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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Tortosa presenta la 65ena.
edició de la Fira
Multisectorial de les TE.
Enguany, una ‘plataforma
d’oportunitats’ perquè no es
vegi afectada per la crisi.

P5

L’Aldea tindrà un nou
Centre d’Atenció Primària el
2.010. També donarà
cobertura als municipis de
l’Ampolla i Camarles.

P6

Canvis a ERC d’Amposta.
Adam Tomàs substitueix a
Jesús Auré en el càrrec de
regidor.

P8
Societat

La vulnerabilitat del Delta
davant el canvi climàtic,
motiu d’estudi.

P9
L’última: 

Sol, llibres i flors: una diada
perfecta!. Sant Jordi 2.009.

24

Esports

El davanter porta 16 gols

Un club català de la Segona
B està interessat en poder
fitxar al jove jugador de
l’Amposta, Josep Becerra.

P10

Regional

El CF Benifallet de Josep
Poley, el Piterman ebrenc,
incorpora un jugador del
Senegal: Baba.

P14

Futbol regional

Un àrbitre tarragoní també
és conegut perquè va estar al
programa ‘El Diario de
Patricia’, d’Antena 3.

P17

Handbol

El CH Amposta, tot i jugar a
casa, es queda un altre any
en portes de poder pujar a
Divisió d’honor.

P17

Història de les TE
La Fundació Ilercavònia Futur, ha
presentat aquesta setmana, el que
possiblement sigui el projecte d'es-
tudi històric de les Terres de l'Ebre,
més important de tots els temps. 
Es tracta de l’edició d'una enciclopè-
dia de 7 volums que recolliran la
història de les Terres de l'Ebre escri-
ta per experts reputats del territori.

Per a dur a terme aquest mastodòn-
tic projecte, un total de 25 institu-
cions del territori, tant públiques
com privades, s'han reunit per cons-
tituir el consell promotor. El presi-
dent serà el delegat del govern Lluís
Salvadó, i el president executiu serà,
el també president de la fundació
Ilercavònia Futur, Ismael Piñas.

Des de la prehistòria i el món
antic, fins al moment actual,
passant per la historia
medieval, la historia moder-
na, i amb una anàlisi de l'evo-
lució de l'art i la cultura del
territori. Seran milers de
pàgines escrites que recolli-
ran tota la història dels nos-
tres avantpassats més llun-

yans. Per a coordinar un pro-
jecte tant ambiciós s'ha bus-
cat a tota una autoritat en el
mon de la història, com és
l'ebrenc i professor d'histò-
ria de la URV, Josep Sánchez
Cervelló. El pressupost pre-
vist per a portar a terme
aquest projecte és de quasi
mig milió d'euros que sorti-

ran d'aportacions d'adminis-
tracions i patrocinadors pri-
vats, així com de les subs-
cripcions i compres dels
volums per part del gran
públic. El primer volum sor-
tirà al carrer al llarg de l'any
2.010, i es preveu que l'últim
dels llibres estigui enllestit i
publicat pel 2.012. P3

És Cert. L'empresari ampostí Joan Ripollés ha reproduït la Capilla Sixtina de
Roma a una nau del Polígon Les Tosses d'Amposta, i la veritat és que impres-
siona i molt. Han estat necessaris molts litres de tinta i molts panells per a con-
vertir Amposta en un lloc de peregrinatge obligat per als amants de l'art, ja
que diuen els experts que a la còpia es pot apreciar el detall molt millor que a
l'original. Un esdeveniment que ningú s'hauria de perdre. P4

Única al món. Galeria Sixtina a Amposta 

Avui divendres, 24 d'abril s'inaugura, la que és sens dubte, la Galeria
d'art més impactant del territori. A les 8 de la tarda s'obriran les por-
tes de manera gratuïta a tots els assistents.
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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
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
902 35 70 70
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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. 

Apoteòsic, mastodòntic, gegantí, son alguns dels
qualificatius que podríem emprar per definir el
projecte que es portarà a terme amb la “Historia
de les Terres de l'Ebre”. Una col·lecció de 7 lli-

bres de gran
f o r m a t
escrits per
gent de les
TE que en
saben prou
com per a
omplir els
grans vuits
que hi ha a la
historia de la
nostra terra.
Un projecte

que l'impulsa una fundació amb seu a Amposta, i
que sembla ser que les institucions més impor-
tants del territori, han beneit amb la seva incor-
poració al consell promotor. 
Però si gegantí és el projecte, també ho és la
xifra que s'ha presentat com a cost total: quasi

500.000Û; quasi 85 milions de les antigues pes-
setes. Bé es cert que molts ebrencs voldran con-
tar amb aquesta col·lació a la seva biblioteca,
però per molts llibres que es venguin, caldrà una
aportació extra per part d'algú altre. I en aquest
sentit, les administracions ja s'han mostrat dispo-
sades a posar-hi diners, així com algun patrocina-
dor privat interessat en la història.
Malauradament els números i la cultura, sovint es
comporten com l'aigua i l'oli, i per tant no es
poden barrejar. Ben segur que seran molts els
que es preguntaran: val la pena invertir mig milió
d'euros per que es conegui amb detall la nostra
historia? Cadascú pot opinar el que millor li sem-
bli. Des del Més Ebre, pensem que sí.
Un altre dels projectes gegantins del territori és
la còpia que l'empresari Joan Ripollés ha fet de la
Capilla Sixtina a la Galeria Sixtina ubicada al polí-
gon Tosses d'Amposta. Senzillament no es pot
definir, s'ha de veure. És francament impactant.
Ripollés li ha regalat a les TE un indret que ben
segur es convertirà amb un punt d'atracció turís-
tica important.

Però si gegantí és el projecte,
també ho és la xifra que s'ha
presentat com a cost total: gai-
rebé 500.000; gairebé 85 milions
de les antigues pessetes. Val la
pena invertir mig milió d'euros
per què es conegui amb detall la
nostra historia?

Editorial

Projectes gegantins

Des es va posar en marxa la nova
OCM dels sectors de fruita i horta
s’ha fet manifesta, en més d’una
ocasió, la falta de coordinació per
part del Ministeri en qüestions tan
rellevants com els ajuts destinats a
les organitzacions de productors, tot
i que la Comissió no li ho va posar
fàcil per manca de temps i de con-
creció. Paral·lelament, s’han des-
mantellat la majoria de les normes
de comercialització dels productes
hortofructícoles.
Passat aquest primer període d’a-
daptació normativa, tinc la confiança
que, d’ara endavant, la gestió dels
programes operatius ens hauria de
resultar menys costosa a les coope-
ratives agràries. 
Els plans de reconversió de la fruita
dolça i dels cítrics així com el funcio-
nament de les xarxes antipedra, que
compten amb el suport de la
Conselleria i del mateix sector, són
també eines que cal que el Ministeri
impulsi cara la pròxima campanya.
Una temporada que, tot i que encara
és d’hora per aventurar-se, sembla
que serà força productiva, sempre
que no hi hagi daltabaixos durant la
floració ni en el cuallat. 
En referència a les produccions de la
campanya passada, les dades de
Catalunya mostraven un creixement
de dos dígits en la majoria d’espè-
cies. A Europa, en canvi, només s’ha
incrementat la collita de poma, fet
que es tradueix en unes existències
a les cambres actualment de prop
del 30% més de poma que l’any
anterior i que posen de manifest la

problemàtica de la varietat Golden,
que no sempre respon a la qualitat
esperada i que s’hauria de reconver-
tir cap a varietats millorades.
Per contra, la producció europea de
cítrics només ha augmentat lleugera-
ment i les de pera i fruita de pinyol
van baixar. 
Tot i això, no podem baixar la guàr-
dia perquè en els grans països pro-
ductors de l’hemisferi sud -com
Argentina, Austràlia i Brasil- es pre-
veu un augment en fruita de llavor
del 4%.
L’increment de la producció i preus
amb tendència a la baixa són coinci-
dents amb un descens del consum
en el mercat interior. És, doncs, el
moment perquè l’Estat i la
Generalitat apostin per un programa
de consum de fruita a les escoles,
que promocioni els nostres produc-
tes sans i saludables.
En el mateix sentit que fan països
veïns, entenem que és imprescindi-
ble que els nostres governs articulin
campanyes en defensa de les pro-
duccions autòctones en els mercats
de
proximitat.

Les cooperatives tenim les eines i la
qualitat per arribar a tots els mer-
cats.

Ramon Sarroca

Cap de branca de fruita i horta de la
Federació de Cooperatives Agràries
de Catalunya.

Campanya agredolça

Opinió

Diuen que “qui no plora no
mama”. Potser és que el
representant personal de
l'Alcalde a Bítem no plora
el suficient, perquè la veri-
tat és que el nostre poble,
últimament, no “mama”
gens.
El repartiment que
l'Ajuntament va fer del
Fons Estatal d'Inversió
Local va ser curiós. En
principi, la quantitat que
correspon a cada ajunta-
ment és calcula pel núme-
ro d'habitants, però a l'ho-
ra de concretar les inver-
sions a cada poble no ha
estat així. 
Ja entenem que no és pot
repartir amb exactitud,
perquè depèn de les
necessitats i els projectes
que cada poble té en un
moment concret, però la
desproporció entre el que
ha rebut Bítem (60.000
euros) i el que han rebut
altres pobles amb, més o
menys, la mateixa pobla-
ció (per exemple
Campredó, que ha rebut
250.000 euros), és exces-
sivament gran. 
No es tracta de generar
conflictes entre pobles,
ens satisfà que Campredó
rebi un bon tracte de
l'Ajuntament, el problema
és que Bítem no el rep.
I com que amb això no n'hi
havia prou, ara les empre-
ses de la construcció del
poble s'han quedat sense
poder fer l'obra perquè
l'Ajuntament ha fet equili-
bris per tal que totes les

empreses grans queden
contentes. 
No podem qüestionar el
procés d'adjudicació per-
què, com que no hi ha
ningú de l'oposició als tri-
bunals de contractació,
ningú sap quins han estat
els criteris que han provo-
cat una decisió tan
salomònica. 
La qüestió és que cap de
les empreses del poble,
que feien pràcticament el
mateix preu per l'obra que
la que finalment se l'ha
emportat, han quedat fora
d'un projecte que, en teo-
ria, ha de servir per donar
feina a les empreses
locals.
Les coses, a Bítem, no
van bé. Tenim la sensació
que el nostre poble sem-
pre és l'últim de la fila i
que no es defensen els
nostres interessos amb la
força que caldria. I ara
arriba el procés de consti-
tució de l'EMD, o això
diuen. Haurem de vigilar
de prop el que es pacta,
perquè la veritat és que
cada cop tenim menys
confiança en un govern
municipal que, de
moment, al nostre poble,
no ha demostrat res de
bo.

Òscar Carles Chavarria
Representant d'ICV al
Consell de Barri de Bítem

Bítem: cornut i pagar el beure

Opinió
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Entre les funcions del
Consell Promotor desta-
ca la tasca de promoció i
difusió del projecte i són
un total de 25 institucions
i entitats significatives de
les Terres de l'Ebre que
en formen part, a les
quals se'n podran sumar
d'altres. Inicialment, són
Ajuntaments i Consells
Comarcals, Diputació,
Universitat Rovira i Virgili
(URV) Universitat Nacional
d'Educació a Distància
(UNED), Cambra de
Comerç de Tortosa,
Arxius Comarcals, Centre
d'Estudis de la Ribera
d'Ebre, l'Institut Ramon
Muntaner, Consorci
Museu del Montsià,
Associació Amics i
Amigues de l'Ebre i els
grups de comunicació
Ebre Comunicació i Canal
TE-Més Ebre. A més a
més, diversos
Departaments del Govern
de la Generalitat, en prin-
cipi, la Delegació,
l'IDECE, Cultura i Mitjans

de Comunicació i Treball,
que hi destinaran
100.000eurosÛ, dels
a p r o x i m a d a m e n t
500.000Û de pressupost.
La Història de les Terres
de l'Ebre és un projecte
ordenador, per conèixer

des del més estricte punt
de vista científic els orí-
gens i els contextos d'un
territori complex, on els
esdeveniments històrics
generals hi han deixat la
seva petjada.
En aquest sentit, aquest

ampli recull històric ser-
virà per ordenar, aglutinar
i, evidentment, crear un
relat de tota la informació
històrica i social del terri-
tori. 
El projecte, sota la coor-
dinació científica del Dr.

Josep Sánchez Cervelló,
compta amb la col·labo-
ració de 14 coordinadors
i coordinadores de volum.
Així, el contingut dels 7
volums, dels quals consta
l'obra, és Prehistòria i
Món Antic - Joan Martínez

i Jordi Diloli -, Història
Medieval - Albert Curto i
Antoni Virgili -, Història
Moderna - Enric Querol i
Hilari Muñoz - i Història
Contemporània - Roc
Salvadó i Josep Sánchez,
Art i Cultura - Jacobo
Vidal i Jordi Carbonell -,
Etnologia - Carme Queralt
i Eva Castellanos - i
Economia i Territori -
Emili Llorente i Jordi Blay.
No obstant, per l'amplitud
i l'abast del projecte, en
el procés d'investigació i
redacció hi treballaran
més d'una cinquantena
d'experts en el camp de
la Història i les Ciències
Social i Humanes de les
Terres de l'Ebre. 
L'obra és un projecte a
mig termini. En aquest
sentit, els promotors pre-
veuen que estigui enllesti-
da en l'horitzó d'uns tres
o quatre anys, ja que a
partir de 2010 sortiria al
mercat el primer volum,
que previsiblement serà
el d'Art i Cultura, i poste-
riorment es publicaria un
volum cada sis mesos. 
La fundació privada
IIercavònia Futur, promo-
tora del projecte, es va
constituir el gener de
l’any 2008 amb el doble
objectiu de fomentar la
identitat de les Terres de
l’Ebre i, a la vegada,
millorar el benestar social
del habitants de les qua-
tre comarques ebren-
ques.

