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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L’Ajuntament de Tortosa

aprova els plans parcials

Temple Sud i Camí de

Roquetes amb sòl per 1.141

nous habitatges.

P4

Ingressa a presó una dona

per traficar amb drogues al

seu pis al centre de Tortosa.

P4

Suport unànim a favor de

l’opció catalana de la futura

autovia A-68.

P5

Societat

‘Agressió al professorat del

Campus Terres de l’Ebre’.

P9

L’última: 

La mare que et va parir!.

Article sobre el dia de la

mare.

P24

Esports

CF Amposta

El president, José Luis
Tarrazona, assegura que «si
no tinc garanties de
disposar de més suport per
la temporada vinent, el dia 6
de maig anunciaré que no
seguiré».

P10

Regional

El CD la Cava aparca la crisi
de resultats amb una
victòria a Gandesa (1-2).

P14

Inauguració

Demà divendres, a partir de
les 17 hores, es farà l’acte de
inauguració oficial de la
gespa artificial del camp de
l’Aube de Jesús i Maria.

P14

“Plataforma 
d'oportunitats”

Ricard Forés, regidor de promo-
ció econòmica de l'Ajuntament
de Tortosa i màxim responsable
de la Fira, va catalogar l'edició
d'ExpoEbre d'aquest any com a
“Plataforma d'oportunitats” per
tal de superar la crisi. 

La fira s'inaugurarà avui dijous a
les 19:00h a càrrec de Sr. Jordi
Bosch, secretari de telecomunica-
cions i societat de la informació
de la Generalitat de Catalunya, i
romandrà oberta fins al proper
diumenge a les 21:30h.

Més de 300 expositors oferiran
els seus productes als visitants
que aniran passant al llarg d'a-
quests 4 dies. A part de visitar
la fira, també es podrà assistir-hi
a alguna de les moltes conferèn-
cies previstes en el programa
d'actes d'aquest any, on desta-
ca la conferencia “Oportunitats

de la crisi econòmica actual”, i
la taula rodona “La crisi a les
Terres de l'Ebre”, per tal de
debatre les possibles solucions
al panorama actual. Entre les
mesures anticrisi projectades
pels organitzadors, hi ha una jor-
nada de portes obertes prevista
pel dissabte dia 2 pel matí, on

de manera gratuïta es podrà
visitar tot el certamen. També
els joves fins als 11 anys no
pagaran l'entrada. Paral·lela-
ment a la fira ExpoEbre, també
es portarà a terme el saló de
medi ambient, sostenibilitat i
nova cultura de l'aigua,
EbreAmbient 2.009. P3
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L’opinió del diari queda
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través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.
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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. 

ExpoEbre compleix 65 anys. Avui es pot
donar la circumstància de que hi hagi avis que
visitin la fira amb els seus nets, recordant les
primeres edicions d'ExpoEbre. I és que en 65

anys, són
molts els
e s c e n a r i s
que s'han
viscut, i pot-
ser aquest
any cal des-
tacar les
diferents cri-
sis econòmi-
ques que
s'han patit al
territori al

llarg de la història. Evidentment de les
crisis anteriors poc en recordem, però de la
que tenim ara al damunt ningú s'escapa. I és
precisament per combatre aquesta crisi, que
l'edició d'aquest any s'ha marcat el lema de
“plataforma d'oportunitats”, animant així als

expositors i visitants a que facin negoci.
Es parla que aquest any es preveu una dava-
llada del 10% pel que fa a la presència d'expo-
sitors, i que tothom ha coincidit en valorar-ho
com a un èxit de convocatòria per part de l’or-
ganització. Sens dubte, comptar amb més de
300 estands en un moment com l'actual, no
pot tindre cap altra lectura que no sigui posi-
tiva. 
Tot i així, si el nombre total d'expositors ha
baixat lleugerament, s'espera tot el contrari
pel que fa als visitants, ja que a diferència
d'altres certàmens més tècnics i especialit-
zats, les fires multisectorials, com ho és
ExpoEbre, sempre han gaudit d'una afluència
de públic considerable, que troben en la visita
del saló, una bona manera de passar el dia, i
en el millor dels casos, havent comprat algu-
na cosa u altra.

Per la salut de l’economia del nostre territori,
esperem i desitgem que ExpoEbre 2.009 sigui
tot un èxit.

Avui es pot donar la 
circumstància de que hi
hagi avis que visitin la fira
amb els seus nets,
recordant les primeres 
edicions d'ExpoEbre.

Editorial

65 anys d'ExpoEbre

A q u e s t s
darrers dies
hem vist
com l'ara
anomenada
“nova grip”
o “grip
mexicana”
omplia les
planes dels
diaris i dels
informatius.
El fet que
en un pri-

mer moment el seu nom estigués lligat
al sector porcí va disparar les alarmes
entre els productors que vàrem témer
el pitjor: que el consumidor perdés la
confiança en el producte i això provo-
qués un descens de les vendes.

Per sort, aquesta ha estat la primera
vegada que des de diferents esta-
ments oficials s'ha insistit ja des del pri-
mer moment en què no ens trobàvem
davant d'un tema de sanitat animal sinó
que era una qüestió de sanitat humana.
Només a tall d'exemple recordar les
declaracions de la OMS, de la Ministra
de Sanitat i Política Social, la Ministra
de Medi Ambient, Rural i Marí que han
reiterat una i altra vegada que era total-
ment segur menjar carn de porc per-
què ens trobàvem davant un problema
de Sanitat humana.

I com a més destacades, les declara-
cions de l'Organització Internacional de
Salut Animal (OIE) que va demanar que
a aquesta malaltia se la denominés

“grip nordamericana”  al·legant que
altres epidèmies anteriors s'havien
donat a conèixer per la zona geogràfi-
ca on s'havien originat. O les del Cap
del Servei de Salut Animal de la ONU
per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO)
que va manifestar que “ni tan sols
sabem si aquest virus té el seu origen
en els porcs”, mentre altres experts
entre els que s'hi troben microbiòlegs i
biòlegs han manifestat que només
s'encomana entre persones.

Per sort, les primeres dades que ens
arriben, són prou alentadores i reflec-
teixen que el consumidor confia en el
sector. Un sector que, malgrat la crisi
econòmica que arrossega, ha aconse-
guit fer arribar  el missatge que pro-
dueix amb garanties de seguretat ali-
mentària i traçabilitat de la carn de
porc. Tot i això, no podem oblidar algu-
nes veus, encara que minoritàries i pro-
bablement allunyades del sector pro-
ductor, que manifestaven els seus dub-
tes al respecte. 

Confiem que aquestes declaracions no
arribin massa tard i els consumidors
entenguin que, els productors, siguem
del sector que siguem, som al cap i a
la fi, els primers consumidors dels nos-
tres productes i, per tant, els primers
interessats en que aquests siguin de
qualitat i tinguin la seguretat alimentà-
ria garantida.

JAUME BERNIS
Responsable sector porcí JARC 

La nova grip, un termòmetre de 
la confiança dels consumidors

Opinió

Mentre el virus de la grip
porcina està deixant dese-
nes de morts a Mèxic i les
xifres d'afectats arreu del
món van en augment, no
em deixa de sorprendre la
manca de serietat que li
dediquen alguns dels nos-
tres mitjans al tema en
qüestió.
Dimarts sense anar més
lluny, em va sorprendre la
intervenció en una tertúlia
matinal d'alta audiència a
Catalunya d'un distingit i
excepcional periodista, i no
per intervencions d'aquest
tipus precisament; les
seves declaracions es van
cenyir a discórrer sobre
l'ús del tapaboques, més
conegut com mascareta.
Emetent sons gripossos al
llarg de la seva intervenció,
la seva aflicció no va ser
altra que especular de
manera arbitrària sobre
quina seria l'última tendèn-
cia en tapaboques seguint
els paràmetres de la moda
actual (colors, formes,
estampats...) i quin seria el
més adequat per a cada
individu. Sembla ser que la
seva inquietud va desper-
tar en veure unes fotogra-
fies publicades aquell
mateix dia a la premsa on
apareixien mariachis , mon-
ges, famílies... fent ús d'a-
quest mètode preventiu.
Sincerament penso que és
un tema de rigor al que no
se'n pot fer referència ni
amb mitja clau d'humor.
Doncs a més d'haver-hi
centenars de persones
afectades, Espanya estre-
na la llista de casos posi-
tius i alhora se la considera
tímidament la porta d'entra-

da de la malaltia a Europa
per l'intens trànsit aeri que
existeix entre el nostre país
i Mèxic. Així doncs, poca
broma.
D'altra banda sembla que a
Mèxic en sobren de tapabo-
ques. Doncs mentre el
virus de la grip porcina arri-
ba a molts indrets del pla-
neta, entre ells Espanya, el
país en qüestió segueix
ocultant informació sobre
el brot o si més no, enviant-
la amb comptagotes. De
fet, a hores d'ara, de les
desenes de persones mexi-
canes que han perdut la
vida a causa de l'epidèmia
no se'n sap ni l'edat. Així ho
confirma el president del
comitè científic de pandè-
mies gripals de la
Generalitat de Catalunya,
Tomás Pomarola. Tampoc
deixa de ser curiós el fet
que en menys d'una setma-
na s'hagi passat d'unes 40
víctimes mortals a gairebé
200. Per què s'ha esperat
tant en fer-se pública
aquesta grip?
Però la situació a Espanya
no és alarmant. La conse-
llera de Salut, Marina Geli,
ha declarat amb con-
tundència que tot i que el
virus es evident que està
present al nostre país “la
grip que tenim es benigna”.
No obstant, l'OMS
(Organització Mundial de la
Salut) adverteix als
governs que no es confiïn,
doncs l'evolució de la grip
porcina és imprevisible i
fins ara va en augment.
Poca broma.

Maite M.

Urgeixen tapaboques

Cartes dels lectors
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Aldea, en la seva
sessió del dia 20 d'abril de 2009, va aprovar l'“annex al projecte
d'urbanització de la zona de Hosta-sol 2ª fase, per tal de seccio-
nar el projecte en dues fases constructives”, promogut per Josmi
S.L i redactat per l'arquitecte Albert Guilera i Sabadell.

Restarà exposat al públic a la Secretaria de la Casa de la Vila, per
un termini d'1 mes, a l'objecte de presentació de reclamacions o
al·legacions, i s'entendrà definitivament aprovat per part d'aques-
ta Corporació, sense necessitat d'acord en aquest sentit de
l'Ajuntament, pel cas de què al llarg de l'exposició pública no es
formuli cap al.legació ni reclamació en vers ell, seguint-se els trà-
mits legalment determinats.

L'Aldea, 22 d'abril de 2009.

L'Alcalde-President
Daniel Andreu i Falcó

El regidor de Fires i
President de Fira Tortosa,
Ricard Forés, i el cap de
zona de Caixa Tarragona
a Tortosa, Gonzalo
E.Germán Tomàs, signa-
ven aquesta setmana un
conveni entre amdúes
entitats per col.laborar en
la promoció i difusió de
les fires ExpoEbre i Medi
Ambient en la seva edició
d’aquest 2009, que arren-
quen aquest dijous 30
d’abril fins al proper diu-
menge 3 de maig. Aquest
conveni compromet a
Caixa Tarragona a
col.laborar econòmica-
ment en l’edició del mate-
rial publicitari, amb una
aportació de 3.500
euros. Forés ha expressat
el seu convenciment de
que «en un any com el
que atravessem, és bàsic
que les entitats finance-
res tinguin la voluntat d’a-
judar a la dinamització
econòmica». Un impuls a
destacar per a un certà-
men com és la Fira de

Tortosa, un excepcional
agent de dinamització
econòmica de la ciutat i
del territori, que aquest
2009 arriba ja a la seva
65a edició; i que, aquest
any, s’ha plantejat com
una plataforma d‘oportu-

nitats fent-la més atracti-
va de cara als seus visi-
tants com per a les
empreses de Tortosa. Per
no patir una davallada
important en el nombre
d’expositors (com sí ha
succeït en altres fires de

renom, que han vist min-
vada en més d’un 40% la
seva participació) algunes
mesures que s´han pres
per donar facilitats han
estat la bonificació en la
inscripció, que inclou
assegurança i consum

elèctric, i el fracciona-
ment del pagament. Així
mateix, la gratuïtat de
l’entrada puja fins als 11
anys, que fins ara havia
estat fins els 8. Amb opti-
misme, doncs, ExpoEbre
s’inaugura aquesta tarda

a les 19h, a càrrec del
Secretari de
Telecomunicacions i
Societat de la Informació
de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Bosch;
donant pas a un exhaustiu
programa d’actes que
inclou importants nove-
tats respecte l’any ante-
rior. Activitats de difusió i
promoció comercial, com
també una oferta lúdica i
cultural que la fan molt
atractiva per al públic
assistent. Complementen
el calendari d’activitats,
ponències, xerrades, tau-
les rodones i exposicions
que es portaran a terme
durant els quatre dies que
la fira romandrà oberta, la
clausura de la qual tindrà
lloc a les 21.00 hores del
diumenge 3 de maig.
D’altra banda, ExpoEbre
inclourà, un any més, el
4rt Saló del Medi
Ambient, la Sostenibilitat i
la Nova Cultura de l’Aigua
Ebre Ambient, amb una
jornada inaugural dedica-
da a la pagesia i amb un
important esdeveniment:
la 1a Trobada d’Entitats
Ecologistes de les Terres
de l’Ebre amb una taula
rodona i una exposició
sobre el reciclatge.
També és destacable la
conferència sobre l’actual
context de crisi econòmi-
ca que donarà un repre-
sentant del Col.legi
d’Economistes de
Catalunya.

