà a última hora,
en aquest cas estem parlant
de famílies i joves que llo-
guen apartaments de 3 a 5

nits amb un preu que oscil·la
entre 300 i 600 euros l'esta-
da. Un element que si es
comú a tota la tipologia d'a-
llotjaments que hi ha al terri-
tori ebrenc, ja siguin cases
rurals, hotels o apartaments
és el fet de que no fan
paquets de quatre dies sinó
que venen les estades per
nits, així, prefereixen asse-
gurar-se dos o tres dies i
deixar-ne un de penjat que
arriscar-se. De fet la directo-
ra del patronat de turisme
de les Terres de l'Ebre,
Marta Farrero, ens confirma
que la previsió és bona,
però que el que farà decan-
tar la balança serà el temps,
més que la crisi o l'esquí, I
els que més perjudicats
poden sortir en cas de mal
temps seran els campings.
També es preveu que el
turista vingui amb menys
diners a la butxaca i per tant
s'entén que els establiments
no facin paquets de quatre
dies, perquè com comenta-
va Farrero, “si una família
pot arribar el divendres pel
matí en més del dijous nit,
doncs això abarateix el cost
de l'estada, i en aquests
moments les persones ho
tenen molt en compte”.
Conscients dels elements
necessaris a potenciar per
tal de fer del turisme ebrenc
un turisme diferent, el depar-
tament d'Innovació pretén
dur a terme una sèrie d'ac-
tuacions de suport a aquest
sector a través, del Pla
(PLADETUR).

La climatologia, factor determinant del
turisme a les Terres de l’Ebre

Arriben les vacances de
Setmana Santa i les pre-
visions turístiques a les
Terres de l’Ebre són posi-
tives, tot i que l’última pa-
raula la tindrà el temps,
sense obvià l’influència
de la crisi sobre les but-
xaques. I que l’esquí no
afecta tant com es pot
arribar a pensar.

La navegabilitat del riu Ebre, és un dels atractius turístics del nostre territori que cada cop s’està potenciant més.

La crisi s’ha notat, per exemple, en el fet que els turistes redueixen les nits d’estada per eliminar despesa.

DIANA MAR

Atractius turístics de les Terres de l’Ebre.

Per excel.lència, la família és el tipus de turisme
que tria zones com les Terres de l’Ebre per passar
aquestes vacances.

El perfil del turista
“La Setmana Santa ens va bé o malament
depenent del temps, no de l’esquí. A més, el
nostre turisme resulta més econòmic”.

Marta Farrero, Dir. Patronat de Turisme TE
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El Memorial de les
Camposines (la Fatarella)
acull des d'aquesta setma-
na les restes humanes
localitzades en superfície i
recuperades recentment
als espais de la Batalla de
l'Ebre. La directora gene-
ral de la Memòria
Democràtica de la
Generalitat i vicepresiden-
ta primera del Consorici
Memorial dels Espais de la
Batalla de l'Ebre, M. Jesús
Bono, ha destacat que
“l'acte de dignificació de
restes de la Batalla de
l'Ebre és possible gràcies
al compromís del Govern
català amb la memòria
històrica i a la Llei de
Fosses, aprovada per l'e-
xecutiu i ara en tràmit par-

lamentari, que té com a
objectiu reconèixer la dig-
nitat dels desapareguts”.
En el mateix sentit, el dele-
gat del Govern de la
Generalitat a les Terres de
l'Ebre, Lluís Salvadó, ha
celebrat que es doni
“sepultura definitiva i digna
als soldats d'un i altre bàn-
dol”. Per la seva part el
supervivent de la Lleva del
Biberó, Pere Godall, ha dit
que “després de setanta
anys, per fi companys de
la batalla han estat ente-
rrats dignament”. Godall,
que va lluitar a la Batalla
de l'Ebre amb disset anys
i que va perdre part de la
família en els bombardejos
del 37, ha insistit que “cal
mantenir viu el record del
que va ser la Guerra Civil”
i ha demanat als joves que
“defensin el diàleg i la
pau”.

El Memorial de les Camposines acull les
restes de combatents de la Batalla de l’Ebre

La Generalitat ha dipo-
saitat les restes d’al-
menys 35 combatents
de la Batall de l’Ebre
al Memorial de les
Camposines.

Pertanyen a soldats que van ser sepultats al mateix indret de la seva mort

El COMEBE continua elaborant el cens de persones desaparegudes durant la guerra

REDACCIÓ

El Delegat del Govern, Lluís Salvadó, presidint l’acte d’inauguració del monument honorífic.
CEDIDA

El conseller d'Innovació,
Universitats i Empresa de
la Generalitat de Catalunya,
Josep Huguet, es va reunir
divendres passat amb el
plenari de la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa,
amb motiu de la seva esta-
da a la seu de l'entitat per
pronunciar la conferència
“Innovació, l'oportunitat de
Catalunya”. Durant la reu-
nió, amb l’objectiu d’ analit-

zar diversos temes relacio-
nats amb l'actualitat socio-
econòmica, el president de
la Cambra, José Luis Mora,
demanava al conseller
Huguet el suport “explícit,
decidit i valent” del govern
català per exigir al Ministeri
de Foment que la sortida al
mar de la futura autovia
d'Aragó, l'A-68, arribi per
Catalunya.
Mora explicava al conseller
Huguet que l'opció catala-
na “és bàsica per la verte-
bració del territori ebrenc i
també per l'impuls dels
sectors turístic i econòmic,
ja que permetria potenciar
el port dels Alfacs”. Mora

ha afegit que l'opció catala-
na “és la més econòmica” i
la que té “menys impacte
mediambiental” Mora ha
afegit que l'opció catalana
“és la més econòmica” i la
que té “menys impacte
mediambiental”. El presi-
dent de la Cambra de
Tortosa també explicava al
conseller que les cambres
de la demarcació tarragoni-
na i l'Ajuntament de
Gandesa preparen per a
finals d'abril un acte de
suport institucional al mani-
fest. “En favor de l'opció
catalana de l'autovia de
sortida d'Aragó al mar”,
signat el passat mes de

febrer pels presidents de
les cambres de Reus,
Tarragona, Tortosa i Valls.
Per la seva part, el conse-
ller Huguet expresava al
plenari de la Cambra de
Tortosa el seu “total i incon-

dicional” suport del seu
departament a aquesta rei-
vindicació i manifestava
que “per la meva part, faré
tot el que pugui per dema-
nar el suport del govern
català. 

«L’Autovia d’Aragó que arribi
al Mediterrani per Catalunya»
La Cambra de Tortosa demana suport al Govern

REDACCIÓ

Les pluges que han cai-
gut sobre el Delta de
l'Ebre des del passat 28
de març fins el 2 d'abril,
ha fet que el CODE
iniciés dilluns al matí la
campanya de tractament
per al control del mosquit
2009. El president del
CODE, Josep Caparrós
ha destacat que “des de
fa setmanes el CODE ja
estava treballant amb la
campanya. De fet, ja
s'estaven controlant les
diferents zones i, com a
conseqüència de les últi-
mes pluges, la baixada
de pressions i l'augment
del nivell del mar que ha
fet inundar les zones
litorals, hem fet el primer
tractament de la tempo-
rada 2009”. Caparròs ha
acabat dient que «tota
aquesta tasca es fa per
evitar la proliferació de
mosquits adults que amb
les bones temperatures
es farien notar molt».

Campanya de
tractament
contra el
mosquit

El Ple Municipal de Torto-
sa ha aprovat la proposta
del Pacte pel Patrimoni
Històric de Tortosa pre-
sentada per Amics dels
Castells i el Nucli Antic de
Tortosa a través d'una
moció popular avalada
per més de 1000 firmes
que l'entitat havia recollit
en els darrers mesos. El
Pacte fou aprovat pel vot
dels 21 regidors i regido-
res del consistori la qual
cosa, segons Jordi Jor-
dan, president de l'entitat
“és un èxit perquè era el
nostre objectiu i perquè
els 5 grups municipals
han actuat en sentit co-
mú mirant abans pels in-
teressos de Tortosa que
no pas pels de partit”. La
proposta del Pacte té
com objectiu que es re-
cuperi i posi en valor el
valuós patrimoni i nucli
antic de Tortosa.

Aprovat el Pacte
pel Patrimoni

Històric de
Tortosa

L’objectiu és garantir la recuperació,
anàlisi i dignificació de les restes huma-
nes de combatents de la Batalla de l’Ebre
que, pel temps, han sortit a la superfície.

Recuperació de les restes
Unes 3.000 famílies han demanat ajuda
per saber on va morir un avantpassat seu
desaparegut durant la guerra o la
postguerra. La majoria eren soldats.

Cens de desapareguts

Moment de la reunió amb el Conseller Huguet.
Cedida
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En una primera fase, l'iti-
nerari practicable inclou
les Avançades de Sant
Joan, els Jardins del
Príncep, la Plaça de la
Immaculada, el Passeig de
Ronda i la Torre del Célio.
El recorregut ha estat sen-
yalitzat convenientment en
tots aquests punts en sis

idiomes. La ruta pot fer-se
a peu o en bicicleta. El
Passeig de les
Fortificacions va molt més
enllà d'aquest tram que ja
està senyalitzat, i que
representa aproximada-
ment un trenta per cent de

tot el recorregut.
L'Ajuntament, tal i com
preveu el Pla d'Actuació
Municipal, pretén senyalit-
zar i condicionar tot el
passeig abans d'acabar el
mandat. El conjunt visita-
ble a través d'aquest itine-

rari comprendrà el castell
de Tenasses, la Torre del
Célio, el castell de la
Suda, les Avançades de
Sant Joan, el fortí del
Bonet, el baluard de la
Victòria, el fort del Carme,
el fort de les Creus i el

fortí d'Orleans. El regidor
de Promoció Econòmica i
Turisme, Ricard Forés, ha
explicat que «estem
davant d'un nou producte
turístic que és alhora un
nou projecte de ciutat" i ha
destacat la seva doble fun-
ció de pulmó verd i de sen-
der turístic». Forés ha
avançat que caldrà anar
vestint la ruta propera-
ment amb nous panells
interpretatius que perme-
tin entendre el paper histò-
ric de les muralles i de les
fortificacions. Com a con-
clusió, el responsable
municipal de Turisme ha
destacat que aquesta ini-
ciativa posa en valor el
patrimoni de les muralles
de Tortosa i es converteix
en una nova oferta turísti-
ca. El Govern català conti-
nuarà finançant actuacions
d'aquest tipus, que tinguin
per finalitat posar en valor
el nostre territori.

Passeig de les Fortificacions

L’Ajuntament de Tor-
tosa ha posat en mar-
xa el Passeig de les
Fortificacions, un nou
itinerari turístic desti-
nat a ampliar l’oferta
turística i cultural de
la ciutat, que recorre
els baluards, les mu-
ralles i les fortifica-
cions de la ciutat.

Nou itinerari turístic i cultural a Tortosa. Un recorregut per la història de la ciutat.

REDACCIÓ

El regidor de Turisme i Promoció Econòmica, Ricard Forès, presentava aquesta setmana el projecte.
Cedida

El PSC tortosí ha tornat a
denunciar les intencions
del Govern Municipal d’hi-
potecar l’estadi de
Tortosa.  Així ha assenya-
lat el portaveu del partit,
Joan Sabaté, que «si s’a-
rribés a produir l’hipote-
ca, hi hauria un risc, ja
que podria passar a
mans privades, cas que
no es fes efectiu el paga-
ment». Segons Sabaté
l’estadi municipal  no és
un bé per privatitzar. Els
socialistes també lamen-
ten la manca d’actua-
cions del govern local
per fer front a la crisi i
assegurar l’arribada d’in-
dústria a Tortosa.

H i p o t e c a r
l ’estadi , un
risc

L'equip de govern de Tor-
tosa ha aprovat una pro-
posta de modificació
dels terminis d'execució i
pròrroga d'obres de par-
ticulars i promotors al
municipi. Fins ara, una
vegada concedida la
llicència d'obres, es dis-
posava de dos anys per
executar l'obra i un any
més de pròrroga. A par-
tir d'ara, hi haurà un pri-
mer any per iniciar el pro-
jecte, tres anys per
construir i 1,5 anys de
pròrroga. Una mesura d’
ajuda que s'emmarca en
la situació de crisi actual.

Pròrroga en
l’execució

d’obres

L’Institut pel Desenvolupa-
ment de les Comarques
de l’Ebre (IDECE) arrenca

avui la campanya de nave-
gabilitat pel riu Ebre. Hi ha
una previsió que el cabal
del tram català no superi
els 400metres cúbics du-
rant aquesta Setmana
Santa, fet que garanteix la
navegabilitat durant totes

les vacances. La campan-
ya del 2009 té un pressu-
post de 600.000 euros i
inclourà un dragat de man-
teniment a la sortida del
barranc de la Galera que
fa uns 5 anys que no s’ha
fet cap actuació. Durant

l’any passat, prop de
20.000 persones van na-

vegar per l’Ebre, ja sigui
en piragüa o altres.