Es constitueix el Consell Promotor de la
Història de les Terres de l’Ebre

Aquest dimecres s’ha
constituït el Consell
Promotor de la Història
de les Terres de l’Ebre.
Desde la prehistòria al
franquisme en 7 vo-
lums.

El Govern de la Generalitat destinarà 100.000 euros a editar el context històric del territori

El projecte l’impulsa la Fundació IIercavònia Futur amb l’objectiu de fomentar la identitat ebrenca

TG

El projecte es va presentar dimecres a la seu de la Delegació del Govern a Tortosa.

Es tracta d’un projecte ordenador per
conèixer els orígens i els contextos d’un
territori complex

Història i Orígens
Es preveu que l’obra estigui enllestida en
tres o quatre anys, al 2010 sortirà el primer
volum

A llarg termini
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Aquest divendres 24
d’Abril, a les vuit de la
tarde, tindrà lloc la inaugu-
ració de la Galeria Sixtina.
Es tracta d’un projecte de
gran embergadura i de
gran atractiu visual; la
reproducció de l’obra uni-
versal més important en la
història de l’art, la Capella
Sixtina, gairebé a tamany
real i a les Terres de
l’Ebre. Concretament en
una de les naus principals
del Polígon Industrial Les
Tosses a Amposta. La
nau, d’unes dimensions de
39m de llarg i 14m d’am-
ple, (l’original medeix
40,93m de longitud per
13,41 d’amplitud; la seva
altura és de 20,7m) acull
la reproducció dels fres-
cos de la Capella informà-
ticament gairebé a escala
real. A travès d’una espè-
cie de montatge de «puzz-
le» l’objectiu que s’ ha
intentat conseguir és fer
un llibre d’ art a nivell natu-
ral. Segons Joan Ripollès,
empresari i promotor del
projecte, aquesta fita ha
estat aconseguida, «ha

quedat igual o millor que la
de Roma, ja que hem
millorat certes percep-
cions respecte l’ original».
La Capella Sixtina és un
dels més famosos tresors
artístics de la Ciutat del
Vaticà, construida entre el

1471 i el 1484, durant l’è-
poca del papa Sixto IV,
d’on procedeix el nom
amb la qual és coneguda.
El seu arquitecte fou
Giovanni d’Olci seguint els
models de les antigues
plantes basilicals roma-

nes. És coneguda en tot el
món tant per ser la sala on
es celebren les corona-
cions papals, com per
haver estat decorada per
Michelangelo Buonarroti.
La seva decoració al fresc
es va iniciar recèn  acaba-

da i en ella van participar
Sandro Botticelli, Luca
Signorelli, Perugino
Pinturicchio i Ghirlandaio,
entre d’altres. 
S’inaugura aquesta tarda,
però la realitat és que el
projecte ve gestant-se
desde fa 4 anys, quan
Ripollès va començar a
recollir publicacions i infor-
mació en referència al
tema. 
Tot detall ha estat acura-
dament precisat, contin-
gut i continent han estat
estudiats al màxim. La
Galeria Sixtina es podrà
utilitzar com a Galeria
d’Exposicions i celebra-
cions diverses. El projecte
ha cridat tant l’atenció
que, abans de la seva
obertura, ja té 3 certà-
mens concertats per al
proper mes de Maig.

Obre portes la Galeria Sixtina
Una nau que acull a escala real els frescos de la Capella Sixtina de la Ciutat del Vaticà

La inauguració tindrà lloc avui divendres 24 d’Abril a les 20 h de la tarde

Una imatge de la Galeria Sixtina.
ML

El president del Col.legi
d’Agents de la Propietat
Immobiliària de
Tarragona, Gil Cristià i
el subdirector general i
director de l’àrea immo-
biliària de Caixa
Tarragona, Lluís
Bordas, han firmat
aquesta mateixa setma-
na un conveni de
col.laboració pel qual, a
partir d’ara, els
col.legiats prestaran els

seus serveis professio-
nals d’intermediació a la
cartera d’immobles pro-
pietat de Caixa
Tarragona. MItjançant
aquest conveni, les 500
oficines API que hi han a
la demarcació de
Tarragona i Terres de
l’Ebre podran disposar
d’una cartera d’immo-
bles que, en aquests
moments, gestiona l’en-
titat financera per oferir
als seus clients.
El president del Col.legi
API, Gil Cristià, ha valo-
rat de forma molt positi-
va aquest acord ja que
posa a disposició de

tots els API una oferta
àmplia i variada de pro-
pietats immobiliàries a
preus molt assequibles i
interessants per a
futurs compradors, a
travès de la intermedia-
ció i assessorament
d’un professional en
tots els casos. 

Agents immobiliaris prestaran
els seus serveis professionals
A la cartera d’immobles propietat de Caixa Tarragona

REDACCIÓ

Fins aquest dissabte es
celebren a Benifallet les II
Jornades Culturals del
municipi, sota el lema
«Un homenatge a la
memòria:La Batalla de
l’Ebre», per tal d’home-
natjar a totes les perso-
nes que van patir la cruel-
tat del combat més san-
guinari de la Guerra Civil
Espanyola. La benifalle-
tenca Roser Merlos
clourà el certamen
aquest dissabte 25
d’Abril amb una de les
xerrades que ha aixecat
més espectació a la vila
«La postguerra en femení
a Benifallet». Segons la
Regidora de Cultura i pri-
mera Tinent d’Alcalde de
l’Ajuntament, Isabel
Panisello, «l’any passat ja
vam valorar que la
Batalla fos la protagonis-
ta, però, finalment, ens
vam decantar cap al
patrimoni històric i arque-
ològic del poble».

Benifallet celebra
les segones
Jornades
Culturals 

«Col.lecció de contes del
riu» és una publicació del
territori que recull 8 con-
tes escrits per l’autora
Zoraida Burgos i il.lus-
trats per artistes de les
Terres de l’Ebre. Aquests
artistes són Joan Ri-
pollès, Albert Aragonès,
Núria Arias, Pepa Rever-
ter, Manel Margalef, Anto-
nia Ripoll i Manolo Ri-
pollès. En un ambient
distès, aquest dijous va
tenir lloc la presentació
oficial de la col.lecció,
que ja està a la venta al
preu de quinze euros. La
Biblioteca d’Amposta va
ser l’escenari escollit per
aquesta trobada d’ artis-
tes i amics amb un objec-
tiu comú, el seu interès
per la lectura i la il.lustra-
ció. L’empresari Ripollès
va afegir que el llibre ha
estat molt ben acollit en-
tre el públic infantil.

«Col.lecció de
contes del
riu», ja a 
la venda

«La seva visió és
espectacular. És com
endinsar-se en la
història i per uns
moments, formar
part d’ella»

Espectacularitat

Millores a l’hora de comprar un habitatge
Cedida

Amb aquest conveni s’obre tot un ventall de possibilitats als futurs
compradors interessats en adquirir un habitatge en aquests
moments tan difícils per al sector de l’immoble

Més Oportunitats de Compra
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Expo Ebre és la fira multi-
sectorial més important
del territori, la qual no
només incorpora les activi-
tats de difusió i promoció
comercial pròpies dels
esdeveniments d'aquest
caire, sinó que es comple-
menta amb una oferta lúd

ca i cultural que la fan molt
atractiva per al públic en
general dotant-la de con-
tingut addicional. En
aquest sentit, cal destacar
la important presència de
ponències, xerrades, tau-

les rodones i exposicions
que es portaran a terme
durant els quatre dies en
que la fira romandrà ober-
ta, la clausura de la qual
tindrà lloc a les 21.00
hores del diumenge, 3 de

maig. I pel que fa a la tra-
dicional celebració del Dia
de les Terres de l'Ebre,
aquest incorpora la nove-
tat de que, a partir d'en-
guany, cada edició estarà
dedicada a una de les qua-

tre comarques ebrenques.
La comarca del Montsià
serà, així, l'homenatjada a
Expo Ebre 2009, amb la
presència del president
del seu Consell Comarcal,
Alfons Montserrat.  Una
d'aquestes noves activi-
tats inscrites al programa
oficial de l'edició d'en-
guany serà la celebració
d'una conferència sobre
l'actual crisi econòmica
que donarà un represen-
tant del Col·legi
d'Economistes de
Catalunya, que anirà
acompanyada d'una taula
rodona en la que prendran
part els sectors sòcio
econòmics més impor-
tants del territori. Per una
altra banda, Expo Ebre
inclourà, un any més, el
4rt Saló del Medi Ambient,
la Sostenibilitat i Nova
Cultura de l'Aigua Ebre
Ambient.

Expo-Ebre’09 escalfa motors

La 65a edició de la fi-
ra multisectorial Ex-
poEbre tindrà inici el
proper dijous, 30 d’a-
bril,amb un exhaustiu
programa d’actes que
inclourà novetats res-
pecte l’any anterior.
«S’ha plantejat la fira
com una plataforma
d’oportunitats»

L’edició d’aquest any implanta mesures perquè la participació de les empreses no es redueixi

REDACCIÓ

Presentació de la 65a edició d’ExpoEbre 2009.
Cedida

El passat cap de setma-
na el delegat del Govern
a les Terres de l'Ebre,
Lluís Salvadó, acompan-
yat de diferents autori-
tats del territori, rebia a
la seu de la Delegació a
Tortosa la comitiva de
representants de l'Estat
Cojedes de Veneçuela,
encapçalada pel gover-
nador, Teodoro Bolívar.
Cojedes va voler conèi-
xer de primera mà com
es gestiona, promociona
i conserva el Parc
Natural del Delta de
l’Ebre i com aquest pot
esdevenir un motor de
desenvolupament soste-
nible per al territori. 

Veneçuela a les
Terres 

de l’Ebre

El comitè d'empresa de
la multinacional Lear i la
direcció de la planta de
Roquetes ja s´han reunit
per començar a negociar
l'expedient de regulació
d'ocupació (ERO) tempo-
ral de 90 dies labora-
bles, que l'empresa va
presentar divendres al
Departament de Treball.
Lear ha comunicat que
no està disposada a pa-
gar un complement sala-
rial als treballadors, una
reinvindicació dels sindi-
cats per acceptar l’expe-
dient. «Lear accepta les
condicions socials però
no les econòmiques».

Lear no accepta
pagar un

complement

L'Ajuntament de Tortosa
ha presentat aquesta set-
mana el projecte d'urba-
nització del barri del Cas-
tell, al nucli antic de
Tortosa, un espai força
degradat del centre histò-

ric de la ciutat que consti-
tueix l'actuació més im-
portant del Pla Integral del
Nucli Antic (PINCAT).
Aquesta actuació inclou
també la prolongació del
passeig de Ronda en tot
el perímetre del castell de
la Suda. Cal recordar que
aquest projecte ja té el
vist-i-plau de la Comissió

de Patrimoni Cultural de
les Terres de l'Ebre. L'es-
tructura actual del barri
del Castell respon a una
morfologia bàsicament
medieval, que mostra els
trets característics de l'è-
poca: una gran illa com-
pacta d'edificacions
creuada per carrers molt
estrets, avui en una situa-
ció de degradació molt
important. L'Ajuntament ja
va enderrocar alguns im-
mobles del carrer Sant Fe-
lip Neri, que havien estat
declarats en ruïna, i que
estan dins de l'àmbit dels

polígons d'actuació del
barri. El pressupost de to-

ta aquesta actuació és de
2,75 milions d'euros. 

Urbanització del barri
del Castell

«Un esforç econòmic molt important per a l’Ajuntament
de Tortosa» Ferran Bel, Alcalde de la ciutat

REDACCIÓ

La urbanització es contempla en 4 fases pel desnivell de la zona
Cedida
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Els quatre projectes han
estat adjudicats a empre-
ses de la construcció de
Deltebre que generaran
54 llocs de treball, dels
quals 29 seran de nova
creació. La licitació d'a-
questes primeres obres
s'ha fet pel procediment
negociat sense publicitat i
s'ha fet arribar invitació a
36 empreses del sector
de la construcció de
Deltebre i en total s'han
presentat 34 ofertes.
L'adjudicació d'aquestes
primeres quatre obres
sumen un import total de
659.778,5 Û del
1.958.000 Û que li

corresponen al municipi
de Deltebre del Fons
Estatal d'Inversió Local.
La Junta de Govern té pre-
vist adjudicar en els pro-
pers dies la resta d'obres
pendents.
El projecte d'ampliació del
complex esportiu munici-
pal per a la construcció
d'un centre de rehabilita-
ció ha estat adjudicat a
l'empresa Forfichi S.L. de
Deltebre per un import de

125.838,22. El termini
d'execució de l'obra és de
4 mesos i es generaran 6
nous llocs de treball. El
projecte contempla l'am-
pliació del Complex
Esportiu Municipal, pel
costat nord, per poder
acollir el servei de rehabi-
litació. El nou centre
tindrà 637,10 m2 .
Les obres de millora de
les infraestructures plu-
vials del Barri Maset de

Deltebre s'han adjudicat a
l'empresa local Regimovi
S.L. per un import de
230.742,63. Les obres
s'executaran en un temps
de 5 setmanes i  s'ocu-
parà un total de 17 treba-
lladors, dels quals 7
seran de nova contracta-
ció. Les obres consistei-
xen en la canalització del
desaigüe del Pelegrí de
386 metres de llargada,
al carrer Sant Sebastià i
el posterior asfaltat del
carrer.
Les obres de millora de
les infraestructures plu-
vials del Barri de Nassets
s'han adjudicat a l'empre-
sa de Deltebre Tomàs
Bonet S.L. per un import
de 142.602,60. El termini
d'execució de l'obra és de
5 setmanes i s'ocuparà
un total de 14 treballa-
dors, dels quals 10 seran
de nova contractació. Es
construirà una xarxa de
drenatge de les aigües
pluvials que suposarà la

canalització de 957,69
metres lineals de des-
guassos als carrers
Antoni Gaudí (451,16
metres) i Feliciano
(348,52 metres).
Per últim, les obres de
millora de les infraestruc-
tures pluvials de Jesús i
Maria - centre s'han adju-
dicat també a l'empresa
Regimovi S.L. per un
import de 160.595,05 Û.
Les obres tenen un termi-
ni d'execució de 5 setma-
nes i donaran feina a 17
treballadors, dels quals 6
seran de nova contracta-
ció. Fèlix Gràcia de
Deltebre.