Tret de sortida a ExpoEbre’09, que
enguany assoleix la seva 65a edició

ExpoEbre assoleix la
seva 65a edició conso-
lidada al nou Pavelló Fi-
ral de Tortosa. Una im-
portant feina d’ajust
que va començar l’any
passat.

Es tracta de la Fira multisectorial més important del territori. Inclou també el quart Saló del Medi Ambient

Tot i el context de crisi econòmica, més de 300 expositors oferiran, fins diumenge, els seus productes als visitants

TG

ExpoEbre de l’any passat va ser, com tots els anys, un èxit tant en ventes com en participació.

Per donar més facilitats, el dissabte 2 de
maig, l’entrada serà gratuïta per a tots els
assistents.

Contra la crisi
El Tradicional Dia de les Terres de l’Ebre
estarà dedicat enguany a la comarca del
Montsià.

Homenatge



DIJOUS 30
DE ABRIL
DE 2009

terres de l’ebrediarimés
ebre

El PP Temple Sud té una
superfície total de
77.272 m2. Un 33 % està
destinat a sòl privat de
zona residencial, un 28 %
a zona viària, un 19 % a
equipaments públics i un
20 % a zones verdes. El
nombre total d'habitatges
projectats és de 668,

repartits al 50 % entre
habitatge lliure i habitatge
protegit en règim gene-
ral. En aquest Pla parcial
s'ubicarà el tercer insti-
tut, que ocupa una super-
fície de 10.488 m2, i la
comissaria dels Mossos

d'Esquadra, 4.361 m2, ja
en construcció. 
El pressupost d'urbanitza-
ció d'aquest Pla és de
5.097.456 euros.
Pel que fal PP Camí de
Roquetes, la superfície
total és de 74.087 m2.

En aquest cas, la superfí-
cie de sòl privat en zona
residencial és del 36 %, a
zona viària correspon un
31 %, equipaments
públics correspon a un
17 % i es destina a zones
verdes un 16 %. En total

hi haurà 473 habitatges,
un 65 % lliures, un 25 %
protegits en règim gene-
ral i el 10 % restant seran
habitatges en règim con-
certat. El pressupost d'o-
bres d'urbanització és de
5.336.262 euros. 
La tinent d'alcalde
d'Urbanisme, Meritxell
Roigé, ha afirmat que
s'ha fet l'aprovació defini-
tiva d'aquests plans par-
cials després dels pre-
ceptius tràmits a la
Comissió d'Urbanisme,
departament de
Carreteres de la
Generalitat i Agència
Catalana de l'Aigua. 
Roigé no se n'ha estat de
recordar que "en una
situació econòmica més
favorable s'haguessin
pogut desenvolupar molt
abans i en unes altres
condicions, aconseguint
més sòl per a equipa-
ments". 

Temple Sud i Camí de Roquetes

L’Ajuntament de Tor-
tosa ha aprovat en
sessió plenària els
plans parcials Temple
Sud i Camí de Roque-
tes, que en conjunt
sumen una oferta de
1.141 habitatges i
una superfície per a
equipaments públics
de més de 27.000m2.

Aprovats aquests plans parcials amb sòl per a 1.141 nous habitatges i 27.000m2

REDACCIÓ

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i la regidora d’Urbanisme, Meritxell Roigé en una imatge d’arxiu.
Cedida

Una exhaustiva investiga-
ció de dos mesos de la
UI de l'ABP del Baix Ebre,
va permetre la detenció,
el passat 23 d'abril, de
Matilde PF, veïna de
Tortosa de 49 anys i
nacionalitat espanyola,
per un delicte contra la
salut pública per tràfic de
drogues. La dona es
dedicava a la venda de
droga al detall al seu
domicili. A banda, se li
imputa un delicte de
receptació per acceptar
material de procedència
il·lícita com a moneda de
canvi de les substàncies
estupefaents.

Detenció a
Tortosa per tràfic
de drogues

Fins a 54 centres entre
escoles de primària i ins-
tituts del Camp de Tarra-
gona i de les Terres de
l'Ebre fan reforç, orienta-
ció i suport als alumnes
en horari extraescolar
amb l'objectiu de reduir
les baixes qualificacions
obtingudes. Aquest su-
port s'emmarca en el pla
Proa que el govern esta-
tal va iniciar fa quatre
anys i que inclou un pro-
grama d'acompanyament
escolar, amb atenció indi-
vidualitzada de l'alumne i
un programa de suport al
centre escolar. Són dues
hores a la setmana.

Suport en
horari

extraescolar

La XIII Diada dels Amics
dels Castells tindrà lloc el
proper diumenge dia 3 de
maig, a partir de les 9.30

hores i fins al migdia.  Jordi
Jordan, president de l'enti-
tat ha explicat que “la
diada d'enguany té un
valor afegit per a la nostra
associació perquè després
de forçar i aconseguir el
Pacte pel Patrimoni pen-
sem que ara Tortosa té un

rumb clar en aquest sentit
com a mínim durant els
propers deu anys”. De fet,
Jordan ha afegit que “per
això  farem un recorregut
resseguint diferents
indrets que estan inclosos
dins del pacte amb la
voluntat que la gent cone-

gui el treball que des de
l'entitat hem aconseguit”.
Així, la concentració i sorti-
da serà del Portal dels
Romeus, passant pel
claustre de la Catedral per
donar a conèixer l'existèn-
cia del museu; també reco-
rrerà pel carrer Ciutat i per
la ronda del Castell -on es
parlarà dels dos projectes
(Sant Jaume i barri Castell)
que impulsen la Generalitat
i l'Ajuntament; pel call jueu;
pel balneari d'en Porcà;
per la muralla medieval
que està restaurant la
Generalitat a Remolins i

finalment pel Castell de
Tenasses. Per acabar, la
diada es desplaçarà als
Jardins del Príncep on hi
haurà un dinar popular.
Precisament, una de les
novetats d'enguany, és
aquest dinar el qual estarà
composat d'aliments provi-
nents del comerç just i de
les Terres de l'Ebre, fruit
d'un acord en què han arri-
bat Amics dels Castells
amb l'entitat TotMón-
Comerç Just de Tortosa i
l'Escola d'Hosteleria ins-
tal·lada a l'institut Joaquim
Bau.

XII Diada dels 
Amics dels Castells 

Es celebrarà aquest diumenge 3 de maig a partir de les 9.30h

REDACCIÓ
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Més de seixanta entitats i
institucions polítiques i
econòmiques de les
Terres de l'Ebre i el Camp
de Tarragona es van adhe-
rir aquest dilluns als docu-
ments signats per les qua-
tre cambres de comerç de
la demarcació i

l'Ajuntament de Gandesa,
a favor del traçat català de
la futura autovia A-68, que
connectarà l'Aragó amb el
mar Mediterrani, aprofitant
el traçat de la N-420.
Recordem que, ara fa un

mes, el president ara-
gonès, Marcelino Iglesias,
donava suport a l’A-68 per
Morella i Vinaròs aprofitant
la N-232 . Altres acords
que reclamen el manifest
són el desdoblament de

l’Eix de l’Ebre i la C-43
entre Gandesa i Benifallet.
En el trancurs de l’acte, el
president de la Cambra de
Comerç de Tortosa, José
Luis Mora, lamentà la
absència del president

Montilla i del conseller
Nadal, com també es
comentà l’absència de
municipis integrants de la
Taula del Sènia. Clausurà
l’acte el secretari de
Mobilitat, Manel Nadal,
que expressava el ple
suport del Govern pel
traçat català i assegurava
que, amb el nou finança-
ment, el Govern desdobla-
ria l'Eix de l'Ebre (C-12) i la
C-44, que connecta Móra
la Nova (Ribera d'Ebre)
amb el mar pel Baix
Camp.  
També l’alcalde de
Gandesa, Miquel Aubà,
anuncià que es crearà una
comissió de seguiment
per «elevar els documents
a les administracions que
correspongui». 
Abans de l’estiu s’hauria
de conèixer l’estudi de
Foment que avalua els dos
traçats possibles.

L’A-68 fins a Tarragona

Més de 60 entitats,
institucions i partits
polítics del Camp de
Tarragona i les Terres
de l’Ebre van donar un
suport unànim a l’A-
68, el projecte d’auto-
via entre Alcanyís i Ta-
rragona. També es
reclama el desdobla-
ment de l’Eix de l’Ebre

Gandesa escenifica la força de l’opció catalana, la construcció de l’autovia aprofitant la N-420

REDACCIÓ

Més de 60 entitats donen suport al projecte d’autovia entre Alcanyís i Tarragona
Cedida

Els sindicats UGT i CCOO
a les Terres de l'Ebre han
organitzat una manifesta-
ció per aquest 1 de maig
a Tortosa, a la qual han
convocat tots els treba-
lladors de les comarques
ebrenques, i sobretot als
que estan patint d'una
manera més directa la
crisi per veure's afectats
per expedients de regula-
ció o per haver-se quedat
a l'atur. Enguany els sin-
dicats volen 'donar més
força i potència' a les rei-
vindicacions, tenint en
compte la situació preo-
cupant que viu el territori
ebrenc respecte a l’àmbit
laboral.

Un 1 de Maig
més

reinvindicatiu

Entitats ecologistes com
el GEPEC i la Plataforma
en Defensa de la Terra Al-
ta han presentat al·lega-
cions contra la línia elèc-
trica que es construirà
als peus del Parc Natural
dels Ports, per tal d'eva-
cuar l'energia produïda
pels parcs eòlics que es
construiran a la comar-
ca. Els ecologistes han
denunciat que l'anomena-
da línia 'Berta', serà visi-
ble des de llocs com el
santuari de la Fontcalda,
al terme municipal de
Gandesa; la Via Verda, o
els miradors del Parc Na-
tural dels Ports.

Al.legacions i
Protestes

contra «Berta»

El director dels Serveis Te-
rritorials del Departament
de Governació i Administra-
cions Públiques a les Te-
rres de l'Ebre, Joan Carles
Pasqual, inaugurava dilluns
passat la jornada Pimestic

del Sector Turisme a l'E-
bre, que tenia lloc a Delte-
bre. En l’acte hi assistien
una vintena de directius de
petites i mitjanes empre-
ses del sector turístic de la
comarca. La jornada s'em-
marcava dins el pla Pimes-
tic, que pretén exposar els
avantatges de la implanta-
ció de les tecnologies de la

informació i la comunicació
per a la competitivitat de
les petites i mitjanes em-
preses catalanes. S’expo-
saven solucions que oferei-
xen les noves tecnologies,
il·lustrades amb exemples
reals d'èxit, entre els quals
es presentava el de la Cafe-
teria Restaurant Nicanor,
restaurant de cuina tradi-
cional de mercat i del Delta
que usa les TIC per ser
més productiu i aposta
per eines de web 2.0 per a
la fidelització de clients i el
màrqueting digital, com
una web corporativa i de

servei telecomandada per
PDA. Durant el desenvolu-
pament de la jornada els
participants també van te-
nir l'oportunitat d'intercan-
viar experiències, exposar
dubtes i plantejar solucions
a qüestions concretes so-
bre els temes tractats. En
la benvinguda institucional

de la jornada, juntament
amb Joan Carles Pasqual,
hi van participar també l'al-
calde de Deltebre, Gervasi
Aspa, i el director dels Ser-
veis Territorials del Depar-
tament d'Innovació, Univer-
sitats i Empresa a les
Terres de l'Ebre, Josep Fe-
lip Monclús.