Bon inici de la campanya de
navegabilitat pel riu Ebre

El cabal previst durant la Setmana Santa ho garanteix

REDACCIÓ Genoveva Margalef, directora de l’IDECE
Cedida
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Que els regidors del PSC ,
Salvador Bertomeu i Eva
Bertomeu, s’abstinguèssin
la setmana passada en les
votacions dels presuspos-
tos municipals, ha estat un
dels desencadenants per-
què aquest dilluns es tren-
quès el pacte de govern
entre ERC i PSC al consis-
tori deltebrenc, pacte que
ha permès a l’alcalde del
municipi, Gervasi Aspa,
governar gairebé dos anys
amb majoria absoluta.
Altres raons de pes han
estat, segons Aspa, la
oposició d’aquests a una
modificació del cartipàs

perquè consideraven que
els restava atribucions en
el govern municipal, la
manca d’ajut per gestionar
les àrees importants que
s’havien assignat al partit
socialista, com també la
dimissió del primer tinent
d’alcalde, Francesc
Callau, «amb nocturnitat».
Una altra qüestió impor-
tant ha estat l’ampliació de
la partida pressupostària,
per a l’alcalde republicà,
els socialistes han demos-
trat una clara manca de
«cultura de govern».
Marcat per la situació
econòmica de crisi que
s’està vivint, tot el consis-
tori ha mostrat una mica
de contenció, tret dels
socialistes «gairebé totes
les modificacions de crè-
dit que tenim s’on de l’àrea
d’obres i serveis que ges-
tionen ells». De moment,
ERC governarà en minoria
amb els seus vuit regi-

dors, i desprès de les
vacances de Setmana
Santa s’iniciaran conver-
ses amb la resta de grups.
Encara que és aviat per dir
res, una de les possiblitats
que es podria posar sobre
la taula és arribar a un
acord amb el regidor inde-
pendent, Jordi Casanova,
amb qui ja havien governat
en l’anterior mandat muni-
cipal. Els regidors del PSC
han manifestat que el
pacte s’ha trencat perquè
ERC, i en concret l’alcalde,
«no els ha tingut en comp-
te a l’hora d’elaborar els
pressupostos i per tant,
no els podien votar».

Es trenca el pacte de Govern de Deltebre:
ERC cessa els dos regidors socialistes

L’Alcalde de Delte-
bre, Gervasi Aspa,
signava el decret de
cessament dels dos
regidors socialistes
que, fins ara, forma-
ven part de l’equip
de govern. Amb
aquesta decisió es
trenca el pacte.

Gervasi Aspa: «El PSC ha mostrat una manca de cultura i no s’ha adaptat als temps de crisi»

PSC: «Una cortina de fum per amagar els seus problemes de gestió interns»

REDACCIÓ

Miquel Subirats i Gervasi Aspa en un moment de la roda de premsa.
Cedida

Els productors de mus-
clo de les dues badies
del delta de l’Ebre
podran assegurar
aquesta campanya i per
primera vegada, la seva
producció. El sector va
tenir pèrdues d’1 milió
d’euros l’any passat, i
això és precisament el
que es pretèn evitar per
aquest 2009.
D’aquesta manera,
Agroseguro cobrirà les
pèrdues ocasionades
per un increment de la
temperatura de l’aigua
per sobre els 28 graus
o en cas de contamina-
ció per vessaments de
petroli i derivats. La
contractació de l’asse-
gurança es pot fer des
d’aquesta setmana i
fins al 30 d’abril a tra-
vés de qualsevol entitat
integrada a
Agroseguro.

Els musclaires
del Delta de

l’Ebre podran
assegurar la seva

producció

La Secretaria General de
l'Esport prioritza el
Centre de Tecnificació
Esportiva de les Terres
de l'Ebre en el reparti-
ment de l'aportació anual
del Consejo Superior de
Deportes, per la qual
rebrà 350.000. Així,
d'una banda, es destinen
300.000Û per a la prime-
ra fase de construcció de
la Residència d'esportis-
tes, que suposa una
inversió total de 1'5
milions d'euros, dels
quals 1'2 milions són
aportats directament per
la Secretaria General de
l'Esport. D'altra banda,
30.000Û més es desti-
nen a les despeses de
funcionament pel que fa
a l'organització de diver-
ses activitats i, finalment,
20.000Û més seran per
a material esportiu. Un
pas més perquè la
Residència  sigui una rea-
litat el més aviat possi-
ble.

Impuls econòmic
al Centre de
Tecnificació
Esportiva

Un èxit de participació fou
aquest passat cap de set-
mana la Fira de la Mel i
l’Oli del Perelló. Aprofitant
el bon temps, molts visi-
tants es van apropar fins
al municipi per poder gau-
dir d’aquesta Fira que
data del segle XVII i que,
en els darrers anys, s’ha
convertit en una de les
fires multisectorials més
importants de les Terres
de l’Ebre, on es promocio-
nen els serveis, els

comerços i productes
típics del municipi. La fira
fira al voltant de l’oli i la
mel del Perelló, i la pre-
sentació les diferents
varietats i productes deri-
vats. El seu oli és recone-
gut arreu per la seva qua-
litat, i en referència a la
mel, és el primer produc-
tor de tot Catalunya. Això
fa quasibé que no necessi-
te cap tipus de publicitat, i
que en cada edició s’incre-
menten el nombre de visi-
tants que venen a degus-
tar i adquirir els productes
i conèixer les noves ofer-
tes de mercat. Aquest
2009 hi han participat un

gran nombre d’expositors,
repartits en estands inte-
riors, que arriben a la xifra
de 70, i parades exteriors
arribant a 200. Tot aquest
escenari ubicat en una
superfície d’uns 10.000
metres quadrats. Un dels
altres fets que caracterit-
za la fira és poder realit-
zar actes populars amb
fortes arrels històriques a
les nostres terres, com el
berenar popular amb pa,
vi i sucre; la bunyolada; el
sorteig del pes en mel; i
els concursos d’all i oli.
Haurem d’esperar fins
l’any vinent per poder tor-
nar a gaudir de Firabril.

La fira de la Mel i l’Oli del Perelló
tanca amb bona acollida
La Bunyolada en mel atrau l’atenció de molts visitants

REDACCIÓ

«Realment és l’Alcalde qui ens ha estat deslleial en
no respectar el pacte i no deixar-nos participar en
els pressupostos»

PSC

«El 2008 es van gastar
400.000 euros més
del que tenien
pressupostat, gairebé
el doble»

ERC

La Fira de la Mel i l’Oli es va celebrar els dies 4 i 5 d’Abril.
ME

Firabril és l’aparador de la vitalitat econòmica
del Perelló, tant del sector agroalimentari com
de l’industrial, del comerç, turisme i serveis

Teixit Associatiu del municipi

Toni Sabaté, PSC.

«Els socialistes hem forçat el tren-
cament del pacte de govern». El
PSC ha sortit al pas de les decla-
racions de l’Alcalde per desmentir
que «assetgessin» ERC per

ampliar la partida d’obres. A més, han criticat que
l’Alcalde «carregava factures» a la regidoria d’obres
i serveis, gestionada pel PSC, mentre que els socia-
listes feien un «estricte control de la despesa».

La rèplica
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Aquest passat cap de set-
mana les Terres de l’Ebre
van rebre la visita del pre-
sident general de CDC,
Artur Mas. Gandesa fou el
primer destí del lider con-
vergent, on es va reunir
amb una cinquantena
d’empresaris de la
Comarca. La trobada va
tenir com a eix central
temes com la economia,
l’agricultura, el turisme, la
petita i mitjana empresa,
la llei de la Dependència,
i el futur dels joves. Tots
temes relacionats amb la
preocupació actual pel
context econòmic que es
viu. Caseres, Deltebre,
l’Aldea i Tivissa són altres
municipis del territori que
han estat en l’agenda del

president aquests primers
dies d’Abril. Precisament a
Deltebre fou on Mas ens
va concedir una entrevista
per parlar de temes
actuals i que preocupen al
nostre territori. Una entre-
vista extensa que s’ha
pogut veure per Canal Te i
que n’hem extret alguns
fragments més represen-
tatius per al diari. Segons
Mas desde que governa el
tripartit el pes a les Terres
de l’Ebre ha caigut nota-
blement «Comparem les
inversions que es feien
quan governava Pujol i les
que fan ara. L’àrea metro-
politana surt més que
reforçada». Un altre tema
important, la crisi, «El
govern no està actuant,
està paralitzat, despistat,
si les coses es fèssin bé,
no encapçalariem les
dades de l’atur a
Espanya».

«Les inversions a les Terres de l’Ebre 
han caigut notablement»

Davant la situació de
crisi que vivim, el líder
convergent Artur Mas,
diu que CDC dóna la
cara i es preocupa per
la gent que pateix.

Així ho afirma el president de CDC, Artur Mas, recolzant les paraules de Felip Puig

En la seva visita al territori, es reuneix amb empresaris per parlar de temes que preocupen

REDACCIÓ

La presentadora d’informatius de CANAL TE, Tere Gonzàlez, va entrevistar al president de CDC, Artur Mas 
CEDIDA

El proper 10 de Maig el
municipi de l’Aldea cele-
brarà la II Diada de
l’arròs, col i fèsols. La
festa començarà a partir
de les 11h del matí al
pavelló amb la cocció de
l’arròs en una paella
gegant, tot seguit a les
12h del migdia hi haurà
l´actuació del grup Pepet
i Marieta. A les 14h es
farà el repartiment de les
racions a tot el públic

assistent i a les 16h de la
tarde, es podrà degustar
un cremat amenitzat per
Joseret i la seva rondalla.
L’organització espera
superar els 1000 visi-
tants de la edició ante-
rior, que per ser la prime-
ra va tenir molt bona acu-
llida entre la gent del
poble i també entre altres
municipis de les Terres
de l’Ebre que es van apro-
par a l’Aldea per poder
degustar aquest plat tan
típic d’ aquí. 
L’alcalde de l’Aldea Dani
Andreu destacava que
«els productes de la nos-
tra terra gaudeixen d’una

singularitat que sempre
han tingut però que no
sempre hem sabut apre-
ciar. Afortunadament, ara
ja no ens atrau tant el de
fora i sabem valorar lo
nostre, i una d’ aquestes
merescudes valoracions
se l’endú l’arròs del Delta
de l’Ebre».
També com a novetat,
aquest municipi del Baix
Ebre enceta les primeres
Jornades de l’Arròs.
Diversos restaurants tin-
dran, a partir del 25 d’a-
bril, menús a un preu
molt assequible amb
l’arròs com a protagonis-
ta.

L’Aldea celebrarà la II Diada
de l’arròs, col i fèsols
El proper 10 de maig al Pavelló del municipi

REDACCIÓ

El col.lectiu Jóvens en
Defensa de l’Ebre ha
organitzat una bicicleta-
da popular amb el lema
Vine i pedaleja pel futur
del territori, que es farà
del 9 a l’11 d’abril tot
recorrent les Terres de
l’Ebre. El que es pretèn
és donar una volta per
totes les «agressions del
territori». Així punts
claus del recorregut
seran Ascó, Corbera
d’Ebre, Bot, Xerta,
Tortosa, Roquetes i
Jesús. Xerrades, debats,
pintades de murals,
tallers i un concert a la
Lira de Roquetes amplia-
ran la oferta d’aquestes
jornades lúdiques i reivin-
dicatives. La sobirania
alimentària, la massifica-
ció eòlica, les nuclears,
les infraestructures
energètiques són alguns
dels temes que es trac-
taran en debat durant els
3 dies.

Pedaleja pel
futur de les

Terres de l’Ebre

Deltebre reclama el dra-
gatge de la desemboca-
dura i l’entrada al Fangar.
La sorra acumulada difi-
culta el pas, i per tant,
l’activitat econòmica i
turística. Aqüicultors,
pescadors i sectors
econòmics locals s’han
unit per demanar una
actuació urgent a les
administracions.
Consideren que un dra-
gatge continuat de la
desembocadura perme-
tria garantir el pas d’em-
barcacions des de el riu
Ebre cap al mar durant
tot l’any, assegurant l’ús
del port pesquer, l’espor-
tiu  i els vaixells turístics.
L’altra demanda se cen-
tra en l’obertura de les
badies a la circulació de
l’aigua i la neteja de llims.
En el cas del Fangar, els
aqüicultors fa dos anys
que denuncien el tanca-
ment de la badia per l’a-
cumulació de la sorra.

