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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L’Alcalde de Tortosa, Ferran

Bel, es reuneix amb

representants d’Adif per

accelerar la cessió dels

terrenys de  Renfe.

P4

Avui obre les portes la

cinquena edició de la Fira de

l’Arròs i el Comerç de

l’Aldea.

P6

Es col.loca la primera pedra

del futur pavelló

poliesportiu de Roquetes .

P8

Societat

‘Ai Carmela’, dels Quicos, a la

«Batalla de la Memòria» de

Pons.

P9

L’última: 

Tal dia farà un any!.

Especial sobre el Magazine

«Dixa’m Vore» de Canal TE

24

Esports

Un rapitenc cotitzat

Segons el diari The Sun, el
Celtic de Glasgow també
està interessat en fitxar a
Angel Rangel.

P10

Regional

L’Ulldecona marca un gol i
guanya el CD la Cava en la
represa disputada ahir la nit
(3-2).

P11

Tenis

El rapitenc Albert Montañés
cau als vuitens del Màster de
Montecarlo, davant el serbi
Novak Djokovic.

P14

Handbol

El pavelló d’Amposta és
l’escenari a partir d’avui de
la fase sector de la fase
d’ascens a Divisió d’honor 

P17

Corrupció policial.
No tan lluny

Les Terres de l'Ebre han estat, des
de sempre, una porta d'entrada de
droga procedent de països afri-
cans, per tal de ser repartida per
la península. La geografia de llar-
gues platges que voregen el Delta,
de difícil control, ha propiciat
aquest fet i ha facilitat la creació
de grups locals de narcotràfic.

Els cossos policials, que sempre han
realitzat una gran labor per eradicar
els grups de narcotraficants, no
estan exempts de corrupció interna.
Tant és així, que recentment s'ha
detingut al caporal de la Guàrdia
Cívil de Tortosa, Antonio Martín, com
a presumpte extorsionador de ban-
des de narcotraficants.

La Ràpita s'ha convertit en la
seu de grups relacionats en el
tràfic de drogues, i altres acti-
vitats delictives com el tràfic
d'armes, el blanqueig de capi-
tals i la falsificació de moneda.
Hi ha un grapat d'antecen-
dents de detencions a veïns
de les Terres de l'Ebre en els

darrers anys. En aquest llistat,
s'ha d'afegir la detenció del
guàrdia civil, Antonio Martín,
que presumptament passava
informació privilegiada a la
banda de narcotraficants, rela-
cionada amb els desembarca-
ments de droga a la costa.
També se l'acusa d'extorsio-

nar altres bandes de narcotra-
ficants per tal d'aconseguir
diners, drogues, armes i cot-
xes de luxe. La Guàrdia civil
estaria portant a terme una
investigació interna, arran de
la denúncia per extorsió pre-
sentada per un conegut advo-
cat de Reus. P3
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

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. 

Desembarcaments de droga per la nit, tràfic d'ar-
mes, documentació falsa, tirotejos, policies impli-
cats en trames d'extorsió... hi ha prou arguments

per a fer una
pel·lícula de
les més taqui-
lleres de
Hollywood, i
la realitat és
que tot ple-
gat passa a
casa nostra. 

Tothom sabia
que les
Terres de

l'Ebre és un punt negre per a la polícia, pel que
fa a l'entrada de drogues, especialment per la
seva dificultat de control, però la detenció d'un
caporal de la Guàrdia Civil, li dona encara més
rebombori a la trama mafiosa instal·lada al terri-

tori.

El mal de tot plegat, és que acaben pagant jus-
tos per pecadors. Per uns pocs policies corrup-
tes, la gran labor portada a terme pels cossos
policials de les Terres de l'Ebre, queda anul·lada
completament. Ningú para atenció al fet de que
molts policies es juguen sovint la vida perquè la
resta de mortals puguem dormir tanquils per la
nit. Ningú té en compte, que en molts casos, la
professió de policia implica sacrificis personals
que van més enllà de l'exercici d'una professió
com qualsevol altra. Malauradament, la gent
sempre recordem que un Guàrdia Civil s'ha apro-
fitat de la seva condició de policia per a enriquir-
se personalment, independentment del mal que
pugui estar ocasionant. Sens dubte, tota una
injustícia, que tan sols es podrà acabar, quan hi
hagi mà dura amb els policies, que aprofitant-se
de la seva condició, es converteixen en els delin-
qüents més perillosos.

El mal de tot plegat, és que aca-
ben pagant justos per pecadors.
Per uns pocs polícies corruptes,
la gran labor duta a terme pels
cossos policials de les Terres de
l'Ebre, queda anul·lada comple-
tament.

Editorial

Justos per pecadors

No té cap sentit que, en els temps que
corren, els bancs introdueixin unes
condicions draconianes als préstecs
que demanen les administracions públi-
ques. Aquest interessos de més que
cobraran en operacions que no tenen
risc els pagarem entre tots.

En els darrers temps hem parlat de l'al-
tíssim nivell d'endeutament de
l'Ajuntament de Tortosa, que en dos
anys ha incrementat el seu deute amb
els bancs en 12 milions d'euros. A
aquesta quantitat hem d'afegir els 6
milions d'euros en préstecs a càrrec
de les nostres empreses municipals.
En total, 18 milions d'euros d'endeuta-
ment, gairebé tot a llarg termini. De
fet, Tortosa s'ha hagut d'acollir a un
Pla de Sanejament Financer, perquè
excedeix els límits d'endeutament que
es consideren convenients per a un
Ajuntament com el de la nostra ciutat.

I això, en un moment de crisi econòmi-
ca, en el que els ingressos municipals
disminuiran substancialment, i amb
noves operacions de crèdit en l'horit-
zó: el finançament de la construcció de
les noves piscines passarà, de ben
segur, per la constitució d'una hipoteca
sobre els terrenys o el dret de superfí-
cie de les instal·lacions de l'estadi
municipal, que en el darrer ple van dei-
xar de ser de domini públic per tal que
puguin servir de garantia en un nou
préstec.

A la preocupació que em produeix
aquesta situació s'hi ha de sumar el
desencís de veure com el sector ban-
cari no només es resisteix a donar crè-
dit a les institucions públiques, sinó

que a més ho fa en unes condicions
excessives. El sector, que ja s'ha vist
beneficiat per mesures com la compra
d'actius o els avals a les operacions
interbancàries, rebrà uns ingressos
extraordinaris pels interessos d'opera-
cions milionàries d'administracions
com l'Ajuntament de Tortosa, i aquests
interessos els acabem pagant entre
tots i totes amb els nostres impostos.
No em vull imaginar quines condicions
posaran a les poques operacions que
s'aprovin per a particulars i empreses,
veient les dificultats que posen a les
operacions amb administracions públi-
ques, que gairebé no presenten cap
risc de morositat. Cal prendre, des de
les administracions superiors, mesures
contundents que facin que el nostre
sistema financer col·labori en la recu-
peració de l'activitat econòmica i en el
manteniment del poder adquisitiu de
les famílies, de la mateixa manera que
multiplica exponencialment els seus
beneficis quan les coses van bé. 

És una llàstima que les nostres admi-
nistracions superiors, sobretot la
Generalitat, no tinguin la capacitat sufi-
cient per obrir línies de finançament a
ajuntaments en unes condicions finan-
ceres dignes, i que haguem de passar,
col·lectivament, pel sedàs d'unes enti-
tats financeres que estan demostrant,
en aquests moments difícils, molt poca
responsabilitat social.

Jaume Forcadell
Portaveu del Grup Municipal d'Iniciativa
a l'Ajuntament de Tortosa

Endeutament municipal i entitats financeres

Opinió

Quan llegeixo notícies
com la del fill que ha
matat al seu pare,
aquesta setmana a Mora
la Nova, hem poso les
mans al cap i em pregun-
to fins on hem d'arribar,
per tal d'adonar-nos que
aquest món no va bé!
Potser al final si que aca-
baré creient que el ser
humà serà qui destruirà
l'espècie i que acabarem
desapareixent algun dia,
sent nosaltres els nos-
tres assassins.
Referent a aquest noi, no
deixo de pensar en quina
situació s'ha pogut tro-
bar per a dur a terme un
fet tan greu, matar a un
pare. Sembla ser que
l'autor del crim portava
tres anys cuidant dia i nit
al seu pare, que li dedi-
cava la seva pròpia vida,
i que ja la seva mare
havia mort després
d'una llarga infermetat.
Però això, mira, a cadas-
cú li toca el que li toca i
fins aquí com a mínim
puc respectar-ho, però
el que no puc ni vull
entendre és com les
autoritats pertinents tot i
sabent la situació del fill
no van posar algun tipus
de solució. M'he plante-
jat que hagués fet jo en
el seu lloc i realment, no

ho sé, una persona te un
límit per molt sencera
que estigui i si ell no hi
posa remei a temps,
considero que ja són els
altres qui haurien d'inter-
vindre de posar-ho en
mans de qui pertoqui. El
pare estava impedit, per
tant segur que havia
metges, veïns, familiars,
etc… Què sabien d'a-
questa situació, que
veien com passava el
temps, els anys i com
ningú va fer res. Potser
el fill no volia? Però se li
havia de dir que a la llar-
ga probablement podria
passar alguna desgrà-
cia, no era vida el que
portava aquest noi!
Sabeu que crec? que
senzillament la situació
d'aquest noi com la de
moltíssimes persones
no interessa. Vivim en
una societat que canvia
de cadena per no veure
certes coses i si les mira
és en la majoria de
casos per morbo. En
definitiva, només espero
que algun dia obrim els
ulls i no sigui massa
tard.

Lluc P.

Per què un fill mata a un pare?

Cartes dels lectors

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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Els Mossos d'Esquadra
detenien aquesta setmana
els membres d'una orga-
nització criminal que es
dedicava a assaltar narco-
traficants fent-se passar
per polícies. Les primeres
detencions s’efectuaven el
passsat 31 de març, un
total de 7 persones eren
detingudes i es portaven a
terme set registres domi-
ciliaris als municipis de
Sant Carles de la Ràpita,
Alcanar, Ulldecona,
Masdenverge i Amposta.
Els membres de la banda
operaven principalment a
les Terres de l’Ebre, però
també se’ls imputa delic-
tes a la provincia de
Castelló.  En l’escorcoll
dels domicilis, s’han recu-
perat set armes de foc i
munició, 1.200 euros fal-
sificats, 40.000 euros de
curs legal i 100 grams
d'haixix, i 6 vehicles. Es
sabia posteriorment
aquests últims dies que un
dels membres detinguts,
acusat de pertànyer a
aquesta banda, es tracta-

va d' Antonio M. C, de
nacionalitat espanyola, 38
anys i veí d'Ulldecona,
caporal de la Guàrdia Civil
de Tortosa.
Pressumptament, aquest
era l'encarregat de passar
la informació de la que

disposava, gràcies a la
seva feina, als narcotrafi-
cants. Pocs dies abans de
ser detingut, aquest capo-
ral va protagonitzar un
incident amb agents dels
Mossos d’Esquadra al
municipi d’Alcanar.

Circulava amb un vehicle
camuflat per la N-340
quan els agents el van atu-
rar per efectuar un control
d’alcoholèmia i escorcoll
del vehicle. El guàrdia civil
es va identificar a l’acte, i
tot i així, segons aquest,

els Mossos van actuar
amb «improcedència». Els
agents van justificar l’es-
corcoll per verificar que
es tractava d’un cotxe
policial, ja que dues set-
manes abans havien inter-
ceptat un agent utilizant

un vehicle policial per a
finalitats particulars.
Segons el guàrdia civil, no
hi havia cap tipus de motiu
per actuar amb  tal abús
d’autoritat. 
Altres implicats en el cas
han estat Roberto A.G, de
35 anys, nacionalitat
espanyola i veí de Terres
de l'Ebre, considerat el
líder de la organització,
Juan Manuel C.G, de 30
anys, nacionalitat espan-
yola i veí de Masdenverge,
Laura Vanesa V.M, de 25
anys, nacionalitat espan-
yola i veïna de
Masdenverge, Adilson
Avelino P. D, de 26 anys,
nascut a Cabo Verde i veí
d'Alcanar, David O.R, de
33 anys, nacionalitat
espanyola i veí de Miami
Platja i Lorenzo N.M, de
40 anys, nacionalitat
espanyola i veí de Catí
(Castelló). 
El grup estava clarament
jerarquitzat, cadascun
amb les seves funcions
establertes. Credencials
policials falses era el que
utilitzaven per portar a
terme els seus objectius i
violència i intimidació eren
pràctiques habituals. 
Aquesta manera d’actuar
no és nova a les Terres de
l’Ebre. Si ens remitim als
anys 2007 i 2008, ja tro-
bem detencions a
l’Ametlla de Mar i a
Alacant de bandes que uti-
litzaven aquests «modus
operandi».