La Tecnologia al 
servei de l’empresari

Jornada Pimestic del Sector Turisme a Deltebre amb la
participació d’una vintena d’empreses de la comarca

REDACCIÓ

En el transcurs de la jornada, els
assistents van poder exposar dubtes i
intercanviar experiències sobre les TIC

Tecnologies de la Informació
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Aquest cap de setmana
tindrà lloc a la Galera  l’e-
dició  número setze de la
Fira de la Terrissa, una
fira molt consolidada i
amb molt de renom a les
Terres de l’Ebre. De l’1 al
3 de maig, l’Associació
Cultural Galerenca «Lo
Cadub» i l’Ajuntament del
municipi, han organitzat
conjuntament tot un
seguit d’activitats per
seguir fent d’aquesta fira
un dels esdeveniments
culturals més importants
de la comarca, per la
seva trascendència socio-
cultural i per l’important
nombre d’expositors que

s’hi apleguen any rera
any. Tot i que aquest
2009 és un any difícil per
al sector de les fires, pel
context de crisi econòmi-
ca que ens caracteritza
ara per ara, la fira de la
Terrissa ha sapigut combi-
nar un cap de setmana
ple d’activitats, tan lúdi-
ques com culturals, per-
què la trajectòria
d´aquests certàmen no es
vegi negativament afecta-

da i es pugui tornar a par-
lar d’un balanç positiu en
quant a participació i ven-
tes. La fira quedarà ubica-
da al centre de la pobla-
ció, entre els carrers
Major i Sant LLorenç,
Plaça del Mercat, Plaça
d’Espanya i Travessia del
Forn. Tot visitant que s’hi
vulgui apropar podrà gau-
dir de demostracions al
torn d’elaboració de
peces per part dels terris-

sers que venen de fora
com del terrisser actiu de
la Galera; i poder adquirir
les peces a un preu molt
assequible. Estarà a la
venta la peça commemo-
rativa de l’any 2009, sèrie
limitada, cunyada i nume-
rada, elaborada per l’únic
terrisser en actiu de la
comarca, Joan Cortiella.
Concretament, el 2 de
maig, es celebrarà els
actes de la comunitat
autònoma convidada,
aquesta edició Galicia, la
qual aportarà una repre-
sentació important de la
seva ceràmica i cultura. I
al dia següent, es donarà
pas a Alemanya, per
poder seguir gaudint
d’una activitat ceramista
diferent. També el millor
stand terrissaire que acre-
diti la més original decora-
ció i presentació, s’em-
portarà un premi a la seva
tasca. Conferències i
xerrades diverses, con-
curs de selecció de la

peça que es considere
millor en la fira...comple-
mentaran la oferta de la
fira durant el transcurs de
tot el cap de setmana. Els
visitants tindran també
l’opció d’apropar-se al
Museu Terracota, on es
podran visitar diverses
exposicions. Una molt
destacada a càrrec de
Sílvia Bonet i Bertomeu,
d’Amposta, guanyadora
del Primer Premi de
Ceràmica Artística Vila de
la Galera 2008. La entra-
da al recinte firal és gra-
tuïta. Tot està preparat,
ara nomès falta que els
temps acompanyi.

XVI Fira de la Terrissa de la Galera 2009, un dels
certamens culturals ebrencs més importants

Aprofitant el bon
temps i el Pont de
Maig, són moltes les
fires que es cele-
bren aquests dies a
les Terres de l’Ebre.
Els interessats en la
ceràmica, tenen una
cita a la Galera.

La seva trajectòria sociocultural i el seu important nombre d’expositors l’avalen

Tot un seguit d’activitats lúdiques complementaran l’oferta del cap de setmana 

REDACCIÓ

Cartell d’activitats de la Fira de la Terrissa, a la Galera
Cedida

Demà divendres, 1 de
maig, tindrà lloc la cele-
bració de la X Cursa
Popular i VI Caminada
Popular Ciutat de Tortosa
Gran Premi Pam i Toc,
prova urbana amb una
distància de quatre quilò-
metres pel centre urbà
de la capital del Baix
Ebre amb sortida i arriba-
da a l'avinguda
Generalitat, davant del
Parc Municipal Teodor
González. Aquesta prova
és oberta a la participa-
ció de tothom, sense dis-
tinció d'edat, i amb ins-
cripció totalment gratuï-
ta. S'han establert, com
és habitual, dos fòrmules
de participació, una per a
qui vulgui cobrir la distàn-
cia en forma de cursa
ràpida i una altra per a
qui vulgui fer el recorre-
gut caminant. Té un caire
participatiu més que
competitiu.

Divendres
esportiu a la

ciutat de
Tortosa

En el marc de la moder-
nització de l'administra-
ció municipal posada en
marxa per l'Ajuntament
de Tortosa, aquest dime-
cres s'ha presentat el
nou sistema de gestió
d'ingressos que ha de
permetre agilitzar el ser-
vei i facilitar les gestions
a la ciutadania.
L'instrument més visible
d'aquest canvi és un cai-
xer automàtic que s'ha
instal·lat a la planta baixa
de l'edifici consistorial,
que permet fer el paga-
ment de les taxes i d'al-
guns impostos. L'ús del
caixer és molt intuitiu,
disposa de quatre idio-
mes i en el període inicial
comptarà amb el suport
de tècnics municipals
que explicaran el seu fun-
cionament als usuaris. 
L'alcalde, Ferran Bel, ha
afirmat que amb el nou
caixer l'horari per fer
pagaments s'amplia i
passa a ser de 9 a 22
hores.

L’Administració
Municipal es
modernitza

Una casa ubicada al
número 6 del carrer de
Sant Antoni, situat al nucli
antic de Tortosa, s’enso-
rrava la matinada de
divendres, afortunada-
ment, sense provocar
ferits. A l'edifici sinistrat,
de tres pisos, no hi vivia
ningú i estava tapiat.
L'ensorrament afectava
l'immoble veí, el número 4
del mateix carrer, i obliga-
va a desallotjar les deu
persones que hi estaven

allotjades al seu interior.
L'Ajuntament de la ciutat
ha actuat amb rapidesa i
ha buscat allotjament tem-
poral per a tres d'aques-
tes persones, mentre que
la resta han optat per
anar a cases d'amics i
familiars. Aquests tres
veïns esperen que els ser-
veis socials del mateix
consistori decideixen quin
procediment cal seguir, ja
que tots ells vivien de
manera irregular en l’im-
moble afectat. Mentre
que a la resta de veïns
se´ls ha perdut la pista. 
L'alcalde, Ferran Bel, i la

regidora d'Urbanisme,
Meritxell Roigé, acompan-
yats dels tècnics munici-
pals visitaven la zona
afectada a primera hora
del dissabte. A l'espera
de l'informe tècnic, l'alcal-
de avançava que l'estat
en què havien quedat els
dos immobles feia preveu-
re el seu enderroc com-
plet. Operaris de
l'Ajuntament tapiaven els
accessos per evitar que
ningú hi puguès entrar,
mentre s'intentava localit-
zar els propietaris de les
cases. Aquesta noticia la
coneixiem dissabte, i al

tancament del diari
aquests dimecres, les
noves informacions refe-
rents al tema, era que,
efectivament, es proce-
dirà a l’enderroc  del
número 4 com del núme-
ro 6, que també va resul-
tar afectat per l’esfondra-
ment.  «L’Ajuntament
assumirà l’execució subsi-

diària perquè no hi ha
temps material per trobar
els propietaris dels dos
immobles que s´han vist
afectats»  Tot i que s’asse-
gura que els risc és
mínim,   es vol procedir a
l’enderroc el més aviat
possible, gairebé segur
abans que finalitze aques-
ta setmana.

Es procedirà a l’enderroc dels 
dos habitatges del nucli antic de Tortosa

Aquests s’han vist afectats per l’ensorrament de divendres passat

REDACCIÓ

El centre de la Galera es convertirà, de l’1 al 3
de maig, en tota una mostra de la feina de
terrissers tradicionals

Ofici Antic

A part de la tradició
ebrenca, es podrà
gaudir de l’art
gallec i alemà. I
adquirir-lo a bon
preu

Cultura

Els 7 veïns que vivien a l’immoble número 4
del nucli antic de Tortosa hi residien de

manera il.legal. Serveis Socials decidirà el
procediment a seguir

Irregularetats
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El programa de la visita ha
constat d'una explicació
per part del secretari de
Joventut del Departament
d'Acció Social i
Ciutadania, Eugeni Villalbí,
de les polítiques d'emanci-
pació juvenil del Govern de
la Generalitat, i ha posat
com a exemple l'Oficina
Jove del Montsià situada a
Amposta. El funciona-
ment de l'Oficina l'ha
explicat la presidenta de
la Fundació Privada
Montsià, Marta Cid, entitat
que gestiona conjunta-
ment amb el Consell
Comarcal aquest servei.
En les seves paraules,
Montserrat destacava que

“la inauguració d'aquest
servei va suposar un salt
qualitatiu important a
l'hora de posar a disposi-
ció dels joves de la nostra
comarca uns recursos que
els facilitarien la informa-
ció, l'assessorament i l'a-
companyament en aquells
aspectes de la seva quoti-
dianitat que els preocupen
més com són l'habitatge,
el treball i la salut”.
La finalitat que la Comissió
es desplacés fins a les
Terres de l'Ebre era que
coneguessin de primera
mà l'evolució de l'Oficina
del Montsià, com a prime-
ra prova pilot del nou
model de serveis per a l'e-
mancipació juvenil que el
Departament està implan-
tant arreu del territori.
L’Oficina dóna  servei a
gairebé 20.000 joves de
la comarca.

El Consell Comarcal del Montsià rep a la
Comissió de Polítiques de Joventut

El president del Con-
sell Comarcal del
Montsià rebia aquest
dimarts els represen-
tants de la Comissió
de Polítiques de Joven-
tut del Parlament de
Catalunya.

En el transcurs de la visita s’ha fet una jornada de treball amb els diputats del Parlament

Observacions sobre el nou model de serveis per a l’emancipació juvenil que impulsa el Govern

REDACCIÓ

Després de la reunió, la Comissió es traslladà fins a l’Oficina per visitar les instal.lacions.
CEDIDA

Camarles celebra aquest
any la desena edició de la
Fira de Cooperatives,
Comerç i Productes de
les Terres de l'Ebre,
Firacoop, que tindrà lloc
del 8 al 10 de maig en
aquest municipi del Baix
Ebre. Una fira que, cada
any, ha anat creixent fins
a consolidar-se, una fira
que ha aconseguit ser un
aparador dels productes
locals i de les nostres

terres. La inauguració del
certamen serà el diven-
dres 8 de maig a les 17h
de la tarde i anirà a
càrrec de la Consellera
de Justícia, Montserrat
Tura. Entre les novetats
d'enguany, el regidor de
Fires i Festes de
l'Ajuntament de
Camarles, Josep Ramón
Prats, va destacar el nou
recinte firal, una carpa de
grans dimensions on a
l'interior s’hi acolliran tots
els estands. També hi
haurà el diumenge el tra-
dicional recorregut dels
Tres Tombs, la cercavila
dels Gegants i Graellers,

el concurs de paelles, i
com a novetat també la
concentració de motos
que organitza Motoclub
Camarles. 
Pel que fa a la fira, Prats
va destacar l'elevada par-
ticipació d'expositors i
assistents que es veu
incrementada edició rera
edició; el 85 per cent
estaran ubicats a l'interior
de la carpa i el 15 per
cent a l'exterior. Aquest
any l'Ajuntament de
Camarles té destinat un
pressupost de 110.000
euros en l'organització,
promoció i actes de
Firacoop. 

Camarles celebrarà la desena
edició de Firacoop

Del 8 al 10 de maig, en aquest municipi del Baix Ebre

REDACCIÓ

Aquest dimecres es va
celebrar a Deltebre la VII
Marxa de la Solidaritat en
la que hi van participar
uns 1.600 alumnes i pro-
fessors dels tres
col·legis de primària de
la població i de l'IES
Deltebre amb l'objectiu
de recaptar fons per
finançar una granja-esco-
la apícola a Nicaragua.
Cada centre anava identi-
ficat amb una gorra d'un
color diferent i van
escriure amb els seus
cossos la paraula SOLI-
DARITAT a la plaça 20 de
maig. Posteriorment, es
feia la lectura del mani-
fest. 
La Marxa de la Solidaritat
d’aquest 2009 ha recap-
tat 21.000 dòlars que
s'invertiran en la cons-
trucció d'una granja-
escola a Nicaragua, al
municipi de
San Ramon, al departa-
ment de Matagalpa.

VIII Marxa de la
Solidaritat a

Deltebre

El delegat de Medi
Ambient a les Terres de
l’Ebre, Víctor Gimeno, era
imputat, fa algunes set-
manes, per un pressump-
te delicte de prevaricació
en el cas de la caça en
barraca. Fou acusat de
«perdonar» fins a 96 mul-
tes instruïdes contra
caçadors durant la tem-
porada 2004, l’any que la
Generalitat va legalitzar
aquest mètode. Ara la jut-
gessa actual del jutjat
d’instrucció número 1
d’Amposta considera que
s’ha de portar a terme la
realització del judici.
L’advocat defensor de
Gimeno ha presentat un
recurs d’apel.lació que
haurà de resoldre la
mateixa Audiència
Provincial. Segons
aquest, «nomès és un
canvi de criteri respecte
a l’anterior jutge, ja que
no especifica cap actua-
ció ni indici».

Judici per Victor
Gimeno per la
caça en barraca

L’Oficina Jove del Montsià disposa de borsa
jove d’habitatge, de treball, punt d’informació
juvenil i assessorament en matèria de salut.
Dóna servei a 19.855 joves de la comarca.

Servei Complet

Cal destacar la entrega del Camarlenc de
l’Any, un guardó de reconeixement a la
tasca realitzada per una persona del poble

Mèrits Reconeguts

La finalitat que la Comissió es desplacès
fins al territori era per conèixer de
primera mà l’evolució de l’Oficina del
Montsià.