Deltebre crea 54 llocs de treball financiats
amb el Fons Estatal d’Inversió Local

La Junta de Govern
Local de l’Ajunta-
ment de Deltebre ha
adjudicat les prime-
res quatre obres de
les vuit que es fi-
nançaran amb el
Fons Estatal d’Inver-
sió Local.

34 empreses han mostrat el seu interès per executar la redacció dels projectes

L’adjudicació de les primeres quatre obres sumen un import de 659.778,5 euros

REDACCIÓ

En els propers dies s’adjudicaran les obres pendents
Cedida

Els Mossos d'Esquadra
van detenir divendres
passat Abidi A., veí de
Vila-real (la Plana Baixa),
de 43 anys i nacionalitat
nord-americana, per
haver entrat a robar en
una casa d'Amposta.
Segons els Mossos, una
veïna va alertar la matina-
da de divendres que
creia que algú havia
entrat al seu domicili per-
què havia sentit sorolls a
la teulada. Dues dota-
cions de Mossos i una de
la Policia Local s'hi van
desplaçar i van trobar
l'home amagat, estirat al
terra d'una de les habita-
cions de la casa. El detin-
gut hauria entrat per una
finestra que estava força-
da. Després de compro-
var que no hi havia més
persones a l'interior del
domicili, el van detenir
per un delicte de robato-
ri.

Enxampen un
lladre robant a

un domicili
d’Amposta

Durant aquest any
2009, segons les previ-
sions de la unitat de
registre de càncer de la
demarcació de
Tarragona i Terres de
l’Ebre, a la zona del sud
de Catalunya es diagnos-
ticaran, en els pròxims
anys, un total de 3.939
casos, dels quals 618
correspondran a càncer
de còlon i recte, ja que
es tracta del tipus més
freqüent que es desarro-
lla. Justament per
aquest motiu, a partir de
l'any vinent s'iniciarà un
programa de prevenció
per aquest tipus de
tumors digestius, on es
cridarà la població a fer-
se unes proves específi-
ques per poder diagnos-
ticar a temps la malaltia.
La incidència del càncer
a la demarcació del nos-
tre territori continua aug-
mentant lleugerament
any rere any, però en
canvi s'ha estancat la
mortalitat.

Augmenten els
casos de càncer a

l’Ebre

A principis d’aquesta set-
mana, l’Aldea ha presentat
el projecte del nou centre
d’atenció primària (CAP)
del que disposarà el muni-
cipi en poc menys de dos
anys. Les obres s’iniciarien
entre els mesos de maig i
juny, i un cop enllestit, el
nou centre donaria cober-
tura també a l’àrea bàsica
de Camarles i l’Ampolla. El
nou edifici disposarà d’una
superfície de 1.335
metres quadrats, en uns

terrenys municipals situats
entre els carrers Mossèn
Alfonso Montfort i Lligallo
de Carvallo. Tindrà dues
plantes, amb espais dife-
renciats pel que fa a zona
d’usuaris i del personal
sanitari del centre. Una
zona d’urgències, una per
a medicina general i una
tercera per a la resta de
serveis, com ara pediatria i
odontologia completarian
la oferta; a l’igual que la
base d’ambulàncies, que
donaria cobertura als acci-
dents ocorreguts al terme
de la N-340 i l’Autopista
AP-7. Amb aquest nou pro-
jecte, es posa punt i final a

una llarga reivindicació del
poble de l’Aldea, que
veient com les seves ins-
tal.lacions sanitàries s’ha-
vien quedat petites, recla-
maven desde fa un temps,
una major cobertura
sanitària. El nou CAP
estarà situat en un punt
estratègic del municipi,
molt pròxim a l’actual zona
d’equipaments, prop de la
llar d’infants i el casal de
joves. La inversió prevista
és de tres milions d’euros;
2,5 es dedicaran a la cons-
trucció del centre, mentre
que la dotació restant es
destinarà a equipament
mèdic.

L’Aldea disposarà d’un nou 
CAP a finals del 2010

La inversió prevista és de tres milions d’euros

REDACCIÓ

Els quatre projectes han estat adjudicats a
empreses de la construcció de Deltebre que
generaran 54 llocs de treball

Oportunitats laborals

La majoria d’obres
milloren
substancialment les
infraestructures del
municipi

Rehabilitació

Molts ciutadans es van apropar al consistori per veure el projecte.
ME

El projecte es va presentar el dilluns 21
d’abril, coincidint amb la festa local que

recorda la segregació de l’Aldea de 
Tortosa, ara fa 26 anys

Aniversari
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L’ha substituït en el
càrrec Adam Tomàs,
actual secretari
d'Organització de l'execu-
tiva local i director dels
Serveis Territorials
d'Acció Social i
Ciutadania. Auré ha anun-
ciat que en el proper Ple
del dilluns farà efectiva la
seva renúncia. Segons
Auré, el nou càrrec a la
Secretaria General de
l'Esport, ubicat a
Esplugues de Llobregat,
se li feia molt difícil de
compaginar amb les obli-
gacions de regidor. A
més, ha volgut destacar

que “estic molt orgullós
de la feina feta des
d'Esquerra, un partit que
sempre ha tingut una línia
molt clara d'aportar idees
i propostes a la política
municipal des d'un aspec-
te positiu i constructiu”.
Així Adam Tomàs, que ja
havia estat regidor
d'Esquerra la passada
legislatura, es reincorpo-
ra de nou al Grup
Municipal, i el represen-
tarà a les comissions
municipals. Tomàs, que ja
compta amb experiència,
s'ha mostrat “il·lusionat i
amb moltes ganes per
seguir fent feina des del
Grup Municipal”. 
La portaveu Marta Cid
també ha volgut destacar
que Rosa Maria Centelles,
la següent en la llista,
havia renunciat al càrrec
per motius laborals.

Adam Tomàs torna a 
l’Ajuntament d’Amposta

El Grup Municipal d’Es-
querra a Amposta ha
anunciat la renúncia
en el càrrec de l’actual
regidor Jesús Auré,
Coordinador Territorial
i institucional de la Se-
cretaria General de
l’Esport.

Jesús Auré serà substituït en el càrrec per Tomàs, regidor en la legislatura anterior

La portaveu, Marta Cid, ha agraït la feina feta per Auré, sobretot en l’àrea d’esports

REDACCIÓ

Marta Cid ha recalcat la feina que està fent el partit a Amposta, incorporant persones joves i formades.
CEDIDA

El PSC de les Terres de
l'Ebre ha iniciat aquest
dijous una campanya de
difusió per fer arribar a la
ciutadania les actuacions
previstes en el Fons
Estatal d'Inversió Local a
les Terres de l'Ebre que
representen una inversió
de 32 milions d'euros i la
creació de 1.200 llocs de
treball. Els socialistes han
aprofitat la presentació
d'aquesta campanya per

informar que a data d'a-
vui,  són setze els munici-
pis de les Terres de l'Ebre
que ja han rebut el 70% de
l'import de les actuacions
presentades a aquesta
ajuda. En aquest sentit,
han valorat molt positiva-
ment una mesura que con-
sideren pionera, ja que el
fet d'avançar aquest per-
centatge permet als ajun-
taments i a les empreses
adjudicatàries de l'obra
disposar de liquiditat tant
bon punt comença l'obra.
Els socialistes han tornat
a incidir en la importància
de la posada en marxa
d'aquesta ajuda inclosa en

el Pla E del govern espan-
yol per fer front a la crisi.
“Demà iniciem una cam-
panya de difusió d'una de
les mesures importants
que ha dut a terme el
govern de José Luis
Rodríguez Zapatero, que
permetrà dinamitzar les
economies de tots els
municipis, amb un finança-
ment molt avantatjós, que
permetrà fluidesa de liqui-
ditat i eixugar part de l'a-
tur en un dels sectors que
pateix més la crisi, que és
el de la construcció”, així
ho ha resumit el primer
secretari del partit, Antoni
Sabaté. 

Setze municipis del territori
ja han rebut el 70% del FEIL
El PSC de les Terres de l’Ebre incia una campanya de difusió

REDACCIÓ

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, ha rebutjat fron-
talment els arguments
que des d'alguns movi-
ments veïnals s'estan
donant contra la possible
implantació de la foneria
Gallardo al polígon
Catalunya Sud. Sense
anomenar l'empresa,
Salvadó ha lamentat que
'algú' amb interessos en
el desplegament del Pla
Parcial estigui fent córrer
comentaris 'poc fona-
mentats' sobre la implan-
tació d'una indústria al
territori. El republicà ha
deixat clar que el Govern
serà transparent quan tin-
gui un projecte madur
sobre la taula i el donarà
a conèixer públicament.
Amb tot, Salvadó ha
reconegut que s'ha acce-
lerat l'ampliació del polí-
gon, en 295 hectàrees,
davant l'interès d'algunes
empreses .

Polèmica envers
el Polígon

Catalunya Sud

Dos dels set túnels de la
via verda del Baix Ebre
que el Consell Comarcal i
la Diputació de Tarragona
preveuen il·luminar dispo-
sen ja d'un sistema d'a-
bastament elèctric blin-
dat contra els robatoris i
els actes de vandalisme.
Les obres, que ha
finançat l'ens provincial
amb 45.065,80 euros,
han permès substituir
l'anterior sistema
d'il·luminació amb pla-
ques solars fotovoltai-
ques, objecte de nombro-
sos robatoris i destros-
ses, per un basat en
grups electrògens
instal·lats en habitacles
de formigó soterrats.
Segons el Consell, abans
d'aquest  estiu es com-
pletarà la instal·lació del
mateix sistema als cinc
túnels restants del tram
de via verda que, pel seu
traçat i llargada, requerei-
xen il·luminació.

Dos túnels de la
Via Verda

il.luminats

«Moltes vegades allò que és desitjable s’a-
llunya del que és possible. Des de la distància
es fa difícil fer un seguiment intens de la
política municipal», Jesús Auré

Auré deixa el càrrec...

La posada en marxa d’aquesta mesura del
Plan E del govern de Zapatero rebaixarà
dos punts teòrics l’atur al territori

Perspectives positives

«És de destacar el bon moment que viu
el partit a Amposta, amb un creixement
important de la militància durant els
darrers mesos», Adam Tomàs

Tomàs s’incorpora...

El Pla rebaixaria un 10% el nombre d’aturats.
ME
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Aquest estudi se centra en
la zona del delta de l'Ebre,
considerada una de les àre-
es més vulnerables del nos-
tre país als efectes de l'es-
calfament global. L'objectiu
del treball és establir la me-
todologia que es podrà usar
posteriorment en altres zo-
nes vulnerables, i proposar
les possibles mesures d'a-
daptació i prevenció al canvi
climàtic per al cas particular

del Delta. L'estudi fa una ca-
racterització del territori,
considera la vulnerabilitat
del delta al canvi climàtic pel
que fa al medi físic, natural i
humà, analitza el risc, i pro-
posa les mesures d'adapta-
ció i prevenció. Ho fa treba-
llant amb el pronòstic de
retrocés de la línia de costa
exterior, d'inundació de te-
rrenys adjacents a la costa
de les badies del Fangar i
els Alfacs i d'augment de la
presència i permanència de
la falca salina; pren en con-
sideració tres escenaris di-
ferents: a horitzó temporal
2050, amb un ascens del ni-
vell mitjà del mar de 15 cen-
tímetres; a horitzó temporal
2100, amb un augment del
nivell del mar de 40 centí-
metres; i a horitzó 2100,
l'escenari pessimista, amb
un augment d'1 metre. La
vulnerabilitat del sistema fí-
sic està marcada per l'en-

fonsament de la plana del
delta, l'evolució de la línia de
costa, els episodis de tem-
pestes, la presència i per-
manència de la falca salina,
la variació de la climatolo-
gia, la reducció dels cabals
de l'Ebre i les inundacions
fluvials. Els sistemes natu-
rals, situats majoritàriament

a la franja costanera, tenen
un clar perill d'afectació, so-
bretot en el cas de les llacu-
nes litorals, ja que les plat-
ges, els sistemes dunars i
les maresmes presenten
certa capacitat de retrocés.
El risc més alt és per a les
llacunes de les Olles, el Ca-
nal Vell, lo Garxal, el Calaix

de Buda, l'Alfacada, la Plat-
jola, la Tancada i l'Encanyis-
sada, les zones humides de
l'illa de Sant Antoni, l'illa de
Buda, el riu Migjorn, i, en de-
finitiva, tots els sistemes si-
tuats sobre el lòbul deltaic i
les puntes del Fangar i la
Banya. En risc mitjà i baix es
troben els marges de l'Ebre
al tram més baix, els ullals, i
superfície d'arrossars.

Quant als sistemes hu-
mans, es preveuen algunes
pèrdues de patrimoni per
l'augment del nivell del mar.
Particularment afectats, en
major o menor grau, esta-
rien els nuclis urbanitzats de
la urbanització Ampollamar,
el càmping Ampolla-Platja,
les edificacions de la platja
de la Marquesa, la urbanit-
zació Riumar, el càmping
l'Aube, la urbanització i el
càmping Els Eucaliptus i els
nuclis dels Muntells i Poble-
nou del Delta.  