7 persones detingudes per robar a
«narcos» fent-se passar per polícies

Escorcolls efectuats en
domicilis de la Ràpita,
Alcanar, Ulldecona,
Masdenverge i Ampos-
ta, van acabar amb les
7 persones detingudes.

Entre els detinguts es troba un caporal de la Guàrdia Civil de Tortosa

Se´ls acusa d’extorsió, tràfic d’armes, tràfic de substàncies estupefaents, blanqueig de capital i falsificació

TG

Un moment de l’escorcoll.

El «modus operandi» no és nou a les
Terres de l’Ebre. Al 2007 ja trobem
antecedents

Es repeteix
De les 7 persones detingudes, 3 van quedar
en llibertat amb càrrecs i quatre van
ingressar a la presó

Primeres detencions
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Ferran Bel no volia arribar
a les vacances de
Setmana Santa sense
haver conseguit desblo-
quejar el conveni per urba-
nitzar els terrenys de
Renfe i reformar l'estació
de Tortosa. Ara l'alcalde
tortosí i els responsables

de l'Administrador
d ' I n f r a e s t r u c t u r e s
Ferroviàries (Adif) han fet
un pas més i conjunta-
ment han creat una comis-
sió de seguiment per agi-
litzar els tràmits de les

obres. Un dels primers
objectius serà concretar
un calendari d’execució i
parlar de dates concre-
tes. Ja fa temps que
Tortosa reclama una millo-
ra de les condicions de la

estació ja que l’estat d’a-
questa és bastant degra-
dat. Adif s'ha compromès
a executar la seua part de
les obres durant aquest
2009, ja que al marge de
reformar l'estació també

cal desmantellar les vies i
les catenàries en desús, i
alçar les andanes. Unes
obres de condicionament
important que necessiten
el seu temps. El govern
de la capital del Baix Ebre
va aprovar el projecte el
juliol del 2007 amb un
pressupost de 2,2 milions
d’euros. Es tracta d’un
dels projectes més ambi-
ciosos de Tortosa, ja que
connectarà els dos eixam-
ples i permetrà construir
un pàrquing subterrani
amb un miler de places. A
més, l'operació posarà fi
al mal estat de l'estació i
també eliminarà el pas
subterrani, amb una nova
andana a la capçalera.
Adif ja ha instal·lat una
nova senyalització, però
amb les obres es cons-
truirà una nova marquesi-
na i es renovarà el mobi-
liari urbà.                  

Impuls a l’estació de Tortosa

L’Ajuntament de Tor-
tosa i responsables
d’Adif  han constituït
la comissió de segui-
ment que ha de des-
bloquejar la cessió
dels terrenys de Ren-
fe i la reforma de l’es-
tació. L’ objectiu és
conseguir una accele-
ració del procès.

Bel es reuneix amb responsables d’Adif per accelerar la cessió dels terrenys

REDACCIÓ

El mal estat de les instal.lacions de l’estació de Tortosa és evident.
Cedida

L'Ajuntament de Tortosa,
a través de la Junta de
Govern Local, ha adjudi-
cat obres per valor de
més de sis milions d'eu-
ros que s'iniciaran en les
properes setmanes. És
el cas de la urbanització
del carrer Llarg de Sant
Vicent, la rehabilitació del
parc municipal Teodoro
Gonzalez, la construcció
de la Casa de la Música,
o la creació d'un aparca-
ment en superfície al
Temple lligat a un nou
carril bici. Aquest és un
paquet d'actuacions que
l'equip de govern tortosí
tenia previst fer durant
aquest mandat.

Més de
6 M E U R
d’inversió

La regió policial de les
Terres de l'Ebre ha cele-
brat aquest dijous el Dia
de les Esquadres. Quan
estan a punt de complir-
se el sis primers mesos
del desplegament. S’ha
fet un balanç molt positiu
de la implantació del cos
al territori i de la seva
tasca per intentar contro-
lar els fets delictius. A les
Terres de l'Ebre es come-
ten un miler de delictes al
mes, i entre 120 i 200
detinguts mensuals. Els
delictes més problemà-
tics són els robatoris
amb força a l'interior d'-
habitatges.

Un miler de
delictes al mes

Propietaris de finques pro-
peres al Canal Xerta-Sénia
han rebut una carta en la
que se’ls demana permís
«per fer una cata o pros-
pecció geològica a la seva
finca», garantint que el te-

rreny quedarà igual que
estava.

D’entrada, i davant la
susceptibilitat existent al
nostre territori amb qües-
tions relacionades amb l’ai-
gua, ja han aparegut opi-
nions de si aquestes
prospeccions poden repre-
sentar una maniobra enco-
berta per descobrir aqui-

fers i tenir alternatives d’ai-
gua per al Xerta-Sénia, per
quan aquest, en èpoques
d’estiu i amb la desconta-
minació de Flix, pugue ne-
cessitar-ne’n.
Aquest plantejament no té
cap sentit, segons Lluís
Cortiella, President del Re-
gadiu Xerta-Sénia: «és tot
al contrari. El projecte
constructiu vol establir una
xarxa principal des d’on hi
ha zones hidrants i, des
d’allí, oferir reg a diverses
finques». De la prospec-
ció, Cortiella aclaria que
«es tracta d’una inspecció

geològica a través de la
qual s’ha de saber quines
característiques té el ma-
terial que hi ha en aquell
punt en concret per fixar,
posteriorment, un preu uni-
tari per a l’empresa que ha
de fer les rases per a por-
tar l’aigua a tot el sector.
El preu pot variar segons
el material que es pugui
trobar. No hi ha més. Fins
ara, només ha hagut un
propietari que ens ha dit
que no vol que entrin les
màquines a la seua finca. I
si hi ha algú més que tam-
poc ho vol, ho respecta-

rem i no entrarem, tot i
que per llei podríem fer-ho
igualment». Cortiella afe-
gia que «a Freginals, al seu
moment, també va haver-
hi gent que no ho veia clar.
Però, després, aquesta
mateixa gent es va con-
véncer dels avantatges de
connectar-se al Xerta-Sé-
nia».
Els motius exposats del
perquè es faran les pros-
peccions, en principi, no
acaben de convéncer a
tothom. Hi ha qui creu
que no poden ser exacta-
ment per això. 

Projecte constructiu del
Regadiu Xerta-Sénia

El fet que s’han d’efectuar «prospeccions geològiques»
a diverses finques pot obrir un debat sobre el motiu

REDACCIÓ
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Els allotjaments turístics
han registrat un cent per
cent d'ocupació, segons
les dades que disposa l'à-
rea de Turisme de
l'Ajuntament. Pel que fa a
la procedència, es detecta
un increment del turista
estatal, especialment el
procedent d'Euskadi, i una
disminució de visita prce-

dents d'altres països,
exceptuant els del Regne
Unit, que s'han incremen-
tat. Pel que fa a visites a
equipaments, el Centre
d'Interpretació del
Renaixement ha registrat
339 visitants, cinc vega-
des més que un cap de
setmana normal. El regi
dor de Turisme, Ricard

Forés, ha destacat també
la presència de turistes en
la nova ruta del passeig de
les Fortificacions, que
recorre una part del siste-
ma defensiu de la ciutat.
"Comencem a veure els 
fruits de la feina feta en l'o-
bertura d'espais de visita i
la creació de rutes d'inter-
pretació del nostre patri-

moni", ha explicat. Pel que
fa a les inquietuds dels
visitants, un 45 per cent
ha preguntat a les oficines
de turisme exclusivament
per Tortosa, mentre que
un 37 per cent ha dema-
nat informació també de
les Terres de l'Ebre. Així,
amb el cas de Tortosa
d'una banda, podem par-

lar d'un balanç positiu res-
pecte a ocupació turística,
bastant aproximat a les
perspectives que des del
Patronat de Turisme de les
Terres de l'Ebre ens
comentava la seva directo-
ra, Marta Farrero. I d'altra,
que aquest resultat bé a
ser un reflex del que ha
succeït a la resta de
Territori, no arribant al
100%, amb un predomini
de la muntanya en front de
la costa i on el temps ha
determinat en gran mesu-
ra el turisme d'enguany.
Com a característiques
predominants en el turis-
me d'aquesta Setmana
Santa, trobem que també
s'ha confirmat la reducció
de dies d'estada i que s'ha
gastat menys, però tot i
això l'ocupació com quasi
sempre ha estat bona,
segons Farrero.

Tortosa triomfa com a destí turístic

Tortosa ha estat un
dels municipis ebrencs
que aquesta passada
Setmana Santa ha as-
solit el 100% d’ocupa-
ció turística, entre al-
tres coses pel Torneig
Internacional Fútbol
Base Terres de l’Ebre
que s’ha dut a terme al
nostre Territori i que ha
mobilitzat a moltes fa-
mílies, a banda de la
resta de turistes que
s’han interessat per l’o-
ferta de la capital del
Baix Ebre.

«Comencem a veure els fruits de la feina ben feta en l’obertura d’espais de visita», Forés.

«S’ha confirmat la reducció de dies d’estada i que s’ha gastat menys», Farrero.

REDACCIÓ

Presentació del Passeig de les Fortificacions de Tortosa, una nova ruta turística i cultural.
CEDIDA

Desprès de molta con-
trovèrsia vers al tema, al
final el pla territorial de les
Terres de l’Ebre no inclourà
en la seva redacció els cri-
teris d’inundabilitat inclosos
en la llei d’aigües en la
redacció final. Més Ebre
treia en portada, fa unes
setmanes, la preocupació
de molts alcaldes del terri-
tori davant el possible fre al
creixement urbanístic dels
seus municipis amb

aquests criteris d’inundabi-
litat. Aquestes eren les
principals queixes i sugge-
rencies que rebia l’avant-
projecte del pla territorial,
qüestionat sobretot pels
ajuntaments d’Amposta,
Deltebre i Sant Jaume
d’Enveja. Un avantprojecte
que ha estat a consulta
popular durant els darrers
mesos. El delegat del
Govern a les Terres de
l’Ebre, Lluís Salvadó reco-
neixia, en el seu moment,
una falta d’encaix de les
característiques pròpies de
la zona del Delta que ja es
va donar el 2001, i decidia
crear una comissió sobre

la inundabilitat amb l’objec-
tiu que el nou ens s’enca-
rreguès de fer compatible
la normativa estatal amb la
peculiaritat de l’Ebre.
Aquesta setmana sortien
noves noticies sobre el
tema. «El Govern ha decidit
retirar les restriccions del
concepte d’ inundabilitat
per evitar més confusions»
assenyala Luís Salvadó.
Segons aquest, el territori
ha confòs l’eina amb la rea-
litat; i no tenim cap dubte
que serà un pla excel.lent
quan es resolgui el procès
de suggeriments i no hi
hagi cap tipus de malente-
sos. A pesar d’aquesta

decisió, es seguirà treba-
llant conjuntament amb el
projecte. 
La comissió d’inundabilitat,
la direcció general
d’Urbanisme, la delegació
del govern i els

Ajuntaments de Tortosa,
Amposta, Sant Jaume
d’Enveja i Deltebre conti-
nuen treballant en la redac-
ció del pla d’espais fluvials.
Es preveu que estigui
enllestit desprès de l’estiu.  

Els criteris d’inundabilitat fora
del pla territorial de l’Ebre
Normativa estàndard a la singularitat de l’Ebre

REDACCIÓ

Aquest diumenge 19
d’Abril la Plataforma en
Defensa de l’Ebre ha
organitzat una concentra-
ció de caràcter lúdic i
festiu per protestar con-
tra les obres dels pous
d’emergència que s’estan
construint a Vinallop. La
PDE segueix denunciant
que la justificació d’a-
quest projecte per la des-
contaminació del pantà
de Flix és una excusa, i
que la realitat és que
aquests pous serviran
per reforçar el minitrans-
vassament a Tarragona.
Aquesta convocatòria es
va organitzar en un princi-
pi per al passat 28 de
març, però es va haver
d’ajornar a causa de la
pluja. La Plataforma
també ha denunciat
«pressions molt fortes»
per part de la Generalitat
perquè la jornada de diu-
menge no arribe a tenir
lloc.

La Plataforma en
Defensa de l’Ebre
organitza una
nova concentració 

El Parla.cat és un entorn
d'aprenentatge de català
en línia que té per objec-
tiu posar a disposició de
tothom, independent-
ment de l'origen, residèn-
cia o nivell de coneixe-
ment del català,
materials didàctics per
aprendre la llengua o mi-
llorar les habilitats comu-
nicatives. En aquest mo-
ment  hi ha 17.362
persones que l'estan uti-
litzant, d'aquests 10.784
són homes i 6.578 do-
nes. La majoria dels ins-
crits tenen entre 20 i 40
anys. Actualment el curs
ofereix dos nivells d'apre-
nentatge, el nivell bàsic i
el nivell elemental. “El
parla.cat és una de les ei-
nes més importants, més
ben dissenyades i més
potents que hi ha a Euro-
pa per a l'ensenyament
de llengües».