Un projecte Pilot a Catalunya

Firacoop ja arriba a la seva desena edició.
ME
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L'explicació que se'ls ha
donat és que no complei-
xen els criteris de recer-
ca, però el cas és que
“cap dels contractes dels
que es vol prescindir
incloïen aquests criteris,
ja que es tracten de crite-
ris única i exclusivament
docents” explicava el pro-
fessor, Pau Galiana. I si
finalment és duen a terme
aquests acomiadaments,
els professors afectats ja
han manifestat que no
dubtaran en anar per la via
judicial.
A hores d'ara els docents
afectats, tenen contracte
de col·laborador tempo-
ral, càrrec del que és pre-
tén prescindir; un dels fets
que lamentava Galiana

durant la roda de premsa
és que ells quan pertan-
yien al centre universitari
Doctor Manyà tenien con-
tracte indefinit, el 2005

se'ls va passar a contrac-
te interí, el 2007 van
haver de concursar per
obtenir la plaça de
col·laborador, que ja en el

seu moment no se'ls va
canviar a permanent,
incomplint així els acords
de govern de la URV,
apuntava el professor, per
passar finalment a
col·laborador temporal
que és la plaça que ara es
pretén extingir.
Una visió en absolut com-
partida per la Universitat,
que considera que els pro-
fessors afectats no es tro-
ben davant d'una situació
d'acomiadament, sinó
d'extinció de contracte i
ara cal veure si se li dona
continuïtat mitjançant un
de permanent o no. Quant
als horaris, la universitat
ha especificat que els
estudiants que cursen
Ciències Empresarials al
campus Terres de l'Ebre
continuaran fent les clas-
ses al matí, ja que l'horari
de tarda es proposa tan
sols als nous estudiants
que es matriculin al grau
d'Administració i Direcció
d'Empreses per tal de
facilitar la compatibilitat
dels estudis amb la vida
laboral.
La intenció de suprimir les
classes en horari de matí
amb la implantació del nou
grau ADE a les Terres de
l'Ebre, els professors
d'empresarials la veuen,
junt amb altres fets, com
una agressió no només al
professorat del Campus,
sinó que per extensió com

una agressió als estudis
d'Empresa a les Terres de
l'Ebre. Deixant entreveure
la possibilitat, que s'està
intentant que l'ensenya-
ment d'empresarials o
futur grau de ADE no tiri
endavant a les Terres de
l'Ebre. Ja que a partir de
l'any vinent amb la implan-
tació del nou espai euro-
peu d'educació superior,
tots els ensenyaments
esdevindran graus i per
tant és donaria la mateixa
ensenyança al Campus de
Bellicens a Reus, que al
Campus Terres de l'Ebre a
Tortosa.
Tant és així que Galiana
explicava que des de la
facultat de ciències
econòmiques de
Tarragona s'ha anat inten-
tant posar traves des d'un
principi, “com fa any i mig
quan es van treure els res-
ponsables de l'ensenya-
ment de les Terres de
l'Ebre, que venen a ser els
caps d'estudis”. I aquesta
tasca van passar-la a
desenvolupar docents de
Reus”.
En definitiva, els profes-
sors entre altres coses
critiquen que es vulgui
prescindir d'ells quan han
estat implicats des d'un
principi en el projecte
d'ensenyament del
Campus Terres de l'Ebre i
a més que es prescindeixi
de docents del Territori.

Agressió al professorat del Campus

Aquest passat di-
lluns 27 d’abril, un
grup de professors
de Ciències Empre-
sarials del Campus
Terres de l’Ebre de-
nuncia que de ma-
nera improcedent i
il·legal es pretenia
acomiadar a 5 dels
7 professors a
temps complet.

La gran majoria d’alumnes del campus només hi veuen desavantatges, al canvi d’horari.

DIANA MAR

Els professors afectats de Ciències Empresarials del Campus.
Canal TE

Enguany els agricultors
postren la seva preocupa-
ció en front a les conse-
qüències que pot portar el
retràs en la inundació dels
camps, derivat de les plu-
ges d'aquesta primavera
que van paralitzar les tas-
ques de preparació dels
camps. Per evitar aquesta
situació, el sector reclama
a les administracions una
modificació de les actua-
cions agroambientals, que
els obliguen a mantenir els
camps inundats fins a
finals de gener. Un altre
focus de preocupació per
als pagesos són les res-
triccions de productes fito-
sanitaris que està impo-
sant la Unió Europea.
Productors i cooperatives
esperen poder repetir
aquesta campanya els
bons resultats de l'any
passat, quan el preu mitjà
de l'arròs va ser, entre un
20 i un 30% més que en
2007, segons el DAR.

Inici de la
campanya de

l’arròs al Delta

Els Mossos d'esquadra
han detingut aquest
dilluns a la tarda cinc
persones, totes de
nacionalitat estrangera,
per la seva presumpta
relació en la mort d'un
home que ha apareixia
aquest dilluns passat
sense vida en un edifici
abandonat, a la N-340,
al terme municipal
d'Alcanar (Montsià).
L'avís l'ha fet un com-
pany de la víctima a la
Policia Local del munici-
pi i els mossos s'han
desplaçat fins al lloc.
Segons fonts policials,
la víctima és una perso-
na indigent de nacionali-
tat estrangera. 
Els detinguts es troba-
ven sota els efectes de
l'alcohol i s'haurà d'es-
perar als resultats de
l'autòpsia per determi-
nar si la víctima va
morir de forma violenta
o va ser un accident.
L'edifici on s'ha trobat
el cos és l'antic hotel
Castell i prostíbul.

Mort d’un sense
sostre a Alcanar

El món cultural de les
Terres de l'Ebre s'ha
donat cita aquest passat
dijous al vespre a l'Escola
d'Art i Disseny de la
Diputació a Tortosa amb
motiu de la inauguració
de l'exposició L'evolució
del llenguatge artístic.
Creadors dels anys 60.
Terres de l'Ebre. La mos-
tra esdevé un homenatge
a tretze destacats artis-
tes ebrencs, represen-
tants de l'avantguardisme

i l'art en majúscules, a
dins i a fora de la demar-
cació: Juan Antonio
Blanc, Ferran Cartes,
Ferran Chavarria, Roberto
Escoda, Joan Escudé,
Pere Falcó, Albert Fabà,
Frederic Mauri, Manolo
Ripollès, Jaume
Rocamora, Cinta Sabaté,
Pere Valldepérez i Ferran
Vilàs. L'exposició dóna a
conèixer l'evolució i el
present artístic de cadas-
cun d'aquests autors,
amb el dibuix com a metà-
fora i fil conductor.
L'obertura ha anat a
càrrec del president de la
Diputació,  Josep Poblet.

Terres de l’Ebre.
Creadors dels anys 60
“Referent de cultura a les TE”, Poblet.

REDACCIÓ
L'empresa Acristallats
Guardiola, propietat de la
multinacional alemanya
ACM, ha estudiat la viabili-
tat de la planta ubicada al
polígon industrial Baix Ebre
per decidir si presentava
un expedient de regulació
d'ocupació (ERO) parcial,
total, o concurs de credi-
tors. El fet que la multina-
cional hagi decidit tancar
la secció de plaques
solars que tenia a la planta
fa que l'empresa es vegi

obligada a prescindir, en
poques setmanes, de 39
treballadors, nou d'a-
quests temporals. A més,
l'empresa també s'ha plan-
tejat si li era viable la sec-
ció d'automoció que con-
serva, para-sols i retrovi-
sors exteriors, o si per
contra li era millor tancar
la planta. En l'actualitat
Guardiola compta amb 91
treballadors, 82 dels quals
són fixes. 
Finalment l'Empesa s'ha
decantat pel concurs de
creditors, així ho donava a
conèixer el passat dijous el
gerent de l'empresa,
Jaume Guardiola, en l'acte

de mediació que Treball
havia convocat amb els
representants del comitè
d'empresa i sindicats. Els
treballadors contraris a la
decisió presa per l'empre-
sa, han volgut conèixer la
situació real de l'empresa.
I aquest dilluns 27 d'abril
decidien en assemblea
manifestar-se entre els
pròxims dies 30 d'abril i 8
de maig en protesta a la
decisió presa per l'empre-
sa d'acristallats. El secre-
tari general del MCA de la
UGT a les TE, Francesc
Jornet, a fet una crida a
participar en les mobilitz-
cions previstes.

L’empresa d’Acristallaments Guardiola

opta pel concurs de creditors
Els treballadors es mobilitzen en contra de la decisió.

REDACCIÓ

“No s'entendrà que la Conselleria
de la Generalitat i el Rector de la
URV apostin tan fort en el projecte
universitari, per a que l'objectiu
sigui que fracassi. D'altra banda,
des del Departament
d’Universitats considerem que és

tracta d'una qüestió interna de la URV, i en aquest
sentit no opinem. Però si és cert, que sempre és
bo que els treballadors siguin del territori, doncs
és evident que aquests adquireixen un major
compromís”.

J.F. Monclús. Dir. del Departament a TE.
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El president de l’Amposta
ja va dir fa unes setmanes,
a Canal TE, al programa
MÉS ESPORT de dilluns per la
nit (22.30 h), que esperava
més ajudes per la tempora-
da vinent. I que si aquestes
no arribaven, es podria
plantejar no seguir. En
aquell moment, podia sem-
blar una mesura de força. 
Ha passat un mes i el presi-
dent va tornar dilluns a la
televisió i va ser més expe-
ditiu i precís en el seu mis-
satge.
Tarrazona, en primícia, anti-
cipava que la seua continuï-
tat com a president de

l’Amposta es decidirà
durant aquesta setmana i
part de la vinent. Ja hi ha
un termini fixat. Si durant
aquests dies, «no tinc
garanties d’un suport ferm

per la temporada vinent, el
dia 6 de maig faré una roda
de premsa i anunciaré que
no continuo». Tarrazona
afegia que «estic cansat de
buscar recursos i de tocar

portes. I també, juntament
amb Toni Ruiz, de fer crè-
dits per tirar endavant el
club. Espero ajudes i respo-
tes i si no les rebo, ho
deixo. Sóc competitiu i vull-
fer un equip per poder fer
un paper digne a la Tercera
divisió. I més pensant en el
centenari, el 2.015.
M’agradaria arribar-hi
estant a la Segona B».
Tarrazona afegia que «sent
jo el president, l’Amposta
ha tornat a Tercera des-
prés de 50 anys. Ara no
vull ser el president amb
qui pergui aquesta catego-
ria». 
El president, al seu
moment, va poder tenir
unes ajudes que ara no
existeixen i, fins i tot, unes
promeses que no s’han
complert. 
De totes formes, quan se li
deia que la crisi invita a la
prudència en els planteja-
ments econòmics,

Tarrazona aclaria que «ja
he fet números i rebaixa-
riem el pressupost uns
120.000 euros. Però, tot i
això, necessitem més aju-
des». El president, en prin-
cipi, parla per ell: «si acabo
decidint no seguir, la resta
de la directiva és lliure de
fer el que vulgui. Jo ho
anunciaré amb antelació
perquè pugui haver-hi
temps per trobar un nou
president i una nova junta».  
Caldrà esperar. Més Ebre
seguirà l’actualitat fins
saber si continua o no el
president ampostí.

Ultimàtum
Va en serio. Aquesta és
la sensació que va fer
José Luis Tarrazona di-
lluns passat quan va en-
viar un missatge clar i
contundent.

CF AMPOSTA

«Si no tinc la garantia de més suport, la setmana vinent confirmaré que no continuo com a president»

M.V.

Es el termini. Llavors, «si
no tinc la seguretat de
disposar de més suport,
faré una roda de premsa
per informar que no
seguiré».

6 de maig

Les declaracions de
José Luis Tarrazona el
dilluns a Canal TE van
ser clares. El missatge
està enviat i ja ha donat
que parlar els darrers
dies. I, com és lògic,
poden haver-hi diverses
opinions.   

Sigui com vulgui, Ta-
rrazona vol que l’Am-
posta sigui un club
competitiu. No oculta
que té ganes de lluitar
per aquest objectiu i
que no vol ser confor-
mista.  No obstant, re-
clama un recolzament
que, pels seus comen-
taris, creu que podrien
existir. I així el club i
també la ciutat puguen
crèixer més.

En pocs dies, sabrem
el desenllaç i si el mis-
satge de Tarrazona ha
ocasionat el moviment
desitjat o no. 

D’altra banda, aques-
ta setmana dos presi-
dents de clubs de la
nostra regional m’han
assegurat que deixen el
càrrec a finals de la
temporada «per manca
de suport i pel cansa-
ment que generen uns
sacrificis que s’han mul-
tiplicat per la maleïda
crisi». Ha estat a títol
personal i sense voler
encara fer-ho públic. 

No hem de caure en
alarmismes ni ser pesi-
mistes. Però, com diu
un directiu experimen-
tat en el nostre futbol,
fins al moment, els
clubs buscaven juga-
dors i tècnics. Ara, pri-
mer que res, potser s’-
hauran de buscar
directius.

Qui vol ser
directiu?

L’opinió de Michel

Resten tres jornades. L’Am-
posta des de fa unes setma-
nes està salvat, amb 48
punts. Ara s’ha acomodat i
ha perdut en les dues darre-
res jornades, al camp del
cuer, el Banyoles, i a casa,
de forma estrepitosa, amb
l’Europa (2-5), diumenge. Un

partit en el que va tenir les
baixes de sis jugadors. Ma-
nel, Alberto, Yuri i Pinto esta-
ven sancionats. Ruibal, lesio-
nat mentre que Ubay es
recupera d’un accident de
transit. Aquest panorama no
va ajudar. Però l’actitud de la
represa no té justificació.
Com si ja no tinguessin in-

cidència els partits que man-
quen o com si algú estés
pensant amb un altre futur a
un altre lloc. La temporada
ha estat sensacional. Però
cal acabar-la. L’Amposta visi-
tarà diumenge vinent el Bala-
guer (17 h).
La Rapitenca, per la seua
part, va perdre diumenge a

Premià, quart (2-1). Els ma-
resmencs lluiten per accedir
a la promoció. Es van
avançar amb el 2-0 i sembla-
va que havien encarrilat el
partit. Però Borja, a la sorti-
da d’un córner, va fer el 2-1,
abans del descans. La Rapi-
tenca va intentar-ho a la re-

presa, però l’expulsió de Bor-
ja va minvar. Van haver-hi
dues opcions. No obstant,
l’empat no va arribar. 
La Rapitenca necessita un
triomf per assegurar sobra-
dament una permanència
que faci oblidar una tempora-
da que ha estat decebedora.

Resten tres partits
L’Amposta ja està salvat. La Rapitenca ha de confirmar-ho

M.V.

TERCERA DIVISIÓ

José Luis Tarrazona va estar dilluns a Més Esport, a Canal TE.
ME

La Rapitenca, que ha
d’acabar de confirmar la
permanència, rebrà
diumenge la Pobla de
Mafumet (12 hores)

Derbi, diumenge

L’Amposta, nové a la
taula, va caure golejat
davant de l’Europa (2-5) i
el diumenge jugarà a
Balaguer (17 h).

Desfeta
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Sí, el Tortosa havia de certi-
ficar la permanència. Per
això havia de guanyar al
camp del Manresa, un rival
directe (equip que marca la
zona de descens). I va fer-
ho. Si bé la salvació no és
encara matemàtica, si que
es pot dir que el conjunt del
Baix Ebre la té enllestida
quan manquen cinc partits.

Com en altres desplaça-
ments recents, els de Ra-
mon Coch van controlar el
partit i van tenir opcions ja
a la primera meitat per en-
carrilar-lo. No va ser fins
avançada la represa quan
van aconseguir-ho. Subi va
fer el 0-1 i Jaime, inspirat,

va finiquitar el duel amb dos
gols a darrera hora. Al final,
0-3 i satisfacció. Per la su-
perioritat i perquè els pati-
ments s’allunyen. El des-
plaçament a Manresa, una
vegada més, va tornar a
anar-li com anell al dit al

conjunt de la capital del
Baix Ebre. Quan millor li ve-
nia!.

D’altra banda, per l’esta-
dística, cal destacar que el
Tortosa, a casa, en el que
portem de lliga, només ha
sumat 18 punts (5 victò-
ries). Aquí ha estat el seu
déficit. Fora, ha guanyat en
set ocasions, aconseguint
23 punts. En té 41.

A la primera volta, l’equip
va obtenir 21 punts. En el
que portem de la segona,
20 (falten cinc partits). Amb
Carlos Alós, el Tortosa va
fer 24 punts en 23 jorna-
des. Ramon Coch en porta
16 en 9 partits (un punt es
va sumar en la jornada de
transició del relleu, amb
Carlos Soler). Amb Coch, el
Tortosa ha guanyat cinc
partits (4 fora i sense rebre
cap gol). 

El bagatge ha millorat
però està clar que ha estat
sempre lluny d’un equip
amb aspiracions d’ascens.

El Tortosa rebrà diumenge,
en cap de setmana de Fi-
res,  l’Igualada (17 h). S’ha
de tancar la salvació i co-
mençar a pensar amb un al-
tre projecte. Amb això
s’està treballant i per
aquest motiu es podria cre-
ar una comissió esportiva
per intentar unir contactes i
criteris per a la planificació
de la nova campanya.  

Manresa, «que lindo que viniste!»

Manresa va tornar a
anar-li bé al Tortosa.
Deixant de banda la
història, en aquesta
ocasió li feia molta
falta la victòria.

PRIMERA CATALANA

El Tortosa torna a guanyar fora de casa i ja s’acosta a la permanència (0-3)

M.V.

Subi va fer el 0-1, a Manresa.
ME

El Roquetenc va veure fre-
nada la ratxa de set setma-
nes seguides sense perdre.
Va perdre a Viladecans en un
partit en el que, no obstant,
va merèixer més, sobre tot
per les ocasions de la prime-
ra meitat. Però els barcelo-
nis van avançar-se en el mar-
cador als trenta segons de
la segona, aprofitant una
descoordinació defensiva
dels ebrencs. L’1-0 va pesar
com una llosa. L’equip de Ja-
vi Cid va intentar-ho però ja
no va poder reaccionar.

Lluís, Marc, Manel i David
Garcia eren baixa. Crespo va
lesionar-se durant el primer
temps amb una estrabada
muscular. Podria haver dit
adéu a la temporada. 

De les baixes, es confia en
què Lluís i Marc Alegre ja pu-
guen estar a la convocatòria
per al partit de demà diven-
dres a Cambrils (17 h). El
Roquetenc segueix cinquè a
la taula classificatòria. 

Es trenca la ratxa
El Roquetenc, amb baixes, cau a Viladecans

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

Javi Cid, tècnic del Roquetenc.

ME

Els juvenils Ivan Arasa i
Curto, que va debutar a
la Preferent amb 16
anys, van jugar amb un
Roquetenc que demà
divendres visita el
Cambrils (17 h), en
partit avançat.

Demà, a Cambrils

Els de Coch rebran
diumenge (17 hores)
l’Igualada amb
l’objectiu d’apuntalar
la salvació.

Proper partit

El Catalònia va guanyar el Vi-
la-seca (4-1) i, a més, es va
veure beneficiat per l’empat
del Camp Clare. D’aquesta
forma, és co-líder, empatat a
puntsamb el Camp Clar amb
qui, no obstant, té el golave-
rage desfavorable. 

La recuperació del Catalò-
nia ha estat fulgurant. Des-
prés d’un inici d’any irregu-

lar, fa set jornades que no
perd (15 punts de 21). Con-
cretament, de la jornada 22
al camp de Bítem (2-0), en el
derbi. Ara els jesusencs por-
ten tres victòries seguides i
s’han col.locat a la part alta
de la taula. En la jornada vi-
nent, visiten la Canonja. 

Jaume, Calafat (2) i Aleix,
de penal, van marcar els
gols contra el Vila-seca. 

El Cata és co-líder
Els de Camarero van golejar el Vilaseca

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana no va poder batre a
Rai, porter de la Sénia, tot i
tenir nombroses ocasions
per fer-ho, i va cedir un em-
pat sense gols al seu camp. 

La Sénia va jugar replegat i
va regalar metres al conjunt
d’Anton que va controlar to-
talment el joc, tenint oportuni-
tats clares, entre elles un pe-
nal que va fallar Albert Meca

a la represa. 
D’aquesta forma, els alde-

ans fa tres partits que no
guanyen com a locals. Les
dues darreres victòries han
estat fora de casa, a Bítem i
a Deltebre. La situació de l’Al-
deana és estable tot i que li
falta acabar d’impulsar-se
amb una victòria per confir-
mar una permanència que té-
molt a l’abast. 

L’Aldeana topa amb Rai
Meca va fallar un penal a la represa

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Jota i Sandu (jugador molda-
vo amb porjecció perquè és
juvenil de segon any ) van en-
carrilar a la primera mitja ho-
ra la victòria del Remolins-Bí-
tem contra el Torredembarra
(2-0), un dels aspirants a
l’ascens. El resultat reflectia
la superioritat d’un Remolins-
Bítem que, darrerament,
s’està trobant a ell mateix i

està fent un joc fluid i verti-
cal. A la represa, els de Bí-
tem, que són novens a la
taula, amb més espais, van
crear moltes arribades per
ampliar el marcador.
La junta del club de Bítem li
ha plantejat la renovació al
tècnic. Si aquest no rep una
oferta de categoria superior
que estudiaria, el més proba-
ble és que continui.

Amb comoditat
El Remolins-Bítem referma la millora

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El proper dijous dia 7
de maig, a les 19.30 h, al
Teatre Auditori, tindrà
lloc l’acte inaugural del
centenari.

Centenari
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Després de sis jornades
sense conèixer la victòria, el
conjunt que entrena Antonio
Morales va guanyar en el
moment que més falta li
feia. Visitava el Gandesa, ri-
val directe. 

La setmana passada,
pels darrers resultats, va ha-
ver-hi teràpia de grup a la
Cava. I aquesta es pot dir
que va anar bé, confirmant
la unió de jugadors i el tèc-
nic. El partit i el resultat així
ho indiquen.

Va ser una confrontació
molt interessant, emocio-
nant fins els darrers minuts.
Nico va avançar el CD la Ca-
va al primer temps. Però
abans del descans, el Gan-
desa va empatar. A la repre-
sa, Pier va reflectir el joc vi-
sitant amb l’1-2. El Gandesa
es va abocar i va gaudir de

les seues arribades. També
el CD la Cava, que va poder
sentenciar. El resultat no es
va moure.

Antonio Morales, tècnic
de l’equip blanc-i-blau, des-
tacava «l’actitud dels juga-
dors i la victòria que fou
molt important per mantenir
opcions i, sobre tot, va ser-
ho en l’aspecte anímic. Ens
feia falta. La dinàmica de re-
sultat negatius ha d’acabar

aquí i hem de mirar enda-
vant amb il.lusió i ganes de
lluitar per l’ascens. Les op-
cions estan intactes. Hi ha
molta igualtat entre els
equips de dalt i, com és nor-
mal, poden haver-hi pujades
i baixades». La Cava rebrà
diumege l’Aldeana en el der-
bi (17.15 h). La lliga passa-
da també van enfrontar-se,
en la seua recta final, tot i
que llavors a l’Aldea. En

aquella ocasió eren els alde-
ans els qui s’hi jugaven la vi-
da, per evitar el descens.
Ara és el CD la Cava qui ne-
cessita els punts per conti-
nuar amb possibilitat d’as-
cens però per un motiu
diferent.

D’altra banda, José Loren-
zo Diego, president del Gan-
desa, recordava que «els
dos equips ens jugàvem
molt i cal dir que el partit va
ser vibrant, molt intens,
amb alternatives i bones op-
cions pels als dos equips».
Diego creu que «possible-
ment, en el moment decisiu
de la temporada, estem
acusant la pressió de la si-
tuació. Juguem un xic revo-
lucionats i això no havia pas-
sat fins ara. Parlarem amb
els jugadors perquè estiguin
alliberats». El Gandesa ha
sumat un punt de nou. 

La Cava reivindica les seues
opcions amb un triomf vital

El CD la Cava s’hi ju-
gava més que tres
punts diumenge a
Gandesa. I és que les
opcions d’ascens pas-
saven per guanyar. 

PRIMERA REGIONAL

Va guanyar a Gandesa, rival directe, i és tercer, a un punt dels líders (1-2)

REDACCIÓ

Nico va marcar el primer gol de la Cava, diumenge a Gandesa.
ME

El Deltebre té vida. La derro-
ta a Montblanc va ser doloro-
sa, però l’equip s’ha recupe-
rat amb una victòria
balsàmica i complicada da-
vant d’un Alcanar que es pre-
sentava en progressió des-
prés dels darrers resultats
(1-0).

Moha, un dels tres juvenils
que van intervenir, va marcar
el gol. Posterioment, l’àrbi-
tre va expulsar a Sergio Ruiz
i la situació es va complicar.
L’Alcanar va dominar inten-
sament davant d’un rival que
va defensar-se amb bona ac-
titud. Els canareus van tenir
opcions però no van poder
empatar. La més clara en
temps afegit amb un penal.
Però també van topar amb
un dels protagonistes de la
tarde: el porter Marc. 

D’aquesta forma, el Delte-
bre surt de la zona de des-
cens i manté opcions de per-
manència. En la jornada
vinent, es desplaçarà al
camp d’un Ulldecona emer-
gent que porta tres victòres
seguides esperant que el
Montblanc faci punxar a un
Oleàstrum que en el moment
culminant està acusant les
baixes i els canvis que ha so-
fert a l’equip respecte a jor-
nades anteriors.

Cal destacar l’aportació

del juvenils del Deltebre Mo-
ha, Oriol i Agustí. 

D’altra banda, informar
que la junta directiva del Del-
tebre i el davanter Sergio
Ruiz van parlar-ne el diven-
dres i la situació es va recon-
duir. Sergio Ruiz, que fou ex-
pulsat dissabte, acabarà la
temporada amb el Deltebre.
D’entrada, tal com vam infor-
mar la setmana passada, el
jugador no continuava. Però,
com acabem d’aclarir, la si-
tuació es va reconduir i se-
guirà fins el final. 