Es reclama el
dragatge del

Fangar

«CDC és la garantia de la seriositat i la
garantia de la confiança. La gent explica les
seves preocupacions i natros aportem
idees. Sóm pròxims»

Proximitat

Arròs negre, Tres Delícies, amb llamàntol,
amb costella...varietats que es podran
degustar a les I Jornades de l’Arròs

Principal Protagonista

«És irònic que es parli de garantir els
drets socials de tots els ciutadans quan
hi ha tanta gent que es troba a l’atur. El
treball és el principal dret social»

Garantia de Drets Socials

Moment de la presentació de la diada aquest dimarts.
ME
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El Congrés es celebrarà
els dies 24 i 25 d'abril i
uns 150 professionals del
camp de la psicologia
però també de la salut,
sociosanitat i l'ensenya-
ment hi assistiran, amb
l’objectiu de tractar els
darrers avenços en temes
de psicologia infanto-juve-
nil, psicologia d'adults i
psicologia de l'envelli-
ment. El congrés comp-
tarà amb diferents taules
rodones on professionals
especialistes exposaran i
avaluaran diferents aspec-
tes com els tractaments
terapèutics, l'atenció a les
família, els plans sociosa-
nitaris, les demències, la
importància del paper del
psicòleg o l'optimització

de recursos. La presenta-
ció del Congrés tenia lloc
a l'Ajuntament de Tortosa
a càrrec de la regidora
d'Acció Social de
l'Ajuntament del municipi i
presidenta del comitè
local de coordinació del
Congrés, Anna Algueró.
També han assistit el
director dels serveis terri-
torials d'Acció Social,

Adam Tomàs, el represen-
tant de la Diputació de
Tarragona, Pere Panisello,
i el director del Campus
Terres de l'Ebre de la URV,
Atzael Fabregat. Algueró
ha explicat que el congrés
compta enguany amb un
rècord de pòsters i comu-
nicacions presentades: un
total de 21 pòsters i 14
comunicacions. 'Estem

molt satisfets de poder
celebrar aquest congrés a
Tortosa, el que esdevé
també un reconeixement a
la tasca que molts profes-
sionals del nostre territori
estan realitzant en
aquests camps', ha dit
Algueró, tot ressaltant que
és el primer any que el
Congrés surt de les ciu-
tats de Barcelona i Palma

on s'ha celebrat fins ara.
El congrés premiarà la
millor comunicació oral i el
millor poster i també en el
decurs del congrés es
farà el lliurament del V
Premi Ramon Bayés i
Sopena a la trajectòria
professional. Per la seva
banda, el director del
Campus Terres de l'Ebre
de la URV, Atzael
Fabregat, ha aprofitat per
anunciar que ja s'ha finalit-
zat el disseny del Màster
'Envelliment i Salut' que es
podria començar a impar-
tir a Tortosa el curs 2010-
2011. Relacionat en el
camp de la salut i la psico-
logia, Fabregat ha dit que
la URV també està treba-
llant per obtenir a les
Terres de l'Ebre el grau de
fisioteràpia o teràpia ocu-
pacional.

150 professionals assistiran al proper
congrés de Psicologia a Tortosa

Tortosa, acull, enguany, el
IV Congrés de la societat
catalonobalear de Psico-
logia de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya i Bale-
ars.

En el decurs del congrés es lliurarà el V premi Ramon Bayés i Sopena a la trajectòria professional

Ja s’ha finalitzat el disseny del Màster “Envelliment i Salut”, per impartir-lo properament

REDACCIÓ

Roda de premsa de presentació del IV Congrés que se celebrarà properament a Tortosa.
Cedida

Pensant amb els joves:
“Joves i natura”

El programa 'Joves i Natura'
de l'Ajuntament de Tortosa
comptarà aquest estiu amb
tres activitats programades
d'esports d'aventura adreça-
des als joves de la ciutat,
d'entre 18 i 35 anys d'edat.
D'aquesta manera, l'Àrea de
Joventut de l'Ajuntament vol
donar resposta a les deman-
des dels joves expressades
en els fòrums de participa-
ció sobre la necessitat de
comptar amb més activitats
d'esport i lleure durant els
mesos d'estiu. Fins ara,

aquest programa comptava
amb una sola jornada que
enguany s'ampliarà fins a
tres: la primera tindrà lloc el
dissabte 16 de maig i con-
sistirà en una ruta de sende-
risme al voltant de la serrà
de Cardó per conèixer l'en-
torn natural, la flora i fauna i
els fets històrics d'aquesta
serra. La segona jornada
serà el dia 4 de juliol amb
una excursió guiada amb un
equip d'espeleologia per la
cova Xafarroca i una ruta en
cayac per l'entorn de
Benifallet. La tercera i última
jornada serà el 26 de setem-
bre per recórrer amb BTT el
tram Horta de Sant Joan-
Xerta de la via Verda. 

Una iniciativa que busca crear relacions entre
els joves de la ciutat i el medi ambient i rural.

REDACCIÓ

S'apropa la XVI Mostra
de Jazz de Tortosa, i
com cada any s'obre el
concurs de disseny de
cartells d'aquesta. La
mostra que tindrà lloc
del 29 de juny al 5 de
juliol de 2009, organitza-
da per la regidoria de
Cultura de l'Ajuntament
de Tortosa i Acadèmic,
s'inclou dins de la pro-
gramació musical esta-

ble de la ciutat i és un
referent entre els
amants de jazz de la
zona on conflueixen el
sud de Catalunya, el
nord del País Valencià i
la franja aragonesa. En
els darrers anys, han
actuat en el marc del
festival artistes de pres-
tigi internacional com
Tete Montoliu, Chick
Corea, Michel Camilo,
Arturo Sandoval,
Yellowjackets, Marcus
Miller, Soulbop Band
(amb Bill Evans i Randy
Brecker), Pedro Iturralde

o Pegasus. Els concur-
sants hauran de lliurar
els seus dissenys abans
del 6 de maig a la seu
de la Mostra de Jazz de
Tortosa, a l’avinguda
Remolins, 5-7. La deci-
sió, en la qual es valo-
rarà la relació de les
obres presentades i la
Mostra de Jazz de
Tortosa, es farà pública
el dia 17 de maig.
A banda del guanyador,
que rebrà un premi en
metàl·lic de 700 Û, una
selecció dels millors car-
tells presentats formarà
part també d'una exposi-
ció pública durant el dies
de celebració de la XVI
Mostra de Jazz de
Tortosa.  De moment
encara queden  dos
mesos, en els que
l`’organització treballarà
per tal de que quan arri-
bi el dia estigui tot
enllestit.

La XVI Mostra de Jazz de
Tortosa engega motors

La publicitat del cartell durant tota la Mostra,
és un valor afegit per al guanyador.

REDACCIÓ

Les obres de restauració
i consolidació de la porta-
lada renaixentista de l'es-
glésia de Sant Domènec
de Tortosa, datada l'any
1586, acabaran d'aquí a
una setmana, després de
dos mesos de treballs.
Les obres han consistit
bàsicament en la neteja
de la brutícia, l'eliminació
dels líquens que enfos-
quien el monument i del
ciment que perjudicava la
pedra, i la consolidació
de les parts erosionades.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha destacat
que l'actuació 'posa en
valor' l'església de Sant
Domènec i els Reials
Col·legis, monuments
que ha definit com 'el
conjunt renaixentista més
important del país'. Les
obres, que inclouen la
neteja de la façana de
l'església, han tingut un
pressupost de 35.000
euros.

En dos setmanes,
Sant Domenech
lluirà amb un
major esplendor

Els Mossos d'Esquadra
investiguen les causes
de la mort d'un home
que va aparèixer aquest
dimarts a la tarda al
marge d'una sèquia a
Ulldecona (Montsià). 
La víctima, que presen-
tava signes de violèn-
cia, estava desaparegu-
da des de dilluns a la
tarda, juntament amb el
seu ramat, quan va
marxar per anar a tre-
ballar. L'àrea territorial
d'investigació de la
regió policial de Terres
de l'Ebre s'ha fet càrrec
del cas. Segons fonts
dels Mossos
d'Esquadra, es tracta
d'un home de 38 anys i
de nacionalitat romane-
sa. 
La descoberta del cos
s'ha produït durant el
dispositiu de recerca
que es va activar en el
moment de la denúncia
de la seva desaparició.

Troben mort un
home al terme

municipal
d’Ulldecona

“Celebrar el congrés a
Tortosa, esdevé un
reconeixement als
professionals del
nostre territori”

Anna Algueró:
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El filial de l’Espanyol va dur
la iniciativa en la confronta-
ció, davant d’una
Rapitenca ben replegada i
que executava bé el seu
paper en el partit. Els
blanc-i-blaus van gaudir de
més opcions i clares, ja al
primer temps. La
Rapitenca en va crear
dues, per mitjà de Gilabert
i de Raül.
A la segona meitat, la dinà-
mica fou la mateixa. Efren i
German van traure dues
pilotes sota la seua porte-
ria i el domini de l’Espanyol
va comportar altres arriba-
des. Però el gol no es pro-
duia. No va ser fins a
manca de quatre minuts.

Una acció d’Efre amb un
rival que, amb la pilota ja
sortint del camp, se li tira
a sobre. Diaz Melero va
xiular penal. 1-0. Res més. 
Destacar l’ambient enrarit
que Clotet, tècnic del filial
espanyolista, va crear amb
declaracions prèvies i amb

l’actitud que va tenir durant
el duel.
D’altra banda, la Rapitenca
va perdre diumenge pas-
sat (1-5) contra el Reus,
segon classificat. La victò-
ria del conjunt que entrena
Ramon Calderé va ser
indiscutible però el resultat

fou inflat.
La primera meitat va ser
anivellada i també travada.
Sense ocasions. Fou així
fins al minut 43. Llavors,
en una acció afortunada
dels reusencs, Manolo va
acabar fent el 0-1. Acte
seguit, una altra jugada
afortunada dels visitants
va comportar el 0-2. Pere
va desviar la pilota i va
introduir-la a la porteria.
A la represa, la Rapitenca
va intentar-ho, però el
Reus, ben plantat i amb
molt d’ofici, va saber llegir
la situació de la confronta-
ció. I en els darrers minuts
va ser contundent. Una
bona jugada la va culminar
Alvaro amb el 0-3. I
Yangüela establia el 0-4.
Gilabert ja al minut 90 va
aconseguir el gol de l’ho-
nor amb una bona remata-
da, a la sortida d’un cór-
ner. 
En temps afegit, el jove

Querol, del Reus, va definir
perfectament un contraa-
tac. 
Un derbi que no va comp-
tar amb la presència d’afi-
cionats d’altres anys. Era
DIA DEL CLUB i la crisi i la
temporada de l’equip s’a-
cusen, tot i que venia de
guanyar els anteriors tres
partits.

Un penal inexistent decideix
La Rapitenca va perdre
ahir al camp del líder,
l’Espanyol B, en partit
avançat a la propera
jornada (1-0). Un penal
dubtós va decidir (86’). 

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca va perdre ahir dimecres al camp del líder, l’Espanyol B, en els darrers minuts (1-0)

M.V.

La Rapitenca també va
caure, en el derbi de
diumenge, davant el
Reus (1-5). El resultat
fou massa inflat.

Derbi

Clotet, tècnic de
l’Espanyol B, va
escalfar-lo amb les
declaracions prèvies i la
seua actitud en el duel

Partit escalfat

Diumenge, les càme-
res de CANAL TE van es-
tar al camp de la Rapiten-
ca i al del Catalònia. El
derbi de la Ràpita, grabat
per Jordi Dassoy, fou
emès en diferit el dilluns
a CANAL TE i un reportat-
ge de cada partit  es va
poder veure, posterior-
ment, també dilluns, al
programa MÉS ESPORT

(22.30 h).
A la Ràpita, com ja és

habitual, els companys
de la Ràdio transmetien
el derbi amb el Reus. Ja
fa anys que ho fan i són
pioners. I a la Santa
Creu, per la tarde, em
vaig trobar amb quatre
joves jesusencs que
feien la transmissió del
partit contra la Cava, per
a RÀDIO TORTOSA. Era la
primera experiència. I
van sorpendre. Van fer-la
distesa, graciosa i prope-
ra, en la línia del progra-
ma que fan per aquesta
emisora: la Pèrgola. Fou
patriòtica i irònica. La ve-
ritat és que els aficionats
s’ho van passar d’allò
més bé. I va ser molt se-
guida. 

Dilluns van tenir prota-
gonisme a CANAL TE al
MÉS ESPORT, amb un re-
portatge que oferia mo-
ments de la transmissió i
l’emoció amb que van
viure-la. Va ser una de les
parts d’un programa, el
MÉS ESPORT a CANAL TE,
que, en poc més de dos
mesos, també és força
seguit. Un referent. La
prova està en el gran
nombre de conexions
que van haver-hi per in-
ternet, tant dilluns com
dimarts (a la repetició).
Gratificant i impressio-
nant. Puc assegurar-ho.