Una forma
diferent

d’apendre el
català

El Centre
d’Interpretació del
Renaixement ha 
multiplicat per cinc
les visites.

Increment de visites

S’ha de tenir en compte la singularitat de l’Ebre.
Cedida
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Fins al 19 d’Abril l’Aldea
cel.lebra la cinquena edi-
ció de la Fira de l’Arròs i el
Comerç, una fira consoli-
dada al territori amb l’ob-
jectiu de sumar esforços
per dinamitzar l’economia
de la zona. Aquesta edició
s’enmarca en moments
complicats per l’activitat
comercial, industrial,
agroalimentària i turística;
per això té la oportunitat
de presentar-se com eina
de noves alternatives i per
reinvindicar el potencial
que tenim a les Terres de
l’Ebre. L’alcalde del muni-
cipi, Dani Andreu, ha

encoratjat a la regidoria
de Comerç de
l’Ajuntament a continuar
amb la tasca iniciada, als
expositors per la seva
aposta en els moments
difícils i a tots els ciuta-
dans i ciutadanes de
l’Aldea perquè s’apropin a
gaudir de l’ambient de la
Fira. En la mateixa línia
han estat les paraules del
Regidor de Comerç, David
Bertomeu, conscient que

el certament obrirà les
seves portes en mig d’una
situació econòmica real-
ment complicada. «Són
temps de fer front a una
situació que no ens agafa
a tots per sorpresa, per
sort o per desgracia els
comerciants, autònoms,
agricultors, empresaris
de petites i mitjanes
empreses ja en sabem i
molt d’aquestes passa-
des. En moments així hem

de tirar del carro i sempre
acabem fent-ho». El
comerç de l’Aldea sap que
per vendre s’ ha d’oferir lo
milor, per això, any rera
any, es mostra al territori i
a la resta de Catalunya
des de l’aparador privile-
giat de la fira de l’arròs i
els comerç. La pagesia,
els arrossers, els produc-
tors d’oli i els Cellers de vi
es sumen a aquesta ofer-
ta mostrant tots els pro-
ductes que surten del seu
treball a la terra. 
El municipi ha organitzat
un calendari ple d’activi-
tats per aquesta cinquena
edició. El conseller
d’Innovació, Universitats i
Empresa, Josep Huguet,
serà el responsable,
aquest divendres a les
18h de la tarde, de proce-
dir a la inauguració oficial
de la fira, seguit de la tra-
dicional recepció a les
autoritats i visitants amb
cantada de jotes a càrrec
de Joseret i la seva ronda-

lla. A partir d’aqui, s’obre
un cap de setmana molt
intens per a l’Aldea. El
recinte firal estarà obert
de les 9 del matí a les 21h
de la nit. Esmorzars popu-
lars amb carxofes, balda-
nes, vi i cervesa; ballada
de sardanes, cercavila de
gegants, trobada de pun-
taires, exhibició eqüestre
de cavalls i una paella
popular són algunes de
les activitats de les quals
podran gaudir els visi-
tants. També s’oferirà un
taller gastronòmic infantil
per a tots els nens que
vulguin aprendre a cuinar
amb l’arròs.

Obre portes la cinquena edició de la 
Fira de l’Arròs i el Comerç de l’Aldea

Aquest divendres
obre portes la cin-
quena edició de la
tradicional Fira de
l’Arròs i el Comerç
de l’Aldea. El conse-
ller Huguet presidirà
a la tarda l’acte
inaugural.

Un certamen amb esperit festiu, ànim participatiu i gent emprenedora i treballadora

Un esmorzar popular amb carxofes i baldanes, tot el cap de setmana, a les 9 del matí

REDACCIÓ

La Fira de l’Arròs i el Comerç de l’Aldea arriba a la 5ª edició
Cedida

Un total de 482 persones
foren orientades i asses-
sorades a les Terres de
l’Ebre pel Departament
de Treball, durant l'any
passat, en el marc del
Pla Inicia que dóna
suport als emprenedors i
a l'autocupació per
potenciar la creació de
més empreses. També el
projecte va ajudar a
finançar projectes a 50
autònoms, i va promoure
la creació de 47 empre-
ses i la consolidació de
34 empreses més al
territori. Una dada a des-
tacar és que la taxa
d'emprenedors de la
demarcació de
Tarragona se situa al
9,4%, i supera en un punt
la mitjana catalana. Els
sectors que creen més
activitat a l'Ebre són el
comerç i els serveis, en
detriment de l’obra.

Els ebrencs,
els més

emprenedors
en els negocis

Els productors de
mol·luscos del delta de
l'Ebre aposten per millo-
rar i diversificar la seua
producció. Aquests sos-
tenen que s'ha d'estudiar
la viabilitat de produir
cloïsses als Alfacs i al
Fangar, de la mateixa
manera que es fa al delta
del Po. D'altra banda,
aquest dijous els musclai-
res han aprovat la con-
tractació d'una assegu-
rança de la seua produc-
ció, que rebrà una sub-
venció d'un 44% del total
per part de l'administra-
ció (un 28% per part de
l'Estat i la resta, de la
Generalitat). Això evitarà
que l'administració hagi
de compensar els pro-
ductors de les pèrdues
que registren moltes
campanyes per l'elevada
temperatura de l'aigua.
El 2008 es calcula que el
sector va perdre 1,5
milions d'euros per la
mortalitat del musclo.

Producció de
cloïsses als Alfacs

i al Fangar

Des de fa temps un dels
polígons que es considera
estratègic a les Terres de
l’Ebre per al desenvolupa-
ment econòmic i comercial
és el Polígon Catalunya
Sud, per aquest motiu la
Generalitat ha decidit
apostar per aquest  i dur a
terme una ampliació del
sòl industrial considerable.
Concretament, el polígon
triplicaria la seva oferta,
amb 95 hectàrees i un pla
parcial per ampliar-lo en

40 més. Un dels dèficits
principals que denuncien
les empreses ja
instal.lades, i que és la
causant de la poca activi-
tat existent, és la falta de
manteniment i serveis
bàsics, com ara la llum,
l’aigua i el telèfon.  El dele-
gat del Govern a les Terres
de l’Ebre, Lluís Salvadó, ha
anunciat la construcció
d’una subestació elèctrica,
prevista per al 2012, que
«farà ric el territori en ener-
gia i solucionarà aquesta
problemàtica».  A més,
l’Incasòl i els Ajuntaments
de Tortosa i l’Aldea estan
redactant un pla parcial

perquè el Catalunya Sud
disposi de 290 hectàrees
més, 100 de les quals
serien per a la foneria de
Gallardo. Les negociacions
perquè la única planta de
producció d’acer a
Catalunya obri planta al
territori continuen avança-
nat a bon terme entre les
parts interessades.
Salvadó ha destacat que la
crisi no farà perillar un pro-
jecte que donaria feina a
500 persones. 
La construcció de la planta
té un termini d’execució de
tres anys i suposarà una
inversió de 500 milions
d’euros.

Negociacions per una ampliació
del Polígon Catalunya Sud
S’aposta pel desenvolupament industrial del territori

REDACCIÓ

«No féssim possible que un nou tren passi per
davant dels nostres ulls sense voler ni poder
aprofitar el seu viatge», Dani Andreu

Oportunitats de la fira

A part de l’oferta
comercial, la fira
presenta un
programa d’actes
molt complet

Calendari

Aquesta ampliació donaria impuls a l’activitat del Polígon.
ME

«A l’àrea metropolitana, el sòl industrial està
esgotat. Hem d’aprofitar els avantatges

competitius de les Terres de l’Ebre»

Posició logística estratègica
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L'acte, que va comptar
amb la presidència de l'al-
calde de la ciutat, Francesc
Gas i el responsable territo-
rial d'Esports, Jordi Gaseni,
es va celebrar dins la com-
memoració del 159è.
Aniversari de la inde-
pendència del municipi. La
instal·lació s'adapta al
mòdul de pavelló doble
poliesportiu PAV-2 de les fit-
xes tècniques del Consell
Català de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya,
tot i que la pista esportiva
tindrà unes dimensions
lleugerament superiors a
les habituals, la qual cosa
permetrà fer-la divisible en
dos mitjançant una cortina
mòbil. El futur pavelló
estarà ubicat en una par-

cel·la d'equipaments espor-
tius amb accés des del
Passeig de Manel Cid i al
costat del Complex
Esportiu amb piscina
coberta i sales de fitness ja
existent. A més a més, dis-
posarà de dos accessos al
nivell superior de les gra-
des, un per als dies de
grans esdeveniments on
els espectadors accediran
per l'Avinguda Pare
Romanyà i, un altre, com
accés diari amb vestíbul
compartit amb la piscina
coberta i amb control d'ac-
cés diferenciat per a públic
i esportistes, ascensor i
escala per accedir a la plan-
ta inferior distribuïda en
quatre vestidors per a
grups i abonats, dos vesti-
dors per als monitors i àrbi-
tres, dos magatzems per al
material esportiu, serveis
de pista i màquines.

Tret de sortida a les obres del nou 
Pavelló Poliesportiu de Roquetes

Amb la col.locació de la
primera pedra, es dóna
el tret de sortida a les
obres de construcció
del nou Pavelló Polies-
portiu de Roquetes.

L’arquitecte redactor del projecte ha estat Lluís Millet i Serra

L’obra ha estat adjudicada per un valor de 2,1 milions d’euros a l’empresa BECSA

REDACCIÓ

Moment en que es va col.locar la primera pedra, aquest passat dimarts, en el transcurs de l’acte.
CEDIDA

36 famílies que viuen a
l’edifici Olimpia, a la
Urbanització Serramar
d’Alcanar Platja, es van
manifestar la setmana
passada davant de la
immobiliària Playtur, a
Sant Carles de la Ràpita,
i l’Ajuntament d’Alcanar.
El motiu de la protesta és
perquè en un futur no
molt llunyà, els seus
domicilis podrien quedar-
se sense llum. La com-

panyia Fecsa-Endesa els
ha comunicat que els
tallarà el subministra-
ment elèctric si no es
regularitza la situació de
l’edifici. Fa 4 anys, des
que es van acabar les
obres i van ser venuts els
pisos, que els edificis fun-
cionen amb llum d’obra.
És l’empresa promotora
Ràpitatur qui s’hauria de
fer càrrec d’una estació
transformadora per
garantir el servei de llum,
una responsabilitat que, a
hores d’ara, encara no ha
adquirit. Segons l’empre-
sa, són l’Ajuntament
d’Alcanar i Fecsa els que

no es posen d’acord on
ha d’anar l’aparell i no
donen els permisos perti-
nents. Efectivament, el
consistori canareu ha afe-
git que no donarà els per-
misos fins que no es
compleixi la normativa i la
promotora faci les obres
pendents. Un tira i
arronssa per les dues
parts, i mentrestant són
aquestes 36 famílies que
ben aviat es podrien que-
dar a les fosques.
«Nosaltres som les vícti-
mes de tot i els qui ens
quedarem sense llum»,
ha afegit una de les pro-
pietàries afectades.

36 famílies de la Urbanització Serramar d’Alcanar es
quedaran sense llum per falta d’un transformador 
Un desacord entre l’Ajuntament d’Alcanar, FECSA i el promotor ha provocat aquest desenllaç

REDACCIÓ

La cultura i el paisatge
de la Costa Daurada i les
Terres de l'Ebre seran
enguany els principals
elements turístics que el
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona
promocionarà en la 18a
edició del Saló internacio-
nal del Turisme de
Catalunya (SITC), que
tindrà lloc a Barcelona
entre el 16 i 19 d'abril. El
Patronat comptarà amb
un estand de 125 metres
quadrats per donar a
conèixer la Viva Verda i
els nous catàlegs de
turisme cultural de l'Ebre,
així com les rutes a l'en-
torn del vi de la demarca-
ció i la ruta del Cister,
entre d'altres. El SITC
preveu enguany rebre un
mínim de 200.000 visi-
tes i un dels objectius és
aconseguir que els cata-
lans facin les seves
vacances sense marxar
del país.

Les Terres de
l’Ebre al SITC el
cap de setmana

El grup municipal de CiU
de Deltebre (Baix Ebre)
ha presentat al·legacions
al pressupost municipal
del 2009, aprovat amb
l'únic vot a favor del grup
d'ERC, perquè 'no s'es-
cau amb la realitat' de
l'Ajuntament i 'no presen-
ta mesures per a les
famílies davant la crisi'.
Així, algunes de les
al·legacions presentades
demanen a l'equip de
govern la creació d'una
partida per dur a terme
un 'Pla de Xoc a les
Famílies', per 'poder fer
front a les necessitats'
de les famílies amb 'ele-
vat risc social', o un
increment de les partides
de serveis i neteja de
vies públiques, en detri-
ment d'altres 'menys
prioritàries'. CiU ha
demanat que el pressu-
post 's'escaigui a les
necessitats del municipi'
davant la crisi.