La vulnerabilitat del Delta 
davant el canvi climàtic, motiu d’estudi

El Departament de Me-
di Ambient i Habitatge,
presenta el primer d’u-
na sèrie d’estudis per a
l’elaboració d’una es-
tratègia de prevenció i
adaptació al canvi
climàtic a Catalunya.

L’estudi preveu pèrdues econòmiques (conreu de l’arròs) i de patrimoni per la pujada del mar.

REDACCIÓ

Des de maig del 2008, la
prescripció electrònica
s'ha ant introduït en dife-
rents punts de Catalunya.
Les primeres comarques
van ser les de Girona i les
Terres de l'Ebre, i a l'oc-
tubre, les de Lleida, el
Camp de Tarragona i l'Alt
Pirineu. 
Des que es va iniciar la
prova pilot a l'Ebre, fa
més de dos anys, s'hi
han prescrit gairebé
250.000 medicaments, i
se n'han dispensat uns
900.000, que ja hi supo-
sen més de la meitat del
total. Sumats als que des
del novembre s'han
donat al Camp, a la
demarcació ja se supera
el milió de fàrmacs dis-
pensats amb el nou siste-
ma.  
La previsió que ara fa el
Departament de Salut és
que al mes de juny d'a-
quest mateix any ja esti-
gui disponible a tots els
centres d'atenció primà-
ria i totes les farmàcies.

La prescripció
electrònica, la
recepta del futur

El proper dilluns a
Gandesa, està previst que
unes 200 persones parti-
cipen en un acte reivindi-
catiu convocat per les
quatre cambres de la
demarcació i l'Ajuntament
de Gandesa en el que
reclamaran al Ministeri de
Foment que l'autovia de
l'Aragó, A-68, acabi a
Catalunya. Demanant al
President del Govern de la
Generalitat, José Montilla,
i al conseller de Política
Territorial, Joaquim Nadal,
que assisteixen a la troba-
da d'adhesió al document
a favor de l'opció catalana
de l'autovia. Pressionen el
govern de l'Estat perquè
l'A-68 segueixi el traçat
de l'N-420 fins al Camp
de Tarragona, en lloc d'a-
cabar a Vinaròs com
reclamen el governs
valencià i aragonès. I així,
contrarestar la pressió
que s'ha fet des de
Morella i Vinaròs perquè
Foment triï l'opció valen-
ciana. 

Novetats
entorn a 

l’A-68

Zona deltaïca.
Cedida

Els grups ecologistes i
plataformes contràries a
la instal·lació massiva d'a-

erogeneradors a la comar-
ca de la Terra Alta han re-
clamat al Departament de
Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat que actuï
per aturar el projecte re-
centment aprovat de cen-
tral eòlica a la serra dels

Pesells, al terme munici-
pal d'Horta de Sant Joan,
Terra Alta, pels greus im-
pactes que, consideren,
pot tenir per a la fauna, la
flora, el paisatge i l'econo-
mia de la zona. Les enti-
tats, que no descarten re-

córrer davant els tribunals
de la Unió Europea per pa-
ralitzar el projecte, asse-
guren que amb el vistiplau
a aquesta central, fet pú-
blic la setmana passada
per part del Departament
d'Economia i Finances,

que preveu la instal·lació
de disset aerogeneradors,
es crearan danys irreversi-
bles a l'ecosistema d'a-
quest espai proper al Parc
Natural dels Ports. Per
això, volen que Medi Am-
bient inclogui l'espai en la
Xarxa Natura 2000 i recla-
men a l'equip de govern
de CiU a l'Ajuntament d'-
Horta que reconsideri
atorgar la llicència d'obres
al projecte davant els per-
judicis que pot ocasionar
als sectors de la restaura-
ció i turisme rural.

Continua la lluïta contra la instal·lació
massiva d’aerogeneradors a la Terra Alta
El projecte aprovat a la Serra dels Pesells: Greu impacte mediambiental i de paisatge.

REDACCIÓ

L'àrea de Joventut de
l'Ajuntament de Tortosa
ha presentat les bases
de la nova edició del con-
curs Ebre Musik Ciutat de

Tortosa corresponent a
aquest any 2009. El cer-
tamen musical és obert a
la participació de forma-
cions i solistes de pop-
rock, metall i les seves
variants dels territoris de
la demarcació del Camp
de Tarragona, Alt i Baix
Maestrat, els Ports,

Matarranya i les Terres
de l'Ebre. Per una altra
banda, el tradicional con-
cert que l'Ebre Musik
organitza cada any per
celebrar la cloenda de la
seva edició anterior
comptarà, en aquesta
ocasió, amb uns protago-
nistes d'excepció: el
grup "Rebeldes", un dels
referents de la música
rock dels anys vuitanta a
l'Estat espanyol, en una
presentació a Tortosa
dins de la gira de con-
certs de celebració del
30è aniversari de la for-
mació del grup.  

L’Ebre Musik  presenta les
bases per a la nova edició
El jurat, format per professionals de les TE,
en seleccionarà 8 del total per concursar.

REDACCIÓ

Un dels actes més significatius
de les festes del 14 d'abril a
Roquetes, que enguany van
commemorar el 159è aniver-
sari de la independència de la
ciutat, és el sopar de germa-
nor en què es fa l'entrega del
premi institucional Roquetenc
de l'any, un reconeixement a
aquelles persones o entitats
que s'hagin destacat durant l'any pel seu treball social al muni-
cipi. En aquesta ocasió, el premi Roquetenc de l'any 2008 va
recaure en la Congregació Mariana de Roquetes amb motiu de
la celebració del seu centenari. 
També es va fer entrega d'una menció honorífica al finalista del
premi, el Club Vòlei Roquetes, campió de Catalunya 2008 en la
categoria infantil, així com diferents reconeixements a les que
van estar les primeres regidores a l'Ajuntament de Roquetes.

La Congregació
Mariana, premi
institucional
Roquetenc de l’any.
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I així és. MÉS EBRE pot
avançar que un club català
que actualment milita a la
Segona B s’ha interessat
pel davanter ampostí.
Aquest equip ja fa temps
que el segueix i no ha ocul-
tat que el jove jugador
pugue estar a la seua agen-
da per la temporada prope-
ra.
El mateix representant de
Becerra ens confirmava que
era certa aquesta informa-
ció, tot i que també aclaria
que «no hi ha cap oferta
ferma».
Caldrà esperar, però els
rumors de les darreres set-
manes ja tenen cos. I sem-
bla que no acaben aquí.

Segons el representant, «hi
ha un equip d’una lliga de
Primera divisió que no és de
primer nivell, que també
s’ha interessat. Però com
en l’altre cas, no hi ha res
sobre la taula».
Josep Becerra, juntament
amb l’ampoller Jordi
Pitarque, va estar dilluns
passat a CANAL TE, al pro-
grama MÉS ESPORT, i ja va
esmentar que «estic molt
bé a l’Amposta, però si
reialment surt alguna possi-
bilitat per progressar, està
clar que m’agradaria. Es
lògic que em pugue fer
il.lusió». El jugador acaba el
seu compromís el 30 de
juny. Aquest fet incrementa
els objectius d’altres clubs
en poder incorporar-lo.
I amb les gestions del repre-
sentant que Becerra té des
de fa unes setmanes, és
possible que puguen aparèi-
xer altres opcions en les
properes setmanes. 
Proper partit
D’altra banda, l’Amposta

rebrà diumenge l’Europa
(17 h). Ho farà amb baixes.
Alberto, Manel Subirats,
Yuri i Pinto ho són per san-
ció. I Ruibal, per lesió.
L’Amposta, novè amb 48
punts, va perdre diumenge
passat al camp del cuer, el
Banyoles. Un partit en el
que a la primera meitat no
va estar a l’alçada, quan va
rebre els gols (2-0).
Posteriorment, va reaccio-
nar i, tot i tenir opcions,
amb un gol fantasma, no va
poder entrar situació. 
Malgrat això, la seua posi-
ció és comoda. L’objectiu
és acabar el més amunt
que sigue possible. 

Un Segona B català, al darrera
Josep Becerra, amb 21
anys, s’ha destapat. Ja
porta 16 gols. I això, a
la Tercera divisió cata-
lana, és motiu perquè
pugue tenir ofertes. 

ACTUALITAT

Es confirma l’interés d’un club català de la categoria de bronze pel jugador ampostí, Josep Becerra

M.V.

L’Amposta, novè amb 48
punts, amb cinc baixes,
s’enfrontarà a l’Europa,
en el penúltim partit de
la lliga a casa.

Diumenge 17 h

Les transmissions tele-
visives de partits de la Lli-
ga BBV en obert ja cla-
men el cel. Els amants
del futbol en podem gau-
dir. Es cert. Però ara ja
es passen. I sense mira-
ments. Barça,
Madrid...qui sigue!. En
obert i en horaris fins i tot
de tarde. Ja vaig comen-
tar al seu moment i, con-
tinuo pensant igual, que
tot aquest entramat tele-
visiu sembla que estigui
preparat per desviar l’a-
tenció de la població en
una època en la que no-
més es parla de crisi. Sí,
i d’aquesta forma el po-
ble està distret i no hi
pensa tant.

Però es poden generar
dues lectures. La prime-
ra és que estan fent molt
de mal al futbol més mo-
dest que tantes il.lusions
crea. És un tema greu
que penso que s’hauria
de respectar més. 

I per un altre costat,
tot això pot crear un con-
flicte domèstic. Sí, sí.
També important. Tantes
hores de futbol a la TV
poden crear enfronta-
ments a moltes llars.
«Només mirem futbol. I
no has passat ni la mopa
en tot el cap de setmana.
Futbol i més futbol». Ui!
Hi ha senyores que pot-
ser estan satisfetes per-
què els seus marits ja no
es perden sortint de ca-
sa per anar al futbol. I no
van tant als bars a veu-
re’l. Però ara no se’ls
trauen de casa; clar, es-
tan distrets i, a més, no
col.laboren en les tas-
ques domèstiques per-
què miren la TV. 

El conflicte necessita
solucions... 

La TV, el futbol
modest i la mopa

L’opinió de Michel

La Rapitenca va deixar esca-
par una bona ocasió per
acostar-se a la permanència
diumenge passat, contra el
Mataró (2-2). Guanyava 2-0 a
la primera meitat amb els
gols de Raül i de Sergi Grau,
que va culminar una jugada
de Jordi Roca. Però, a la re-

presa, el partit va gelar-se i
els rapitencs van donar vida
a un rival que la necessitava
per tenir opcions de salvar-
se. I el Mataró no va desa-
profitar l’ocasió i va empatar
en quatre minuts. El 2-2 fou
definitiu.

Malgrat això, la Rapitenca
segueix a tres punts de la
permanència quan resten

quatre jornades. 
Diumenge (12 hores) visi-

ta el Premià, equip que és
quart i que defensarà fins el
final aquesta posició que dó-
na opció a jugar el play-off.

D’altra banda, sobre la re-
novació, el tècnic Antoni Tei-
xidó aclaria que «fins que no
estem del tot salvats, és
aviat per manifestar-se so-

bre aquest tema. La tempo-
rada ha estat complicada.
Vam fer un mal inici, amb cir-
cumstàncies adverses i,
posteriorment, ha estat me-
ritòria la reacció que ha tin-
gut l’equip, amb el suport i la
paciència de la directiva i el
suport de l’afició. Cal valo-
rar-ho. I també que quan els
resultats no són positius,
sempre passen cosetes que
no acostumen a succeir
quan ho són. De totes mane-
res, he de dir que jo estic
content i força bé a la Ràpi-

ta. Però he de saber que en
pensa la directiva i quins
plantejaments té per la tem-
porada vinent. Llavors deci-
direm». La primera presa de
contacte es produirà aviat. I
la renovació, si no hi ha cap
contratemps, es podria con-
firmar en les properes set-
manes.

Continuarà Teixidó?
«Fins que no estem salvats, és aviat per parlar-ne», diu el tècnic

M.V.

UE RAPITENCA

Josep Becerra.

ME

La Rapitenca, a nou punts
de la zona de descens (en
falten dotze), visita el
Premià, quart. Siria,
Víctor i Parra seran baixa.

Quart classificat
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Són set els punts que el dis-
tancien de la zona de des-
cens. Una zona que limita el
seu proper rival, el Manre-
sa. Per tant, el partit de diu-
menge té més valor i po-
dria encarrilar la
permanència amb un
triomf. Però podria compli-
car-la amb una derrota. 

El camp del Manresa por-
ta bons records per al Tor-
tosa. Aquella darrera jorna-
da de la campanya 92/93
és complicada d’oblidar.
Llavors, els del Bages, amb
un empat, en tenien prou
per salvar-se. El Tortosa ha-
via de guanyar i esperar, a
més, que el Blanes no pun-
tués a Igualada. El miracle
es va produir (0-1). Juanjo
Panisello va fer el gol i Ciu-
rana fou el salvador sota
els pals. Juanjo Rovira, que

havia substituït a Garcia An-
doain quan mancaven set
jornades pel final, era l’en-
trenador de l’equip que va
aconseguir la fita.

La situació, ni molt
menys, és ara com aquella.
Però cal esperar que el
Congost manresà torni a
ser propici. Al Tortosa ac-
tual li fa falta el triomf per li-
quidar una temporada que
es comença a fer llarga.  I
no puntuar a Manresa enca-

ra deixaria massa coses
per aclarir.