Més Esport, Canal
TE i la Pèrgola

L’opinió de Michel

L’Amposta, tal com ja vam
dir al seu moment, ha
avançat el seu partit de la
propera jornada, contra el
Vilanova, a avui dijous (20
hores). Un partit que arriba
després de la victòria al
camp del Miapuesta Vilajuï-
ga, de diumenge passat (2-

3). Per tant, en un bon mo-
ment per refermar la bona
temporada i ara, quan ja
està salvada, per gaudir-ne i
acabar el més amunt a la
taula que sigui possible.

La victòria a terres gironi-
nes va fer recuperar la dinà-
mica guanyadora després
de tres jornades en les que
només s’havia sumat un

punt. I també va servir per
demostrar que l’ambició de
l’equip, tot i la seua comoda
posició, segueix intacta. 

Nacho Pérez, tècnic de
l’Amposta, admetia que «va
ser important guanyar el
diumenge per recuperar-
nos dels darrers resultats i
agafar força pels propers
partits. L’equip va reaccio-

nar perfectament una vega-
da va rebre el segon gol a
l’inici de la segona meitat.
Va estar força bé, en tots
els aspectes».

Gustavo, de falta, va fer
el 2-1. Ja en la recta final de
la confrontació, Becerra,
molt llest, va aconseguir
l’empat. Un gol de TELE-ZAP-
PING i és que el porter local
tenia la pilota controlada
quan el davanter ampostí li
va pendre. I ja a les acaba-
lles, una acció de Recio va
suposar el 2-3, de l’ampolle-

ro Pitarque.
D’altra banda, sobre la

continuïtat a la banqueta de
l’Amposta, Nacho reconei-
xia estar molt satisfet de
que la junta confii amb ell i
ha comentat que és una
qüestió que s’ha d’acabar
de decidir en les properes
setmanes.

Avui dijous, el Vilanova
L’Amposta rep el conjunt de Santi Palanca (20 hores) 

M.V.

CF AMPOSTA

Jordi Roca intenta marxar del marcatge d’Edu Vives, diumenge.
ME

L’Amposta perdia 2-0 a la
represa però va remuntar
a Vilajuïga (2-3). Té 45
punts i és desè a la
classificació

Gran triomf



DIJOUS 9
DE ABRIL
DE 2009 11

diarimés
ebreesports

www.mesebre.cat

Els punts tenien doble valor.
El Tortosa havia de refer-se
de la derrota anterior da-
vant el Benavent i havia de
tornar a connnectar-se a la
competició per no veure’s
compromès a la taula. La
veritat és que va fer-ho i, en
la línia de les darreres jorna-
des, va estar a l’alçada.

Ramon Coch, tècnic de
l’equip, comentava que «ja a
la primera meitat vam domi-
nar i vam imposar-nos i, a
més, vam crear ocasions
clares. L’únic problema fou
que no vam transformar-les.
També cal destacar que el
seu porter, Alex Ródenas,
va estar sensacional». A la
represa, en la primera juga-
da d’atac dels ebrencs, una
centrada de Mauri va rema-
tar-la Jaime. Era el 0-1.
Alex, porter local, va fallar

en aquesta jugada. Amb el
0-1, recordava Coch, «ells
van pressionar, però nosal-
tres vam estar molt orde-
nats en l’aspecte defensiu.
Així mateix, vam sortir al
contraatac, tenint oportuni-
tats per sentenciar. Però no
vam fer-ho i per això vam
patir fins el final, més que
res per la incertesa del re-
sultat».

El tècnic estava satisfet

amb la victòria i amb el tre-
ball de l’equip: «era un partit
important per recuperar-nos
i per poder estar en una si-
tuació més estable. El
triomf fou valuós. I l’actitud
dels jugadors va ser molt
bona. S’està millorant. Cre-
em opcions i rebem pocs
gols. Ens falta culminar
més. Però, en general, es-
tic content».

Després del descans de

la Setmana Santa, el Torto-
sa rebrà l’Olesa i, posterior-
ment, visitarà el Manresa:
«dos partits que ja poden
clarificar la situació i, si su-
mem bons resultats, ens
poden donar la tranquil.litat
definitiva». El Tortosa és
tretzè, amb 38 punts. Està
a vuit de la zona de des-
cens. No era el que s’espe-
rava enguany però com a
mínim l’equip trau les cas-
tanyes del foc en el moment
necessari. I la situació no
s’agreuja. La victòria recu-
pera l’estabilitat en una set-
mana que, amb l’esforç de
la junta, també s’ha fet en
altres sentits. 

Per últim, destacar el
triomf del juvenil de Prefe-
rent al camp del segon, el
Jabac Terrassa (0-1). Així,
continua en la lluita per l’as-
cens a Lliga Nacional. 

El camp del Vilafranca va
tornar a ser fructífer

El Tortosa va guanyar
diumenge passat a Vi-
lafranca (0-1). Ha es-
tat un camp propici en
els darrers anys. En-
guany, també.  

PRIMERA CATALANA

El Tortosa no va fallar i va assolir 3 punts que l’acosten a la permanència (0-1)

REDACCIÓ

Raül, envoltat de contraris, en un partit del Tortosa a casa.
ME

Excepte les categories na-
cionals, en les que enguany
la competició continua, a les
regionals hi haurà descans el
cap de setmana vinent, amb
motiu de la Setmana Santa.

Uns dies que s’aprofiten,
quan és necessari, per a re-
cuperar partits. Però l’únic
que, a les Terres de l’Ebre
està pendent d’acabar-se, és
l’Ulldecona-la Cava. Falten
setze minuts i el resultat és
d’empat a dos gols.

La data designada, se-
gons va informar Antonio Mo-
rales, és el proper dijous dia
16 d’abril.

La resta està al complet,
excepte un partit del grup 3
de la copa delegació Terres
de l’Ebre, de la Tercera regio-
nal, en el que el Miravet no
va presentar-se i en el que
cal pensar que el comitè do-
narà guanyador al Campredó
per 3-0.

Tota la plataforma futbolís-
tica ebrenca descansarà i ca-
rregarà piles per afrontar la
recta final del campionat, les
darreres jornades. La veritat
és que enguany, els nostres
grups de regional hi arriben
amb molta emoció i amb una
igualtat que feia anys que no
es veia.

Cap de setmana de
passió... i de descans

L’activitat esportiva s’atura
REDACCIÓ

REGIONAL

El Remolins-Bítem va guan-
yar la Sénia (1-0) amb un gol
de Marc Baiges, que va cul-
minar una jugada de Talarn.
Era el minut 83. 

Guillermo Camarero, tèc-
nic del conjunt de Bítem, ex-
plicava que «no vam fer un
bon partit, principalment en
la creació i en la combinació.
Vam fallar en aquest aspec-
te, tot i que també cal dir que
vam estar molt ben posats
en l’aspecte defensiu, amb
molta serietat».

El Remolins-Bítem és desè
amb 36 punts. L’objectiu,
després d’haver efectuat una
temporada irregular, és aca-
bar el més amunt que sigue
possible. «En aquest sentit
estic satisfet de la victòria.
Hem de tenir l’al.licient d’aca-
bar de la millor forma que pu-
guem i els tres punts ens van
permetre tornar a guanyar».
Els de Bítem feia tres jorna-
des que no guanyaven (1
punt de 9).

Però a més de lluitar per
anar per amunt a la taula, el
tècnic ja dóna oportunitats a
juvenils que per la tempora-
da vinent poden implicar-se
amb el primer equip. La junta
desitjaria que el tècnic conti-
nués al Remolins-Bítem i
aquesta opció, a manca de
confirmar-se, és ferma. Per

la lliga propera podria haver-
hi certa renovació. 

Els dos juvenils (de segon
any) són Oscar Camarero
(germà del tècnic), que ja fou
titular a Alcanar, i el moldavo
Sandu. Tots dos han intervin-
gut en les dues darreres jor-
nades i poden seguir fent-ho
en les vinents, tot i que es re-
cuperen les baixes existents
actualment.

El Remolins-Bítem 
treballa pel futur

Dos juvenils ja juguen amb el primer equip

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Guillermo Camarero, tècnic de
l’equip de Bítem.

ME

Després de tres jornades,
el Remolins-Bítem va
tornar a guanyar. Fou
contra la Sénia, diumenge
(1-0). Gol de Marc Baiges.

Torna el triomf

El Roquetenc ha arribat al
darrer tram del campionat
amb plenitud. Està alliberat
i amb més confiança. Diu-
menge va guanyar a Alma-
celles (1-2). Ara la dinàmica
és positiva i tot va de cara.
Javi Cid, tècnic de l’equip,
deia que «vam aconseguir
un bon resultat en un mal
partit». Cid afegia que «a la
primera meitat no vam jugar
amb massa intensitat, però
vam poder controlar la si-
tuació. A la represa, del 0-1
amb una ocasió de Manel,
vam passar a l’1-0. Vam es-
tar uns 20 minuts descen-
trats. Ells no van crear oca-
sions clares però sí que van

fer sensació de poder mar-
car. Nosaltres vam co-
mençar a reaccionar i així
va arribar l’empat, amb una
jugada d’Alex que va rema-
tar Lluís». El veterà Sanchez
Jara (ex del Barça) fou ex-
pulsat. I el Roquetenc, amb
un gol olímpic de Marc, va
establir l’1-2. Povill, David i
Alex Accensi van ser baixa.
Segura va jugar i en els da-
rrer minuts va evitar l’empat
amb la seua intervenció. 

Línia ascendent
El Roquetenc va guanyar a Almacelles (1-2)

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

Fa sis jornades que no
perd (14 punts dels
últims 18).

Sis jornades

El Tortosa, tretzè amb
38 punts (a vuit de la
zona de descens), rebrà
després del descans a
l’Olesa.

Descans

Fa unes setmanes, un grup de joves de Jesús ha creat un pro-
grama a Ràdio Tortosa en el que es comenta l’actualitat del po-
ble. Quatre d’aquests (imatge de la foto) van tenir diumenge la
iniciativa de transmetre el partit del Catalònia contra la Cava,
un fet històric perquè ells mateixos van informar que era el pri-
mer cop que es feia des de la Santa Creu. Albert Melero, Xavi
Subirats ‘Puyal’, Eusebi Morcillo i Pere Panisello van fer una
transmissió peculiar (a l’estil Força Barça) i que va tenir un gran
seguiment entre la afició jesusenca. Més Esport a Canal TE els
va fer un reportatge dilluns que es pot seguir per internet:
http://www.youtube.com/watch?v=UV5yOr86d

La Pèrgola, transmissió històrica del partit
Catalònia-la Cava, a la Santa Creu de Jesús

ACTUALITAT

CANAL TE
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Catalònia i el CD la Cava van
enfrontar-se diumenge a la
Santa Creu (2-1). Era un der-
bi entra dos rivals directes
en la lluita per l’ascens. I al
final del partit la conclusió
era clara: tots dos equips
van demostrar les seues as-
piracions i possibilitats. Va
ser un partit vibrant, molt in-
tens i emocionant.

A la primera meitat, el CD
la Cava va controlar-lo millor
i va gaudir d’opcions en ac-
cions a pilota aturada. A
més, en els darrers minuts,
va tenir-ne dues amb dues
rematades al pal. Així es va
acabar el primer temps. El
Catalònia, abans del des-
cans, va crear una arribada
molt nitida amb una jugada
del pichichi Aleix. 

A la represa, d’entrada, el
Catalònia va començar més
posat. Toni Calafat, en una
brillant jugada individual

(marca de la casa) va fer l’1-
0. El partit va entrar en la
seua fase més interessant.
La Cava va reaccionar amb
ambició i va abocar-s’hi. El
Catalònia, amb més espais,
va poder contraatac. El par-
tit va obrir-se. Els locals van
quedar-se amb deu. 

La Cava va empènyer i va
disposar d’opcions, la més
clara una de Fidel. I va ser
aquest jugador qui va asso-
lir l’empat ja en els darrers
minuts (87’), aprofitant una
sensacional passada de Ni-
co. L’1-1 semblava definitiu.
I, probablement, podia ser
el més just perquè cap dels
dos equips mereixia perdre.
No obstant, ja en temps afe-
git, va aparèixer el pichichi.
La defensa de la Cava esta-
va un xic descol.locada. Gu-
miel va inventar una passa-
da màgica que va deixar a
Aleix sól davant de Vizcarro.

Catalònia i la Cava,
ferms aspirants

PRIMERA REGIONAL

Tots dos equips van oferir un gran derbi

El pichichi no va perdonar
(26 gols). Els jugadors de la
Cava van protestar la posi-
ció d’Aleix. Però l’assistent
va donar el gol. Va ser llar-
gament celebrat a la Santa
Creu. Tenia doble valor. El
Catalònia, i més amb la de-
rrota del Gandesa contra
l’Alcanar, es situa en la po-
mada, a tres punts del líder.
Es cinquè. La Cava és quart,

a dos del Gandesa. Dijous
dia 16 d’abril ha d’acabar el
partit al camp de l’Ulldecona
(2-2). Falten dotze minuts
més quatre de temps afegit.