CiU de Deltebre
afronta la crisi

econòmica

«És un acte de  justícia tenint en compte que
una ciutat com Roquetes no té un espai
digne on desenvolupar el potencial d’activi-
tats que es duen a terme», Jordi Gaseni

Foment de l’activitat esportiva

L’Ajuntament admet que no és una situa-
ció aïllada. Existirien almenys dos casos en
què una empresa ha deixat de realitzar
obres pendents d’urbanització.

Empreses fallides

FECSA ha acordat retardar uns dies el tall
del subministrament elèctric, que inicial-
ment estava previst per a aquest dimarts,
dia 14.

Cumpliment de la normativa

«Disposa de grades per 875 espectadors,
375 fixes i 500 en mòbils. L’equipament
també ha estat concebut per a finalitats
no esportives»

Ocupació màxima
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Es tracta de la banda
sonora original de la
pel·lícula, una història
basada en els diferents
punts de vista que els
testimonis de la Guerra
Civil a les Terres de l'Ebre
li havien trasmés al direc-
tor a través de les entre-
vistes que va realitzar
durant un període aproxi-
mat de sis mesos. Ara el
nou treball dels Quicos
presenta 7 cançons i 4
temes instrumentals
combinats amb 10 frag-
ments de seqüències
sonores del film, que va
ser emés per la Televisió
de Catalunya el passat

mes de març. Entre les
cançons destaca la pri-
mera adaptació al català
de la popular 'Ai
Carmela!', un dels temes
més emblemàtics del
cançoner de la Guerra
Civil, cançó popular del
segle XIX que cantaven
els guerrillers contra les
tropes napoleòniques i
que posteriorment va ser

adaptada a les cir-
cumstàncies de la Guerra
Civil. A continuació deta-
llarem dos estrofes per
tal de que les persones
puguin fer memòria: 
Diu que l'exèrcit de l'Ebre
va passar el riu per la nit
Ai Carmela
Ai Carmela
Y a las tropes invasores
les va fer aixecar del llit

Ai Carmela
Ai Carmela
Als nostres fronts de
Gandesa no tenim tancs
ni canyons
Ai Carmela
Als nostres fronts de
Gandesa
no tenim tancs ni can-
yons
Sobre aquesta cançó i la
resta, Pons declarava la

seva satisfacció davant
que els Quicos hagin
posat la música al seu
documental, el passat
dimarts al programa
matinal Dixa’m Vore de
Canal TE.
A banda, també hi tro-
bem diverses jotes espaï-
des, cants de batre i les
adaptacions de 'Si algun
dia em vols escriure' i
'Ebre valley', aquestes
dues no incloses en el
muntatge definitiu del
director. El treball ha
estat editat per
Discmedi, la discogràfica
habitual dels Quicos, amb
motiu de l'interès desper-
tat per la banda sonora
d'aquest documental des-
prés de les projeccions
públiques que han tingut
lloc a Barcelona,
Tarragona, Tortosa i
altres poblacions de les
Terres de l'Ebre.

“Ai Carmela” dels Quicos 
a “La Batalla de la Memòria” de Pons

“La batalla de la memò-
ria” del realitzador
ebrenc, Mario Pons, torna
a estar molt present als
mitjans de comunicació,
ara, perquè avui 17 d’a-
bril surt al carrer el nou
disc de Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries

“Que els Quicos hagin posat la música al documental m’omple de satisfacció”, Mario Pons.

El nou treball dels Quicos presenta 7 cançons i 4 temes instrumentals combinats amb fragments del film.

REDACCIÓ/DM

Caràtula del CD “La batalla de la memòria”.
Cedida

Mirades sobre el segle xx:
Sicko

L'Associació Sociocultural
Tarambana d'Amposta pro-
jecta, aquest divendres 17
d'abril a les 21:30 hores al
casal d'Amposta, el docu-
mental «Sicko», realitzat
l'any 2007, pel director nord-
americà Michael Moore, dins
del cicle «Mirades sobre el
segle XX» que aquesta enti-
tat ha dedicat per oferir una
reflexió sobre diversos fets
que van protagonitzar el
segle passat.
El títol del documental,
«Sicko», és un joc de parau-

les, en tant que fa referència
tant a l'estat de salut com a
la manca d'estabilitat i salut
mental. Sobre aquesta base,
el director Michael Moore,
reflexiona sobre la naturale-
sa del sistema sanitari dels
Estats Units, les grans com-
panyies de serveis de salut i
els canvis polítics que han de
fer possible implantar una
sanitat universal i gratuïta en
aquest país, tal com passa a
França, Canadà, Regne Unit
o Cuba; països que aparei-
xen a la pel·lícula. I tot això,
ho fa mostrant, tant als gai-
rebé 50 milions de nord-ame-
ricans que no tenen salut
pública.

“Mirades sobre el segle XX” convida a la 
reflexió sobre fets que han succeit durant
aquest segle.

REDACCIÓ

Ajuntaments com el de
Sant Carles de la Ràpita o
d'Amposta, s'han posat
mans a la obra per tal d'e-
radicar una pràctica molt
estesa i que augmenta de
manera desmesurada
quan arriben les vacances,
pernoctar a les platges del
Delta. Són moltes les famí-
lies i turistes que quan arri-
ba la Setmana Santa s'ins-
tal·len amb la seva autoca-

ravana en aquestes plat-
ges, passant el dia i la nit,
tot i que la normativa no ho
permet. Aquesta pràctica
és perjudicial per a la zona
deltaica, que a hores d'ara
compta amb la Carta
Europea de Turisme
Sostenible i aspira a ser
Reserva de la Biosfera, i
per tant l'estacionament
d'aquestes autocaravanes
en zones que no tenen
habilitat cap tipus de servei
és molt negatiu per a la
conservació del espai natu-
ral deltaic, ja que s'acaba
acumulant, gran quantitat

de brossa i residus que
embruten l'entorn. Així per
tal d'evitar aquesta pràcti-
ca diversos municipis afec-
tats han decidit actuar i
imposaran sancions als
infractors, és a dir, als que
continuen estacionats a les
platges entre les nou de la
nit i les nou del matí. La
multa mínima serà de 60
euros per estacionament
indegut, però en situacions
més greus els agents aixe-
caran una acta i serà el
Departament de Política
Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat
el que decidirà la sanció a
imposar. Un dels principals
punts on es produeix
aquesta problemàtica és la
platja del Trabucador, al
terme de Sant Carles de la
Ràpita. I amb l'aplicació de
les sancions el que és pre-
tén es que els turistes utilit-
zin els serveis dels càm-
pings que hi ha a la zona.

No a la massificació
d’autocaravanes al Delta!

A partir d’ara pernoctar amb l’autocaravana a
les platges del Delta, serà motiu de sanció.

REDACCIÓ

Móra la Nova acollirà els
pròxims dies 18 i 19 d'a-
bril la fira del vehicle d'o-
casió, un certamen que
es va iniciar el 2007 i
que aquest any arriba a
la tercera edició. L'edició
d'enguany s'emmarca
dins d'un context de crisi
econòmica mundial i
d'una desacceleració
molt important d'aquest
sector, que ha motivat
una important caiguda de
les vendes de tot tipus
de vehicles tant nous
com usats. Per aquest
motiu aquesta fira pretén
promocionar i ajudar
aquest sector en aquest
context desfavorable,
facilitant i donant oportu-
nitats als concessionaris
de la comarca que hi par-
ticipen, ja que certàmens
d'aquest tipus sempre
ajuden a vendre encara
que el context sigui des-
favorable.

Móra la Nova
amb el vehicle
d’ocasió, arriba a
la tercera edició

Amb motiu de la tradicio-
nal diada de Sant Jordi,
l'Associació de Familiars
d'Alzheimer de les Terres
de l'Ebre (AFATE) posarà
a la venda un DVD que
conté l'enregistrament
íntegre, realitzat en direc-
te, de la gala benèfica
per la lluita contra
l'Alzheimer “Aquí estic
jo!”, que va tenir lloc el dia
16 de febrer, al Teatre
Auditori Felip Pedrell de
Tortosa. El DVD es podrà
adquirir a la seu d'AFATE
i, durant tot el dia de Sant
Jordi, a la parada que
AFATE instal·larà a la
plaça de l'Àngel de
Tortosa. A més, durant la
Fira Expoebre, també es
podrà adquirir el DVD a
l'estand de Creu Roja
Tortosa. Segons ha expli-
cat la presidenta
d'AFATE, Ana Algueró,
“molta gent ens havia
demanat poder tenir una
còpia del DVD de la gala i
i hem editat 500 còpies”.

Es posa a la
venda el DVD
“Aquí estic jo!”

Realitzen la primera
adaptació al català de
la popular
“Ai, Carmela! “

Els Quicos:
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Aquella opció no s’ha infor-
mat que pugue ser oficial.
I, dins de la mateixa tesitu-
ra, aquesta setmana s’ha
conegut un suposat inte-
rés del Celtic de Glasgow
en poder incorporar al
lateral de la Ràpita.
Dimecres va publicar-ho
The Sun.
El propi Angel ens comuni-
cava ahir dijous que «jo no
he tingut cap conversa
amb el Celtic. Únicament
puc dir que tot això són
rumors. Aquests equips
estan seguint jugadors i
quan es fa pública alguna
notícia així és perquè pot
existir una possibilitat de
que aquest interés sigue

cert. Però jo he d’insistir
en què no sé res més que
el va publicar-se a la prem-
sa. Em dec al Swansea,
amb qui tinc un any més
de contracte». Per tant, el
club que desitge fitxar al
jugador de la Ràpita hauria

de pagar un traspàs.
Angel, amb 26 anys, s’ha
convertit en un referent en
el seu equip. De fet, està
lesionat però el tècnic ja
vol forçar-lo per al trascen-
dental partit d’aquesta
propera jornada. El

Swansea és setè i està a
quatre punts de la sisena
plaça que dóna opció a
jugar el play-off d’ascens.
Els dos primers pugen
directe i el tercer, quart,
cinquè i sisè fan unes
semifinals i el guanyador

de la final posterior, que
es disputa a Wembley,
també acaba pujant a la
Premier.
Caldrà seguir la progres-
sió del jugador rapitenc
que és probable que en la
propera temporada, d’una
forma o d’una altra, pugue
fer un salt i jugar partits
de la Premier. 
Ho seguirem de prop. 

Un rapitenc cotitzat
Fa unes setmanes es
coneixia la possibilitat
d’un interés del Man-
chester City per poder
fitxar al rapitenc Angel
Rangel. 

ACTUALITAT

Segons The Sun, el Celtic de Glasgow també està interessat en fitxar a Angel Rangel

M.V.

El Swansea, quan
manquen tres partits,
està a quatre punts de
poder entrar al play-off
d’ascens a la Premier

Opcions

«Són rumors i jo només
puc dir que em dec al
Swansea, amb qui tinc
un any més de
contracte».

Prudència

Fa 27 anys, amb mo-
tiu del Mundial 82, a Ca-
talunya es va celebrar el
Mundialet en categoria
infantil. Era una expe-
riència pilot que va crear
molta expectació. El se-
cret d’aquell torneig con-
sistia en què seleccions
comarcals catalanes es
podien enfrontar a clubs
de primer nivell. Recor-
do que la selecció del
Baix Ebre i la del Mont-
sià jugaven en el mateix
grup que l’Estrella Roja
de Belgrado i l’Hèrcules
d’Alacant (llavors estava
a Primera).

El primer partit entre
les dues seleccions
ebrenques va omplir el
camp de Masdenverge. I
els posteriors, contra
l’Estrella i l’Hèrcules, van
comportar un ampli se-
guiment d’aficionats. A
més, durant aquells
dies, va haver-hi una pro-
moció amplia del territo-
ri, amb la presència d’a-
quests equips.

Han passat una bona
pila d’anys i ara gaudim
d’una altra referència: el
torneig Internacional de
Futbol Base Terres de
l’Ebre. Aquest esdeveni-
ment tridimensiona el
Mundialet 82, però té
unes connotacions simi-
lars que estimulen en
tots els sentits. Primer,
als joves jugadors a
competir davant de
clubs que només poden
veure habitualment per
la televisió i, a més, per
la promoció turística i la
injecció econòmica que
suposa. Per tant, un en-
cert el torneig i la seua
organització per tot el
que significa i l’impuls
que tot plegat implica. 

Recordant el
Mundialet 82

L’opinió de Michel

L’Amposta, després de
guanyar el Vilanova en la jor-
nada passada (2-1),  visita el
Banyoles, cuer del grup i
equip que ja ha certificat el
descens de categoria, a
manca de cinc jornades.
Una bona oportunitat pels
de Nacho Pérez per poder

escal.lar posicions a la tau-
la. Ara són vuitens.