Triomf èpic del Deltebre,
davant de l’Alcanar

El davanter Sergio Ruiz continua

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Marc, porter del Deltebre.
ME

Va jugar amb un menys
des de la primera meitat
(30’). Marc va parar un
penal al minut 95. El
juvenil Moha va marcar

Fora del descens

Demà divendres, a les 17 ho-
res, començaran els actes
protocolaris de la inauguració
de la gespa artificial del
camp de l’Aube de Jesús i
Maria. Després d’aquests ac-
tes, a les 17.30 hores, juga-
ran el CD la Cava i l’Amposta.
Posteriorment, ho farà l’Am-
posta i el Jesús i Maria i, en
acabar, s’enfrontaran el Je-
sús i Maria i el CD la Cava.

D’altra banda, el conjunt
que entrena Torres va veure
com l’Olímpic li empatava diu-
menge a la represa un partit
en el que guanyava 0-2 al
descans, amb els gols d’Iku i
de Chimo de falta: «fins al mi-
nut 70 vam controlar-lo, però

arran de l’1-2 vam baixar i
ens van empatar. Es cert que
Jefrey va tenir una ocasió al
final però ells també van fer
les seues. Per tant, l’empat
és pot dir que fou just», re-
cordava David Torres. El Je-
sús i Maria rebrà diumenge el
Camarles, un derbi entre dos
rivals directes en la lluita per
les primeres places. Tindrà
doble valor per seguir engan-
xats en aquesta lluita.

Estrena de la gespa
Serà demà divendres, a les 17 hores

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL. UE JESUS I MARIA

Amposta, la Cava i el
Jesús i Maria jugaran amb
motiu de la inauguració
de la gespa artificial.

3x1

El CD la Cava rebrà
diumenge la Unió
Esportiva Aldeana
(17.15 h), en el derbi de
la jornada

Diumenge, derbi

L’Ampolla va guanyar diu-
menge a Santa Bàrbara (1-
2). Era un examen complicat
per a l’equip de Chimo Pare-
des després de la derrota de
la jornada anterior. Va refer-
se i va demostrar que està
preparat per conservar el li-
derat. I això que el Santa va
avançar-se amb un gol de
Pau (minut 8). El jove davan-
ter ha fet tres gols en tres
partits. Però l’Ampolla va re-
muntar abans del descans.
Un contraatac va propiciar
una jugada de Pueyo. El local

Pani va desviar la pilota i va
introduir-la a la seua porteria.
Posteriorment, Bargalló va
transformar un penal. A la re-
presa, l’Ampolla va controlar
el partit i, a més, va tenir
ocasions per sentenciar. El
Santa, tot i intentar-ho, no va
poder crear perill. Els de la
Plana estan a tres punts de
la zona de descens, amb el
golaverage desfavorable
amb Els Reguers. 
L’objectiu de l’Ampolla, a
manca de cinc jornades, ja
és l’ascens. Chimo Paredes,

L’Ampolla reacciona
amb un triomf valuós

SEGONA REGIONAL

Segueix líder, amb dos punts d’avantatge

el tècnic, deia que «era molt
important guanyar a S. Bàr-
bara per recuperar-nos, so-
bre tot en l’aspecte anímic. A
més, veig bé a l’equip, amb
moltes ganes». Diumenge, el
líder rebrà el Perelló.

L’Ampolla, amb qui va debutar Fidel (la Cava), va véncer a S. Bàrbara.
CANALTE

Ivan Martín, per motius
laborals, i Pere Brunet,
que s’ha resentit de la
lesió, són baixa en el
Santa Bàrbara.

Baixes
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PRÒXIMA JORNADA 
Diumenge

Reguers-Sant Jaume (17.15 h)
Benifallet-JE Ascó (17.15 h)

Flix-Amposta (17 h)
Ampolla-Perelló (17 h)

Horta-Santa Bàrbara (17.15 h)
Jesús i Maria-Camarles (18 h)
Rapitenca-Olímpic (17.30 h)

CE Ascó-Vilalba (17 h)
Masdenverge-Pinell (17.15 h)

RESULTATS
29 jornada Segona regional

Amposta-Benifallet 4-0

JE Ascó-Reguers 5-1

Camarles-Horta 1-1

Masdenverge-CE Ascó 2-3 

Olímpic-Jesús i Maria 2-2

Perelló-Flix 3-2

Pinell-St. Jaume 7-1

S. Bàrbara-Ampolla 1-2

Vilalba-Rapitenca 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ampolla 29 51 26 58

2. CE Ascó Escola 29 69 34 56

3. Camarles 29 58 40 54

4. El Pinell 29 62 43 54

5. Amposta 29 59 31 53

6. JE Ascó 29 60 41 53

7. Jesús i Maria 29 67 41 51

8. Horta 29 52 35 48

9. Perelló 29 55 46 41

10. Rapitenca 29 50 53 37

11. Vilalba 29 32 44 34

12. Olímpic M. 29 44 51 33

13. Masdenverge 29 46 73 32

14. Benifallet 29 45 63 31

15. S. Bàrbara 29 34 53 29

16. Flix 29 39 61 28

17. Reguers 29 35 58 26

18. Sant Jaume 29 25 80 8

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Reddis-Hospitalet (18.30 h)
Torredembarra-Gandesa (16 h)

Montblanc-Oleàstrum (17 h)
Diumenge

la Sénia-Alcanar (17 h)
la Cava-Aldeana (17.15 h)
Vilaseca-Rem. Bítem (16 h)
Canonja-Catalònia (11.45 h)

Ametlla-Camp Clar (16 h)
Ulldecona-Deltebre (17.30 h)

RESULTATS

29 jornada, Primera regional

Deltebre-Alcanar 1-0

Aldeana-la Sénia 0-0

Gandesa-la Cava 1-2

Rem Bítem-Torredembarra 2-0

Catalònia-Vilaseca 4-1

Camp Clar-Canonja 2-2

Hospitalet-Ametlla 2-0

Oleàstrum-Reddis 1-4

Ulldecona-Montblanc 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 29 57 36 54

2. Catalònia 29 65 35 54

3. la Cava 29 52 40 53

4. Gandesa 29 51 30 52

5. Torredembarra 29 43 41 51

6. Reddis 29 48 38 48

7. Ulldecona 29 48 44 46

8. Alcanar 29 38 30 44

9. Rem. Bítem 29 50 37 40

10. Vilaseca 29 39 37 37

11. Canonja 29 38 39 37

12. Aldeana 29 37 43 37

13. Hospitalet 29 46 46 36

14. la Sénia 29 36 41 33

15. Deltebre 29 38 54 27

16. Oleàstrum 29 31 50 25

17. Ametlla 29 25 70 23

18. Montblanc 29 21 52 18

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Cambrils-Roquetenc (div.17 h)

Sants-Alcarràs

Horta-Almacelles

Iberiana-Torreforta

Canyelles-Vista Alegre

Guissona-S. Joan Despí

Santfeliuenc-Sitges

S. Ildefons-Catllar

Barceloneta-Viladecans

RESULTATS

29 jornada, Regional preferent

Viladecans-Roquetenc   1-0

Alcarràs-Cambrils 1-0

Almacelles-Sants 0-5

Torreforta-Horta 2-2

Vista Alegre-Iberiana 2-2

SJ. Despí-Canyelles 4-2

Sitges-Guissona 1-2

Catllar-Santfeliuenc 2-1

Barceloneta-S. Ildefons      0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 29 73 38 62

2. Sants 29 52 31 31

3. Torreforta 29 58 33 54

4. Santfeliuenc 29 52 30 52

5. Roquetenc 29 40 24 46

6. Viladecans 29 41 37 43

7. Catllar 29 36 43 42

8. Cambrils 29 39 33 42

9. Vista Alegre 29 29 26 41

10. Alcarràs 29 40 32 41

11. Canyelles 29 49 50 39

12. Horta 29 43 42 36

13. Sitges 29 40 45 33

14. St. Ildefons 29 35 49 32

15. Guissona 29 27 44 26

16.  S. Joan Despí 29 28 64 26

17. Barceloneta 29 27 51 24

18. Almacelles 29 37 75 18

Regional preferent

Els darrers minuts van ser intensos, amb els dos gols locals.
ME

Els
resultats

de la
jornada

El CE Ascó va guanyar al
camp del Masdenverge i
conserva la segona plaça
en una Segona regional
que continua oberta (2-3)

Lliga oberta
PRÒXIMA JORNADA
Vilanova-Miapuesta
Banyoles-Hospitalet

Europa-Palamòs
Balaguer-Amposta

Prat-Blanes
Cornellà-Cassà

Rapitenca-Pobla Mafumet
Manlleu-Premià
Reus-Mataró

Espanyol B-Santboià

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 35 23 9 3 80 25 78
2. Reus 35 20 10 5 68 33 70
3. Hospitalet 35 18 13 4 55 25 67
4. Premià 35 18 9 8 67 47 63
5. Santboià 35 16 11 8 53 36 59
6. Manlleu 35 17 7 11 56 38 58
7. Prat 35 15 7 13 44 43 52
8. Vilanova 35 12 13 10 52 45 49
9. Amposta 35 13 9 13 59 60 48
10. Pobla Mafumet 35 12 10 13 47 56 46
11. Europa 35 12 9 14 47 48 45
12. Cassà 35 10 15 10 46 48 45
13. Cornellà 35 10 11 14 41 56 41
14. Blanes 35 10 10 15 56 69 40
15. Rapitenca 35 10 9 16 39 49 39
16. Balaguer 35 9 9 17 45 54 36
17. Mataró 35 8 12 15 40 58 36
18. Palamòs 35 7 10 18 39 65 31
19. Miapuesta 35 6 10 19 40 72 28
20. Banyoles 35 3 9 23 25 72 18

Tercera divisió RESULTATS
35a jornada, Tercera divisió
Santboià-Miapuesta 4-0
Hospitalet-Vilanova 3-3
Palamòs-Banyoles 2-2
Amposta-Europa 2-5
Blanes-Balaguer 1-2
Cassà-Prat 1-1
Pobla Mafumet-Cornellà 0-2
Premià-Rapitenca 2-1
Mataró-Manlleu 0-2
Espanyol B-Reus 3-2

PRÒXIMA JORNADA
Castelldefels-Masnou

Martorell-Vilassar
Poble Sec-Peralada
S. Cristobal-Tàrrega

Tortosa-Igualada
Morell-Manresa
Marianao-Olesa

Montcada-Vilafranca
Llagostera-Benavent
Guíxols-Muntanyesa

RESULTATS
33 jornada, Primera catalana

Muntanyesa-Masnou 5-1

Vilassar-Castelldefels 3-0

Peralada-Martorell 2-2

Tàrrega-Poble Sec 2-3

Igualada-San Cristobal 1-1

Manresa-Tortosa 0-3

Olesa-Morell 0-0

Vilafranca-Marianao 0-1

Benavent-Montcada 1-1

Guíxols-Llagostera 3-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 33 61 29 64

2. Castelldefels 33 48 31 61

3. Llagostera 33 54 35 59

4. Marianao 33 51 31 59

5. Masnou 33 53 41 56

6. Olesa 33 50 38 56

7. Tàrrega 33 50 42 50

8. Montcada 33 45 42 47

9. Muntanyesa 33 50 53 46

10. Peralada 33 46 50 42

11. Vilassar 33 37 42 42

12. Tortosa 33 42 41 41

13. Vilafranca 33 38 40 40

14. Guíxols 33 33 37 40

15. Poble Sec 33 38 49 40

16. San Cristobal 33 36 48 40

17. Igualada 33 43 59 35

18. Manresa 33 35 62 31

19. Morell 33 33 53 30

20. Martorell 33 33 53 27

PRÒXIMA JORNADA 
Diumenge

Corbera-Roquetenc (17.30 h)
Ginestar-Batea (17.15 h)

Dimecres (29-4)
Aldeana-Remolins Bítem (2-2))

RESULTATS 6a jornada. 

Play-off d’ascens 

Batea-Aldeana 7-0

Rem. Bítem-Corbera 3-2

Roquetenc-Ginestar 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Corbera 6 11 5 12

2. Rem. Bítem 6 14 10 10

3. Aldeana 7 11 18 10

4. Batea 5 11 5 9

5. Ginestar 6 7 12 6

6. Roquetenc 6 6 13 6

RESULTATS 7a jornada. 
Copa Delegació TE. Grup 3

Benissanet-Campredó 1-3
Venus-Miravet,  3-0
Tivissa, descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1.Tivissa 5 15 7 13

2. Campredó 6 11 6 11

3. Venus 6 10 8 10

4. Benissanet 6 11 13 5

5.  Miravet 3 2 12 0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte (9-5)

Tivenys-Catalònia (17.30 h)
Diumenge (10-5)

Fatarella-Alcanar (17.30 h

RESULTATS 5a jornada. 

Copa Delegació TE. Grup 1

Alcanar-Tivenys 1-0

Catalònia-Fatarella 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Alcanar 5 11 6 9

2. Catalònia 5 9 7 9

3. Tivenys 5 10 11 6

4. Fatarella 5 11 17 6

PRÒXIMA JORNADA  

Diumenge (10-5)

Arnes-Ulldecona (17.30 h)

Bot-Godall (17 h)

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte

Campredó-Tivissa (17 h)

Benissanet i Venus, descansen

RESULTATS 5a jornada. 

Copa Delegació TE. Grup 1

Bot-Arnes 1-1

Ulldecona-Godall 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Godall 5 8 6 10

2.  Arnes 5 9 8 8

3. Ulldecona 5 9 10 6

4. Bot 5 9 12 4

Tercera regional
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Els resultats van ser els se-
güents:

Equips Mans Lliures
1. Tortosa
2. Valls.
Categoria infantil
1. Alfacs B
2. Tortosa
3. Alfacs A
4. Deltebre
5. S. Bàrbara.

Categoria Cadet
1. Tortosa
2. l’Ametlla
3. Ulldecona
4. S. Bàrbara
5. Amposta
6. Magraners
7. S. Bàrbara B
8. Deltebre

Categoria Cadet
1. Tortosa
2. Magraners
Categoria Junior
1. Els Alfacs; 2. Tortosa i

3. Valls
Categoria Senior
1. Ametlla
2. Magraners

Junior
1. Els Alfacs
2. Ulldecona
3. Magraners
4. Valls
5. Santa Bàrbara
6. Cervera
7. Deltebre

Sènior
1. Ametlla; 2 Ulldecona;

3. Tortosa; 4. Alfacs; 5. Ma-
graners; 6. S. Bàrbara A; 7.
S. Bàrbara b i 8 Cervera.

Infantil
1. Ulldecona i 2. Ampos-

ta.

Final Territorial Tarragona-Lleida

Fa dos caps de set-
mana es va celebrar
la Final Territorial Ta-
rragona-Lleida de
twirling, al pavelló
d’Ulldecona.

TWIRLING

Va tenir lloc a Ulldecona, els dies 18 i 19 d’abril
M.V.

Club Twirling Tortosa.
CANALTE

El Pinell és un dels equips
que viatja en el tren de l’as-
cens. Es troba a quatre
punts del líder l’Ampolla i a
dos del CE Ascó, segon
classificat. Tot plegat, quan
manquen cinc jornades, una
situació històrica per a un
club que mai s’havia mogut
en una posició tan capda-
vantera en aquestes alça-
des de competició.

El seu tècnic, Albert Liza-
so, ho assegura: «hi ha mol-

ta il.lusió entre l’afició, la
junta i també a l’equip. Es
nota quan anem a entrenar i
quan afrontem els partits».
Lizaso afegia que «sabem
que no podem fallar i que
han de fer-ho altres equips.
Però per nosaltres és un
premi trobar-nos en aquesta
situació i per això gaudim
de la mateixa». 

Diumenge, el Pinell va go-
lejar el cuer, el Sant Jaume
(7-1). En la jornada vinent,
visita el Masdenverge. 

Il.lusió al Pinell per una
situació històrica

Es quart, a quatre punts de líder

REDACCIÓ

REGIONAL 

Albert Lizaso és el tècnic del Pinell.
Cedida

El Benifallet és dels equips que
menys punts ha sumat en el
que portem de la segona vol-
ta. Només sis, amb una única
victòria, contra el Vilalba. Va
acabar la primera volta amb
25 i ara en té 31. La dinàmica
és perillosa i necessita una re-
acció immediata per evitar les
posicions compromeses i més
amb la possibilitat de que pu-
gui haver-hi una compensació.

Dissabte, a Amposta (4-0),
va debutar a la banqueta Angel
Alvarez que va començar la
temporada al Campredó. D’a-
quest equip, setmanes enrera,
van arribar tres fitxatges per al
Benifallet i ara també ho fa el
que fou el seu entrenador. An-
gel col.laborarà amb el club en
les jornades que manquen.
D’aquesta manera, el presi-
dent Poley deixa, en part, de
ser el Piterman ebrenc.

El Benifallet, en plena crisi,
rebrà la JE Ascó. Un partit es-

pecial per al tècnic riberenc,
Jesús Fernandez, que va
pertànyer a l’equip benifalle-
tenc.

Del futur directiu, com a al-
tres llocs, caldrà esperar per
saber si Poley continua o no. 

Amb la crisi galopant, els
problemes seran greus per
trobar directius en general en
tot l’entramat del futbol mo-
dest.

Angel Alvarez, nou
tècnic del Benifallet

Piterman deixa de ser-ho
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Horta ha viscut una tempo-
rada irregular. Per això no
pot estar dins del grup d’as-
pirants a l’ascens, tot i que
sempre l’ha tocat de prop.
En les darreres setmanes s’-
havia refet i estava il.lusionat,
amb algunes possibilitats.
Tres victòries seguides l’ha-
vien col.locat dins d’una dinà-
mica positiva que li permetia
tenir lleugeres esperances. I
diumenge passat, contra el
Camarles, va fer fases de
bon joc, avançant-se en el
marcador. Però el Camarles
va reaccionar i al final va tro-
bar el premi amb un empat
que el deixa a la tercera
plaça, a quatre punts del lí-
der. L’Horta, que en els da-
rrers cinc anys ha disputat
tres promocions d’ascens. ja
està ara a deu punts de líder.
I a vuit del segon. Unes
distàncies gairebé insalva-
bles tenint en compte que hi

ha quatre equips per davant.
En la jornada vinent, torna a
jugar a casa: davant el Santa
Bàrbara. D’altra banda, l’Am-
posta es va refer dissabte de
la derrota a Els Reguers. Va
golejar el Benifallet (4-0) amb
gols de Bria, Borrell, Jonat-
han i Pastor. Es cinquè a tres
punts del segon. Diumenge
visitarà el Flix. I la JE Ascó,
després de tres jornades
sense guanyar, no es va dei-
xar sorpendre i també va go-
lear. En aquest cas a Els Re-
guers (5-1). Està empatat a
punts amb l’Amposta. 
Una setmana més, la  lluita
segueix oberta i aferrisada.

L’Horta perd la darrera
ocasió de pujar al tren

L’Amposta i la JE Ascó es recuperen Diumenge va marcar dos dels gols (7-0)
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El veterà davanter uruguià, Ri-
chard, va debutar diumenge
amb el Batea, contra l’Aldea-
na (7-0). L’exjugador de Vila-
seca, Morell i Reddis, amb 39
anys, va demostrar que es
troba en bona forma i a més
dels dos gols que va marcar,
va aportar actitud i caràcter
guanyador. 

Una vegada ha fitxat amb
el Batea, ha tingut la possibi-
litat de fer-ho amb el Morell,
de la Primera catalana. La
junta del Batea va entendre
que no podia privar-li d’aques-
ta opció. No obstant, en el
moment del nostre tanca-
ment, el que podem informar
és que, si no hi ha cap canvi
de darrera hora, continuarà
fins el final de la lligueta amb
el club de la Terra Alta.

El Batea va golejar l’Aldea-
na (7-0). Bernabé (4) i Abdul
també van marcar: «va ser un
partit en què ens va sortir tot
perfecte, jugant bé i sent

molt efectius», deia Gaspar,
el tècnic del Batea.

Així mateix cal destacar
que el filial del Remolins-Bí-
tem va remuntar i va guanyar
el Corbera per 3-2. Un partit
intens i molt viu, amb alterna-
tives. Els de Jesús Ferrando
havien de visitar ahir el filial
de l’Aldeana, en partit
avançat. Per últim de la lligue-
ta d’ascens dir que el filial del
Roquetenc va golejar (3-0) un
Ginestar que ara està contra
les cordes i que ja disposa de
poc marge d’errada. La lli-
gueta està efervescent. De la
Copa Delegació, el Miravet
s’ha retirat del grup tercer.

Richard seguirà amb
el Batea

TERCERA REGIONAL

Els filials de l’Aldeana i
del Remolins-Bítem van
avançar el partit de la
propera jornada i van
disputar-lo ahir (2-2)

Partit avançat

Poley, president del Benifallet.
PF

Té 48 punts i ja està a deu
del líder l’Ampolla. En la
jornada vinent afrontarà
la tercera jornada
seguida a casa.

Es vuité
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Pe r  mo l t e s  f am í l i e s ,  e l
t e n i r  u n  n e n  g ro s s e t  i
amb  g r a n s  ga l t e t e s  é s
u n a  s e n y a l  d e l  q u e  e l
n e n  e s t à  s a  i  f o r t  i  p l e
de  s a l u d .  P e r ò  e l s  e x -
p e r t s  e n  n u t r i c i ó  n o
p e n s e n  i g u a l .  É s  m é s ,
d i u e n  q ue  aques t e s  f a -
m í l i e s  e s t a n  mo l t  e qu i -
v o cades .  E l  q ue  impo r -
t a  n o  é s  q u e  e l  n e n
es t i g u i  p r im  o  g r a s ,  s i -
n o  q u e  e l  n e n  e s t i g u i

s a .  Ta n t  a  E u rop a  com
a  E s t a t s  U n i t s ,  d e s
de l s  a n y s  no r a n t a  f i n s
a v u i ,  l a  i n c i d è n c i a  d e
l ' o b e s i t a t  i n f a n t i l  s ´ h a
dup l i c a t .

E span ya  s ´ h a  con ve r -
t i t  e n  e l  q u a r t  p a í s  e u -
ropeu   am b  m é s  n úm e -
r o  d e  n e n s  a m b
p ro b l e m e s  d e  s o b r e -
p e s .

M o l t s  p a re s  e s  p re o -

c up e n  q uan ,  p e r  e x e m -
p l e ,  e l  n e n  o  n e n a  n o
v o l  b e re n a r  l e s  q u a t re
g a l e t e s  q u e  l i  h a n  d o -
n a t .  D o n c s  a q u e s t  n o
é s  e l  p rob l e m a .  No  é s
l a  q u a n t i t a t  d e l  q u e
m e n g e n  s i n o  l a  q u a l i -
t a t .  N o  e x i s t e i x  u n a
q u a n t i t a t  e x a c t a  d e
m e n j a r  q u e  t i n g u i  q u e
m e n j a r  u n  n e n .  C a d a
u n  é s  d i f e r e n t  i  t é
u n e s  n e c e s s i t a t s  d i f e -
re n t s .  P e r  a i x ò  no  s e ´ l
p o t  ob l i g a r  a  q ue  m en -
g i  més  de l  q ue  e l l  v o l .
A i x ò  n o  s i g n i f i c a  q u e
s e  l i  d i n g u i  d e  m e n j a r
e l  q ue  e l l  v o l .  S i  e l  n e n
m e n j a  p o c  o  m a s s a  e l
q u e  e s  r e c o m a n a  é s
a n a r  a  u n  n u t r i c i o n i s -
t a .

e l  m o t o r  d e  l a  c o m -
p r a  no  é s  u na  n e ce ss i -
t a t  s i n o  q ue  u n  impu l s .

“Obesitat infantil: Un gran problema”

Les llaminadures, la xocolata, les fritures i la televisió són
alguns dels ingredients que fan que un nen pateixi obesi-
tat. Problema que no és recent, però que se li està donant
cada cop més importància, ja que el 25 per cent dels
nens d´occident són obesos. Gairebé es podria parlar
d´una epidèmia. 4 de cada 10 nens estan per sobre del
seu pes.

ARANTXA AMORES

A més, l'obesitat infantil té
dos tipus de consequüèn-
cies: físiques i psicològiques.
Aquests nens acostumen a
tenir  baixa autoestima, ja
que pateixen humiliacions
per part de familiars o com-
panys d´escola que no volen
jugar amb ells perquè estan
grassos. Així, molts nens
grassos tendeixen  a juntar-
se amb nens més petits, el
que fa que siguin més infan-
tils i no tinguin un desenvolu-
pament psicològic normal al

de la seva edad.
A part d´aquestes conse-

qüències les físiques també
són molt importants. Un nen
obès pot patir mal forma-
cions en l´esquelet. Fins i tot
els osos facials no es desen-
volupen adequadament i
acostumen a ser més bai-
xets.A més, pot patir altera-
cions vasculars i pulmonars
entre d´altres.

Normalment quan un nen
és gras de petit ho serà de

gran i no solament seguirà
tenint els mateixos proble-
mes sino que possiblement
s´agreugin, ja que li serà difí-
cil trobar un lloc de treball,
relacionar-se amb la gent, els
problemes de salud també
s´agreujaran. Però tot aixó
es pot evitar mantenint una
dieta equilibrada, cosa que
no significa que el nen o ne-
na no menji llaminadures de
tant en tant. La dieta medi-
terrànea és la considerada
més equilibrada.

“Problemes físiques i
psicològiques”ARANTXA AMORES

CEDIDA

CEDIDA

www.mesebre.cat
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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
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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

www.mesebre.cat
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La sípia és una bona opció per a totes aquelles persones que rebutgen el peix, 
aportant-nos uns nutrients molt similars; proteïna i greixos no saturats

Ingredients: dos Sípies
senceres, un parell de
patates, un bon grapat
de pèsosl, dos caps
d’alls, oli, pebre roig i
sal. Per començar a
fer la “Sípia ofegada”
netejarem, tallarem la
sípia a daus i la posa-
rem a bullir en una cas-
sola amb aigua i sal,
mentre s'escalfa la
cassola netejarem dos
caps d'alls i quan co-
menci a bullir els afegi-
rem a la cassola i sala-
rem. Mentrestant
pelarem dues patates,
les tallarem i les afegi-
rem a la cassola amb
una mica de pebre roig
i els pèsols. L'oli l'afe-
girem un cop la cocció
ja estigue avançada,
afegirem un raig gene-
rós d'oli i anirem coent
fins que es redueixi el
caldo de la cassola i,
finalment, rectificarem
de sal. A aquesta re-
cepta també li podem

afegir carxofa segons
la temporada  en la
que ens trobem. L'Ai-
gua, les proteïnes i els
greixos són els nu-
trients més abundants
a la composició de la
sípia i els que determi-
naran aspectes tant
importants com l'apor-
tació calòrica, propie-
tats sensorials i textu-
res. La carn de la sípia
aporta solament 82 ca-
lories per cada 100 gr,
un 17% de proteïnes i
menys d'un 1,5% de

greixos, vitamina B3,
B12, fósfor, potassi i
magnesi. Com a con-
sell, dir-vos que tot i
que és de la família del
marisc, la sípia és molt
lleugera perquè té molt
poc greix i colesterol.
Aporta sodi: els hiper-
tensos no han d'abu-
sar-ne ni afegir-hi sal
durant la cocció. Hem
de tenir en compte que
es fa malbé de seguida
i, per tant, l'hem de
guardar a la part més
freda de la nevera i
menjar-la al més aviat
possible.
“Primentons i Toma-
tes”, un programa diari
on  cada setmana sor-
tejem un sopar per a
dues persones al res-
taurant que ens pre-
senta les seves recep-
tes, tots els
televidents que hi vul-
guen participar, han
d’enviar un misstge
curt de texte am el mò-
vil (SMS) amb la parau-
la TE CUINA, al número
5516, el guanyador
setmanal es donarà a
conèixer cada diven-
dres a partir de les
15h al programa “Pri-
mentons i Tomates”.
Ara nomès cal, com
diu l'Amado Cebolla,
“arremangar-se i co-
mençar a cuinar”.

“Primentons i Tomates”. Avui: Sípia estofada

Maribel Fibla de Casa
Ramon de les Cases
d'Alcanar ha estat tota
la setmana al progra-
ma de Canal TE ensen-
yant-nos les receptes
més marineres de la
nostra terra.

REDACCIO

La recepta de la sípia estofada.
ALBERT ARQUES

Amado Cebolla i Maribel Fibla, en un moment del programa d’aquesta setmana
ALBERT ARQUES
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Les circumstàncies estan a favor teu i ara
has de treure el millor que dus dintre.
Respecte a la teva salut, has de posar una
mica més d'interès en la teva higiene bucal. 

Taure
20/4 al 19/5

Pots descobrir noves coses de la teva pare-
lla que et resultin molt atractives. Respecte
a la teva salut, convé que siguis previngut i
que evitis les situacions que et creen tensió.

Bessons
20/5 al 21/6

La teva ment està oberta a comprendre més
la teva parella. El teu cor té una actitud amo-
rosa. Respecte a la teva salut, avui en l'as-
pecte físic et trobes enèrgic, actiu i animat. 

Cranc
22/6 al 21/7

Durant aquesta etapa dirigiràs la teva vida
sentimental de manera més eficaç. Dóna
prioritat a millorar la qualitat de la teva vida i
pren-te les coses amb calma. 

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Mercuri, Venus i Neptú per la
teva casa set indica un període renovador
dintre de les teves relacions de parella. Pots
gaudir dels plaers que la vida t'ofereix. 

Verge
23/8 al 21/9

En relació amb l'amor sents la necessitat que
t'has d'obrir a noves experiències. Necessites
conèixer gent que et refresqui una mica. Et
trobaràs ple de força.

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d'amor sigues sincer
amb tu mateix i la teva parella aclarirà
els teus dubtes. Milloraràs molt la teva
imatge. 

Escorpí
22/10 al 21/11

En l'amor viuràs esdeveniments que et sor-
prendran de manera agradable i sortosa.
Respecte a la teva salut, si tens molèsties no
intentis guarir-te per la via ràpida. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Has de saber aprofitar les oportunitats que tens
amb el sexe oposat i que el destí et regala de
forma generosa. No perdis el temps en
assumptes que no et porten enlloc.

Capricorn
21/12 al 19/01

Aprofita aquest moment per estudiar en pro-
funditat la teva situació i les teves necessitats.
Respecte a la teva salut, la teva única solució
rau a descansar més del que ho fas. 

Aquari
20/1 al 18/2

Et tocarà lluitar molt, però també viuràs
moments i situacions dolces. Respecte a la
teva salut, inventa't una activitat que et diver-
teixi i que t'obligui a fer una mica d'exercicis. 

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit de Mart per la teva casa onze indica
que has de tenir una especial sensibilitat en
les teves relacions d'amistat. Avui et sorgirà
mes d'un contratemps 

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

Capella Arzo, Godofredo  Av.Molins d'en Compte,50 (Roquetes)  977500764

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

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

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

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

Aguilo Ruiz, Neus          Barcelona, 65 (Masdenverge)  977718702

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre

setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la

data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot

consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

22° 11°Nuvolositat variableNúvols
alts

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel:  
serè o poc ennuvolat arreu de matinada, tret d'algunes restes de núvols a
primeres hores al Pirineu i el quadrant nord-est. Al llarg del matí arribaran
núvols alts que deixaran el cel poc ennuvolat, amb ambient assolellat. A par-
tir de migdia la nuvolositat es farà més abundant i compacta per l'oest i,
junt amb el creixement de nuvolades, quedarà entre mig i molt ennuvolat en
conjunt, localment cobert al terç nord.
Precipitacions:  
a partir de migdia s'esperen ruixats i xàfecs a punts del terç nord i la mei-
tat est del país i, de manera més aïllada, són probables a la resta del país,
sobretot al terç sud i Ponent; localment aniran acompanyats de tempesta.
La cota de neu baixarà dels 2100 metres als 1700 al final del dia al Pirineu.
Temperatures:  
mínimes lleugerament més altes, màximes semblants o lleugerament supe-
riors.
Visibilitat:  
bona en general, empitjorant durant la tarda al Pirineu i a les zones on s'hi
produeixin xàfecs.
Vent:  
de matinada bufarà vent de components nord i oest fluix arreu. Al llarg del
matí el vent es reforçarà i serà entre fluix i moderat, amb domini del com-
ponent oest a l'interior i del component sud al Litoral. Al final de la jornada
entrarà vent de components nord i oest, serà entre moderat i fort als dos
extrems del Litoral i el Prelitoral així com també al Pirineu, i entre fluix i
moderat a la resta; al terç sud i Ponent serà de mestral moderat amb cops
forts mentre que a l'extrem nord-est bufarà tramuntana entre moderada i
forta. Tot i així, a l'interior del quadrant nord-est i el sector central del Litoral
i el Prelitoral el vent quedarà fluix i de direcció variable.
Estat del mar:
• Costa Brava:
vent fluix de component nord de matinada. Durant el matí i fins al vespre
s'imposarà el vent de component sud, entre fluix i moderat i amb predomi-
ni del xaloc i el migjorn al nord del cap de Begur, i del migjorn i el garbí a
la resta. Al final de la jornada entrarà tramuntana al nord del cap de Begur,
serà entre moderada i forta en general, tot i que més reforçada al nord del
cap de Creus; al sud de la zona quedarà fluix i de direcció variable.
Mar arrissada a marejol.
• Costa Central:
vent fluix de component oest de matinada. Durant el matí i al llarg de la
tarda s'imposarà el vent de component sud, entre fluix i moderat i amb pre-
domini del garbí i el migjorn. Al final del dia entrarà vent de component oest
moderat al sud del sector, a la resta quedarà fluix i de direcció variable.
Mar arrissada a marejol.  
• Costa Daurada:
vent fluix de component oest de matinada, amb alguns cops moderats de
mestral al sud del cap de Salou. Durant el matí i fins al vespre bufarà vent
de component sud, amb predomini del garbí. A la nit entrarà el vent de com-
ponent oest moderat, amb cops forts de mestral al sud del cap de Salou i
amb predomini del ponent o el mestral a la resta.
Mar arrissada a marejol.també de component sud i oest, amb predomini del
llebeig, entre fluix i moderat; així com a la resta del sector durant tot el dia.
Maror amb lleugera mar de fons del sud.

El temps. Previsió
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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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Mare només n’hi ha una o millor dit, dona que t’ha parit només n’hi ha una.

Avui, amb aquest article
intentaré esbrinar i trans-
metre-us, que representa
la figura de la mare per al
ser humà, com conforma
l'univers d'aquest i com
l'absència de la mateixa
pot malmetre la vida d'un
fill, sobre aquesta última
afirmació, també, vull
pensar que tot ser humà
independentment dels
reversos que pugui pegar-
li la vida pot esdevindre
un ser meravellós, per
tant intentarem no estig-
matitzar de bones a pri-
meres. 
Seguint aquestes premis-
ses, si és cert que els
professionals atorguen a
la figura materna un sig-
nificat molt gran i impres-
cindible per al fill. Així,
podem trobar-nos, que
una mare representa l'a-
mor i la sensibilitat de la
que beurà el fill per tal de
formar la seva personali-
tat quan arribi a la fase
adulta. Aquí si que no vol-
dria per res del món,

menysprear la figura
paterna igual d'important
per tal de que els sers
humans crein una perso-
nalitat complerta, ja que
segons els experts el
pare és qui representa el
model social a seguir.

Després cadascú ja tindrà
temps de decidir com vol
ser i quin camí agafar. El
dia de la mare se celebra
el primer diumenge de
maig, més molt bonic si
ho vas a mirar, ja que ens
trobem en plena primave-

ra, flors, al·lèrgies i més
coses que fan d'aquesta
època una estació que
inspira.
El que no acabo d'enten-
dre són les moltes “para-
fernàlies” que giren al vol-
tant de la celebració d'un
dia que commemora una
figura tan important com
la de la mare, aquí si que
considero que comercia-
litzar amb aquesta figura
és frivolitzar de manera
important, ja que si algu-
na cosa tenen les mares i

ens ho demostren des de
que som molt petits/tes,
és que amb qualsevol
detall es senten afalaga-
des, i sinó feu memòria,
qui no recorda aquells
regalets que fem, induïts
per les professores, des
de pàrvuls fins que tenim
us de raó, i no diuen res,
realment és una demos-
tració d'amor (jo encara
veig per casa de la meva
mare un cendrer que vaig
fer, i crec que de petita
no distingia els colors,
perquè els del cendrer
són realment horribles,
però ella el guarda).
Celebrar el dia de la
mare, és com celebrar el
dia de la dona treballado-
ra, si es tingués en comp-
te realment la seva
importància es celebraria
tots els dies de l'any.
Però bé, fora d'aquest
apunt totalment subjectiu,
aquest dia serveix pera
adonar-nos de qui tenim al
costat, a qui hem tingut
sempre, o coses així. 
La mare és aquella figura
que qui té la sort de con-
servar-la i tindre-la a prop
es pot sentir molt afortu-

nat, sempre que la mare
s'ho mereixi, està clar.
Normalment, és una
dona, ara ja no només
dones ostenten la figura
de mare, però anem a ser
clàssics, la mare com
deia és aquella figura que
en molts casos sobretot
quan arribem a la fase
adulta, en algunes oca-
sions facturaries molt
lluny, però que si no està
la trobes molt a faltar,
sobretot i és igual el grau
d'independència d'un/a,
quan estàs malalt, és
aquella que sempre ren-
tarà la roba millor que tu i
la que sempre arribarà a
final de mes. 
A banda de ser un mirall
en el que et reflecteixes
des de petita i que sense
adonar-te còpies en mol-
tes ocasions. 
Però, per sobre de tot,
ser mare, és màgic, per-
què portar un fill al ventre
i que després el puguis
veure, que et mira i et
reconeix, això continua
sent el miracle més gran i
el que fa aconseguir el
somni que l'home sempre
ha buscat, la immortalitat.

La mare que et va parir!
Parlar del dia de la
mare, com un dia en
que es commemora el
dia de totes les mares
del món mundial resul-
ta avorrit. I de l’origen
de quan es va co-
mençar a celebrar,
també.

DIANA MAR

Una mare i la seva filla.
Cedida

La mare té la capacitat de fer realitat el somni més
buscat per l’ésser humà, aconseguir la
immortalitat.

La immortalitat

És l’arrel i el símbol primogènits de l’existència.
Se l’ha d’estimar com una mare perquè ens
alimentem i vivim d’ella.

Heráclio López. Filòsof

La mare Terra