La situació, a la part alta
de la taula, és trepidant.
Resten set finals, amb en-
frontaments directes com el
de la jornada vinent entre el
Torredembarra i el Catalò-
nia. Molt interessant.

El Gandesa afrontava el pri-
mer partit com a líder en so-
litari ja en la recta final del
campionat. I no li va anar bé.
L’Alcanar, molt motivat i amb
ganes de reinvidicar que és
un equip que també podia ha-
ver lluitat per l’ascens, va  fer
un partit molt complet i va
imposar-se (0-1). El Gande-
sa, precipitat i sent massa di-
recte, no va poder empatar,
tot i tenir possibilitats.

La pressió del liderat és un
valor afegit que potser un in-
convenient. De totes formes,
els gandesans continuen lí-
ders. Ara empatats a punts
amb el Torredembarra, equip
que va sorpendre el Camp
Clar (1-3) i que està total-
ment integrat en la lluita per
l’ascens.

El Reddis es troba encara
enganxat. Tot i que un xic
més lluny: a sis punts. 

L’Alcanar, malgrat la seua

victòria al camp del líder, viu
a deu punts del liderat. Ja
massa distancia. Però enca-
ra li queden coses a dir. L’Ull-
decona, que va golejar a l’A-
metlla (4-0) i que ha d’acabar
(dia 16) els minuts pendents
contra la Cava (2-2), és vuitè.
Petru ha decidit no seguir al
conjunt del Montsià. La direc-
tiva continua treballant, com
moltes altres, per equilibrar
la situació econòmica.

L’Aldeana es va refer de la
derrota davant el Gandesa i
va obtenir un triomf treballat
a Deltebre (1-2) en un partit
dur. Els de Bartolí no poden
complementar a casa els re-
sultats que trauen fora. I per
això segueixen en zona de
descens. Una zona que tam-
bé ocupa l’Ametlla. Tots dos
tindran una jornada clau des-
prés del descans: s’enfronta-
ran els quatre darrers classi-
ficats.

L’Alcanar ajusta més
la part alta de la taula

PRIMERA REGIONAL

Va guanyar al camp del líder (0-1)

Xavi Gisbert controla una pilota davant de la presència de Pier.
ME

El Catalònia, per mitjà del pichichi Aleix, va marcar
en temps afegit (2-1), un gol molt protestat pels
visitants, en considerar que hi havia fora de joc.

En temps afegit
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12 victòries i 4 empats.
Clar, aquest bagatge ha
comportat el liderat en soli-
tari a quatre punts de
distància del segon classifi-
cat. El salt qualitatiu es va
produir el cap de setmana
passat. L’Ampolla havia d’a-
cabar el partit pendent a Be-
nifallet. Restaven trenta mi-
nuts i el resultat era
d’empat a un gol. 

L’Ampolla va demostrar
que té ambició i ganes de
recuperar part de la seua
història recent. Va estar
molt posada en el joc i sa-
bia de la importància d’a-
quella represa. Acabar
guanyant-la implicava que
l’equip de Chimo Paredes
dormia aquell divendres
com a líder en solitari.

I com no, un dels revul-
sius, Jordi Bargalló, el pichi-

chi, va marcar culminant un
contraatac (1-2). Chimo Pa-
redes, el tècnic que està
fent una molt bona feina, ex-
plicava que «potser ha estat
la mitja hora més completa
que hem fet fins ara en el
campionat».

Aquest triomf va donar
molta força. L’afició s’ha
tornat a enganxar amb el l’e-
quip de futbol i ja l’acom-
panya com temps enrera.

I diumenge, punt i seguit.
al camp de l’Olímpic. Cal dir

que el conjunt morenc va
estar millor al primer temps
quan a més del gol va tenir
altres opcions. Però a la re-
presa, tot va canviar. Roca
va empatar als pocs minuts
i, amb el partit més equili-
brat i obert, Bargalló va tor-
nar a marcar. L’Olímpic va
insistir i va disposar d’un pe-
nal «inexistent». Costes,
que ja havia estat molt bé,
va desviar el xut del jugador
de l’Olímpic. 

Tres punts més. Sis en

48 hores. 55 en total i lide-
rat (a quatre del segon). La
darrera derrota de l’Ampolla
fou el 23 de novembres, a
Camarles. El seu proper ri-
val. Per tant, gairebé una
volta sense perdre.

Chimo Paredes diu que
«no ens ho esperàvem.
L’objectiu era poder arribar
a la fase decisiva (després
de Setmana Santa) amb op-
cions. Però ho hem fet com
a líders. Això ha estat grà-
cies a una trajectòria extra-
ordinària a través de la qual
hem tret fins a 19 punts a
equips com la JE Ascó. Ha
costat arribar-hi però hem
de seguir igual perquè el
més complicat és mantenir-
se. Queda molt per fer». La
nota negativa, les lesions
de Lluís (fa unes setmanes),
de Paco i J.Bertomeu. Mi-
quel (Hospitalet) va debutar.

L’Ampolla suma sis punts en 
48 hores i és el nou líder  

Impressionant. La tra-
jectòria de l’Ampolla
és d’antologia. Per a
emmarcar. Són setze
jornades seguides
sense perdre.

SEGONA REGIONAL

L’equip de Chimo Paredes porta 16 jornades sense perdre (12 victòries)

M.V.

Una acció del darrer partit de l’Ampolla, al seu camp.
ME

El Jesús i Maria va guanyar
diumenge el Masdenverge
(4-1). Ja porta cinc victòries
seguides dels sis partits que
de forma consecutiva ha de
jugar al seu camp. D’aquesta
manera, es manté en el grup
d’equips amb opcions de llui-
tar per l’ascens. La segona
plaça està a tres punts. 

David Torres, del partit, co-
mentava que «la primera mei-
tat va ser molt bona. Vam
avançar-nos amb el 3-0 i vam
tenir altres opcions». Miguel
va fer l’1-0 al minut 16 i Je-
sús va marcar dos gols (un
d’ells de penal). A la mitja ho-
ra, 3-0. A la represa, Jesús
va fer el 4-0 i el partit va que-
dar llest. El Masdenverge va
reduir distàncies posterior-
ment amb el 4-1.

Són 19 gols en 5 partits a
casa. Torres diu que «seguim
sumant. Els jugadors tenen
confiança i creuen en les
seues possibilitats. La sego-
na plaça està a tres punts i
lluitarem mentre hi hagi op-
cions». Tot l’equip està en lí-
nia ascendent. Però destaca
el davanter Jesús Ferreres.
En dotze partits ha fet divuit
gols. A més d’un gol per ca-
da seixanta minuts. Extraor-
dinari.

Jesús Ferreres,
un gol per hora

El davanter en porta 18 en 12 partits

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL. UE JESUS I MARIA

El Jesús i Maria està a tres punts de la segona plaça de la taula.
ME

El Jesús i Maria va assolir
la cinquena victòria
seguida i és setè, a tres
punts de la segona plaça.
La classificació està molt
oberta, per dalt i per baix.

5 de 5

El Pinell, amb tres victòries
seguides, ha perdut la irregu-
lareta de jornades enrera i
s’ha situat en la segona
plaça, a quatre punts del lí-
der. Diumenge va guanyar a
la JE Ascó (2-1). L’equip de
Jesús Fernandez, per la seua
part, ha baixat en les últimes
setmanes i ha cedit el liderat,
baixant fins a la sisena plaça
(tot i que a només sis punts
de l’Ampolla).

La lluita es presenta molt
oberta per l’ascens i per la
plaça de promoció. Cada jor-
nada hi hauran canvis se-
gons els resultats i és possi-
ble que no es resolgui tot fins
la darrera jornada. Els equips

més forts en l’aspecte físic i
anímic, que aguantin millor
aquesta situació, poden ser
els que tinguin més opcions.

El CE Ascó es va recupe-
rar de la derrota a Jesús i
Maria i va fer-ho golejant la
Rapitenca (4-1). Els de Cotai-
na es mantenen en la tercera
plaça, a cins punts del líder i
a un de la segona plaça.

El filial de l’Amposta també
continua en la pomada. Va fa-
llar opcions i va tenir dificul-
tats per superar el cuer, el
Sant Jaume (1-0). Però va
fer-ho i continua molt posat
en el camí per conservar op-
cions d’ascens. Està empa-
tat a punts amb el CE Ascó i
el Camarles. 

Pinell, CE Ascó i Amposta B 
no perden pistonada 

Continuen enganxats a la zona d’ascens

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL 

El Camarles, líder fins diven-
dres passat, va perdre diu-
menge a casa contra el Flix
(1-2), un dels cuers.

Ramon Barbosa, tècnic
del Camarles, explicava que
«la primera mitja hora de joc
nostra va ser molt bona. Qui-
que Cornejo va fer l’1-0 i
vam gaudir d’altres opcions.
Però en els darrers deu mi-
nuts del primer temps, dues
errades defensives ens van
costar dos gols». A la repre-
sa, segons Barbosa, «vam
intentar-ho però va ser més
amb el cor que amb el cap.
El Flix, que em va agradar i
que el vaig veure molt recu-
perat, va estar ben posat i

va defensar-se amb ordre. I
nosaltres vam jugar precipi-
tats. Tot i això, en els da-
rrers minuts, vam tenir op-
cions clares per poder haver
empatat». Després del des-
cans, els camarlencs que
ara són cinquens (estan em-
patats amb el CE Ascó i
l’Amposta, a un punt del se-
gon), visiten el líder l’Ampolla
-està a cinc-. 

El Flix sorprèn
Va guanyar el Camarles (1-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Els de la Ribera, amb els
últims resultats, han
sortit de la part baixa de
la taula i tenen opcions de
salvar-se

Millora

Si per la part alta de la tau-
la la situació està molt
atractiva (set equips sepa-
rats de vuit punts), per la
baixa també es pot dir el
mateix. Excepte el Sant Jau-
me, cuer del grup, que està
ja despenjat per darrera, hi
ha fins a nou equips que po-
den estar implicats. I ja no
en el descens directe si no
amb la possibilitat de que hi
hagi alguna compensació
(si això passa, la situació
s’equilibraria posteriorment
si l’equip ebrenc que jugue
la promoció d’ascens a Pri-
mera, acaba pujant).

El Santa Bàrbara va fer un
pas endavant guanyant el
Benifallet (3-0). El resultat
es pot dir que és inflat i és

que amb l’1-0, els benifalle-
tencs van poder empatar.
Ja en temps afegit, el Santa
va sentenciar. D’aquest par-
tit, el CF Benifallet ha fet un
manifest que apareix en la
plana 2 d’aquesta edició del
MÉS EBRE.

Els Reguers, per la seua
part, tampoc cedeix i manté
opcions de salvar-se des-
prés d’efectuar un gran par-
tit al camp d’El Perelló, on
van guanyar per 2-4.

Per baix no hi ha treva
El Santa i Els Reguers fan un pas endavant

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Nou equips estan
implicats en la lluita per
evitar el descens i la
possibilitat de que hi
hagin compensacions

Nou equips

Divendres va guanyar
a Benifallet en la
represa del partit i
diumenge al camp de
l’Olímpic (1-2)

Dos triomfs
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PRÒXIMA JORNADA 
Ampolla-Camarles

Ascó Escola-Pinell

Benifallet-Perelló

Flix-Santa Bàrbara

Horta-Olímpic

Jesús i Maria-Vilalba

Rapitenca-Masdenverge

Reguers-Amposta

Sant Jaume-JE Ascó

RESULTATS
27 jornada Segona regional

Amposta-Sant Jaume 1-0

CE Ascó-Rapitenca 4-1

Camarles-Flix 1-2

J. i Maria-Masdenverge 4-1

Olímpic-Ampolla 1-2

Perelló-Reguers 2-4

Pinell-JE Ascó 2-1

S. Bàrbara-Benifallet 3-0

Vilalba-Horta 0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ampolla 27 49 24 55

2. El Pinell 27 53 39 51

3. CE Ascó Escola 27 63 30 50

4. Amposta 27 55 30 50

5. Camarles 27 56 39 50

6. JE Ascó 27 54 39 49

7. Jesús i Maria 27 62 39 47

8. Horta 27 47 33 44

9. Perelló 27 51 43 37

10. Rapitenca 27 46 51 34

11. Olímpic M. 27 41 45 32

12. Masdenverge 27 44 66 32

13. Vilalba 27 30 41 31

14. Benifallet 27 44 58 30

15. S. Bàrbara 27 31 49 28

16. Flix 27 35 56 27

17. Reguers 27 33 53 23

18. Sant Jaume 27 23 72 7

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 

Batea-Rem. Bítem

Ginestar-Corbera

Roquetenc-Aldeana

RESULTATS 2a jornada. 