La Rapitenca, per la seua
part, després de dues de-
rrotes seguides (davant el
Reus i al camp de l’Espanyol
B), té un partit amb doble
valor que ja el pot aproximar
a la permanència, en el cas
de guanyar-lo. Rebrà diu-
menge a la Devesa (12 ho-

res) el Mataró. La Rapitenca
és catorzena mentre que el
seu proper rival és setzè,
tres punts per darrera. El Vi-
lajuïga, equip que marca el
descens, es troba a deu
punts quan en manquen
quinze. Per tant, la per-
manència matemàtica està
a cinc punts pels rapitencs. 

De la Primera catalana,

esmentar que el Tortosa
buscarà fer més bona la
victòria a Vilafranca amb
una altra contra l’Olesa, con-
junt que és sisè a la taula.
Els de Coch, tretzens, ne-
cessiten un últim impuls per
assegurar-se la permanèn-
cia. Per això les dues prope-
res jornades són claus, amb
el partit de l’Olesa i la visita
a Manresa, equip que limita
el descens. Resten set par-
tits pel final i cal buscar la
tranquil.litat el més aviat
que sigue possible en una

altra campanya per oblidar.
A la Preferent, el Roque-

tenc, que fa sis jornades
que no perd (14 punts de
18), jugarà demà al seu
camp (16.30 h), contra l’Al-
carràs. Els de Javi Cid són
cinquens i volen seguir la
ratxa i acostar-se a la quar-
ta plaça. 

Recta final
Amposta i Rapitenca afonten les darreres cinc jornades

M.V.

DIUMENGE, L’AMPOSTA VISITARÀ EL CUER, EL BANYOLES (17 H), I LA RAPITENCA REBRÀ EL MATARO (12 H)

El rapitenc Angel Rangel, en un partit del Swansea
ME

Després del descans, el
Tortosa juga a casa amb
l’Olesa (diumenge 17 h) i
el Roquetenc amb
l’Alcarràs (demà 16.30 h).

Torna la competició
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Ara sí. Comença la recta fi-
nal del campionat. Són set
jornades i molt per decidir,
principalment en la lluita per
les dues primeres places.
Una lluita oberta i que es
presenta força interessant.

Tot seguit, oferim el calen-
dari que els manca als pri-
mers classificats en aquest
trepidant final de lliga.

1) Gandesa, 51 punts.
Casa: la Cava, Vila-seca,

l’Ametlla.
Fora: la Sénia (proper), To-

rredembarra, Canonja i Red-
dis (darrer).

2) Torredembarra, 51.
Casa: Catalònia (proper),

Gandesa, Alcanar i la Cava
(darrer). 

Fora: Remolins-Bítem, Al-
deana, la Sénia.

3) Camp Clar, 50.
Casa: Canonja, Reddis,

Ulldecona, 
Fora: Vila-seca (proper),

Ametlla, Montblanc i Oleàs-
trum (darrer).

4) la Cava, 49.
Casa: Remolins-Bítem

(proper), Aldeana, la Sénia,
Deltebre.

Fora: Gandesa, Alcanar i
Torredembarra (darrer).

5) Catalònia, 48.
Casa: Vila-seca, Ametlla i

Montblanc. 
Fora: Torredembarra (pro-

per), Canonja, Reddis i Ullde-
cona (darrer).

6) Reddis, 45.
Casa: Ulldecona (proper),

Hospitalet, Catalònia i Gan-
desa (darrer).  

Fora: Oleàstrum, Camp
Clar i Remolins-Bítem.

La propera jornada serà la
primera de les set finals que
manquen. El Gandesa visi-
tarà a la Sénia amb ganes
de recuperar-se després de
les derrota contra l’Alcanar

Una recta final de
Lliga apassionant

PRIMERA REGIONAL

Resten set jornades i molt per decidir

(0-1). El Torredembarra, en-
cara al camp del Roda de
Barà, rebrà el Catalònia en
un duel de doble valor de
punts entre dos rivals direc-
tes.

El Camp Clar es des-
plaçarà a Vila-seca i el CD la
Cava, que ahir va acabar el
partit pendent a Ulldecona,
rebrà un Remolins-Bítem
que, situat en zona comoda,

potser un rival perillós i com-
plicat per la seua voluntat de
reivindicar-se en el final de
Lliga.  El Reddis, per la seua
part, jugarà a casa contra
l’Ulldecona i l’Alcanar, enca-
ra amb coses a dir, rebrà
l’Aldeana, equip que, com el
Remolins-Bítem, es troba en
una posició estable i amb
l’objectiu de refermar la mi-
llora de la segona volta. 

Per dalt, l’emoció està servi-
da. Però per baix també. La
Sénia, que diumenge rebrà el
Gandesa, té 31 punts i és ca-
torzè. Encara no està tran-
quil. Oleàstrum va per darre-
ra, és quinzè amb 25 punts.
Deltebre, setè amb 24 i l’A-
metlla, dissetè amb 20. El
Montblanc, ja un xic despen-
jat, és cuer amb 15.

També resten set finals. Hi
ha tres places de descens en
joc en una temporada en la
que no hi ha perill de com-
pensacions de la Preferent. I
en aquesta lluita, la jornada
vinent serà molt important:
s’enfronten els quatre da-
rrers classificats entre ells.
El Deltebre no pot fallar al
camp del Montblanc. Fora de
casa es manté ferm i amb
possibilitats. Però després a
casa perd pistonada. Es la
seua assignatura pendent
per sortir de la part baixa de

la taula. L’Ametlla, per la
seua part, cremarà el darrer
cartutx, al seu camp, contra
l’Oleàstrum. No guanyar,
mantindria la situació delica-
da per als de Pepo, amb una
jornada menys per davant.
Perdre ja pràcticament els
acomiadaria de la salvació.

Per tant, dos partits amb
molt de valor per seguir amb
opcions de permanència.

Cal recordar que en baixen
tres i que, en el cas de que
l’equip que acabi segon a la
Primera regional tarragonina,
pugés en guanyar la promo-
ció, llavors quedaria una
plaça per ocupar. Però mai
restaria un descens. 

Dels tres segons de la Se-
gona regional que disputaran
la promoció, el segon en el
3x1 d’ascens seria el conjunt
que, en el cas de que passés
tot això, pujaria per compen-
sació a Primera. 

Jornada clau pels
equips de la part baixa

PRIMERA REGIONAL

S’enfronten els quatre darrers

Una acció del Remolins-Bítem-la Sénia, de la jornada anterior.
ME

L’Ulldecona i la Cava havien de jugar ahir els divuit
minuts pendents. Els locals van marcar al primer
minut i van acabar guanyant (3-2).

Partit acabat
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La segona edició representa un altre «èxit» i referma la progressió d’un esdeveniment que ha superat les expectatives en
l’aspecte esportiu i en la promoció turística d’un territori ebrenc que ho ha notat positivament durant la Setmana Santa

El Torneig Terres de l’Ebre guanya prestigi

Fernando Garcia, Director del Torneig, amb les autoritats, fent els parlaments en la jornada inaugural.
ANTOLÍ ORTIZ

El Barça aleví fou el campió en la seua categoria.
A.O.

L’infantil de l’Amposta va guanyar a la final, als penals, al de la Rapitenca (1-1).
A.O.

Unes 3000 persones es van concentrar a l’estadi de Tortosa, el dia de la inauguració del torneig.
ANTOLI ORTIZ

FUTBOL DE BASE

Les previsions s’han com-
plert. O no. Millor dit, s’han
superat. El Torneig Internacio-
nal de Futbol Base Terres de
l’Ebre ha pujat un esglaó.
Sense dubte. 
Un esdeveniment, al nostre
territori, que compenetra el
valor esportiu i social amb el
turístic, un factor aquest da-
rrer a tenir molt en compte i
que s’ha acusat de forma
considerable amb l’ocupació
hotelera que ha existit durant
la Setmana Santa. 
Hi ha altres referències amb
tornejos d’aquesta mena que
ja s’han consolidat amb el

pas dels anys a Catalunya.
Aquest, el Terres de l’Ebre,
amb la feina que ha efectuat
en els últims mesos el seu Di-
rector, Fernando Garcia, i
amb el seu equip de treball
que ha estat al darrera i que
s’ha encarregat del més petit
detall (com per exemple faci-
litar una acurada i puntual in-
formació als mitjants) va in-
discutiblement pel bon camí.
Es la segona edició, però la
resposta i la dimensió que ha
adquirit el torneig indiquen
que té una bona sintonia i que
ja fa soroll dins del panorama
futbolístic de base.
La convocatòria de clubs de

prestigi internacional i el mo-
viment que tot això comporta
han incrementat l’efervescèn-
cia del torneig. Com l’any
passat, l’afluència d’un gran
nombre d’aficionats en la jor-
nada inaugural, en aquesta
ocasió a l’estadi de Tortosa,
va mostrar la importància i el
nivell al que s’ha arribat. 
I, capítol a banda, en èpo-
ques complicades en l’aspec-
te econòmic, cal destacar el
desplegament que suposa i
els beneficis que ha pogut
ocasionar el torneig en gene-
ral. 
La pluja va fer acte de
presència, però, excepte mo-

ments puntuals en què va
condicionar (la desfilada dels
equips per carreres de Torto-
sa), no va impedir la disputa
dels partits.

Resultats fase final.
Prebenjamins:
Espanyol-Vilareal, 2-0
Benicarló-FCB Escola, 1-2

Final
Espanyol, FCB Escola, 4-0
Benjamins
FCBEscola-Roma, 3-0.
Vilareal-Jabac Terrasa, 1-2

Final
FCB Escola-Jabac, 1-0
Alevins
Lazio-FCB Escola, 1-2
Vilareal-Tortosa, 3-0

Final
Vilareal-FCB Escola, 1-1
(pp) FCB Escola.
Infantils
Roma-Amposta, 1-2
Rapitenca-Premià, 2-1

Final
Rapitenca-Amposta, 1-1.
(pp) Amposta.
La cloenda no va poder ser

millor, amb una final ebrenca
en categoria infantil. Una final
del tot emocionant. L’Ampos-

ta, als penals, va guanyar-la.
Fernando Garcia, Director

del Torneig, en feia una valo-
ració molt positiva i ja pensa-
va en el vinent, quan s’apli-
carà un caràcter itinerant. 
La jornada inaugural i les Fi-
nals seran a Deltebre. Així
mateix, es confia en poder
ampliar les seus.

El llistó està alt, però de
ben segur que es tornarà a
superar.

M.V.

La tribuna de l’estadi de Tortosa reflectia la
importància que ha adquirit el Torneig amb el
nombre d’aficionats que es van concentrar.

Jornada inaugural
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I és que la darrera derrota
dels ampolleros va ser al
camp del Camarles, a la pri-
mera volta (1-0). Des de lla-
vors, dotze victòries i quatre
empats. Una trajectòria es-
pectacular que ha portat al
conjunt que entrena Chimo
Paredes al primer lloc de la
taula, amb quatre punts res-
pecte el segon classificat. El
derbi, davant el Camarles,
té doble valor i representarà
una prova per les aspira-
cions dels dos equips. L’afi-
ció ampollera s’ha tornat a
implicar amb el futbol. El
projecte iniciat per Paco Gi-
labert a la presidència, amb
Josep Roca com a Director
Esportiu, amb una junta re-
novada i amb Chimo Pare-
des a la banqueta ha donat
els seus fruits. 

El problema dels costa-

ners per diumenge poden
ser els lesionats. Caldrà es-
perar fins darrera hora per
veure si poden recuperar-
ne. El Camarles afronta el
primer dels tres desplaça-
ments que té seguits. 

L’altre partit de la jornada
es jugarà a Ascó on el Club
Esportiu, tercer a cinc punts
del líder, rebrà el Pinell que
és segon. L’Amposta es
desplaçarà a Els Reguers,
equip que lluita per evitar el
descens i la JE Ascó, que fa
tres jornades que no puntua,
no pot fallar si no vol des-

penjar-se al camp del cuer,
el Sant Jaume. El Jesús i Ma-
ria, empenyent amb força
per darrera (és setè a qua-
tre punts del segon) dispu-
tarà el sisè partit seguit a
casa. Serà davant el Vilalba.
Buscarà el set de victòries i
mantenir opcions. 

El calendari, per als pri-
mers, és el següent: 

1) Ampolla (55 punts).
Casa: Camarles (proper),
Perelló, JE Ascó i Reguers
(darrer). Fora: S. Bàrbara,
Amposta, S. Jaume. 

2) Pinell (51). Casa: St.

Jaume, Reguers i Olímpic
(darrer). Fora: CE Ascó (pro-
per), Masdenverge, Vilalba i
Benifallet.