Ramon Coch, tècnic roig-
i-blanc, considera que «és
un partit molt important
que en el cas de guanyar-lo
ens pot acostar a la per-
manència perquè és un par-
tit amb doble valor de
punts. Puntuar serà positiu i
és evident que perdre ens
complicaria la situació, tot i
que encara amb marge per
rectificar. De totes mane-

res, està clar que la victòria
ho aplanaria tot. I anirem a
buscar-la».

Del darrer partit, contra
l’Olesa (1-3), Coch deia que
«a la primera meitat va de-
cidir la seua efectivitat.
Vam dur el pes del joc i vam
intentar-ho. La diferència
fou que ells van aprofitar la
seua ocasió i nosaltres no
vam poder fer el mateix. A
la represa, el penal, l’expul-
sió i el 0-2 van condicionar
i, després, tot i seguir insis-
tint, ja va ser molt compli-
cat».

El Tortosa ha de seguir tenint 
bons records de Manresa

Després de la derrota
contra l’Olesa (1-3),
el Tortosa continua
compromès a la part
baixa de la taula. No
pot adormir-se. 

PRIMERA CATALANA

Diumenge (17 h) hi torna en un partit amb doble valor per la permanència 

M.V.

Joel intenta emportar-se la pilota davant d’un jugador de l’Olesa.
ME

El Roquetenc ha arribat a
la recta final de temporada
en un gran moment. Ara, l’ú-
nic que es pot lamentar és la
irregularetat que ha tingut en
els primers dos terços del
campionat. Si no, seria un
aspirant ferm a l’ascens. 

Però, actualment, alliberat
i conscient de que no pot
arribar-hi, està trobant el
punt àlgid de la competició.
Ja porta set jornades segui-
des sense perdre (17 punts
de 21) i es manté en la cin-
quena plaça.

Dissabte va guanyar l’Al-
carràs (1-0) en un duel en el
que va anar de menys a
més. A la primera meitat, els
visitants van imposar-se i
van  tenir dues opcions cla-
res amb rematades al pal. El
Roquetenc, fora de situació,
només en va crear una, aïlla-
da, per mitjà de Lluís. A la re-
presa, però, els de Roquetes
van prèmer l’accelerador i
van anar guanyant metres,
creant opcions per a poder
guanyar. Van haver d’insistir
molt davant d’un Alcarràs
combatiu, però van aconse-
guir el premi en els darres
minuts, amb una centrada
de Julio, a l’estil Figo, i una
rematada espectacular de
Lluís amb el cap, que va sig-
nificar l’1-0.

El Roquetenc afronta dues
jornades seguides fora: a Vi-
ladecans i a Cambrils. 

L’objectiu és assegurar la
cinquena plaça i poder esga-
rrepar punts per lluitar fins i
tot per la quarta. 

Marc Alegre (es va lesio-
nar a Almacelles), David Gar-
cia i Manel són baixa per diu-
menge vinent, a Viladecans
(12 h).

Roquetenc, ok
Va guanyar l’Alcarràs i és cinquè a la taula

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

Lluís va marcar l’1-0, dissabte.

ME

El Roquetenc, que
afronta dos
desplaçaments seguits, fa
set jornades que no perd
(17 punts de 21)

Ratxa

El Manresa marca la
zona de descens. Els
roig-i-blancs estan a
set punts, a la part
baixa de la taula.

Permanència

El Congost manresà
sempre serà recordat
pel Tortosa per aquella
darrera jornada de la
lliga 92/93

16 anys

El Jesús Catalònia va guan-
yar diumenge passat a Roda
de Berà, contra el Torredem-
barra (2-3). D’aquesta for-
ma, davant d’un rival directe
i a domicili, ha refermat les
seues aspiracions d’ascens. 

L’equip de Camarero, des-
prés de passar uns mo-
ments de dubtes, assetjat
per les baixes, s’ha tornat a
connectar amb l’ascens amb
les dues darreres victòries,
contra la Cava i el Torredem-
barra. 

Toni Calafat, De la Torre a
la sortida d’un córner, i Cas-
tillo van establir el 0-3. L’ex-

pulsió «injusta» de Calafat i
la pressió esbojarrada dels
torrencs van equilibrar el
partit. Els locals van reduir
distàncies amb el 2-3 però,
tot i la incertesa dels darrers
minuts, la victòria dels jesu-
sencs, que van tenir més op-
cions, va ser una realitat.
Ara ocupen el tercer lloc, a
dos punts del líder. La lluita
està oberta entre els cinc
primers. A la Santa Creu,
diumenge (16 h) tornarà a
haver-hi il.lusió i emoció.
Serà contra el Vila-seca. Els
verd-i-blancs buscaran el
triomf. I, després, estaran
pendents de Gandesa.

El Jesús Catalònia,
disparat

Diumenge rebrà el Vila-seca
REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar, amb dues victòries
seguides, segueix a la setena
plaça, a vuit punts de la sego-
na. Resten divuit en joc i, per
tant, les places d’ascens que-
den lluny. Però l’objectiu és
acabar el més amunt que si-
gue possible i, amb aquest
propòsit, treballarà fins el fi-
nal. Diumenge, els canareus
van guanyar a l’Aldeana (3-2),
en un partit amb dues ver-
sions. La primera part va ser
dels locals, amb el 3-1. Gols
d’Alberto (2) i de Saül, amb de-
dicatòria emotiva. A la repre-
sa, però, l’Aldeana va reaccio-
nar i «vam estar a punt

d’empatar. Penso que pel joc i
per les arribades, vam merèi-
xer-ho», deia el president Ro-
dri. Els aldeans són dotzens,
amb 36 punts. Estan a dotze
de la zona de descens. L’Ull-
decona, per la seua part, des-
prés d’un campionat irregular,
arriba al final ple d’energia. Va
exhibir-se al camp del Reddis
(1-4) i ara juga dos partits se-
guits a casa, contra el Mont-
blanc i el Deltebre. La il.lusió
és seguir l’escalada. La junta
ha informat que d’aquí fins el
final de la temporada intentarà
complir al màxim, dins de les
possibilitats actuals, amb els
pagaments endarrerits. 

L’Alcanar mira la taula
per amunt

L’Ulldecona comença a funcionar
REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ametlla, en zona de des-
cens, afrontava diumenge
passat un partit a cara o
creu. Rebia l’Olèastrum, un
equip immers en la lluita per
la permanència. I va guan-
yar. Un gol de Xavi en els da-
rrers minuts va significar el
2-1. I la il.lusió!.

Sergi Consarnau, presi-
dent de l’Ametlla, explica
que «fa tres jornades està-
vem a set punts. Ara, no-
més a dos. Com és lògic, hi
ha molta més il.lusió. Sa-
bem que serà difícil però,
dins de les nostres possibili-
tats i mantenint els paràme-
tres que vam establir a l’inici
de temporada i que seguim

respectant, lluitarem fins
que hi hagi opcions».

En la jornada vinent, els
de la Cala visiten l’Hospita-
let: «una altra final i en la
que intentarem traure un
bon resultat per seguir en-
ganxats a la permanència»,
diu Sergi. Dels darrers nou
punts, l’Ametlla n’ha sumat
sis contra dos rivals direc-
tes. Això li ha donat vida. I
mentre n’hi ha...

Mentre hi ha vida...
L’Ametlla encara té opcions per salvar-se

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La victòria sobre
l’Oleàstrum deixa als de
la Cala a dos punts de la
zona de permanència

Va guanyar  
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El CD la Cava va empatar
diumenge, al seu camp, en
el derbi contra el Remolins-
Bítem (1-1). Va ser un partit
igualat, però en el que els vi-
sitants van trobar-se, en mol-
tes fases, més comodes i la
seua predisposició tàctica,
amb tres davanters, va fer
mal. D’aquesta forma, el
conjunt de Bítem va dispo-
sar d’arribades per haver po-
gut encarrilar la confronta-
ció. Però no va encertar. El
CD la Cava ha demostrat ser
una pinya i ha tirat endavant
de la mateixa forma tot i les
reestriccions establertes,
fent una campanya excep-
cional fins ara. Però ha per-
dut força en les darreres jor-
nades (en fa sis que no
guanya). Malgrat això, arriba
a la recta final del campionat
amb opcions (està a tres

punts del líder).
Diumenge va poder salvar
un punt amb un gol de Marc
a la sortida d’un córner, poc
després de que Talarn mar-
qués el 0-1. Segons Mora-
les, tècnic local, «el Remo-
lins-Bítem, sobre tot al
contraatac i amb fases de
bon joc, va fer sensació de
perill en diverses jugades.
Però nosaltres vam tenir les

ocasions clares com una de
Chupo i una altra de Manel».  
La junta va parlar dimarts
amb jugadors i tècnic per fer
teràpia de grup. El proper
partit, diumenge a Gandesa,
és clau en tots els sentits,
principalment per mantenir
les opcions. Es contra un ri-
val directe: a Gandesa. 

El Remolins-Bítem, per la
seua part, no pot reflectir

amb resultats la seua millo-
ra. Guillermo Camarero, del
partit a la Cava, deia que
«ens va sortir tal com l’haví-
em plantejat. Vam jugar bé,
amb bona actitud, i vam te-
nir moltes opcions per a po-
der guanyar. Però no vam
encertar-les. Darrerament,
l’equip està a l’alçada, jugant
a un bon nivell».

Dos juvenils de segon any
van tornar a jugar com a titu-
lars, destacant el moldavo
Sandu, un jugador amb
«molta projecció». El porter
Albert Forcadell (19 anys)
també va ser titular. 

Els de Bítem rebran diu-
menge vinent (17 h) el Torre-
dembarra, implicat en la llui-
ta per l’ascens. Una victòria
dels de Bítem beneficiarà als
equips ebrencs que també
estan immersos en aquesta
lluita. 

El CD la Cava manté opcions
d’ascens, tot i que no reacciona

El CD la Cava manté
oberta la lluita per
l’ascens, però sembla
haver perdut força en
la fase decisiva del
campionat. 

PRIMERA REGIONAL

Va empatar davant d’un Remolins-Bítem emergent que va poder merèixer més

REDACCIÓ

Una acció d’un partit de la Cava a casa. Al Camp Nou ja s’han
instal.lat les torres per l’enllumenat que, aviat serà una realitat.

ME

El Deltebre, en zona de des-
cens, va perdre al camp del
cuer, el Montblanc (2-0). Era
una bona oportunitat per
guanyar fora de casa i sortir
de la posició que actualment
ocupa. Però l’equip verd-i-
blanc va tenir un dia gris.

El vicepresident, Josep
Ramon Salaet, aclaria que
«va ser d’aquells partits que
semblava que l’havies de
guanyar, pel domini i pel ri-
val. Però també és d’aquells
dies en què no surt res, tot i
intentar-ho. Vam buscar l’em-
pat, una vegada havíem re-
but l’1-0 però no va ser pos-
sible. Cada minut que
passava, s’incrementava la
precipitació i les mateixes
ganes ens van trair. Tot això,
davant d’un equip que es tan-
car al darrera i en un camp
que està fatal. Aquest fet no
és una excusa perquè el
camp estava malament per
tots». A la represa, el veterà
Manolin, en la primera pilota
que tocava, va establir el 2-
0. Posteriorment, segons
Salaet, «vam tenir una oca-
sió amb un gol anulat, enca-
ra no sabem perquè. Es va
seguir lluitant, però no vam
poder entrar en el partit».

L’equip continua en zona
de descens. 

D’altra banda, la junta di-

rectiva ha informat que el da-
vanter Sergio Ruiz no conti-
nuarà: «no ha hagut entesa
per les dues parts en l’acord
que podíem tenir d’ara fins el
final de la campanya». 

El davanter ha manifestat
que «no m’han aportat solu-
cions a la situació i per això
he demanat la baixa». 

Dissabte, a Montblanc, va
jugar el darrer partit. 

El Deltebre rebrà demà
l’Alcanar, en una altra final en
la que no pot fallar si vol te-
nir opcions de permanència.

Sergio Ruiz no 
continua al Deltebre

Dissabte passat va jugar el darrer partit

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Sergio Ruiz.
ME

El Deltebre, en zona de
descens, va deixar escapar
una gran ocasió en perdre
al camp del cuer, el
Montblanc.

Derrota (2-0)

La progressió i les victòries
han portat al Jesús i Maria a
traure el cap per la zona d’as-
cens. Ja és cinquè, a cinc
punts del líder. Diumenge pas-
sat, va ser contra el Vilalba (3-
0). A la primera meitat, segons
el tècnic David Torres, «ja vam
tenir ocasions suficients per
avançar-nos en el marcador.
Però no vam poder fer-ho. A la
represa, aviat va arribar l’1-0 i,
poc després, vam encarrilar la
confrontació amb dos gols
més». Jesús Ferreres va acon-
seguir els dos primers gols. Ja
en porta 20 en 13 partits. Os-
car Velazquez va marcar l’al-
tre. El Jesús i Maria referma la

seua condició de candidat a
l’ascens. Diumenge visitarà l’O-
límpic i després rebrà el Ca-
marles. 
Tot està molt obert. El CE As-
có, en un duel tens i ajustat, va
imposar-se al Pinell per 3-2.
Més emoció a la classificació. 
El Jesús i Maria, amb un equip
combatiu que combina la
força i la qualitat, lluitarà per
fer història. 

6 de 6
El Jesús i Maria ja és cinquè

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Sis partits seguits a casa:
sis victòries. L’equip de
Torres està a cinc punts
del liderat.