Play-off d’ascens 

Aldeana-Ginestar 2-1

Rem. Bítem-Roquetenc 4-0

Corbera-Batea 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Corbera 4 7 1 9

2. Rem. Bítem 4 9 6 6

3. Ginestar 4 7 7 6

4. Aldeana 4 6 7 6

5. Batea 4 4 5 6

6. Roquetenc 4 3 10 3

RESULTATS 4a jornada. 
Copa Delegació TE. Grup 3

Tivissa-Venus 3-1
Campredó-Miravet (sus)
Benissanet, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1.Tivissa 4 11 6 10

2. Venus 4 10 7 7

3. Benissanet 4 9 6 5

4. Campredó 3 4 5 2

5.  Miravet 3 2 12 0

PRÒXIMA JORNADA  

Alcanar-Catalònia

Fatarella-Tivenys

RESULTATS 3a jornada. 

Copa Delegació TE. Grup 1

Alcanar-Fatarella 6-0

Catalònia-Tivenys 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Tivenys 3 6 5 6

2. Alcanar 3 8 3 6

3. Catalònia 3 5 5 3

4. Fatarella 3 6 12 3

PRÒXIMA JORNADA  

Arnes-Godall

Ulldecona-Bot

PRÒXIMA JORNADA 

Campredó-Venus

Tivissa-Benissanet

RESULTATS 2a jornada. 

Copa Delegació TE. Grup 1

Bot-Godall 2-3

Ulldecona-Arnes 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Godall 3 5 3 7

2.  Arnes 3 6 6 4

3. Ulldecona 3 5 6 3

4. Bot 3 6 8 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Deltebre-Aldeana 

Camp Clar-Torredem. 

Hospitalet-Vilaseca 

Montblanc-Reddis 

Gandesa-Alcanar

Rem. Bítem-la Sénia

Catalònia-la Cava

Oleàstrum-Canonja 

Ulldecona-Ametlla

RESULTATS

27 jornada, Primera regional

Deltebre-Aldeana 1-2

Gandesa-Alcanar 0-1

Rem. Bítem-la Sénia 1-0

Catalònia-la Cava 2-1

Camp Clar-Torredem. 1-3

Hospitalet-Vilaseca 1-0

Oleàstrum-Canonja 1-1

Ulldecona-Ametlla 4-0

Montblanc-Reddis 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gandesa 27 49 27 51

2. Torredem. 27 41 36 51

3. Camp Clar 27 52 34 50

4. la Cava 27 49 37 50

5. Catalònia 27 58 32 48

6. Reddis 27 43 33 45

7. Alcanar 27 35 27 41

8. Ulldecona 27 42 43 38

9. Vilaseca 27 38 30 37

10. Rem.Bítem 27 47 36 36

11. Aldeana 27 35 40 36

12. Hospitalet 27 44 45 33

13. Canonja 27 35 37 33

14. la Sénia 27 35 40 31

15. Oleàstrum 27 29 44 25

16. Deltebre 27 37 52 24

17. Ametlla 27 23 67 20

18. Montblanc 27 19 51 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Roquetenc-Alcarràs

Cambrils-Almacelles

Sants-Torreforta

Horta-Vista Alegre

G. Iberiana-SJ. Despí

Canyelles-Sitges

Guissona-Catllar

Santfeliuenc-Barceloneta

St. Ildefons-Viladecans

RESULTATS

27 jornada, Regional preferent

Viladecans-Alcarràs 2-2

Almacelles-Roquetenc 1-2

Torreforta-Cambrils 0-0

Vista Alegre-Sants 1-2

SJ Despí-Horta 0-3

Sitges-Iberiana 2-3

Catller-Canyelles 1-4

Barceloneta-Guissona 2-3

St. Ildefons-Santfeliuenc 3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 27 64 35 58

2. Torreforta 27 56 30 53

3. Sants 26 46 31 52

4. Santfeliuenc 27 48 27 49

5. Roquetenc 27 39 23 43

6. Vista Alegre 27 27 23 40

7. Catllar 27 34 40 39

8. Cambrils 27 35 29 39

9. Alcarràs 27 39 31 38

10. Viladecans 27 38 36 37

11. Canyelles 27 45 45 36

12. Sitges 27 38 41 33

13. Horta 27 40 40 32

14. St. Ildefons 27 34 47 31

15. Barceloneta 27 26 48 23

16. S. Joan Despí 26 23 54 23

17. Guissona 27 23 43 20

18. Almacelles 27 34 66 18

18. Guissona 26 20 41 17

Regional preferent

El Catalònia va guanyar en temps afegit el CD la Cava, diumenge.
ME

Els
resultats

de la
jornada

La part alta de la taula, a
la Primera regional i a la
Segona, està força oberta.
Es presenta un final de
lliga emocionant.

Molt oberta
PRÒXIMA JORNADA
Santboià-l’Hospitalet
Palamòs-Miapuesta
Amposta-Vilanova
Blanes-Banyoles
Cassà-Europa

Pobla Mafumet-Balaguer
Premià-Prat

Mataró-Cornellà
Espanyol B-Rapitenca

Reus-Manlleu

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 32 20 9 3 75 23 69
2. Reus 32 18 10 4 61 28 64
3. Hospitalet 32 17 11 4 51 22 62
4. Premià 32 16 8 8 62 45 56
5. Santboià 32 15 10 7 48 33 55
6. Manlleu 32 16 7 9 53 35 55
7. Vilanova 32 12 12 8 48 39 48
8. Prat 32 14 6 12 41 40 48
9. Pobla Mafumet 32 12 10 10 46 50 46
10. Amposta 32 12 9 11 56 52 45
11. Cassà 32 9 13 10 42 45 40
12. Europa 32 10 8 14 38 44 38
13. Rapitenca 32 10 8 14 36 44 38
14. Blanes 32 9 10 13 49 63 37
15. Mataró 32 8 11 13 38 51 35
16. Cornellà 32 8 10 14 35 55 34
17. Balaguer 32 7 9 16 41 51 30
18. Miapuesta 32 6 9 17 40 67 27
19. Palamòs 32 6 8 18 36 63 26
20. Banyoles 32 2 8 22 19 65 14

Tercera divisió RESULTATS
32a jornada, Tercera divisió
l’Hospitalet-Palamòs 6-0
Miapuesta-Amposta 2-3
Vilanova-Blanes 2-1
Banyoles-Cassà 0-1
Europa-Pobla Mafumet 1-2
Balaguer-Premià 3-3
Prat-Mataró 2-1
Cornellà-Espanyol B 0-0
Rapitenca-Reus 1-5
Manlleu-Santboià 0-0

PRÒXIMA JORNADA
Masnou-Vilassar

Castelldefels-Peralada
Martorell-Tàrrega

Poble Sec-Igualada
S. Cristobal-Manresa

Tortosa-Olesa
Morell-Vilafranca

Marianao-Benavent
Montcada-Guíxols

Llagostera-Muntanyesa

RESULTATS
32 jornada, Primera catalana

Muntanyesa-Vilassar 1-0

Peralada-Masnou 1-3

Tàrrega-Castelldefels 1-1

Igualada-Martorell 1-3

Manresa-Poble Sec 2-1

Olesa-San Cristobal 2-1

Vilafranca-Tortosa 0-1

Benavent-Morell 3-0

Guíxols-Marianao 0-2

Llagostera-Montcada 4-4

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 31 60 28 62

2. Castelldefels 31 45 28 58

3. Llagostera 31 52 32 56

4. Marianao 31 50 31 55

5. Masnou 31 50 35 53

6.  Olesa 31 47 37 52

7. Tàrrega 31 45 38 47

8. Montcada 31 43 41 43

9. Muntanyesa 31 45 50 43

10. Peralada 31 44 45 41

11. Vilafranca 31 36 36 40

12. Vilassar 31 33 40 39

13. Tortosa 31 38 38 38

14.  San Cristobal 31 34 46 38

15. Guíxols 31 30 36 37

16. Poble Sec 31 34 47 34

17. Igualada 31 42 57 34

18. Manresa 31 34 58 30

19. Morell 31 30 51 26

20. Martorell 31 30 48 26
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El CH Amposta (campió del
grup B, amb 39 punts), ju-
garà la fase amb el Promo-
ciones Paraiso de Castro
Urdiales, el San Sebastian
de los Reyes i el Salud de
Tenerife, els dies 17, 18 i
19 d’abril. Les ampostines
que, com a campiones co-
mencen la lligueta amb dos
punts, s’enfrontaran en la
primera jornada (dia 17) al

Salud Tenerife (20 h).
Abans (18 h), jugaran el
Promociones Paraiso i el
S.S. de los Reyes. En la se-
gona, el partit Amposta-
S.S.de los Reyes co-
mençarà a les 19 h.
Anteriorment, s’hauran en-
frontat els altres dos
equips. I en la tercera jor-
nada (diumenge dia 19),
les de Marc Fornós disputa-
ran el seu partit contra el
Promociones Paraiso (12
h). A les 10, s’enfrontaran
el S. S. de los Reyes i el Sa-
lud Tenerife. Els partits es
disputaran al pavelló d’Am-
posta. Dels quatre equips,
els dos primers de la lligue-
ta passen a la fase decisi-
va. Si l’Amposta és un
d’ells, es demanarà dispu-
tar-la a Amposta. 

Ja es coneix el calendari
de la fase d’ascens a

Divisió d’honor

Divendres de la Set-
mana vinent co-
mençarà la fase sec-
tor de la fase
d’ascens a Divisió d’-
Honor. Amposta ja vi-
bra amb el seu equip
de handbol femení. 

HANDBOL

L’Amposta-Lagrama comença el
divendres 17 contra el S.Tenerife (20 h)

REDACCIÓ

El Freepower la Galera,
quan manquen dues jor-
nades pel final de la Lliga
Nacional de Divisió d’ho-
nor de bitlles catalanes,
es va proclamar campió.
L’equip galerenc, des que
va inscriure’s en la com-
petició, fa quatre anys, ha
guanyat tots els campio-
nats.
Vicent Albiol, un dels
membres de l’equip,
explicava que «nosaltres

vam avançar el partit de
la penúltima jornada i, tot
i que només ens queda
un, ja som campions».
Albiol afegia que «ens ho
emprenem amb moltes
ganes, hi ha molta impli-
cació i molt bon ambient.
Es il.lusionant i és que a
més de competir, gaudim
del que fem amb una acti-
vitat que ens agrada».
Viladecans serà el darrer
rival, ja com a campions.  

Freepower-La Galera
torna a ser campió

BITLLES FUTBOL SALA

El Torneig Internacional de fut-
bol base Terres de l’Ebre
tindrà el punt de partida el di-
vendres vinent, amb els pri-
mers partits i l’acte d’inaugu-
ració en el que hi haurà una
desfilada dels equips partici-
pants per carrers de la capital
del Baix Ebre. Des del Parc

fins l’estadi (16.30 h). Poste-
riorment, els equips seran
presentats (17.30 h) i també
hi hauran els parlaments ofi-
cials (18 h).  El partit inaugu-
ral, a l’estadi tortosí, serà en-
tre els alevins de la Roma i el
del Tortosa (18.30 h).
A les seus establertes (Torto-
sa, Deltebre i la Ràpita) es ju-

garan els partits en les dife-
rents categories. I el diumen-
ge pel matí, dia 12, es cele-
braran les finals. Les de
consolació a Tortosa i les que
decidiran els campions, a l’A-
metlla.  L’acte de lliurament
de trofeus serà a l’estadi de
l’Ametlla (13.30 hores). 

Demà divendres serà la
jornada inaugural
Les finals, diumenge pel matí a l’Ametlla

REDACCIÓ

TORNEIG INTERNACIONAL TERRES DE L’EBRE

El Corbera era líder en solitari després d’haver guanyat els
tres primers partits de la lligueta. En el cas d’haver pogut
guanyar el quart, posava terra de per mig amb els altres
equips i encarrilava el seu camí cap a l’ascens. No obstant,
el Batea, conscient de que anava contrarrellotge i que tenia
més urgència, va fer un gran partit i va imposar-se. Esteban,
en culminar una jugada magistral del Miki, va fer el 0-1. D’a-
questa manera, tot s’ajusta. El filial de l’Aldeana va guanyar el
Ginestar i també suma sis punts. Els mateixos que té el Ba-
tea i també el filial del Remolins Bítem que va golejar el Ro-
quetenc (4-0). Les expulsions visitants de la primera meitat i
l’encert dels locals van decidir el duel abans del descans. 

El Batea guanya a Corbera (0-1) i incrementa
l’emoció a la lligueta d’ascens a Segona

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

La temporada està arribant al seu final.
ME

El Tortosa Ebre va guanyar
el Vic i conserva la bona
trajectòria com a local (3-
1). Carla Ventura va obrir el
marcador molt aviat. Tot i
l’empat visitant, les ebren-
ques van posar-se per da-
vant un altre cop per mitjà
de Lorena (18’). Carla Ven-
tura, a l’inici de la represa,
va establir el 3-1 que ja fou
definitiu. El Tortosa-Ebre va
estrenar patrocini: Servidel. 

El Tortosa Ebre es
manté ferm a casa

REDACCIÓ

FUTBOL FEMENÍ

RESULTATS

20 jornada, Segona divisió
PM 7B F. Vidal-Ravaleta 5-5

CFS Roquetes-Ged’s 3-8

Chill Out-Noujardí 5-5

Infofinances-LP 1-4

Café Civit-Lobo Rubio 4-8

Trigo-Marsanparquet 1-16

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Lobo Rubio 20 98 62 32

2. Marsanparquet 20 133 59 30

3. Ged’s 20 83 58 28

4. LP 20 120 94 27

5. Ravaleta 20 99 54 26

6. Chill Out 20 94 79 25

7. Nou Jardí 20 118 113 18

8. 7B F. Vidal 20 97 100 17

9. Cafè Civit 20 89 98 16

10. Trigo 20 89 114 16

11. Infofinances 20 37 108 3

12. CFS Roquetes 20 58 176 2

RESULTATS

20 jornada, Primera divisió
Matamoros-Toscà 4-2

E. Queralt-R. El Parc 5-5

Dream Team-C. Franco 7-6

L. Gas-I. Garrós 4-5

Montesó-Gaton Losada 5-0

Balsegur-Grup Amics 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Matamoros 20 112 50 36

2. Montesó 20 92 72 25

3. E. Queralt 20 87 69 25

4. Dream Team 20 101 79 23

5. R. El Parc 20 81 66 23

6. Toscà 20 59 73 22

7. Balsegur 19 76 71 21

8. I. Garròs 18 81 74 20

9. Gaton Losada 19 84 77 18

10. L. Gas 20 82 101 15

11. G. Amics 20 49 92 6

12. C. Franco 20 50 130 2

PRÒXIMA JORNADA

Trigo-Ravaleta

Marsanparquet-Café Civit

Lobo Rubio-Infofinances

LP-Chill Out

Nou Jardí-CFS Roquetes

Ged’s-PM 7B F. Vidal

PRÒXIMA JORNADA

Balsegur-Toscà

G. Amics-Montesó

Gaton Losada-Leo. Gas

I. Garròs-Dream Team

Cons. Franco-Est. Queralt

R. El Parc-C. Matamoros

Demà divendres, a
l’estadi de Tortosa,
jugaran els alevins del
Tortosa i el de la Roma
(18’30 hores).

Partit inaugural

 



www.mesebre.cat

DIJOUS 9
DE ABRIL
DE 200918

opiniódiarimés
ebre

Ja la paraula mob-
bing  en la seva defi-
nició originial s´utilit-
za per descriure
certes accions de
grups  d´animals vers
un únic animal, és a
dir, molts ataquen a
un.

El mobbing no és
un fenòmen actual si-
nó qu existeix desde
fa molts anys i en
moltes cultures, en-
cara que ha augmen-

tat amb les  noves
formes de treball.En
els anys 80 el profes-
sor Heinz Leimann
va advertir d´aquest
fenòmen. En què con-
siteix exactament? El
també anomenat psi-
coterror a la vida la-
boral, comporta, en-
tre d´altres coses,
una comunicació hos-
til  o mostres
d´agressivitat cons-
tant a un únic indivi-

du, fer sentir que
aquest no val per la
feina que està desen-
volupant. El problema
no és  que un dia en
concret et facin sentir
així, el problema ve
quan aquest senti-
ment es perlllonga en
els dies i setmanes
fins arribar a la de-
pressió o estrès.
Molts estudiosos exli-
quen que l´origen de
mobbing és el desig
de poder que tenim
les persones. 

El perfil de l'acosa-
dor  és el d'una per-
sona aparentment
ferma i segura de si
mateixa, però  que a
la vegada té por de
perdre el seu lloc de
treball i capaç de hos-
tigar a la seva  vícti-
ma llarg temps. Entre
les seves armes es-
tan el deixar en rídicul

a l´altra persona i  no
sols en el seva feina
també en la manera
de vestir, estil de vi-
da, veu, gestos…A
més, li assigna feines

o massa complexes
o massa fàcils i repe-
titives perque s´arribi
a avorrir.

Li oculta informació
important pel desen-

volupament de seu
treball o un dia li diu
una cosa i al dia se-
güent la contrària per
tal d´afavorir a altres
empleats.

“Mobbing laboral, un problema empresarial”

Últimament es parla molt del mobbing la-
boral, és a dir, de l'assatjament que es
pateix a la feina. Els efectes són els ma-
teixos ja siguin  a la família, respecte
l´habitatge o a la feina, però són més fà-
cils de detectar en l´ últim cas . Acostu-
ma a crear problemes psicosomàtics
greus,depressions  i estrès postraumàtic.

ARANTXA AMORES

Actualment les
empreses no es-
tan preparades
per resoldre una
situació de mob-
bing i la majoria
de vegades ni les
arriben a reconèi-
xer. En molts ca-
sos s´ha arribat a
acomiadar a la
víctima per consi-
derar- la poc pre-
parada pel seu cà-
rrec. Hi ha factors
que fins i tot po-

den agreujar el
problema: empre-
ses amb poc re-
colzament dels
superiors, pèssi-
ma organització
interna, aparició
espontània de l í -
ders que no tenen
la preparació ne-
cessària…

És curiós com
persones plenes
de vida i embran-
zida acaben patint
episodis depres-

sius, ansietat i
estrès. Esperem
que en un futur
les empreses esti-
guin més prepara-
des per aquest ti-
pus de problemes
interns .A Espan-
ya la primera
sentència sobre
mobbing laboral
es va emetre el
23 de jul iol de
2001, dictamina-
da pel Tribunal Su-
prem.

Empresa VS
EmpleatARANTXA AMORES

CEDIDA

CEDIDA

www.mesebre.cat
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No hi ha dolor!
EL TATTOO

El món del tatuatge és molt extens i amb una antiga histò-
ria. Així, coneixem que per exemple, a l'antic Egipte, ja és
realitzaven, al igual que a la Polinèsia, tal com va descriu-
re en el seu moment el viatger Marco Polo. Aquests són
només alguns de tots els exemples que podríem enumerar
però n'hi ha molt més. Fet que ens porta a comprendre
que la seva simbologia és molt rica i variada. Depenent del
moment i el lloc el tatuatge simbolitza força, madures, càs-
tig, etc... Per al individu que el llueix. Per exemple, el
tatuatge de la Polinèsia fou el més artístic en el món antic,
caracteritzat per dissenys geomètrics elaborats, que s'a-
naven completant i ampliant al llarg de la vida fins cobrir
tot el cos de la persona, simbolitzant madures. El fet de
portar un tatuatge, va acompanyat d'un procés dolorós en
el passat i en l'actualitat, però si abans havia casos en que

portar-los era una imposició, en l'actualitat pot arribar a
ser una autèntica passió. El material que s’utilitza no dista
gaire del quirúrgic ja que no hem d’oblidar que es tracta de
pigmentar la pell amb una agulla. En l’actualitat els profes-
sionals que és dediquen a aquest món, tenen molt en
compte la higienització de tot el procés ja que una mala
praxis podria ser motiu de malaties més o menys greus i
que ningú, crec, que vulgui patir. Si parlem de disseny, el
tatto pot arribar a ser una autèntica obra d’art i si fugim
dels dibuixos esteriotipats, és pot arribar a gaudir d’identi-
ficacions tan pròpies com l’ADN.Com deia al principi de
l’article el dibuixar-se i pintar-se el cos és un ritual molt
antic que encara avui dia conserva cert misticisme, ja que
les persones es tatuen noms i símbols que tenen un gran
significat per a elles. CEDIDA
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n

L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Bar Societat Av. Catalunya, 131

DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu

SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28

ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49

LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1

GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8

LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36

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

MASDENVERGE
Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS
Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS
Ajuntament C/ Major, 11-13

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

ELS MUNTELLS

Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA

Ajuntament Avda. Catalunya, 22-30

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

“ Teu diré cantant ”

Buscant una família és un Bloc Ebrenc dedicat a tots aquells animals
de companyia, especialment gossos, que viuen en protectores i són
atesos per voluntaris i voluntàries que de forma desinteressada vetllen
per ells, els hi busquen una llar i atenen les seves necessitats. L'autora
del bloc, Sandra Zaragoza, és una jove tortosina que col·labora activa-
ment  des de fa més d'un any amb la protectora ARCA de Tortosa. El
bloc, d'iniciativa pròpia però recolzat per aquesta i d'altres associa-
cions d'animals, el va crear ara fa un any per col·laborar amb la causa
i treure a la llum tot allò que creia injust i que, per interessos polítics i
desinterès social, mai es fa públic. La implicació total de Sandra
Zaragoza ha fet que el contingut d'aquest espai captés l'atenció de
centenars de persones i associacions d'animals. El bloc és, a dia d'a-
vui, un eix vertebrador que ajuda a fer forta la causa arreu d'Espanya.
Un bloc solidari que a més de fer publiques les injustícies que pateixen
els animals i demanar adopcions, dedica un espai a animals perduts,
inclou consells i articles de premsa, vídeos, permet signar, participar
en manifestacions, fa pública la legislació vigent... i encara que no tant
com ens agradaria, dona a conèixer simpàtiques noticies sobre els
nostres animalets. Tot i això, encara som pocs els que coneixem de
prop les situacions en les que arriben la majoria dels animals a les pro-
tectores, n'hi ha que no sobreviuen i d'altres que tenen la sort de ser
acollits per persones que mereixen la nostra felicitació.  Així vull felici-
tar a Sandra i a totes aquelles persones anònimes que estimen als ani-
mals i col·laboren perquè s'acabin aquestes injustícies. També a les
dos protectores d'animals que tenim al Baix Ebre: ARCA (Tortosa) i
l'Alberg d'Animals de les Terres de l'Ebre (Camarles) per la seva dedi-
cació i paciència, ja que per part de l'administració l'interès per la
causa continua sent força deficient. És necessari que tots ens cons-
cienciem i siguem conseqüents, com ja saben: ell mai ho faria.
I en motiu del primer aniversari de Buscant una família la Sandra ha
deixat escrit un desig en el seu bloc, paraules profundes que crec
merescudes per tancar aquest escrit: (...) “Bufo l'espelma tancant els
ulls i imaginant que poc a poc prenem consciència, que les lleis can-
vien i comencem a veure als animals d'una altra manera aprenent a
respectar-los com es mereixen”. Un final que espero, sigui el principi
d'un nou inici.

MAITE MESTRE

Buscant una família

Des de l'ONG Terres de l'Ebre amb el Poble Saharauí realitzem des de 2008 un nou projecte de cooperació
als campaments de refugiats saharauís. El projecte consisteix en facilitar equipaments i coneixements a la
població saharauí per tal de que pugui desenvolupar el seu propi cinema. Al juliol de 2008 vàrem visitar als
nostres amics saharauís amb dues cameres semiprofessionals, dos trípodes, cintes, dvd's, etc. I al Centre
Cultural Naaga Ali Brahim situat al campament de refugiats saharauís “27 de febrero” vàrem desenvolupar
un taller de cinema documental i un altre de ficció on varen participar trenta dones i homes saharauís.
El projecte comptava amb un pressupost de 7000 euros per a 2008, amb els quals també vàrem refor-
mar i equipar una de les aules del centre cultural per a poder-hi fer projeccions i muntatge d'audiovi-
suals i guardar els equips que havíem portat. Aquest projecte va ser finançat pels Ajuntaments de

Tortosa i Ulldecona a través del Fons Català de Cooperació que és qui en fa el seguiment.
Al final dels tallers, els trenta jóvens, en diferents grups de treball, havien realitzat dotze
pel·lícules de les quals tres han estat seleccionades per a ser projectades al Fisahara 2009,
el Festival Internacional de Cinema del Sàhara que aquest any arriba a la sexta edició amb

la novetat de poder comptar per primera vegada amb
tres pel·lícules realitzades per directores, productors,
cameres i muntadores saharauís.
A més, totes les participants als tallers engegats per
la ONG TEPS han estat invitades al Fisahara-2009 que
se realitzarà del 4 al 10 de maig al campament de
Dajla. Així podran conèixer a diferents persones vincu-
lades al món del cinema i continuar la seua formació.
Aquest és l'únic festival de cinema del món que se

celebra en un campament de refugiats i l'únic que va nàixer amb la vocació de desaparèi-
xer, ja que el seu fi últim és cridar l'atenció del món sobre la terrible situació que viuen prop
de 200.000 refugiats, que veuen passar els seus dies lluny de la seua terra, sense llum ni

aigua corrent en un dels indrets més durs del planeta.
Vos ho diré cantant:

Som de les Terres de l'Ebre
un paratge universal
astimem a tot lo món
de la terra som la sal
i al maig participarem
en un festival genial

Pom, pom, pom, pom..! A partir d'avui a n'aquesta columna “vos ho diré cantant”. Desitjo que vos agra-
de!