3) CE Ascó (50). Casa:
Pinell (proper), Vilalba, Ca-
marles i Perelló (darrer). Fo-
ra: Masdenverge, Olímpic i
S. Bàrbara. 

4) Amposta (50). Casa:
Benifallet, Ampolla i J.i Maria.
Fora: Reguers (proper), Flix,
Horta i Rapitenca (darrer).

5) Camarles (50). Casa:
Rapitenca i Masdenverge,
Fora: Ampolla (proper), Hor-
ta, J.i Maria, CE Ascó i Vilal-
ba.  

6) JE Ascó (49). Casa:
Reguers, Flix i Horta. Fora:
S. Jaume (proper),  Benifa-
llet, Ampolla i Jesús i Maria.

7) Jesús i Maria (47).
Casa: Vilalba (proper), Pere-
lló, Camarles i JE Ascó (da-
rrer).  Fora: Olímpic, S. Bàr-
bara i Amposta. 

Ampolla-Camarles, un derbi que
serà el partit de la jornada  

Diumenge (17 hores),
el líder l’Ampolla pot
fer història. Si no
perd, farà una volta
sencera que no ho ha
fet en la lliga. 

SEGONA REGIONAL. DIUMENGE 17 HORES.

El líder, que fa 16 jornades que no perd, pot estar-ho tota una volta

M.V.

El Camarles va perdre a casa contra el Flix, en la darrera jornada.
ME

Com a la Primera regional, a
la Segona també hi haurà
molta emoció i tensió esporti-
va per evitar el descens. Ex-
cepte el Sant Jaume que ja
està despenjat per la cua, la
resta tenen opcions de per-
manència. Reguers és penúl-
tim però encara té vida per in-
tentar salvar aquesta plaça
que és de descens directe. El
problema radica (insistim una
setmana més) amb la possibi-
litat de que hi hagin compen-
sacions per descensos d’e-
quips ebrencs de la Primera
regional. Per això hi ha un
bon nombre de conjunts en
alerta a la Segona. El Flix, ter-
cer per la cua, té 27 punts. Hi
ha set equips només sepa-
rats per set punts...

Cal aclarir que en el pitjor

dels casos (esperem que no)
poden haver-hi dos descen-
sos ebrencs de Primera. Això
en comportaria quatre de Se-
gona a Tercera. Però, a la ve-
gada, la situació podria equi-
librar-se si el segon
classificat, el que disputarà la
promoció d’ascens a Prime-
ra, puja. D’aquesta forma,
restaria una possible com-
pensació. Diumenge, en la
lluita per fugir de baix, hi ha
dos duels entre rivals direc-
tes:  Flix-S. Bàrbara i Rapiten-
ca-Masdenverge.

L’amenaça de les
compensacions

Més equips implicats per aquest motiu

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL. 

Benifallet i Masdenverge, dos dels implicats en la lluita per la salvació.
ME

Si el segon classificat
guanyés la promoció i
pugés a Primera, reduiria
una compensació en el cas
de que n’hi hagin

Set finals

El CE Ascó, tercer (50
punts), rebrà el Pinell,
segon (51), en un altre
duel atractiu 

Molt en joc

Poder viure i conviure uns
dies a la Costa Brava amb
l’organització del Mundialet
MIC t’acosta a la dimensió
reial d’aquest esdeveniment
de prestigi internacional i
que enguany ha arribat a la
novena edició. 

Controlar més de 200
equips de futbol de base i
fer-ho amb una sincronitza-
ció extraordinària i amb una
fidelitat acurada a la planifi-
cació establerta no és gens
senzill. I això s’aconsegueix
durant el torneig a la Costa
Brava. Un torneig que sacse-

ja les comarques gironines
durant uns dies en els que
l’aspecte esportiu, el social i
també el turístic es barregen
i generen un còctel de grans
emocions. Les que existei-
xen cada any pels clubs mo-
destos que participen i que
tenen la possibilitat d’enfron-
tar-se a altres de primera lí-
nia. Són emocions intrans-
criptibles com les que va
viure el Bisbalenc que va eli-
minar a la Selecció de Mèxic
en la categoria cadet.

L’espectacle està garantit
amb la identitat que disposa
aquest torneig i tot el que

comporta. Observadors an-
siosos de descobrir a una
perla que brille en els camps
gironins durant la Setmana
Santa és un altre dels atrac-
tius del MIC. 

I qui coordina, amb un
grup de treball incansable i
professional, tot el funciona-
ment del torneig és Juanjo
Rovira. L’experiència i la
seua agilitat en situacions
d’aquesta mena, impliquen
que el torneig hagi estat un
èxit en tots els aspectes i un
impuls per ja pensar en el
proper que serà el desè».
Les transmissions televisi-

ves, el seguiment mediàtic
gràcies a la gestió de Carme
Coll i el seu equip i la propos-
ta, en general, ben entesa
que implica el MIC amplien la
seua magnitud any rera any.
I enguany no va ser, ni molt
menys, una excepció.

Pel que respecta als resul-
tats, cal dir que el guanya-
dor en la categoria juvenil
fou la Selecció de Mèxic que
va remuntar a darrera hora
un 2-0 i va empatar. En els
penals, es va imposar a la
de Brasil.

En cadets, l’Espanyol va
vèncer el València per 1-0.

En la categoria infantil, el
Barça va golejar (4-0) a l’At.
de Madrid i en aleví, el Barça
va repetir triomf sobre l’Arse-
nal (3-0).

La participació ebrenca
fou, en categoria juvenil, del
Tortosa i d’una selecció del
territori. El Tortosa va aca-

bar campió de la fase de
consolació (setzè) i la selec-
ció va quedar semifinalista
d’aquesta fase de consola-
ció. Va estar a punt d’haver-
hi una final ebrenca de con-
solació.

El MIC 09 ja és història. Ja
cal pensar en el proper.

El Mundialet MIC compleix les expectatives
i incrementa el seu prestigi internacional 
La Selecció de Mèxic es va imposar en la final juvenil a la de Brasil, als penals (2-2)

REDACCIÓ

La selecció de Mèxic va ser la guanyadora en categoria juvenil.
ADRIÀ FONTANET
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Sant Jaume-JE Ascó (16 h)
Diumenge

Ampolla-Camarles (17 h)
Ascó Escola-Pinell (17 h)
Benifallet-Perelló (17 h)

Flix-Santa Bàrbara (17 h)
Horta-Olímpic (17 h)

Jesús i Maria-Vilalba (17 h)
Rapitenca-Masdenverge(16.30 h)

Reguers-Amposta (17 h)

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 
Diumenge

Batea-Rem. Bítem (17 h)

Ginestar-Corbera (17 h)

Roquetenc-Aldeana (16.30 h)

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  
Dissabte

Alcanar-Catalònia (18 h)
Diumenge

Fatarella-Tivenys (17 h)

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  
Dissabte

Ulldecona-Bot (16 h)
Diumenge

Arnes-Godall (17 h)

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Campredó-Venus (17 h)
Diumenge

Tivissa-Benissanet (16 h)
Miravet, descansa

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 
Dissabte

Montblanc-Deltebre (17 h)
Reddis-Ulldecona

Diumenge
Alcanar-Aldeana (16 h)
la Sénia-Gandesa (17 h)

la Cava-Rem. Bítem (17 h)
Torredembarra-Catalònia (12 h)

Vilaseca-Camp Clar (16 h)
Canonja-Hospitalet (11.45 h)
Ametlla-Oleàstrum (17 h)

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 38 49

5. Catalònia 27 58 32 48

6. Reddis 27 43 33 45

7. Alcanar 27 35 27 41

8. Ulldecona 27 43 43 40

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 (dis.16.30 h)

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

Una acció del partit Catalònia-la Cava, de la jornada passada.
ME

Els
resultats

de la
jornada

Les competicions entren,
després del descans, en la
seua recta final. Enguany,
queda molt per decidir en
les jornades que falten.

Recta final
PRÒXIMA JORNADA
Vilajuïga-Hospitalet
Vilanova-Palamòs

Banyoles-Amposta
Europa-Blanes
Reus-Santboià

Prat-Pobla Mafumet
Cornellà-Premià

Rapitenca-Mataró
Manlleu-Espanyol
Balaguer-Cassà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 33 21 9 3 76 23 72
2. Reus 33 19 10 4 63 29 67
3. Hospitalet 33 17 12 4 51 22 63
4. Premià 33 17 8 8 64 45 59
5. Santboià 33 15 11 7 48 33 56
6. Manlleu 33 16 7 10 54 37 55
7. Vilanova 33 12 12 9 49 41 48
8. Amposta 33 13 9 11 58 53 48
9. Prat 33 14 6 13 41 42 48
10. Pobla Mafumet 33 12 10 11 47 52 46
11. Cassà 33 9 14 10 44 47 41
12. Europa 33 10 9 14 40 46 39
13. Blanes 33 10 10 13 54 65 40
14. Rapitenca 33 10 8 15 36 45 38
15. Cornellà 33 9 10 14 38 55 37
16. Mataró 33 8 11 14 38 54 35
17. Balaguer 33 8 9 16 43 52 33
18. Miapuesta 33 6 10 17 40 67 28
19. Palamòs 33 6 9 18 36 63 27
20. Banyoles 33 2 8 23 21 70 14

Tercera divisió RESULTATS
33a jornada, Tercera divisió
Santboià-l’Hospitalet 0-0
Palamòs-Miapuesta 0-0
Amposta-Vilanova 2-1
Blanes-Banyoles 5-2
Cassà-Europa 2-2
Pobla Mafumet-Balaguer 1-2
Premià-Prat 2-0
Mataró-Cornellà 0-3
Espanyol B-Rapitenca 1-0
Reus-Manlleu 2-1

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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FUTBOL SALA

Albert Montanés va enfron-
tar-se ahir dijous al serbi No-
vak Djokovic, que és el ter-
cer favorit en el Màster de
Montecarlo, en els vuitens
de final. El serbi va imposar-
se per 6-1, 6-7 i 6-0.

La pluja va interrompre el
partit en el segon set. En la

represa, el rapitenc va po-
der acabar guanyant i va do-
nar emoció, empatant a un.
Però en el tercer, Djokovic
(tercer de l’ATP), no va oferir
fisures i va vèncer amb auto-
ritat, amb un clar 6-0.

El tenista rapitenc, 36è.
en el rànquing, havia guan-
yat, en l’eliminatòria ante-

rior, al local Jean-Rene Lis-
nard per 6-2 i 6-4.

En dobles, el rapitenc i
Robredo van perdre.

Rafa Nadal va debutar el
dimecres amb un triomg da-
vant de Chela, per 6-2 i 6-3.
Ahir havia d’enfrontar-se a
l’equatorià Nicolas Lapentti. 

Albert Montañés cau
davant Djokovic
Va ser ahir, a Montecarlo, en vuitens

REDACCIÓ

TENNIS

Serà la quarta jornada. El Corbera, líder en solitari, visitarà el
Ginestar. Els de Guiu tenen nou punts i Remolins-Bítem, Gines-
tar, Aldeana i Batea n’han sumat sis. El Roquetenc, que rebrà
el filial de l’Aldeana diumenge, s’ha quedat en tres. Una derro-
ta del Corbera a Ginestar ajustaria més la classificació i gene-
raria més interés. 
El Batea rebrà el Remolins Bítem. El club de la Terra Alta està
fent gestions per incorporar un davanter amb experiència, per
les baixes i les lesions. Manel Cazorla ha estat una possibilitat
però gairebé sense opció a negociar perquè el davanter va
preferir seguir al Valls, l’equip del seu poble. De moment, en-
cara no s’han pogut confirmar cap d’aquestes gestions. 

El Corbera defensarà el liderat de la lligueta
d’ascens al camp del Ginestar

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

El conjunt ebrenc es des-
plaçarà al camp del Sant
Gabriel per jugar diumenge
(17 hores) contra l’equip
barceloní en el partit co-
rresponent a la 23a. jorna-
da i que es va ajornar la
setmana passada. 
Les tortosines tenen 37
punts mentre que el Sant
Gabriel n’ha sumat 48, en
el que es porta disputat del
campionat. 

El Tortosa Ebre
visitarà el S. Gabriel

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 - Remo. 15.30 h

Marsanparquet-C.Civit - Pav.Fer.15.30 h

L. Rubio-Infofinances - Pav.Fer17.40 h

LP-Chill Out - Remo. 17.40 h

Nou Jardí-CFS Roquetes - Rem.17.40 h 

Ged’s-PM 7B F. Vidal - Rem. 15.30 h.

PRÒXIMA JORNADA

Balsegur-Toscà - Remo. 18.45 h

G. Amics-Montesó - Pav. Ferr. 18.45 h

Gaton Losada-L.Gas - Pav.Ferr. 16.35 h

I. Garròs-Dream Team - Remo. 16.35 h

Cons. Franco-E. Queralt - Remo. 18.45h

R. El Parc-C. Matamoros - Remo.16.35h

El tenista rapitenc va
forçar el tercer set, però
llavors es va trobar amb
un rival inflexible que
no va donar opció.

Tres sets

Com a campiones de Prime-
ra Nacional, les ampostines
disputaran per cinquena
temporada seguida aques-
tes fases -mai han aconse-
guit passar a la segona-.
Però aquest any, a diferèn-
cia dels anteriors, organit-
zarà un dels sectors, fet que
pot contrinuir positivament a
assolir el desitjadíssim as-
cens de categoria. Dins del
Grup I, el CH Amposta-La-
grama s’haurà de veure les
cares aquest cap de setma-
na al seu pavelló amb el Sa-
lud Tenerife (terceres en el
mateix grup que l’Amposta a

la Lliga regular), el San Se-
bastián de los Reyes (sego-
nes grup C) i el Promocio-
nes Paraíso càntabres
(campiones grup A). Tots
dos equips són coneguts
per al CH Amposta, en al-
tres fases d’ascens. 

El sistema de competició
d’aquesta primera fase d’As-
cens serà el de lligueta de
tots contra tots a una sola
volta. Cal remarcar, però,
que amb la novetat introduï-
da aquest any per la RFEBM
el CH Amposta-Lagrama es
veu beneficiat. I és que els
primers de grup arriben a
aquesta mini-competició

amb dos punts a la butxaca:
el segon amb un i el tercer
amb no cap. Per tant, Am-
posta i P. Paraiso tenen dos
punts, S. Sebastián de los
Reyes un i el Salud Tenerife
comença sense cap.

A la segona fase passa-
ran els dos primers classifi-
cats, on arrosegaran els
punts sumats contra el rival
directe que també accedeixi
a la Fase Final d’Ascens.

Les Terres de l’Ebre així
com tot l’handbol català es-
taran al costat del CH Am-
posta. Són tres dies de bon
handbol en jornades de por-
tes obertes. Il.lusió per fer

més història. El tret de sorti-
da ja és avui divendres a les
12 hores amb una recepció
dels equips a l’Ajuntament. 

Tots amb el CH Amposta

Ha arribat l’hora. Avui
divendres comença la
primera de les Fases
d’Ascens a la Divisió
d’Honor femenina.
Serà a Amposta.

HANDBOL

Avui divendres comença la fase sector de la fase d’ascens a Divisió d’Honor
REDACCIÓ

Divendres
18 h. Prom. Paraiso

S. Sebastián Reyes
20 h. CH Amposta

Salud Tenerife
Dissabte

17 h. Prom. Paraiso
Salud Tenerife

19 h. CH Amposta
S. Sebastián Reyes
Diumenge

10 h. Salud Tenerife
S. Sebastián Reyes

12 h. CH Amposta
Prom. Paraiso

Partits

Hem treballat molt els darrers dies
perquè tot surti bé, en l’organització. I en
l’aspecte esportiu, lògicament, hi ha molta
il.lusió per poder passar a l’altra fase.

Xavi Simon
President del CH Amposta Lagrama
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A causa d´aquest
comerç il.legal 700
espècies estan a
punt de l´extinció i
unes 2.300  estan
amenaçades. D´al-
tra banda, les pès-
simes condicions
en el transport i la
m a n i p u l a c i ó
d´aquests fa que
només el 10% dels

animals transpor-
tats sobrevisquin.
Per això els contra-
bandistes augmen-
ten el nombre de
captures, el que
agreuja més la si-
tuació. També, els
ecosistemes surten
p e r j u d i c a t s
d´aquesta situació,
ja que la disminució

de certes espècies
afecta negativa-
ment a la cadena
alimentària i provo-
ca l´increment de
plagues. 

El que succeix en
molts casos és que
ens  fa molta il.lu-
sió, per exemple,
un tipus de lloro,
però ens adonem
que fa molt de so-
roll o que requereix
masses atencions.
Què es fa? Es deixa
en llibertat, com ha
passat a Barcelona.
Doncs aquestes
espècies allibera-
des en un entorn
que no és el seu es
converteixen en
espècies invasores
que posen en perill
les autòctones i
l´hàbitat de la zona.

“Pensa abans de comprar”

Quan la gent diu que s´ha comprat un
animal exòtic no sap el perill que pot cau-
sar en l´ecosistema. A més, en moltes
ocasions aquests animals són de contra-
ban. Aquest fet és la segona amenaça
mundial per la vida salvatge. Cada any
milers de primats, elefants, rèptils, aus,
corals, cactus, peces tropicals,etc,s´ex-
tingueixen a causa del contraban.

ARANTXA AMORES

No obstant això, l´extin-
ció és també un procés na-
tural en el curs de l´evolu-
ció. La lenta desaparició
és conseqüència dels can-
vis climàtics i de la incapa-
citat d´adaptar-se a situa-
cions com la competitivitat
i la depredació. El proble-
ma és que el ser humà ha
multiplicat la tassa d´extin-
ció per mil. Des del segle
XVII se sap que s´han ex-
tingit al menys 60 espè-
cies de mamífers. Aquest

procés s´ha accelerat  de-
gut a l'impacte en els eco-
sistemes i l´avanç de les
tecnologies.

Per combatre aquest
problema, representants
de 80 països van firmar
l'any 1973 la Convenció
de Comerç Internacional
sobre Espècies  de Fauna
Salvatge i Flora en Perill
d´Extinció.Actulament 160
han subscrit aquest conve-
ni. 

Però de manera indivi -
dual els consumidors te-
nen una part fonamental
de responsab i l i ta t  per
combatre aquest proble-
ma.  L´adqu is ic ió  d´an i -
ma ls  i l . lega ls  fa  que
s´empobreixi l ´ecosiste-
ma.  S i  no es compren
espèc ies amenaçades
no exist iran motius per-
què segueix i  e l  contra -
ban i  les espècies evo-
luc ionaran de manera
natural.

Extinció de l’evolució
ARANTXA AMORES

CEDIDA

CEDIDA

www.mesebre.cat
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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 ”

www.mesebre.cat

Barcelona, ciutat antitaurina. 2009: José Tomás ven 19.000
entrades de la Monumental en 50 minuts. 1988: Catalunya és
capdavantera en crear una Llei (Llei 3/1988, de 4 del març)
sobre protecció dels animals que inclou la prohibició de noves
places de braus. 2009: Tomás matarà sis toros en una festa
benèfica el proper 5 de juliol. 2003: la Llei (22/2003, de 4 de
juliol) considera als animals com a organismes dotats de sensi-
bilitat física i psíquica i prohibeix explícitament diverses formes
d'espectacles amb animals que impliquen patiment o mort. 
Una mort lenta, agonitzant. Un final sentenciat. El toro no té cap
oportunitat de vèncer. Primer, el picador, amb puntes de pica li
destrossa els muscles de l'esquena. Després, amb banderilles
li lesiona nervis i vasos sanguinis. Amb una espasa de 80 cm li
travessa el cor, el fetge, pulmons...
Amb l'artèria aorta destrossada el brau agonitza entre vòmits
de sang. I en un intent desesperat per fugir, el destre li apunya-
la la nuca. Amb tot això, el toro encara no sol morir. Llavors, li
clava un punyal per seccionar-li la medul·la espinal. Fins que el
toro, paralitzat, mor d'asfíxia.      
Aplaudiments per la carnisseria. Un dolor espantós per l'animal
que ja arriba a la plaça desorientat, malalt i adolorit. 
Abril, 2004: Catalunya omple pàgines de rotatius i ocupa
minuts dels informatius amb la noticia: El Consell Plenari de
l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una declaració institucio-
nal per declarar-se contrari a les corrides de bous i en favor
dels drets dels animals. 
Amb majoria de vots Barcelona es converteix en la primera gran
ciutat espanyola que es declara antitaurina.

Abril, 2009: Catalunya omple pàgines de rotatius i ocupa
minuts dels informatius amb noticies on fins hi tot, s'arriba a
comparar al destre amb les grans estrelles de rock: U2 va ven-
dre l'aforament del Camp Nou en 50 minuts, José Tomás ha fet
el mateix”. 
Un avenç llastimós. Inhumà i desesperançador. Permès. 
Aquesta crueltat humiliant mai s'hauria de considerar cultura.

MAITE MESTRE

Toros, per què?

La xicuela que m'agrada, la gasolina, anar de compres, la piscina, la factura del mòbil i de la llum, la faena, lo sol
o la pluja, les  birres en los meus, fer el sopar, riure en veure el recordatori del xicuelo referent a que el divendres
tenim curs de rondalla al Maset (envia els missatges en forma de rondalla lo xicuelo), anar a una de tantes assem-
blees, escriure aquesta columna, anar a la universitat lliure, planificar com puc anar avançant los diferents docu-
mentals que porto entre mans, arribar a fi de mes amb els meus treballs precaris, veure a quins actes de la Fira
del Llibre de Jesús podré assistir i si podré anar també a passar un bon ratet al Casal Popular Panxampla, anar a
fer caragols si plou demà (que va, que va), emocionar-me quan penso que la vida és un cercle fet a mà i em con-

testen que de vegades sembla un caragol o una espiral… tenim tantes coses a fer unes per necessi-
tat i les altres no se sap perquè, tant divertides i no tant divertides, i la gent de a peu ens preocupem
també pel futur de la universitat pública, perquè no infesten de macroparcs eòlics les muntanyes de la
Terra Alta, per purgar la nostra memòria històrica, per la regressió, salinització i assentament del Delta,

per la plaga de pantans que mal gestionats per les grans
empreses governants impedeixen que ens arriben sedi-
ments al Delta (aquells sediments que durant tants anys
l'han format), pel canvi climàtic i les espècies en perill d'ex-
tinció, per les subvencions que no arriben a les associa-
cions, per la nostra cultura… alarmant quan veig un comen-
tari d'una persona molt estimada per mi i per moltes altres
que diu que sembla que la crisi és l'excusa per acabar defi-
nitivament amb la cultura… Serà la crisi l'excusa per a no

invertir en cultura? Anirem a la psicòloga i li direm: “Senyoreta sense cultura no sóc ningú i els que
tenen el poder que són los que manen més…”.
Realment tenim moltes preocupacions i cadascú té la seua feina i se suposa que la fa el millor que pot.

Jo, en definitiva, vull demanar als polítics del primer a l'últim: locals, autonòmics i als de més enllà que intenten lliu-
rar-nos de tots els mals de caps que puguin, perquè a part de la nostra feina, com ells, ja en tenim molts de mals
de caps, i que se preocupen tot el que puguin per les qüestions públiques de primera necessitat: l'alimentació, el
medi ambient i la cultura, i no tant en carreteres, trens d'alta velocitat, solvència dels bancs, etc… Sé que dema-
no prou però ho faig per la necessitat de preservar física i psicològicament la salut pública. Vos ho diré cantant:

Als que teniu lo poder
Bona lletra i un passet
No m' interessa l'ave
Sinó viure tranquilet
Com los nostres vells i velles
En cançons i carrilet.

JOSEP JUAN SEGARRA

Als nostres polítics i les seues polítiques

Vull demanar als polítics del primer a
l’últim, que intenten lliurar-nos de
tots els mals de caps que puguin.
I que es preocupen per les qüestions
públiques de primera necessitat.
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Us presentem el nostre Arròs del Delta amb gambes, una varietat com moltes altres de 
preparar un bon arròs el diumenge i menjar-lo en família

Per fer la recepta d'aquesta
setmana necessitarem els se-
güents ingredients: 300 grams
d'arròs del Delta, dos litres de
fumet de peix, oli de gambes,
vuit cues de gamba, una tassa
de xerès sec, oli d'oliva, all i pe-
bre. Per a fer el coulis de gam-
bes: una copa de conyac, dues
culleradetes de salsa de toma-
ta, una tassa de fumet, sal i pe-
bre. Per elaborar el plat de la
setmana començarem fent el
coulis, per fer el coulis de gam-
bes, en un cassó amb oli d'oli-
va de la nostra terra, salteu els
caps de les gambes durant un
parell de minuts. Seguidament,
afegiu-hi el conyac i flamegeu-
ho amb compte de no cremar
res. Quan l'alcohol s'hagi eva-
porat, poseu-hi la salsa de
tomàquet, el fumet, rectifiqueu-
ho de sal i pebre i deixeu-ho
coure tot junt durant 10 minuts.
Després, tritureu-ho a la Ther-
momix i reserveu-ho. A conti-
nuació, en una cassola amb
una mica d'oli de gambes sal-
teu l'arròs durant un parell de
minuts. Quan estigui dauradet,

afegiu-hi el xerès i remeneu-ho
tot molt bé. Després, poseu-hi
el fumet, rectifiqueu-ho de sal i
pebre i deixeu-ho coure nou mi-
nuts a foc alt i nou minuts més
a foc suau i amb la cassola ta-
pada. Finalment, afegiu-hi el
coulis de gambes i remeneu-ho
tot molt bé. Finalment, en una
paella amb una mica d'oli, sal-
teu les gambes senceres i prè-
viament pelades fins que que-
din dauradetes. I ja per acabar,
emplateu l'arròs i poseu-hi les
gambes a sobre.Les caracte-
rístiques de l'arròs són les prò-
pies dels cereals: vitamines, hi-

drats de carboni, proteïnes,
fòsfor, magnesi, fibra, aquests
nutrients són necessaris en
una dieta equilibrada, conté els
vuit aminoàcids essencials per
al cos humà, l'arròs està consi-
derat, a més, un aliment funcio-
nal. L'arròs no conté coleste-
rol, ni gluten, no conté grassa,
ni sodi, gairebé el 90% del seu
pes està integrat per elements
nutritius tals com proteïnes, hi-
drats de carboni, minerals i vi-
tamina B, encara que la major
part d'aquesta última resideix
en la clofolla, que solament es
conserva en l'arròs integral.
L'arròs té certes propietats
medicinals: és un antidiarreic,
per l'obesitat, seguint una dieta
integral, ajuda a rebaixar els ni-
vell de colesterol, malalties
dels ronyons, hipertensió, ede-
mes... A Catalunya es consu-
meix una mitjana de 6 quilos
d'arròs a l'any per persona. El
programa de Canal TE, “Pri-
mentons i Tomates”, cada set-
mana sorteja un sopar per a
dues persones, si voleu partici-
par-hi en aquest concurs no-
més heu d'enviar un missatge
amb el mòbil al 5516 amb la
paraula TE CUINA, i participa-
reu en el sorteig d'un sopar al
restaurant de la setmana,
aquesta setmana sortegem el
sopar al restaurant Casa Ra-
mon Marinés. Ja sabeu, contra
més missatges envieu, més
possibilitats de guanyar tin-
dreu. Ara toca arremangar-se
i... començar a cuinar.

“Primentons i Tomates” Avui: Arròs 

Com que vivim en terra
d'arròs i ens agrada
tant cuinar-lo, avui hem
preparat un arrosset
que li hem posat el
nom d'Arròs del Delta,
un arròs autènticament
de la nostra terra.

REDACCIO

La recepta de l’Arròs del Delta.
MARIANO LALANA

Amado Cebolla, presentador de “Primentons i Tomates”.
MARIANO LALANA
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumpte d'amor has de confiar en la teva
bona estrella. Segueix la teva intuïció i veuràs
com tot es resol al teu favor. Avui, encara que
et sentis positiu i vital, no exageris.ris.

Taure
20/4 al 19/5

No podràs passar per alt alguna de les peti-
cions que et fa una persona del teu entorn
més íntim. Encara que el cos et demani gue-
rra, no has d'exagerar.

Bessons
20/5 al 21/6

Una onada d'entusiasme envaeix la teva acti-
tud sentimental però encara no has de can-
tar victòria.  Vius un procés interior que et
porta a ser més conscient de tu mateix.

Cranc
22/6 al 21/7

Presta tota la teva atenció als petits detalls o
missatges que reps per part de la teva pare-
lla. Avui et convé prendre una mica l'aire i
relaxarte  el màxim que puguis. 

Lleó
22/7 al 22/8

Has de lluitar per canviar i assolir una nova
situació que tingui mes a veure amb la teva
forma de sentir les coses de l'amor. En l'ali-
mentació has de ser mes observador.

Verge
23/8 al 21/9

Conceptes com llibertat i independència tin-
dran un nou sentit per a tu. Les teves expe-
riències sentimentals poden ser variades i
enriquidores.  

Balança
22/9 al 22/10

Has de canviar algunes coses per assolir
una nova situació que tingui més a veure
amb la teva forma de sentir les coses de l'a-
mor. Has de disminuir el consum de greixos.

Escorpí
22/10 al 21/11

Dintre teu s'aviva el desig de superar totes les
dificultats que puguis tenir en la teva relació de
parella. Resoldràs diversos problemes que et
tenien preocupat de la teva salut.

Sagitari
21/11 al 21/12

Si estàs sense parella, treu la part mes lúdica
de la teva personalitat i enfronta't sense por al
desconegut. Avui vés amb compte amb el teu
sistema nerviós i intenta no alterar-te.

Capricorn
21/12 al 19/01

Ho tens tot al teu favor; si saps actuar amb
sensibilitat i intel·ligència, no hi haurà proble-
mes en la teva vida sentimental. La teva acti-
tud ha de ser la de potenciar en teu cos

Aquari
20/1 al 18/2

Encara que hagis de fer molts esforços per
assolir els teus objectius sentimentals, el
destí està de la teva part i l'atzar juga al teu
favor. Ordena les teves idees.

Peixos
19/2 al 20/3

Avui, en l'amor, estaràs disponible per a tot.
T'encantarà sentir-te necessitat per la teva
parella. La teva ment es la teva aliada, elimi-
na tensions.   

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

20° 7°Nuvolositat variableNuvolositat variable

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Núvols

alts
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variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
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Estat del cel:  
de matinada i fins a mig matí el cel estarà entre mig i molt ennu-
volat, amb nuvolositat més compacta a la meitat oest del territo-
ri. A partir d'aleshores s'obriran nombroses clarianes arreu. Tot i
així, tornaran a créixer nuvolades a migdia i durant la tarda a les
muntanyes interiors, sobretot del Pirineu i del Prepirineu, on el cel
estarà molt ennuvolat o puntualment cobert.
Precipitacions:  
fins a mig matí s'esperen xàfecs febles i dispersos al terç oest i
a la Depressió Central; no es descarta que vagin acompanyats de
tempesta. De nou a partir de migdia apareixeran xàfecs a punts
de muntanya de l'interior, sobretot al Pirineu, Prepirineu i
Depressió Central. Seran entre febles i moderats i localment
acompanyats de tempesta. Cota de neu al voltant dels 1400
metres.
Temperatures:  
les temperatures mínimes seran similars o lleugerament més bai-
xes. Al Pirineu oscil·laran entre 1 i 6 graus. Al Prepirineu,
Depressió Central i Prelitoral es mouran entre els 4 i els 9 graus,
mentre que al litoral es situaran entre els 7 i els 12 graus.
Màximes en lleuger ascens, o localment moderat. Al Pirineu asso-
liran valors entre els 10 i els 15 graus, mentre que a la resta del
territori es mouran entre els 16 i els 21 graus.
Visibilitat:  
entre bona i regular, malgrat que serà puntualment dolenta al
Pirineu, amb boires i boirines a punts de muntanya.
Vent:  
e matinada serà fluix i variable a l'interior i amb terrals al litoral. A
partir del matí bufarà de component oest a l'interior i de compo-
nent sud i oest al litoral; entre fluix i moderat.
Estat del mar:
• Costa Brava:
vent de component sud entre fluix i moderat, amb alguns cops
forts, fins al vespre. Bufarà sobretot de llebeig al sud del Cap de
Begur i de migjorn a la resta. Al final de la jornada el vent serà de
component oest entre fluix i moderat.
Maror amb lleugera mar de fons del sud.
• Costa Central:
terral de matinada i a la nit, fluix amb cops moderats. La resta del
dia serà de component sud, amb domini del llebeig, entre fluix i
moderat amb cops forts al nord del sector.
Maror amb lleugera mar de fons del sud.
Marejol.  
• Costa Daurada:
vent de component oest de matinada i al final del dia, amb mes-
tral al sud del Cap de Salou, entre fluix i moderat. La resta del dia
bufarà també de component sud i oest, amb predomini del llebeig,
entre fluix i moderat; així com a la resta del sector durant tot el
dia.
Maror amb lleugera mar de fons del sud.

El temps. Previsió

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel          Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977489918

Jimenez Piqueras, Araceli Dr. Maimó, 8 (L’Aldea) 977452056

Cuartiella - Guimera, CB  Major, 12 (Roquetes)  977500929

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

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

Salom Beltran, Artur Passatge Júpiter, 18 (Amposta)  977704076

Franquet Tudó, Elvira           Plaça Espanya, 5 (St. Carles de la Ràpita)  977740164

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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El passat 10 de setembre
de 2008 amb un mail que
començava així: Em plau
comunicar-vos que demà a
partir de les onze del matí
podreu veure el nou progra-
ma Magazine de Canal TE
Dixa'm Vore. S'engegava
un directe que des de fa
set mesos ompli els matins
d'aquest mitjà durant dues
hores, de les onze a la una
del mig dia (remissió per la
nit de nou a onze) amb
actualitat del territori, a tra-
vés d'entrevistes als
agents que la propicien,
seccions fresques de
temes que interessen als
espectadors, repàs de
premsa per estar al corrent
de tot, cada dia i tertúlies
on és parla des del punt de
vista de les persones del
carrer. El programa perse-
gueix una màxima, que
intenta estar patent cada

dia, i no és altra que trans-
metre la informació des de
la naturalitat, sense encar-
caraments. Un programa
amb criteri propi, que es
mulla quan s'ha de mullar
sempre des del respecte
més profund, però ente-
nent que puguin haver reac-
cions. Però és el que és
pretén! Busquem comuni-
cació, despertar la veu del
Territori i demostrar que

les Terres de l'Ebre, en
aquest cas un programa de
les Terres de l'Ebre, pot
estar a l'altura de qualsevol
circumstància, que el “lo”
és una senya d'identitat i
que parlar “tancat” potser
tan “glamurós” com qualse-
vol dialecte o llengua, així
que orgullosos de fer un
programa de territori per al
Territori i per a que ens
vegin també fora, ja que no

trigarem en entrar a la TDT
(Televisió Digital Terrestre),
continua treballant Dixa'm
Vore. Així per l'emblemàtic
sofà del seu decorat,  han
passat i esperem que pas-
sin, persones del carrer,
polítics, economistes, artis-
tes, coses i animals. Tots
ells junt amb l'equip humà
que hi ha al darrere hem
aconseguit que a hores
d'ara encara estéssim

il·lusionats com el primer
dia, i satisfets d'haver
entrevistat a 300 perso-
nes, que amb les seves
experiències i fent-nos par-
tícips d'aquestes, ben
segur ens han ajudat a créi-
xer. Per opinar del Dixa'm
s'ha de mirar i s'ha de
viure, però el que està clar
és que el resultat és fruït
d'una tasca en equip amb
la intenció de fer-ho millor
cada dia, d'estar a l'altura
de les expectatives i de no
decebre. Així des de la pro-
ductora-conductora del
programa Diana Mar, el
realitzador i veu en Off
Carlos Martorell, els
col·laboradors: Àlex Ferrer,
Maite Mestre, Anna
Esteller, Eusebi Morcillo,
Carlos Somolinos, German
Císcar, Dolors Cañellas, i
algun esporàdic, a banda
de càmeres, i Mariano
Lalana, Michel Viñas i Tere
González, sempre prepa-
rats per ajudar, tots a una
treballem cada dia per a
“vatros”, i per a ningú més!

Quan parles d’un programa
en directe del temps de
durada com el Dixa’m, és
sorprenent el que hi ha al
darrera, gent cap a munt i
cap a vall, telèfons que
treuen fum, nervis que
caminen sols, però sobre-
tot una sensació indescrip-
tible quan s’encèn el pilot
vermell que vol dir que
entres en contacte amb
moltes persones, que elles
et coneixen i tu no has vist
mai, però que no saps per-
què intueixes que estan allí,
i és com els actors quan
trepitgen l’escenari, et crei-
xes i ho dones tot, pot
sonar estrany inclòs algú
pensarà que no estic bé del
cap però realment és així,
almenys és el que penso.
Per últim cal destacar l'au-
toria de la música de la
capçalera del programa, la
cançó anomenada Dixa'm
vore i que dóna nom al
Magazine, composada i
interpretada per Albert
Reverter, d'Albert i la
banda dels 13.

Tal dia farà un any!
“DIXA’M VORE”, EL MAGAZINE DE CANAL TE. TOTS ELS DIES, D’11 A 13 HORES (AMB REDIFUSIO PER LA NIT)

Quan a l’estiu de 2008
es va començar a par-
lar de fer un programa
per als matins amb
moltes seccions, actua-
litat, humor i pebre, no
ens imaginavem que
arribariem fins aquí,
amb intenció d’arribar
molt a lluny! Però com
en tot, el temps dirà.

“El directe és molt seriós i no pots fer tard o no acudir, em refereixo a alguns convidats”, Diana Mar

D.M.

El sofà i Diana.
Jesús Ruiz

Tothom corre per solventar diferents problemes
que sorgeixen sobre la marxa, i que l’espectador
no ha de percebre.

Què passa durant la publicitat?

És un element fonamental per sortir del pas,
quan per exemple s’han perdut els papers,
de manera literal.

Improvisació?

 