Nova victòria

La junta del CD la Cava
ha parlat amb el tècnic i
els jugadors aquesta
setmana. L’equip fa sis
jornades que no guanya 

Terapia de grup

El Camarles, amb un gol de
Quique Cornejo, va trencar
l’estadística en les seues visi-
tes a l’Ampolla i va guanyar el
derbi (0-1). El líder feia setze
jornades que no perdia, con-
cretament des de la primera
volta a Camarles. Però diu-
menge no va tenir la seua mi-
llor tarda. Tot al contrari. Va
estar espès i previsible i no
va poder davant un Camarles
ordenat i que, amb les idees
més clares, va acabar em-
portant-se els punts. La pres-
sió i el desgast van poder

passar factura a l’Ampolla
després d’una ratxa impres-
sionant. D’aquesta forma, la
part alta de la Segona regio-
nal encara està més encesa.
Els camarlencs són ara ter-
cers, a dos punts del líder.

L’Ampolla haurà de refer-se
i mantenir la flama que l’ha
conduit fins el liderat. La de-
rrota també li servirà per ad-
ministrar l’euforia. Diumenge
es desplaçarà al camp del
Santa Bàrbara, encara jugant
al camp de terra.

Per al Camarles, el triomf

El Camarles frena la
ratxa del líder (0-1)

SEGONA REGIONAL

L’Ampolla feia una volta que no perdia

significa una bona injecció
d’autoestima. L’equip de Bar-
bosa, ben aplicat, va demos-
trar el seu potencial fora de
casa. Ara afronta dos des-
plaçaments més seguits. En
la jornada propera a Horta

(va canviar l’ordre a la prime-
ra volta) i després a Jesús i
Maria. Tots dos partits, per
jugar fora i per l’entitat dels ri-
vals, poden marcar-li les
seues aspiracions a la part al-
ta de la taula. 

Una acció del derbi entre l’Ampolla i el Camarles, de diumenge.
CANALTE
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La Generalitat de Catalunya, a l’ExpoEbre de Tortosa

Del 30 d’abril al 3 de maig, la Generalitat de Catalunya 
oferirà als visitants de la �ra tota la informació sobre els 
nous serveis, els nous projectes i les noves infraestructures 
a les Terres de l’Ebre. Des del nou edi�ci del Campus de 
la Universitat Rovira i Virgili, les escoles i les llars d’infants, 
�ns a les obres de l’Eix de l’Ebre. Des del nou pont entre 
Sant Jaume i Deltebre �ns als nous polígons industrials...

Amb estands de la Delegació Territorial del Govern, 
de l’Agència Catalana del Consum, del Departament 
de Governació i Administracions Públiques, de l’Institut 
Català del Sol (Incasòl), del Departament d’Educació, 
del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
(Prodeca), del Departament de Treball i del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa (Gastroteca).

Per les Terres de l’Ebre



DIVENDRES 24
DE ABRIL
DE 200916

esportsdiarimés
ebre

www.mesebre.cat
esports

www.mesebre.cat

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Amposta-Benifallet (19.30 h)
Diumenge

Pinell-Sant Jaume (17 h)
JE Ascó-Reguers (17 h)

Perelló-Flix (17 h)
S. Bàrbara-Ampolla (17 h)
Horta-Camarles (17.30 h)
Olímpic-J. i Maria (17 h)
Vilalba-Rapitenca (17 h)

Masdenverge-CE Ascó (17 h)

RESULTATS
28 jornada Segona regional

Ampolla-Camarles 0-1

CE Ascó-Pinell 3-2

Benifallet-Perelló 1-1

Flix-Santa Bàrbara 2-2

Horta-Olímpic 4-1

Jesús i Maria-Vilalba 3-0

Rapitenca-Masdenverge 4-0

Reguers-Amposta 1-0

S. Jaume-JE Ascó 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ampolla 28 49 25 55

2. CE Ascó Escola 28 66 32 53

3. Camarles 28 57 39 53

4. El Pinell 28 55 42 51

5. Jesús i Maria 28 65 39 50

6. Amposta 28 55 31 50

7. JE Ascó 28 55 40 50

8. Horta 28 51 34 47

9. Perelló 28 52 44 38

10. Rapitenca 28 50 51 37

11. Olímpic M. 28 42 49 32

12. Masdenverge 28 44 70 32

13. Benifallet 28 45 59 31

14. Vilalba 28 30 44 31

15. S. Bàrbara 28 33 51 29

16. Flix 28 37 58 28

17. Reguers 28 34 53 26

18. Sant Jaume 28 24 73 8

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Rem. Bítem-Corbera (18.45 h)
Roquetenc-Ginestar (16.30 h)

Diumenge
Batea-Aldeana (17 h)

RESULTATS 5a jornada. 

Play-off d’ascens 

Batea-Rem. Bítem sus

Ginestar-Corbera 1-2

Roquetenc-Aldeana 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Corbera 5 9 2 12

2. Aldeana 5 9 7 9

3. Rem. Bítem 4 9 6 6

4. Batea 4 4 5 6

5. Ginestar 5 7 9 6

6. Roquetenc 5 3 13 3

RESULTATS 6a jornada. 
Copa Delegació TE. Grup 3

Campredó-Venus 1-0
Tivissa-Benissanet 4-1
Miravet, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1.Tivissa 5 15 7 13

2. Venus 5 10 8 7

3. Benissanet 5 10 10 5

4. Campredó 4 5 5 5

5.  Miravet 3 2 12 0

PRÒXIMA JORNADA  

Dissabte

Alcanar-Tivenys (18 h)

Catalònia-Fatarella (19 h)

RESULTATS 4a jornada. 

Copa Delegació TE. Grup 1

Alcanar-Fatarella 2-3

Fatarella-Tivenys 5-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Tivenys 4 10 10 6

2. Catalònia 4 8 7 6

3. Alcanar 4 10 6 6

4. Fatarella 4 11 16 6

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Ulldecona-Godall (17 h)
Diumenge

Bot-Arnes (17 h)

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Campredó-Venus (17 h)
Diumenge

Tivissa-Benissanet (16 h)
Miravet, descansa

RESULTATS 4a jornada. 

Copa Delegació TE. Grup 1

Arnes-Godall 2-1

Ulldecona-Bot 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1.  Arnes 4 8 7 7

2. Godall 4 6 5 7

3. Ulldecona 4 8 8 6

4. Bot 4 8 11 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Deltebre-Alcanar (17 h)
Camp Clar-Canonja (17 h)

Diumenge
Aldeana-la Sénia (16.30 h)

Gandesa-la Cava (17 h)
Rem. Bítem-Torredemb. (17 h)

Catalònia-Vilaseca (16 h)
Hospitalet-Ametlla (16.30 h)

Oleàstrum-Reddis (17 h)
Ulldecona-Montblanc (17.30 h)

RESULTATS

28 jornada, Primera regional

Alcanar-Aldeana 3-2

la Sénia-Gandesa 1-1

la Cava-Rem. Bítem 1-1

Torredembarra-Catalònia 2-3

Vilaseca-Camp Clar 0-3

Canonja-Hospitalet 1-0

Ametlla-Oleàstrum             2-1

Reddis-Ulldecona 1-4

Montblanc-Deltebre 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 28 55 34 53

2. Gandesa 28 50 28 52

3. Catalònia 28 61 34 51

4. Torredembarra 28 43 39 51

5. la Cava 28 50 39 50

6. Reddis 28 44 37 45

7. Alcanar 28 38 29 44

8. Ulldecona 28 47 44 43

9. Rem. Bítem 28 48 37 37

10. Vilaseca 28 38 33 37

11. Canonja 28 36 37 36

12. Aldeana 28 37 43 36

13. Hospitalet 28 44 46 33

14. la Sénia 28 36 41 32

15. Oleàstrum 28 30 46 25

16. Deltebre 28 37 54 24

17. Ametlla 28 25 68 23

18. Montblanc 28 21 51 18

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Viladecans-Roquetenc (diu.12 h)

Alcarràs-Cambrils

Almacelles-Sants

Torreforta-Horta

Vista Alegre-Iberiana

S. Joan Despí-Canyelles

Sitges-Guissona

Catllar-Santfeliuenc

Barceloneta-St. Ildefons

RESULTATS

28 jornada, Regional preferent

Roquetenc-Alcarràs 1-0

Cambrils-Almacelles 4-3

Sants-Torreforta 1-0

Horta-Vista Alegre 1-0

Iberiana-S. Joan Despí 7-1

Canyelles-Sitges 2-1

Guissona-Catllar 2-0

Santfeliuenc-Barceloneta 3-1

S. Ildefons-Viladecans 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 28 71 36 61

2. Sants 28 47 31 55

3. Torreforta 28 56 31 53

4. Santfeliuenc 28 51 28 52

5. Roquetenc 28 40 23 46

6. Cambrils 28 39 32 42

7. Viladecans 28 40 37 40

8. Vista Alegre 28 27 24 40

9. Canyelles 28 47 46 39

10. Catllar 28 34 42 39

11. Alcarràs 28 39 32 38

12. Horta 28 41 40 35

13. Sitges 28 39 43 33

14. S. Ildefons 28 35 49 31

15. Guissona 28 25 43 23

16. Barceloneta 28 27 51 23

17. SJ Despí 27 24 61 23

18. Almacelles 28 37 70 18

Regional preferent

Els Reguers va guanyar l’Amposta (1-0) i té opcions de salvar-se.
ME

Els
resultats

de la
jornada

Per la part baixa, a la
Segona regional, la
situació també està molt
ajustada i hi haurà interès
fins el final de la Lliga.

No hi ha treva
PRÒXIMA JORNADA
Santboià-Miapuesta
Hospitalet-Vilanova
Palamòs-Banyoles
Amposta-Europa
Blanes-Balaguer

Cassà-Prat
Pobla Mafumet-Cornellà

Premià-Rapitenca
Mataró-Manlleu

Espanyol B-Reus

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 34 22 9 3 77 23 75
2. Reus 34 20 10 4 66 30 70
3. l’Hospitalet 34 18 12 4 52 22 66
4. Premià 34 17 9 8 65 46 60
5. Santboià 34 15 11 8 49 36 56
6. Manlleu 34 16 7 11 54 38 55
7. Prat 34 15 6 13 43 42 51
8. Vilanova 34 12 12 10 49 42 48
9. Amposta 34 13 9 12 58 55 48
10. Pobla Mafumet 34 12 10 12 47 54 46
11. Cassà 34 10 14 10 45 47 44
12. Europa 34 11 9 14 42 47 42
13. Blanes 34 10 10 14 55 67 40
14. Rapitenca 34 10 9 15 38 47 39
15. Cornellà 34 9 11 14 39 56 38
16. Mataró 34 8 12 14 40 56 36
17. Balaguer 34 8 9 17 43 53 33
18. Palamòs 34 7 9 18 37 63 30
19. Miapuesta 34 6 10 18 40 68 28
20. Banyoles 34 3 8 23 23 70 17

Tercera divisió RESULTATS
34a jornada, Tercera divisió
Miapuesta-Hospitalet 0-1
Vilanova-Palamòs 0-1
Banyoles-Amposta 2-0
Europa-Blanes 2-1
Balaguer-Cassà 0-1
Prat-Pobla Mafumet 2-0
Cornellà-Premià 1-1
Rapitenca-Mataró 2-2
Manlleu-Espanyol B 0-1
Reus-Santboià 3-1

PRÒXIMA JORNADA
Muntanyesa-Masnou
Vilassar-Castelldefels

Peralada-Martorell
Tàrrega-Poble Sec

Igualada-San Cristobal
Manresa-Tortosa

Olesa-Morell
Vilafranca-Marianao
Benavent-Montcada
Guíxols-Llagostera

RESULTATS
32 jornada, Primera catalana

Masnou-Vilassar 2-1

Castelldefels-Peralada 3-0

Martorell-Tàrrega 1-3

Poble Sec-Igualada 1-0

San Cristobal-Manresa 1-1

Tortosa-Olesa 1-3

Morell-Vilafranca 3-2

Marianao-Benavent 0-0

Montcada-Guíxols 1-0

Llagostera-Muntanyesa 2-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 32 60 28 63

2. Castelldefels 32 48 28 61

3. Llagostera 32 54 32 59

4. Marianao 32 50 31 56

5. Masnou 32 52 36 56

6. Olesa 32 50 38 55

7. Tàrrega 32 48 39 50

8. Montcada 32 44 41 46

9. Muntanyesa 32 45 52 43

10. Peralada 32 44 48 41

11. Vilafranca 32 38 39 40

12. Vilassar 32 34 42 39

13. San Cristobal 32 35 47 39

14. Tortosa 32 39 41 38

15. Guixols 32 30 37 37

16. Poble Sec 32 35 47 37

17. Igualada 32 42 58 34

18. Manresa 32 35 59 31

19. Morell 32 33 53 29

20. Martorell 32 31 51 26
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En les experiències dels
anys anteriors, l’ascens
també va esvair-se a les pri-
meres de canvi. Es pensava
que jugar lluny de casa tres
dies seguits, amb el tras-
bals que això suposa, con-
dicionava a l’equip ampostí. 
Per fí, enguany, s’havien
ajuntat tots els requisits
perquè Amposta pugués
ser la seu de la fase sector.
Tot estava a punt. Hi havia
molta il.lusió. I l’afició va
respondre, com sempre. 
Però tampoc ha pogut ser.
La responsabilitat de jugar

a casa, de ser l’amfitrió,
també ha perjudicat a un
equip que gairebé s’ha pas-
sejat en la lliga regular,
quan va ser campió. 
Ja al primer partit va passar
factura (29-29). I el desgast
i el fet de tenir jugadores
minvades físicament, dins

d’una plantilla poc amplia,
va acusar-se. Durant la tem-
porada han fallat ingressos
que podien estar previstos i
per això no es van poder fer
incorporacions. La limitació
física va marcar el segon
partit, dissabte, quan el San
Sebastian de los Reyes va

imposar-se, 27-29. I en el
tercer, amb la possibilitat
de l’eliminació planejant per
sobre, les ampostines no
van refer-se i, lluny de les
seues possibilitats reials,
van caure contra el Promo-
ciones Paraiso càntabre
(28-39).