JOSEP JUAN SEGARRA

TEPS, pionera en projectes internacionals

El projecte consisteix en facilitar
equipaments  i coneixements a la
població saharauí per tal de que pugui
desenvolupar el seu propi
cinema

www.mesebre.cat
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Espaguetis negres amb gambes, una altra forma de menjar pasta amb marisc. 
El color de la pasta fa que sigui un plat divertit, tant per als grans com per als més petits.

Per preparar el plat de la
setmana ens farà falta els
següents ingredients: es-
paguetis negres amb tinta
de sípia, gambes fresques,
ceba, all, tomata, sal, oli
d'oliva verge i herbes pro-
vençals. Començarem a
bullir la pasta amb aigua,
sal i una fulla de llorer du-
rant 10 minuts fins que la
pasta ens quedi al punt, un
cop bullida la reservarem i
procedirem a fer el sofre-
git; picarem la ceba i la to-
mata, primer ofegarem la
ceba amb oli a una paella
fins que comenci a daurar-
se, afegirem la tomata i un
pessic de sucre per reduïr
l'acidesa, les herbes pro-
vençals al gust i remenem
fins que estigui fet el sofre-
git, un cop fet, retirarem i
reservarem. Pelalem mitja
dotzena de gambes fres-
ques, tornarem a posar la
paella amb el sofregit, un
raig d'oli i hi afegirem les
gambes, salarem al gust i

cuinarem fins que les gam-
bes estiguin fetes, un cop
estinguin cuinades afegi-
rem els espaguetis i ho ba-
rrejarem fins que la salsa
estigui ben mesclada amb
la pasta i ja es pot empla-
tar. Les gambes són, en la
majoria de les cases, un
aliment de consum esporà-
dic, usat preferentment
com a entrant (gambes en
gavardina, amb alls) i com
a complement d'altres
plats: paella de marisc,
pasta amb gambes i bo-
lets, amanides, truites i re-

menats, entre d'altres. Per
aquesta raó, la seva trans-
cendència en la dieta és
modesta. No obstant això,
per la riquesa de coleste-
rol, de purines i de sodi
que tenen han de ser con-
sumides amb moderació i,
millor, les han d'evitar les
persones amb hipercoles-
terolèmia, àcid úric en
sang elevat, gota, càlculs
renals per sals d'àcid úric
(litiasi renal) i els qui se-
gueixen dietes baixes en
sodi perquè pateixen d'hi-
pertensió arterial, insufi-
ciència cardíaca o retenció
de líquids. Les reaccions
al·lèrgiques després del
consum de certs mariscs
es deuen a les proteïnes
musculars d'aquest ali-
ment, i els qui les sofreixen
han d'evitar el consum d'a-
quests mariscs. Recordem
als nostres lectors que si
volen ser els guanyadors
d'un sopar per a dues per-
sones a un dels nostres
restaurants col.labora-
dors, només cal que ens
enviïn un missatge de text
amb la clau següent: TE
CUINA al número 5516.
Contra més missatges en-
vieu, més possibilitats tin-
dreu de guanyar. Final-
ment, com diu el nostre
estimat Amado, ara toca:
arremangar-vos i co-
mençar a cuinar. Bon profit
amics!

“Primentons i Tomates”, avui: espaguetis

Els espaguetis negres a la
tinta de sípia els podem
adquirir a qualsevol su-
permercat. El color de la
pasta aporta a aquesta
recepta un toc exòtic que
ens pot agradar o no,
però que no deixa indife-
rent a ningú. 

REDACCIO

El plat de la setmana: espaguetis negres amb gambes.

Gambes fresques a una parada d’un mercat.
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Mercuri i el Sol transitant per la casa deu pro-
picien les bones relacions. Aprofita ara per
conèixer gent diferent. Per millorar la teva
salut has de gaudir mes de la vida.

Taure
20/4 al 19/5

Després de tenir alguns dubtes, els teus
assumptes sentimentals es resolen com a tu
t'agrada. No has d'exagerar les teves dolen-
ces, et trobes en un bon moment.

Bessons
20/5 al 21/6

Es probable que certes converses amb la
teva parella et facin replantejar-te les coses
des del començament. Vés amb compte
amb les dietes inadequades

Cranc
22/6 al 21/7

Estàs en un moment ideal per construir
coses en comú amb la teva parella, o per
participar d'una manera més profunda i direc-
ta en les teves relacions socials.

Lleó
22/7 al 22/8

No descartis que els teus assumptes d'amor
prenguin una nova adreça. S'estan preparant
mous esdeveniments. Respecte a la teva
salut, has d'intentar no alterar-te.

Verge
23/8 al 21/9

Gaudeixes de moments de passió i de diver-
sió. El Sol i Mercuri transitant per la teva casa
cinc generen oportunitats en la teva vida sen-
timental.

Balança
22/9 al 22/10

Pots conèixer algú amb la qual entaulis una
amistat que sigui duradora. La necessitat de
sentir-te estimat per les persones que t'en-
volten et faran malbaratar bon humor.

Escorpí
22/10 al 21/11

No intentis que tot sigui racional i lògic en la teva
vida amorosa, ja que moltes vegades el més
interessant és el que menys t'esperes, les
coses sorprenents.

Sagitari
21/11 al 21/12

La teva vida sentimental està en alça.
Experimentaràs contactes interessants que et
reportaran beneficis. No estaria gens malament
que et recarreguessis d'energia.

Capricorn
21/12 al 19/01

Trobaràs nous punts d'unió amb la teva parella
i et sorprendràs de com ella reacciona.
Actualment la teva millor teràpia és una bona
dosi d'amor i d'humor tots els dies.

Aquari
20/1 al 18/2

Tracta de no aferrar-te a no res i que cada
experiència sentimental que et sorgeixi en la
vida sigui un nou estímul del qual aprendre.
Fer esport et buidarà de preocupacions.

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit de Mercuri i el Sol per la teva casa
onze indica que viuràs una fase expansiva on
augmenta la influencia d'aspectes externs en
la teva vida sentimental.

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

21° 10°Núvols
alts

Sol

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel:  
passarà de molt a mig ennuvolat de matinada, i quedarà poc ennuvo-
lat a partir de migdia a la meitat est del país. A la resta estarà poc
ennuvolat o seré. Al final del dia arribaran bandes de núvols alts i prims
pel nord-oest del territori.
Precipitacions:  
no se n'esperen.
Temperatures:  
mínimes lleugerament més baixes i màximes seran en lleu ascens,
puntualment moderat.
Visibilitat:  
bona en conjunt, puntualment regular fins al migdia a la meitat est. 
Vent:  
bufarà de component nord i oest fluix amb cops moderats a l'inici i final
del dia, a les hores centrals s'imposarà el component sud fluix amb
cops moderats. 
Estat del mar:
• Costa Brava:
inicialment bufarà tramuntana entre fluixa i moderada al nord del cap
de Begur, girant a component sud entre fluix i moderat a partir de mig-
dia. A la resta hi haurà component nord inicialment, quedant fluix i de
direcció variable, amb estones de component sud durant la tarda. 
De forta maror a maror de matinada al nord del cap de Begur, i maror
a la resta. Mar de fons del nord al matí.
• Costa Central:
terrals matinals i nocturns, a les hores centrals del dia s'imposarà el
component sud entre fluix i moderat.
Marejol.  
• Costa Daurada:
terrals matinals i nocturns, a les hores centrals del dia s'imposarà el
component sud entre fluix i moderat.
Marejol.

El temps. Previsió

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
902 35 70 70

publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc          Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

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

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

Ruiz Franquet, Agustí Damià Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914  

Ulldemolins Reverter, Xavier                Generalitat, 17 (Alcanar) 977730105

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

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

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
Maître/ Tarragona

EP. selecciona un/a maître per responsabilitzar-se de la planifi-
cació, organització i gestió de les activitats del restaurant.
Organitzada i responsable,bona imatge i presència,vocació de
servei i una edat mínima d'entre 28 i 30 anys. Imprescindible
bon nivell d'anglès. i un mínim de 3 anys d'experiència.

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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Vas de vacances? Ho portes tot? No et deixes res? Doncs au! A disfrutar!

D’aquesta manera a no ser
que pertanyis a aquell grup
privilegiat que fa festa de
divendres abans de rams
fins al dilluns sant, te tro-
bes amb quatre dies, que
ben vinguts siguin, però
que en la majoria de casos,
són quatre dies en que no
has planificat res, ja que
des de gener, has agafat
embranzida per arribar a
l'estiu el més aviat possi-
ble, i que un cop t'has deci-
dit, tot i la tan coneguda
crisi, no hi ha places en lloc
i els preus són desorbitats
ara bé, les diferents agèn-
cies s'encarreguen d'arri-
bar on no arriba el teu
banc, i finançar-te unes
vacances de somni, que
esdevindran un mal son
quan tornis i et trobis amb
una lletra més cada mes).
Però bé, aquí estem, ja
ens hem decidit i ja sabem
on anem, quin és el proper
pas? Fer-se la maleta,
“macuto” o motxilleta… I
per tal d'encertar-ho,
imprescindible, en aquesta
era  de la informació, mirar
quin temps ens farà, per
veure quins seran els
modelets més adequats

per a l'ocasió (veritat,
xiques?). Així si anem a un
lloc de platja, modelets
sexys i botes d'aigua, per-
què amb el canvi climàtic ja
se sap i si damunt seguim
la dita de “a l'abril aigües
mil” , doncs això... Seguint
amb destinació platja, això
no vol dir creuar l'Atlàntic,
no, no! Perfectament si

preveiem que farà bon
temps, i estem a lloc de
seca (Tortosa, per exemple
en el meu cas) podem
organitzar una escapadeta
prop del mar, que com indi-
ca la marca Terres de
l'Ebre, el Delta i els seus
voltants ens poden mostrar
paratges, que fins i tot per
a la gent d'aquí són desco-

neguts, magnífics i perfec-
tes per a desconnectar, en
aquests moments en els
que vivim. Però com en tot,
ens  podem arribar a con-
fondre respecte al lloc en
el ens trobem perquè si
arribem a una zona de
territori ebrenc i trobem un
cartell de Costa Daurada,
doncs, confosos tots! Però
això durant les vacances
és el que menys importa,
perquè si ens centrem amb
el motiu que ens ha portat
a fugir del nostre habitat
diari, inclòs a arriscar-nos
a anar justos els mesos

següents, és que no
podem amb l'estrès, que
tenim el cap embotat i que
ja no veiem més enllà de la
pantalla del nostre ordena-
dor. La sensació aquella,
que durant els primers dies
no desapareix, que et sem-
bla que sona el desperta-
dor i la magnífica sensació
quan comproves que t'has
equivocat, que no sona-
va… perquè estàs de
vacances! Aquells horaris,
de quan no hi ha horari,
aquell mòbil mort, perquè
t'has encarregat de treure-

li la bateria. Després
també està el marxar de
vacances amb la teva pare-
lla, si! La persona amb qui
vas decidir compartir la
teva vida, inclòs el pis,
però degut a la feina
necessites buscar festes
d'aquest estil per retrobar-
te, aquí és quan es valora
positivament els quatre
dies, perquè haureu sentit
dir en més d'una ocasió,
que les ruptures de parella
s'incrementen amb les
vacances, veritat? Jo no
entenc perquè, però si és
una dada estadística segur

que serà cert (dubto de la
meva afirmació). Però que
passa si mires la previsió
del temps per a les dates
festives i no dona opció,
plourà tots els dies, una
gran opció, i molt interes-
sant en època de crisi, és
la de quedar-se a casa,
mirant com cau la pluja i
peta contra la finestra i tra-
gar-te tota aquella filmogra-
fia, que per les responsabi-
litats, vas aparcant i no
acabes de veure mai! Sigui
com sigui, possibilitats n'hi
han tantes com persones

en aquest món, així que a
mínim que es pugui s'ha
d’anar de vacances sense
deixar de banda la pinzella-
da religiosa i tradicional
tant aregada arreu de terri-
tori.
En definitiva, la Setmana
Santa és una de les dates
més assenyalades del nos-
tre calendari i una excusa
perfecta per pensar amb
allò en el que no pensem
habitualment, com és per
exemple, que li lligarem a
la pauma del crio o quina
mona li comprarem al
fillol/fillola.

Setmana Santa: platja o muntanya?
Ja estan aqui! No es-
tem parlant de Pols-
tergeist sinó de les va-
cances de Setmana
Santa i com cada any
toca organitzar-se!

DIANA MAR

Camping.
Cedida

A les Terres de l’Ebre no som de mantó i peineta, però
en el moment de celebrar-la, les nostres passions i
viacrucis no tenen res que envejar a la resta!

La Setmana Santa, tota una tradició

Recordeu aquell 600 carregat fins la bandera
camí de Benidorm? Ara, els temps han canviat,
però seguim posant-nos nerviosos davant un
període de vacances més llarg de dos dies!

Vacances anys 60!