Ara és moment de refle-
xió i veure com s’afronta el
futur, després de la decep-
ció. Quin plantejament es
farà. Era una bona oportuni-
tat d’acostar-se al somini i
fer un salt qualitatiu. Però
s’ha escapat un altre cop,
amb la desil.lusió d’haver-
ho fet a casa. De totes ma-
neres, l’handbol a Amposta
està viu. I cal valorar la fei-
na feta. I que aquest equip,
malgrat no poder passar a
la següent fase d’ascens,
ha fet vibrar a l’afició. I
molt.

El Club Handbol Amposta no pot
complir el somni, tot i jugar a casa

El CH Amposta no va
poder passar a la fa-
se decisiva per a l’as-
cens a la Divisió d’Ho-
nor. El somni haurà
d’esperar. 

HANDBOL

L’exigència de ser l’equip local i el fet d’estar minvades, les claus
M.V.

El CH Amposta no va poder passar a la següent fase d’ascens.
CANALTE

L’any passat, un àrbitre del
comitè tècnic de Tarragona
va anar al programa d’Ante-
na 3, ‘El Diario de Patricia’.
Allí va exposar el seu malde-
cap personal i va manifestar-
se com un protagonista més
d’aquella tarda. I no va pas-
sar desapercebut a la províc-
nia de Tarragona, en l’ambit
futbolístic. Posteriorment,
quan el col.legiat ha xiulat
partits de la regional de la
nostra demarcació, s’ha tro-

bat amb comentaris al res-
pecte i, segons hem pogut
saber, va poder amonestar a
un jugador per aquest motiu.
«Ves al Diario de Patricia,
que allí ho vas fer millor», li
han pogut dir. Els anys que
fa que xiula per les nostres
categories i les poques sim-
paties que, normalment, ge-
nera amb la seua actitud da-
rrera el xiulet han comportat
que l’anècdota sigui recorda-
da cada cap de setmana que
l’àrbitre xiula.

Un àrbitre i 
el diario de Patricia

Els jugadors, «millor que no li diguin»

REDACCIÓ

REGIONAL 

El Piterman ebrenc, Josep
Lluís Poley, president i tècnic
del CF Benifallet, ha fitxat al
segon jugador extracomuni-
tari de la història. Es tracta
de Baba Niang, natural del
Senegal i que va pertànyer, fa
unes temporades, al juvenil
del Balàfia de Lleida. Segons
Pau Folqué, cap de premsa
del club benifalletenc, «té 21
anys i és un davanter. També
pot fer funcions de migcam-
pista ofensiu polivalent». 

D’altra banda, informarem
que el Benifallet va empatar
el diumenge, a casa, contra
el Perelló. Un partit marcat
per l’estat d’un camp que
«podia causar lesions» i que,
a més, als pocs minuts, «gai-
rebé ja no es veien les línies».
Els locals van sugerir no ju-
gar però el conjunt visitant i
el col.legiat van decidir fer-
ho. Narcís va avançar el Pere-
lló i Francesc Pulgarín va fer

l’empat poc abans del des-
cans. El resultat ja no es
mouria. D’aquesta forma, el
Benifallet no pot allunyar-se
de la zona incomoda de la
taula. I que ho és per l’ame-
naça de les compensacions
de les que cal estar pendent.
Els jugadors del Piterman
ebrenc es desplacen demà al
camp del filial de l’Amposta
(19.30 h). 

El CF Benifallet és 
més internacional

Ha fitxat al Senegalès, Baba
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

La gespa artificial ja està
instal.lada, però l’obra, se-
gons directius del Santa
Bàrbara, encara no està en-
llestida. Per aquest motiu, el
proper partit davant el líder
l’Ampolla encara es dispu-
tarà al de terra. Els de la
Plana han tret rendiment als
que han jugat sobre aquesta
superfície, principalment els
dos darrers que s’han saldat
amb victòries i sense rebre
cap gol. 
El Santa Bàrbara va empa-
tar diumenge al camp del
Flix (2-2). Un punt meritori i
que li permet al conjunt de
Bruno mantenir distàncies
respecte un rival directe que
empeny per darrera. Pau i
Josep van marcar els gols. 

El jove galerenc Pau ha
estat un dels darrers fitxat-
ges i ha marcat en els dos
partits que ha jugat. Va fit-
xar amb Víctor Alcoverro i

Ivan Martin. Aquest darrer,
ja experimentat en catego-
ries superiors, estava al Re-
molins Bítem i ha fitxat per
uns partits. I és que al mes
de maig no podrà estar per
motius personals.

Finalment dir que al partit
de Flix, en acabar, segons
diu l’àrbitre a l’acta, tres afi-
cionats locals van saltar al
camp per intentar agredir un
jugador del Santa. La in-
cidència no va anar a més
per la intervenció de juga-
dors d’un i altre equip. Tot i
el que s’ha arribat a dir, això
és el que indica l’acta. 

El Santa Bàrbara encara
jugarà al camp de terra
Ivan Martín ha fitxat per uns partits Es suspèn el partit amb el Remolins-Bítem

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El partit entre el Batea i el
Remolins-Bítem, de la jorna-
da passada, corresponent a
la lligueta d’ascens, es va
ajornar. La tormenta de diu-
menge al migdia va deixar el
terreny de joc amb tolls. Una
part del camp, amb els mi-
nuts, permetia poder jugar,
però una altra no va millorar
i el seu estat va acabar con-
sumant la suspensió. Els
dos equips van posar-se d’a-
cord per a recuperar el par-
tit el dissabte dia 9 de maig.
Aquell cap de setmana es va
deixar per a recuperar con-
frontacions ajornades i, de
moment, ja en té una per a
disputar. I força interessant,
tal com està el grup.

El Corbera, amb una victò-
ria en els darrers minuts, va
fer un pas endavant impor-
tant diumenge en imposar-
se Ginestar (1-2). Els locals
queden ara un xic endarre-
rits, amb un partit més. L’Al-

deana, per la seua part, no
va perdonar a Roquetes i va
guanyar amb solvència (0-3).
D’aquesta manera, es situa
en el segon lloc de la taula.

El cap de setmana vinent
comença la segona vola.
Màxima emoció. Més impos-
sible. El filial de l’Aldeana es
desplaçarà a Batea.

Els de la Terra Alta han in-
corporat al veterà Richard,
davanter que fou pichichi
amb el Vila-seca fa dues
campanyes. La passada va
jugar amb el Morell i aquesta
ho havia fet amb el Reddis. 

El Batea incorpora a
Richard, del Reddis

TERCERA REGIONAL

La victòria al camp del
Ginestar fa que l’equip de
Guiu sigui líder en
solitari de la lligueta
d’ascens, seguit de
l’Aldeana

Corbera, més líder

El Diario de Patricia és un programa d’Antena 3.
Cedida

Baba, nou jugador del Benifallet.
PF

Diumenge, a Flix, segons
l’acta, tres aficionats
locals van saltar al camp
per intentar agredir a un
jugador visitant.

Incidència
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La  ma j o r i a
d´aquests shopaho-
lic, com se´ls ano-
mena en anglès, no
saben que ho són.
Elles gasten en ro-
ba, complements i
sabates, ells en ac-
cessoris pel cotxe,
eines i música. Fins
i tot, poden com-
prar el mateix pro-
ducte varies vega-
des, el mateix

pantaló de diferent
color, perfums o
esmalts d´ungles
que de vegades ni
recorden que ja ho
hav ien comprat .
Quan compren es
senten com si es
treguessin un pedra
de sobre, però en
ocasions senten un
punt de remordi-
ment perquè saben
que el que fan no

está bé, perquè són
conscients que no
tenen prous diners
per gastar. 

Un dels primers
casos identificats
de compra compul-
siva va ser a Estats
Units al 1967. Poc
després Alcohòlics
anònims va crear
un grup d´autoajuda
per persones que
no podien deixar de
gastar i endeutar-
se. Des de 1995 un
grup similar es va
formar a Argentina i
cada setmana re-
ben grups de 120
pe r sones .  Pe l s
adictes al consum,
el motor de la com-
pra no és una ne-
cessitat sino que un
impuls.

“Compres compulsivament?”

Un altre mal dels nostres dies és la com-
pulsió per comprar. Les compres compul-
sives afecten a nou dones per cada ho-
me. Molts especialistes asseguren que
l'1% de la població mundial viu aquest
problema, similar a les dependències de
les drogues o l'alcohol.

ARANTXA AMORES

El  per f i l  de gent  que
pate ix aquesta mala l t ia
no és definit, ja que s' -
han t robat  casos de
gent  ad inerada o de
gent molt humil. Però hi
ha unes pautes similars.
Cada vegada que una si -
tuac ió  l i  desborda,  es
d iscute ix  amb a lgú o
està depr imida,  la  per -
sona  compradora com-
pulsiva sur t a consumir
la seva droga: les boti -
gues. 

Mol ts estudiosos atr i -
bue i xen  aques t  t i pus
d´enfermetat sols a do-
nes. Diuen que la dona
compra  mo l t  i  coses
que  no  neces i ta  uns
deu  d ies  abans  de  l a
mens t ruac ió .  Van  fe r
una invest igació a 443
dones i  e l  60% que es-
taven  en  per íode  pre -
menstrual ,  van admetre
que van comprar coses
que  no  necess i taven .
Però qui ,  s igui  home o

dona  occ iden ta l ,  no
compra  coses  que  no
necessi ta? 

És  cer t  que  som la
ma jo r i a  de  l es  dones
les  que  acos tumem a
sor t i r  a  comprar,  però
no s igni f ica que s iguem
les ún iques les que a l -
guna vegada hem com-
pra t  compu ls i vament .
E l  p rob lema esdevé
quan  aques ta  compra
compuls iva  et  pot  por -
tar a la ru ina.

Les botigues,
una “droga” mésARANTXA 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

Vet aquí un gat i vet aquí un gos aquest conte ja s'ha fos.  Un
any més l'esperit de Sant Jordi ha omplert el carrers d'arreu de
les nostres terres i d'una mica més enllà amb senyeres reivindi-
cant la cultura catalana, roses... unes d'amor i altres de deure,
mostres de llibres i  centenars d'autors ufanosos signant pels
descosits.
I és que Sant Jordi no és només el mite d'un intrèpid cavaller
que salva a la princesa d'un drac espantós; símbol d'amor, la
rosa que se'ns regala a nosaltres. 

És molt més que el dia dels enamorats a
Catalunya, que ja és molt. La diada coincideix
amb el Dia internacional del llibre, d'aquí l'obse-

qui per ells; però també és el
dia que es commemora la
mort de Miguel de Cervantes,
màxima figura de la literatura
espanyola. 
Amb una taxa d'atur del 17%
penso, potser m'equivoco,
que la crisi ha de fomentar
per força l'hàbit de la lectura. 

Aquest Sant Jordi ha
deixat una xifra de venta de llibres esperança-
dora. Entenc que per omplir hores que degut al
canvi de ritme es necessiten ocupar, per bus-

car consell, com a hobby o per formar-se més i millor.
El nivell cultural augmenta i ho crec analitzant la part positiva
de la recessió econòmica que viu el país, una part de la que
pocs en parlen però que existeix i penso que es definirà en
molts aspectes del futur. 
D'aquesta visió personal, l'esperit representatiu dels catalans
en la diada de Sant Jordi n'és en gran part responsable.  
I en memòria d'un dels autors més influents de la literatura uni-
versal vull fer honor a una cita seva que m'obre perspectives en
el dia a dia: “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe
mucho”, Miguel de Cervantes.

Sant Jordi és molt més que
el dia dels enamorats a
Catalunya, que ja és molt.
Coincideix amb el Dia
Internacional del Llibre

MAITE MESTRE

Més que un llibre i una rosa

John Aitken, autoritat mundial en l'estudi del semen humà diu que el semen dels catalans és el menys fèr-
til d'Espanya. L'expert explicà a La contra de La Vanguardia que la capacitat reproductiva dels individus
masculins del món industrialitzat decreix any rere any i creu que això té relació amb la indústria química ja
que els països amb més concentració de fàbriques químiques i més agricultura intensiva presenten més
infertilitat masculina: el sobre ús de fertilitzants, pesticides, plaguicides sintètics… Aquesta química queda
absorbida a l'aigua i al que mengem, i s'acumula a l'organisme.
Els humans l'acumulem, no morim immediatament, però al Delta tothom recorda que abans de que s'utilit-
zessin plaguicides els canals estaven plens de peix i de vida, molts petits i mitjans organismes van desa-
parèixer immediatament i, amb ells, una forma de vida en sintonia i alimentació recíproca entre les activi-
tats humanes i la naturalesa.
Segons Aitken l'alta densitat de població, la concentració industrial i l'agricultura intensiva són els princi-
pals factors influents en la qualitat del semen. I destaca que els índexs són alts al Delta de l'Ebre per la
seua agricultura intensiva… Tenim un semen de baixa qualitat i tenim uns índexs de càncers també molt
elevats. La petroquímica del camp de Tarragona, els permisos que se li han donat i se li dónen a Erkimia
per contaminar l'Ebre a l'alçada de Flix, la quantitat de pesticides que tirem els agricultors, etc… Tot suma
i diuen que qui sembra vents recull tempestats. I el tema del semen no és tant greu com el dels càncers,
ja que si no podem concebre filles o fills sempre els podem adoptar o utilitzar la reproducció artificial, però
si desenvolupem un càncer no sempre és possible superar-lo… 
Diuen els experts que un de cada tres de nosaltres tindrà un càncer. I això sembla que té una relació direc-
ta amb l'ascens de la corba del creixement de la indústria química, els plàstics… des de 1946. Aitken expli-
ca que els espanyols amb millor semen són gallecs, andalusos i madrilenys. Zones d'industrialització més
tardana. 
Algunes de les molècules de la química industrial són estrògens: feminitzen l'embrió masculí. Per exemple,
els estrògens d'alguns cosmètics a través de la sang de la dona poden passar al fetus, o també durant la
lactància natural dels nadons, disparant les possibilitats de que siguin estèrils quan siguin grans. Aitken
creu que la reproducció assistida s'incrementarà molt en les properes dècades. I explica que un bon donant
de semen no ha de fumar ja que el semen de fumador multiplica per cinc les possibilitats de que el nadó
engendrat desenvolupi càncer…
Vos ho diré cantant:

Han d'estar lliures de química
Los nostres arrossos i pans
Si volem que els nostres menuts
Mos pugen ben forts i sans
Haurem de viure més semblant
A com vivien abans

JOSEP JUAN SEGARRA

Som lo que sembrem
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Amanida amb confit i pernil d'ànec, pinyons, reducció de vinagre de mòdena i foie. 
Una amanida equilibrada, complerta i rica en fibra que conté tres parts de l'ànec 

Avui, al «Primentons i
Tomates», la Clara Se-
garra del restaurant
Paiolet de Tortosa ens
presenta una amanida
amb confit i pernil d'à-
nec, pinyons, reducció
de vinagre de mòdena i
foie. L'amanida la fa-
rem amb enciams del
temps, en aquest cas
amb escarola i fulles
de roure. Tallarem, ba-
rrejarem i netejarem
els enciams i els intro-
duirem en un motlle cir-
cular. A continuació
agafarem el confit d'à-
nec i el desmollarem,
el tallarem a trossets i
prepararem els pinyons
per fer un sofregit de
pinyons i confit. Escal-
farem una paella amb
un bon raig d'oli d'oliva
de les nostres terres i
posarem els pinyons
amb cura que no es do-
rin massa, afegirem el

confit desmollat i final-
ment tirarem un raig de
vinagre de mòdena i
esperarem a que re-
dueixi una estoneta. Un
cop tinguem la reduc-
ció, retirarem i el reser-
varem. Per tal de mun-
tar aquest plat,
treurem el motlle amb
els enciams, posarem
el pernil d'ànec, el foie
i ho salarem. A conti-
nuació decorarem amb
reducció de mòdena i
finalment inclourem la
reducció que ens ha

quedat amb el confit i
els pinyons. Aquesta
recepta igual es pot
servir freda com tèbia,
un plat digestiu que
aporta una quantitat
important de fibra que
contrarrestarà l'aporta-
ció de greixos que té el
confit d'ànec. Si volem
reduir més aquesta
aportació de greixos,
el millor serà que li lle-
vem la pell del confit.
L'ànec, i sobretot el
fetge, conté molts grei-
xos i colesterol, raó
per la qual se n'ha de
menjar amb modera-
ció. És molt energètic i
nutritiu: És ric en tot ti-
pus de nutrients, espe-
cialment en proteïnes i
ferro. Recordem als
nostres lectors que si
volen ser els guanya-
dors d'un sopar per a
dues persones a un
dels nostres restau-
rants col.laboradors,
només cal que ens en-
viïn un missatge de
text amb la clau se-
güent: TE CUINA al nú-
mero 5516. Contra
més missatges envieu,
més possibilitats tin-
dreu de guanyar. Final-
ment, com diu el nos-
tre estimat Amado, ara
toca: arremangar-vos i
començar a cuinar. Bon
profit!!

“Primentons i Tomates”, avui: Amanida d'ànec

La fibra que ens aporta
aquesta recepta con-
trarrestarà els greixos
del confit d'ànec, dels
pinyons i del pernil.
Una important aporta-
ció calòrica és el preu
d'aquest plat que no
podrem deixar de tas-
tar.

REDACCIO

La recepta de l’Amanida d’ànec
MARIANO LALANA

Amado Cebolla, presentador del «Primentons i tomates», en un moment del programa
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor has d'anar amb
compte amb el que penses. De vega-
des els somnis es converteixen en
real i tat.

Taure
20/4 al 19/5

Sigues sincer amb tu mateix. És important
que evitis qualsevol tipus de confusió.
Protegeix el teu cos amb una dieta rica en
vitamines.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui tindràs la capacitat de crear un entorn
càlid al teu voltant que motivi molt la teva
parella. Respecte a la teva salut, no veuràs
gens que et molesti. Et sentiràs  pletòric.

Cranc
22/6 al 21/7

Es reactiven els teus assumptes amorosos.
La teva parella et sorprendrà quan menys ho
esperis. El desgast diari que realitzes ha de
ser compensat amb un descans adequat.  

Lleó
22/7 al 22/8

En aquest moment tens la possibilitat de
conèixer algú que satisfaci les teves expec-
tatives sentimentals. Les estones de lleure
que tinguis et faran sentir-te molt ple i vital.

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes d'amor estaràs imaginatiu, sen-
sible i idealista. Però necessites sortir de la
rutina, caminar, moure't, o dedicar-li mes
temps a l'entreteniment.

Balança
22/9 al 22/10

Pots trobar en una antiga amistat una cosa
que et resulti molt seductora. Respecte a la
teva salut, fes-te una revisió completa i dor-
miràs més tranquil.

Escorpí
22/10 al 21/11

Una  m i c a  de  descans  i  d e  p l a e r
comp a r t i t  s ó n  e x ce l · l e n t s  v i t am i -
n e s  pe r  comença r  u n a  n o va  s e t -
mana .

Sagitari
21/11 al 21/12

Actualment et trobes immers en una etapa bona
per fomentar el diàleg i superar vells problemes
sentimentals. Ara es el moment de fer el pas
definitiu.

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Venus per la teva casa vuit reflec-
teix que en aquest moment tot el relacionat
amb la teva sexualitat augmenta de tempera-
tura.

Aquari
20/1 al 18/2

Un petit viatge per motius d'amor s'està
dibuixant en el teu horitzó. Amb relació als
diners has de ser molt realista per no per-
dre't.

Peixos
19/2 al 20/3

Sentimentalment hauries de lluitar i arriscar.
Et convé deixar-te portar per les teves prò-
pies il·lusions. Si ahir a la nit vas cometre
excessos, avui els pagaràs.  

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels        Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Beltran Roca, Hereus de Mª Brunilda Vint-i-vuit, 7 (Camarles) 977470010

Segarra, C.B.  Major, 36 (Roquetes)  977588007

Sauras Pons, Rosa Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304  

Ulldemolins Reverter, Xavier                Generalitat, 17 (Alcanar) 977730105

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

Bel Armengol, Mercè           Sant Isidre, 87 (St. Carles de la Ràpita)  977741460

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/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES
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Estat del cel:  
domini del sol o del ressol degut al pas de núvols alts i prims
arreu. Malgrat tot, es formaran alguns intervals de núvols baixos
a punts del litoral. Independentment, a partir de migdia es for-
maran alguns núvols d'evolució a punts de muntanya, sobretot
del Prepirineu. A més, a partir del vespre la nuvolositat augmen-
tarà per l'oest del país.domini del sol o del ressol degut al pas
de núvols alts i prims arreu. Malgrat tot, es formaran alguns
intervals de núvols baixos a punts del litoral. Independentment,
a partir de migdia es formaran alguns núvols d'evolució a punts
de muntanya, sobretot del Prepirineu. A més, a partir del vespre
la nuvolositat augmentarà per l'oest del país.
Precipitacions:  
no se n'esperen.
Temperatures:  
mínimes lleugerament més altes, tret del nord de l'Empordà i de
punts de l'extrem sud on seran més baixes. Oscil·laran entre 1 i
6 graus al Pirineu, entre 5 i 10 graus al Prepirineu, a la
Depressió Central, al Prelitoral i al litoral nord, i entre 9 i 14
graus a la resta del litoral.
Les temperatures màximes seran similars o lleugerament més
baixes, sobretot al litoral. Es mouran entre 17 i 22 graus al
Pirineu i al litoral, i entre 21 i 26 graus a la resta del territori. 
Visibilitat:  
bona en conjunt, empitjorant al llarg del dia al litoral on hi haurà
algunes boirines.
Vent:  
de matinada el vent serà fluix i de direcció variable amb predo-
mini del component est a ponent i dels terrals al litoral. Durant
la resta de la jornada s'imposarà el component est entre fluix i
moderat. 
Estat del mar:
• Costa Brava:
de matinada bufarà terral fluix, més reforçat al nord del cap de
Creus on bufarà entre fluix i moderat. Durant la resta del dia
s'imposarà el vent entre fluix i moderat de component est,
sobretot de xaloc.
Marejol.
• Costa Central:
terral fluix matinal. Durant la resta del dia s'imposarà el compo-
nent est entre fluix i moderat, de xaloc a llevant.
Marejol.  
• Costa Daurada:
terral fluix matinal. Durant la resta del dia s'imposarà el compo-
nent est entre fluix i moderat, sobretot de llevant.
Marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�
VENDA I LLOGER

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

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

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

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

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

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

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

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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Una princesa, un cavaller i un drac... Amb aquests ingredients tens una llegenda: la llegenda de Sant Jordi.

Varem tindre bon temps, i
això ens va permetre gau-
dir de les paradetes que
cada any els llibreters
tenen l'amabilitat
d'instal·lar al carrer, cre-
ant aquella imatge tan
bonica de les portades
dels llibres escampades
per sobre de la tela blan-
ca. Però una quan s'endin-
sa en el laberint que con-
formen la col·locació d'a-
quest atretzo, t'adones
que cada any Sant Jordi et
te una sorpresa amagada
o senzillament que l'any
anterior no havies vist i
prens consciència en
aquest. En concret
enguany, m'he fixa't que
la presència d'escriptors
ebrencs era més evident,
i títols com  Aigües fon-
des, de Francesca Aliern,
El Baphomet i la taula
esmaragda, de Miquel
Esteve o Quaderns del-
taics, de Josep Igual entre
molts altres, els trobàvem
compartint protagonisme
amb altres obres d'autors
nacionals i internacionals,
tots juntets, jugant a la
mateixa lliga. Què bonic!
Però deixant de banda les

obres, la sensació de pas-
sejar mirant les portades,
textures i poder fullejar
tots els llibres que vulguis
és un remei contra
l'estrès al que estem sot-
mesos la gran majoria
dels essers humans, de
fet no dubto, que algun
humà en aquests
moments es pregunti, qui

te la sort de tindre un
temps per recórrer els
carrers una diada de Sant
Jordi? Tothom, potser per
poder fer-ho s'haurà de
renunciar a altres coses,
però si busques aquest
ratet el trobes! I vos diré
perquè, la Diada com deia
al principi de l'article té
una simbologia i tradició

molt arrelada a Catalunya,
d'una banda simbolitza el
poble català i altra simbo-
litza el nostre Sant valentí
propi, que vol dir això?
Doncs que ja sigui per
amor a la parella o amor al
país, intentes fer d'aquest
23 d'abril un dia especial,
i si sumes les dues coses,
doncs, a celebrar-ho! Pel
que fa a identificar sant
Jordi amb una diada d'a-
mor, i aquí introdueixo un
altre element força impor-
tant en aquest dia, la rosa,
certament són moltes les
persones que amb l'inter-

canvi del llibre i la rosa es
diuen t'estimo, un amor
que potser de pares a fills,
parelles, amics, etc... Aquí
vull introduir una reflexió,
qui decideix regalar una
rosa ho te relativament
senzill, ja que com a
màxim t'has de trencar el
cap amb el que envolta a
la rosa, però si el que és
vol regalar és el llibre, oco
(Salutacions als Quicos)!
Perquè això és més com-
plicat que fer-li un vestit a
algú, i aquí si se suma el

bon temps, el sol de cara,
pot acabar en lipotímia
enfront de una de les mil
paradetes visitades! Altres
coses curioses al voltant
de la diada, és el fet de
que ignoro si la crisi ha
afectat o no, tot i que no
crec que si ho ha fet, sigui
molt greu, perquè no
trobo que tingui cabuda en
una celebració d'aquest
“calibre”, no és important i
si per a que perduri s'ha
de comprar llibres més
barats, doncs es com-

pren, una rosa a l'hindú de
la cantonada, no siguem
tan estrictes, doncs segur
que alguna cosa li que-
darà, suposant que l'hindú
de les roses estigui dins
d'una xarxa d'hindús i
quan al consumisme,
mirem-ho per la part posi-
tiva, no consumim “zuru-
llos de conya”, en un dia
com aquest consumim cul-
tura, és a dir Sant Jordi i
la seva celebració és pro-
moció de cultura, de lectu-
ra. Què bonic! I no voldria

per res del món acabar
l’article sense explicar-
vos, que l’última informa-
ció que tinc al voltant de
Sant Jordi, bé més bé
sobre Jordi és que el nom
que hi ha per davant d’a-
quest, en aquests
moments, és  Mohamed,
anem cap aun món global
i es nota amb fets com
aquests, per exemple. 
Acabo ja, i em despedeixo
felicitant a totes les
Eufràsies i Nicomedis, ja
que avui és el seu sant.

Sol, llibres i flors: una diada perfecta!

Ahir va tindre lloc, la
celebració, d’un dia
molt important per a la
majoria de catalans,
es va celebrar la Diada
de Sant Jordi.

DIANA MAR

Diada de Sant Jordi
Cedida

Podríem resumir-ho o comparar-ho a l’argument de
“Sin Tetas no hay Paraiso”, “C.S.I.” entre altres, però
està clar, que és un argument molt utilitzat.

Versió moderna de la llegenda:

Un cavaller va matar al  dragó que tenia
atemorit al poble de Montblanc, i així salvà a la
filla del rei, que anava a ser víctima de la ferotge
bèstia. De la sang que va caure va néixer un
roser.

La llegenda:


