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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

La PDE torna a anunciar

noves mobilitzacions: «ja

està bé que ens prenguin el

pèl».

P4

ERCROS pretén acomiadar 84

treballadors en les plantes

que té a les Terres de l’Ebre.

El municipi de Flix, el més

afectat.

P8

Esports

José Luis Tarrazona

continuarà presidint el Club

de Futbol Amposta.

P10

Societat

El joc i els resultats del Barça

fan oblidar la crisi!.

P9

L’última: 

«Un minuto más para la

cuenta atrás...». Un article

sobre l’Operació Bikini de

cada any!               

P24

26.000 lectors són els que, la nova onada del Baròmetre de la comunicació presentada el passat 6 de maig,
li atorga al MÉS EBRE. Aquesta xifra representa un important increment des de l'anterior estudi, fet que enca-
ra té més rellevància si es té en compte que els principals competidors han sofert una davallada de la seva
audiència. Es pot consultar l'estudi íntegre, així com la metodologia emprada, al web www.fundacc.org      P3

Molt Més Líders

La Comissió Tècnica del Circuit de
Terres de l’Ebre per a l’abordatge de
la violència masclista s’ha reunit per
primera vegada aquesta setmana a
la Delegació del Govern de les Terres
de l’Ebre a Tortosa. Els objectius del
Circuit són contribuir decisivament a

l'eradicació de la violència masclista
al nostre territori i donar una respos-
ta social i institucional a les dones
maltractades. Unint forces, profes-
sionalitat i esforços per posar punt i
final a aquesta xacra social.  P4

Abordatge de la violència masclista
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

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. 

No hi ha millor recompensa que el reconeixe-
ment públic d'una feina ben feta. I en aquest
cas, a MÉS EBRE, tornem a estar de celebració,

ja que el
b a r òme t re
de la comuni-
cació de
Catalunya ha
cons idera t
que hem
augmentat la
n o s t r a
a u d i è n c i a
per tercera
vegada con-
secutiva, i
ens posa un

llistó de 26.000 lectors. 
26.000 persones d'un total de pocs més de
150.000 habitants de les comarques de Baix
Ebre i Montsià, on el MÉS EBRE es reparteix

habitualment. Realment un percentatge força
elevat de veïns que llegeixen el MÉS EBRE cada
setmana, i que des de principis d'any també
poden aportar les seves opinions a la nostra
versió “on line” www.mesebre.cat.
Però aquest èxit no és casual, sinó que  res-
pon a un plantejament estratègic de futur, ja
que segons els estudis de tendències, en el
futur tan sols hi haurà diaris gratuïts com el
MÉS EBRE, amb una versió d'internet que per-
meti interactuar entre els redactors i els lec-
tors. A MÉS EBRE, conscients d'aquesta realitat,
ja fa molt temps que estem impulsant aquest
projecte que conforme vagi passant el temps
s'anirà afiançant encara més en aquesta posi-
ció de Líder del territori.
Així, una vegada més, ens complau tornar a
agrair als 26.000 lectors la seva confiança, i
esperem poder veure augmentada aquesta
xifra en el proper baròmetre de la comunicació
del mes de juliol.

Segons els estudis de
tendències, en el futur tan
sols hi haurà diaris gratuïts
com el MÉS EBRE, amb una
versió d'internet que 
permeti interactuar entre
els redactors i els lectors.

Editorial

26.000... i pujant.

Acaba de
finalitzar la
65 edició de
la Fira multi-
s e c t o r i a l
Expoebre ,
m a r c a d a
per un con-
text de crisi
econòmica
que no se li
escapa a
ningú. Una
crisi que
també es va

posar de manifest el dia de la inaugura-
ció amb la presència reivindicativa dels
treballadors d'Acristallats Guardiola i
amb la mateixa manifestació del dia 1 de
maig, que feia 20 anys que no es cele-
brava a Tortosa. És evident que tots hem
de treballar des dels diferents àmbits de
la nostra responsabilitat per intentar
millorar la situació. També els ajunta-
ments, malgrat que les nostres com-
petències en aquest àmbit són gairebé
inexistents. En aquest marc, em sembla
oportú reproduir un article que jo mateix
vaig signar el passat 23 d'abril en un
diari electrònic d'àmbit nacional.

600 versus 10.000 
Ens hem de felicitar de l'aposta que final-
ment ha fet Volkswagen per Catalunya a
l'hora de decidir-se per Martorell per pro-
duir el model Q-3 d'Audi. Una aposta que
ha prosperat gràcies a l'esforç dels tre-
balladors i també gràcies als 300 milions
d'euros de diner públic que la Generalitat
i el Govern de l'Estat han injectat a la mul-
tinacional alemanya. Conclusió: 1.200
llocs de treball directes salvats i uns
quants milers més d'indirectes. Sens
dubte, aquests 1.200 treballadors repre-

senten moltes famílies dins de l'àrea
metropolitana de Barcelona, que té 3
milions d'habitants.  
Però la crisi no respecta fronteres ni ciu-
tats ni territoris. A Tortosa, i més concre-
tament al municipi de Roquetes, la multi-
nacional del sector de l'automòbil Lear
ha fet un ERO de 4 mesos als 518 treba-
lladors de la planta que no sabem com
acabarà. Una altra empresa, Acristallats
Guardiola, dedicada a la producció de
vidre, ha fet fora unes 40 persones i les
60 restants de la planta corren el mateix
risc. Sense entrar a valorar altres empre-
ses del territori que passen per situa-
cions semblants, aquestes dues empre-
ses sumen 600 treballadors que poden
acabar a l'atur. Just la meitat de la plan-
ta de Martorell. La diferència és que l'à-
rea metropolitana de Barcelona té 3
milions d'habitants i les Terres de l'Ebre
en tenen 180.000. O sigui, que l'impacte
econòmic i social que té per a Tortosa i
les Terres de l'Ebre l'acomiadament de
600 persones és l'equivalent al que tin-
dria l'acomiadament de 10.000 perso-
nes a l'àrea metropolitana de Barcelona.
I en aquest últim cas els governs espan-
yol i català hi han abocat 300 milions
d'euros d'ajudes públiques. Reitero el
meu suport i felicitació per l'aposta que
s'ha fet per salvar aquests 1.200 llocs
de treball. Però reclamo el mateix tracte,
per part dels governs central i de la
Generalitat, per als 600 treballadors de
Tortosa i de les Terres de l'Ebre. Uns i
altres paguen els mateixos impostos.
Uns i altres viuen a Catalunya. El reequili-
bri territorial també és això.

Ferran Bel i Accensi
Alcalde de Tortosa.

600 versus 10.000 

Opinió

Vull respondre a l'entre-
vista feta el 23 de
gener 2009 en el diari
Més Ebre, secció socie-
tat, a la Sra. Algueró.

Avui tampoc hi ha met-
ges, ni mitjans adients
a Tortosa  per altres
malalties cròniques
deterioratives amb
necessitats d'atenció,
amb manca d'espai per
rehabilitació, tallers i
seguiments psicològics
nuls.
Però no sóm regidors,
ni podem accedir als
serveis socials, perquè
ens donin un cop de
mà.
La van ajudar a veure la
llum al final del túnel.
Ella no dóna opcions, ni
recursos a les perso-
nes que ho necessiten.
No et proposa res, et
mana a casa dient que
no tenen diners, ni mit-
jans.
Porto la casa, treballo
encara que la feina que
faig empitjora la salut,
he estudiat i no puc
portar la meva vida puix

que sóc la malalta i
m'envaeix la tristor.
He perdut la vergonya i
vaig ser capaç de
demanar-li ajuda i
només he trobat pre-
potència.
És fàcil fer campanyes
per demanar ajudes
quan tens la paella pel
mànec.
Els meus fills també
s'han sentit estafats i
no han rebut tot allò
que seria adient pel seu
desenvolupament. Sí,
mal moment pel meu
malestar.
Jo criadora i malalta,
pujo i baixo. Ara parlo,
després estíc abatuda.
No sigui tant heroïna,
sóm molts els que
patim davant la seva
indiferència i despropò-
sits.
Al contrari, agrair al
servei de rehabilitació
del CAP BAIX EBRE, a la
gent del carrer el
suport, l'estima i l’ajuda
que m'ofereixen.
Gràcies per tot.

C.L.F.

Resposta a la Sra. Algueró

Cartes dels lectors
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MÉS EBRE no nomès manté
la seva consolidada posició
com a mitjà de comunica-
ció al nostre territori sinó
que incrementa el seu lide-
ratge absolut en difusió a
les Terres de l'Ebre. Així ho
ha fet públic la segona
onada del Baròmetre de la
comunicació i la cultura de
Catalunya, que aquesta set-
mana ha publicat les dades
corresponents al primer tri-
mestre del 2009.
L'objectiu principal del
Baròmetre, impulsat per
FUNDACC - Fundació
Audiències de la
Comunicació i la Cultura,
és proporcionar informació
valuosa als agents del mer-
cat de la comunicació i la
cultura interessats a definir
estratègies comercials i
polítiques efectives, i el
que posa de manifest l’ac-
tual resultat és que MÉS

EBRE és una eina que s'ha
consolidat amb força, i
amb molt poc temps, al
territori ebrenc, no només
a nivell de fidelitat de lec-

tors sinó també en l'àmbit
comercial i empresarial.
Setmana rera setmana
veiem com més empreses
del territori confien en el
nostre mitjà per fer publici-
tat.  Confien en el lideratge
de MÉS EBRE, en la seva

posició merescudament
obtinguda, i en la fidelitat
del públic que el llegeix. I
confien en què apostar per
ell, és apostar pel segur.
En els últims 4 mesos, i en
un context de crisi del que
tampoc s´han salvat els

mitjans de comunicació,
MÉS EBRE ha experimentat,
des del seu primer número
fins aquest mateix, que
vosté té a les seves mans,
un increment de difusió
considerable en la premsa
gratuïta al territori.

Concretament, i parlant
amb xifres sobre la taula,
un 30% de lectors més,
respecte al mes de febrer,
confien en la nostra infor-
mació setmana rera setma-
na. 
Apostàvem per un MÉS

EBRE més proper, més inte-
ractiu, més participatiu...i
queda clar que ho hem con-
seguit. 
26.000 lectors el llegeixen,
el que significa estar par-
lant d’un increment de
1.000 respecte a l'últim
baròmetre del mes de
febrer, quan la xifra es
situava en els 25.000. 
Uns guanyen
audiència...uns en perden,
uns pugen...altres baixen.
Sense anar més lluny,
diversos  periòdics consoli-
dats al nostre territori han
mostrat un descens en
difusió a l'últim trimestre.
Si posem algún exemple en
concret, sense anar més
lluny, LA VEU DE L'EBRE és un
d'aquests mitjans que ha
vist minvar la seva posició
en el rànking. 
Els 1.000 lectors que ha
guanyat MÉS EBRE, els ha
perdut aquest conegut
mitjà escrit. 
I ja podem dir, o millor dit
ho diu el Baròmetre, que
els portem un aventatge de
6.000 lectors.
Amb poques paraules, MÉS

EBRE dóna més opcions
tant a lectors com a anun-
ciants. Unes possibilitats
que el nostre públic ha vist
i ha aprofitat, ajudant-nos
així a ocupar una de les pri-
meres posicions i ser un
dels màxims referents
informatius.
Gràcies per la confiança
dipositada, és la garantia
per seguir treballant.

26.000 lectors ja confien en «Més Ebre»
per estar al dia de l’actualitat ebrenca

Més propers. Més inte-
ractius. Més informa-
ció. Més objectivitat.
Més líders. MÉS EBRE

segueix consolidant la
seva posició notable a
les Terres de l’Ebre.

La segona onada del Baròmetre de la Comunicació i de la Cultura de Catalunya confirma el lideratge 

6.000 lectors més que «La Veu de l’Ebre» que, segons l’enquesta, en perd 1.000 en referència a l’últim trimestre

TG

MÉS EBRE ha guanyat un 30 % de lectors en el darrer trimestre, arribant fins els 26.000.

Un 30% de lectors més respecte al mes de
febrer. MÉS EBRE segueix la seva línia
ascendent

En Alça
MÉS EBRE guanya els 1000 lectors que perd
LA VEU DE L’EBRE. Les xifres parlen per sí
soles.

Estadísticament parlant
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La Comissió Tècnica és
l'òrgan gestor del nou
Circuit que estableix mesu-
res de coordinació i meca-
nismes d'actuació per
millorar la qualitat de la
resposta a les dones que
pateixen aquesta pro-
blemàtica. Aquesta sessió
constitutiva anirà seguida
de dues reunions més que
tindran lloc els propers

dies 13 i 20 de maig. El
Circuit de Terres de l'Ebre
per a l'abordatge de la
violència masclista desple-
ga el Protocol marc per a
una intervenció coordina-
da contra aquest tipus de
violència. El seu desenvo-
lupament respon a l'aplica-

ció del nou marc meto-
dològic i estratègic que
dóna compliment a la Llei
del dret de les dones a
eradicar els maltracta-
ments aprovada el mes
d'abril de 2008. Aquest
nou text legal estableix les
competències de les dife-

rents administracions de
Catalunya en la lluita con-
tra aquesta xacra social,
dóna molta importància a
les estratègies de preven-
ció, i estableix les bases
d'un veritable treball en
xarxa. El Protocol marc
ha estat elaborat per

l'Institut Català de les
Dones (ICD), òrgan adscrit
al departament d'Acció
Social i Ciutadania, amb la
col·laboració dels dife-
rents departaments de la
Generalitat i estableix
noves pràctiques que
caldrà introduir en els dife-
rents nivells d'atenció a
les dones afectades per
violència masclista a tota
Catalunya. Des de l'Institut
Català de les Dones es
recorda l'existència, entre
d'altres, de serveis d'aten-
ció a les dones en situació
de violència com la Línia
gratuïta 900 900 120.
Com també l'adreça de
correu electrònic
900900120@gencat.cat.
i un xat al qual s'accedeix
des de la plana web
www.gencat.cat/icdones.
així com d'un xat al qual
s'accedeix des de la plana
web www.gencat.cat/icdo-
nes.

Abordatge de la violència masclista

La Comissió Tècnica
del Circuit de Terres
de l’Ebre per a l’abor-
datge de la violència
masclista s’ha reunit
per primera vegada
aquest dimecres a la
Delegació del Govern
a Tortosa. 

Millorar considerablement la resposta a les dones que pateixen aquesta greu problemàtica

REDACCIÓ

Una imatge de la reunió aquest mateix dimecres a la seu de la Delegació, a Tortosa
Cedida

Aquest dimecres els tre-
balladors de la planta de
Lear a Roquetes han
aprovat, per una àmplia
majoria, la proposta plan-
tejada per la direcció de
l'empresa als sindicats
de tirar endavant l'expe-
dient de regulació d'ocu-
pació (ERO) temporal
presentat fa quinze dies.
Un 83% dels 479 treba-
lladors que han votat han
ratificat la proposta.
L'ERO temporal, per un
màxim de 120 dies natu-
rals, afectarà als 518 tre-
balladors de la planta
dedicada al cablejat d'au-
tomòbil fins al 31 de
desembre del 2009.

Es tira endavant
l’ERO de Lear a
Roquetes

Els informes tècnics de
l'Ajuntament de Tortosa
han confirmat l'estat dels
dos immobles afectats
per l'esfondrament del
número 6 del carrer Sant
Antoni, al nucli antic de
Tortosa, el 25 d'abril pas-
sat. Tant l'immoble esfon-
drat com el número 4
hauran d'enderrocar-se
en els pròxims dies. Els
dos propietaris es faran
càrrec de l'enderroc. S’
ha recalcat la responsabi-
litat de mantenir els edifi-
cis en condicions i el risc
que comporta algun es-
tat en què es troben els
habitatges.

Enderrocament
al nucli antic

de Tortosa

Després d'un any transco-
rregut desde l'episodi de
sequera, el Govern ha
optat per una política de

'fets consumats' per a
tirar endavant el projecte
de la interconnexió de xar-
xes. Així ho afirmava i ho
denunciava aquesta set-
mana la Plataforma en
Defensa de l’Ebre. Segons
el portaveu de la PDE,
Manolo Tomàs, «abans

feien les lleis i després les
obres, i ara opten per fer
l'obra primer i després el
decret llei». Es queixen i
asseguren que hi ha falta
de transparència en la rea-
lització dels projectes,
com la dessalinitzadora de
Cunit (Baix Penedès) que,

segons membres de la
Plataforma, s'està enlles-
tint amb «obscurantisme» i
«poca informació», però
que les filtracions sobre
l'existència de dos cano-
nades connectades confir-
men les sospites que la
instal·lació és «l'eslavó de
la interconnexió de xar-
xes». Un altre tema que
preocupa al moviment és
la interconnexió de les xar-
xes del Consorci d’Aigües
de Tarragona amb Aigües
del Ter-Llobregat, ja que
«desvertebrarà encara
més el territori». Un altre

dels portaveus, Joan
Antoni Panisello, instava al
Govern de la Generalitat
«a treballar per una verita-
ble política hidràulica del
país». La dessalinitzadora
de Cunit, el canal Segarra-
Garrigues, el Xerta-Sènia, i
els pous de Vinallop són
«la culminació del Pla
Hidrològic Nacional que va
marcar el PP i que el
govern està fent mèrits
per acabar-lo». La
Plataforma anuncia noves
mobilitzacions perquè
ningú segueixi «prenent el
pèl».

El Govern de la Generalitat tira
endavant la interconnexió

«La presa de pèl és molt gran», critica la PDE

REDACCIÓ
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L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i el regidor de
Promoció Econòmica i
president de Fira de
Tortosa, Ricard Forés,
compareixien davant dels
mitjans de comunicació
per fer un primer balanç
de l'edició d'enguany de la

fira. "Expoebre no ha estat
una excepció respecte
altres fires, i alguns expo-
sitors possiblement no
hauran pogut assolir la
facturació d'altres anys",
Malgrat això, Ferran Bel

reiterava l'agraïment a les
empreses que, un any
més, "han fet un esforç
econòmic molt important"
per estar presents a la fira
"quan encara no saben si
ho podran recuperar amb

les vendes". En aquest
sentit, Ricard Forés remar-
cava que han funcionat les
mesures impulsades per
l'Ajuntament destinades a
garantir la presència d'ex-
positors. L'Ajuntament ha

apostat enguany per
dotar-la encara més de
contingut amb conferèn-
cies i taules rodones desti-
nades a fer que la fira
sigui també un "lloc de
reflexió" per als expositors
i per al sector empresarial
de la ciutat i del territori. 
Fira Tortosa va fer entrega
també del 27è. concurs
de novetats Expoebre
2009. L'estand de la
Universitat Rovira i Virgili
es va emportar el premi al
millor estand expositor de
la fira. Pel que fa al premi
al millor producte o servei
fou per l'empresa
Revestiments Bertomeu
pel seu sistema tèrmic en
revestiment. També va
haver-hi una menció espe-
cial per a la Casa de
l'Aigua per l'organització
de la primera trobada
d'entiats ecologistes de
les Terres de l'Ebre.

ExpoEbre’09 tanca portes

La 65a edició de la fi-
ra multisectorial Ex-
poEbre va tancar por-
tes diumenge amb un
balanç de visitants
molt semblant al de
l’edició anterior. La
crisi econòmica ha
estat la convidada
d’excepció aquest
any.

Aquesta edició, enfocada com un lloc de reflexió per al sector empresarial de la ciutat i del territori

REDACCIÓ

ExpoEbre va obrir portes al públic el passat dijous 30 d’abril
Cedida

El director general de
Pesca i Afers Marítims
del DAR, Martí Sans, s'ha
compromès a col·laborar
amb la Confraria de
Pescadors de Sant
Carles de la Ràpita per
reconduir la seva actual
situació deficitària.
Aquesta presenta pèr-
dues importants de l'ex-
plotació. En les pròximes
dues setmanes, es pre-
sentarà una proposta de
pla de finançament i un
primer pla de viabilitat,
així com es designarà
una comissió gestora.
Aquestes mesures tenen
l’objectiu de donar un
impuls a la Confraria.

Pèrdues per a
la Confraria de

la Ràpita

La direcció general de
Costes del Ministeri de
Medi Ambient, Medi Rural
i Marí continua els tre-
balls d'urgència per con-
trarestar els efectes de
l'erosió que provoca el
mar sobre els penya-se-
gats de la zona marítima
d'Alcanar. Una escullera
d'uns cent metres de llar-
gada i més de cinc
d'alçada a la base dels
penya-segats de la platja
de Sòl de Riu, és la pri-
mera actuació de mesu-
ra amb un pressupost de
500.000 euros. A més
de reforçar les estructu-
res similars ja existents.

Contrarestar
els efectes de

l’erosió

El senador republicà de
l'Entesa per Tarragona,
Pere Muñoz, portaveu del
grup en la Comissió de Fo-
ment del Senat, ha defen-
sat aquest dimecres la se-
va postura contrària a la

moció del PP; que instava
el Govern de l'Estat al des-
doblament de la N-232,
entre Vinaròs i Santander;
fet que significava que la
sortida al mar Mediterrani
de la A-68 fos per Vinaròs.
Muñoz ha defensat l'acord
de les forces polítiques ca-
talanes i els agents socio-
econòmics de que la con-

nexió sigui per la demarca-
ció de Tarragona i recorda-
va que el passat dilluns a
Gandesa es reunien totes
les cambres de comerç de
Tarragona, les forces polí-
tiques catalanes amb re-
presentació parlamentària,
70 ajuntaments i els
agents socioeconòmics
de la demarcació en de-
fensa de l'opció catalana
per a la A-68 en la seva
connexió entre Aragó i el
mar Mediterrani. D’altra
banda, el PSC de les Te-
rres de l'Ebre valorava
molt positivament el resul-

tat de la votació. El presi-
dent del PSC a l'Ebre i se-
nador de l'Entesa, Joan
Sabaté, ha assenyalat que
el vot contrari a aquestes
mocions plantejades pel
PP evidencien que en cap
cas s'ha pres cap decisió
sobre el traçat definitiu i
que, per tant, l'informe

tècnic que el ministeri de
Foment està elaborant de-
terminarà l'opció definiti-
va. Segons Sabaté, l'opció
catalana continua sent una
de les que té més força te-
nint en compte que es
tracta d'una alternativa
més econòmica, menys
agressiva medioambiental.

L’A-68 segueix sent
tema de debat

«Tots units fent força». Diferents partits polítics treballen
a una per la sortida de l’autovia per Tarragona

REDACCIÓ

Pere Muñoz rebutja en nom de l’Entesa la
moció del PP per a que l’A-68 acabi a
Vinaròs

Rebuig Unitari
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Més de 350 persones,
segons la organització,
van assistir el passat
divendres 24 d'Abril,a la
inauguració de la Galeria
Sixtina. Ho deiem en el
seu moment, un projecte
de gran embergadura i de
gran atractiu visual; la
reproducció de l'obra uni-
versal més important en la
història de l'art, la Capella
Sixtina, gairebé a tamany
real, a una de les naus
principals del Polígon
Industrial Les Tosses a
Amposta. Centenars de
curiosos i diverses perso-

nalitats polítiques no es
van voler perdre la inaugu-
ració d’aquesta «obra
d’art» i, pràcticament, pas-
sades les 20h de la tarde
l’aforament de la nau esta-
va gairebé al complet.
L’acte va començar a les
fosques, i la música i la
llum van donar pas als par-
laments de l’empresari
Joan Ripollès, encarregat
del projecte; l’alcalde
d’Amposta, Manel Ferré; i

el delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Lluís
Salvadó. Aquest últim va
el.logiar el treball excep-
cional que s’havia portat a
terme, i va avançar que la
mateixa Generalitat havia
mostrat el seu interè s per
dur a terme trobades allí.
També Ripollès va voler
donar les gràcies a l’es-
forç intens de feina, realit-
zada durant els darrers
tres anys, de totes les

parts implicades perquè
aquesta obra puguès ser
una realitat. L’acollida de
la Galeria Sixtina no ha
pugut començar amb
millor peu, han estat molts
ja els interessats en dur a
terme les seves celebra-
cions en el marc de la
Sixtina. Un banquet de
250 persones ja es va fer
aquest passat diumenge; i
altres que estan previstos
per aquest mes de maig.
Concretament, parlem d’
una Trobada d’Artistes de
l’Ebre, amb projecció de
documentals; i una altra
trobada també, en aquest
cas, dels professionals
sanitaris ebrencs. Per
tant, la Galeria arrenca
amb força i amb l’interès
de la gent per poder gau-
dir-la. I també creant esco-
la, i sent pionera en algun
tipus de celebracions. El
col.lectiu gai i lèsbic s’ha
posat en contacte amb la
direcció i ha mostrat el
seu interès per dur a

terme bodes entre perso-
nes del mateix sexe a la
Sixtina. També la nau
pretèn ser un lloc d’encon-
tre per gaudir de possi-
bles moments històrics,
per això, el pròxim dime-
cres 27 de maig, una pan-
talla gegant retransmitirà
el partit de final de
Champions entre el Barça
i el Manchester United;
amb festa incluida, evi-
dentment, si els blaugrana
consegueixen la victòria.
La Galeria Sixtina està
oberta al públic de dilluns
a divendres de 17h de la
tarde a 20h, i l’entrada és
gratuïta.

El col.lectiu gai i lèsbic ha mostrat el seu interès
per casar-se a la Galeria Sixtina d’Amposta

No ha pogut tenir
més bona acollida.
Centenars de perso-
nes assistents a la
inauguració; entitats
i associacions inte-
ressades; bodes,
banquets i comu-
nions confirmades.
Parlem de la Galeria
Sixtina ampostina.

Aquesta fou inaugurada el passat 24 d’Abril sota la mirada atenta de centenars de persones

Es pot gaudir d’aquesta «obra d’art» de dilluns a divendres, de 17h a 20h

REDACCIÓ

Un moment de la inauguració el passat divendres 24 d’abril.
ML

Els alcaldes d’Amposta,
Tortosa i l’Aldea han con-
vocat un acte institucio-
nal per al proper dilluns
18 de maig. Aquest acte
està convocat a
l’Ajuntament de l’Aldea
amb l’objectiu de recla-
mar millores urgents per
a l’estació del municipi, la
més important de les
Terres de l’Ebre i que
dóna serveis als tres
municipis. Fa unes set-
manes, l’alcalde aldeà,
Dani Andreu, demanava a
tots els agents del terri-
tori que s’impliquèssin en
aquesta causa, i fèssin
força per reclamar a
l’Estat un pla director que
millori el servei ferroviari i
les pròpies instal.lacions.
Diferents consistoris i
consells comarcals del
territori, i diversos
agents socio-econòmics
ja han mostrat el seu res-
colzament unitari.

Millores
urgents per a
l’estació de

tren de l’Aldea

Aquest diumenge 10 de
maig es celebra al muni-
cipi de l’Aldea la segona
edició de la Diada de
l’arròs, col i fesols. Més
de 150 quilos d’arròs per
poder repartir unes 1500
racions d’aquest pla típic
del Delta de l’Ebre. Tots
els que vulguen partici-
par en aquesta popular
festa, a les 11h del matí
començarà la Diada amb
la preparació del plat i a
les 12h hi ha prevista
l’actuació del grup musi-
cal conegut a les Terres
de l’Ebre, Pepet i
Marieta. Desprès de
dinar, hi haurà una altra
actuació, en aquest cas
de Joseret i la seva ron-
dalla, que estrenaran les
jotes dedicades a la
segregació del municipi.
També l’Aldea clou
aquest mateix cap de
setmana les Jornades
Gastronòmiques de
l’Arròs, on han participat
8 restaurants locals.

L’Arròs,
protagonista a

l’Aldea

En la darrera sessió plenà-
ria l'Ajuntament d'Alcanar
va aprovar la sol·licitud
d'una subvenció per a la
millora dels serveis de la
residència-centre de dia
de la localitat. El govern
municipal ha decidit aco-
llir-se a la convocatòria
d'ajuts del Fons de
Dependència de l'Estat
espanyol i que gestiona el
Departament d'Acció
social i Ciutadania. Aquest

Fons està destinat a
actuacions vinculades a
persones en situació de
dependència i a obres que
s'hagin de realitzar i aca-
bar dins d'aquest any
2009. Per poder-se acollir
a aquesta subvenció, l'em-
presa adjudicatària, ha
presentat un projecte
d'ampliació dels serveis i
d'obres de la residència-
centre de dia que consis-
teix en la millora en la qua-
litat dels següents ser-
veis: Servei gratuït del
transport adaptat, des-
comptes en els serveis
d'atenció que es presten a

la residència; menjador
social i ajudes tècniques;
inclusió de la residència-
centre de dia d'Alcanar en
el model EFQM
d'excel·lència, com a pro-
jecte pilot a Catalunya. Pel
que fa a les obres, es pro-
posa el tancament exte-
rior de la terrassa i l'ade-
quació de la paret limítrof
per fer-la més agradable
als residents. A l'hora de
ser sotmesa a la votació
del plenari aquesta sol·lici-
tud de subvenció, tots els
grups municipals hi van
votar a favor, tret del PSC
que hi va votar en contra.

La regidora de l'àrea,
Mercè Fibla, ha lamentat
el sentit del vot d'aquest
grup de l'oposició, “és
inexplicable com es vota
en contra d'aquesta sub-
venció d'un milió d'euros
que representa un valor
afegit als serveis de les
instal·lacions de la
residència-centre de dia, i

que, en definitiva, rever-
tirà en els veïns i veïnes
del municipi que en faran
ús”. El plenari també va
acordar que es constituirà
una comissió de segui-
ment per tal d'avaluar el
procés de construcció de
l'edifici, així com de les
millores dels serveis pro-
posades.

El PSC d’Alcanar vota en contra 
d’una subvenció d’1 MEUR 

Una partida pressupostària destinada a la millora dels serveis de la tercera edat del municipi

REDACCIÓ

«Vull agraïr a totes les parts implicades
l’esforç de treball intens i acurat per fer
d’aquest projecte una realitat»

Joan Ripollès, empresari

Una pantalla gegant
a la Galeria
transmetrà en
directe la final de la
Champions, el
proper 27 de maig

Força Barça!!!

«És inexplicable que es voti en contra d’una
subvenció per a la millora dels serveis 

de les instal.lacions de la residència-centre
de dia del municipi»

Mercè Fibla, regidora
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Del 14 al 30 de maig
Seu de la Delegació Territorial del Govern

a les Terres de l’Ebre
Carrer Montcada, 23. Tortosa 

14 de maig, a les 19 h: 
Inauguració oficial

i tot seguit:
Xerrada-col·loqui a càrrec de l’assessor d’heràldica

i genealogia de Catalunya, Armand de Fluvià
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Segons fonts de l’empre-
sa, Ercros no s’ha salvat
de les pèrdues econòmi-
ques i per fer front a la
caiguda de les deman-
des, es planteja fer un
nou pla d’ajustament i
acomiadar a un total de
84 treballadors.
Aquestes mesures afec-
ten a les plantes que
l’empresa té a Flix,
Tortosa i Tarragona. Flix
és el municipi que es
veuria més afectat amb
aquests acomiada-
ments, ja que el que es
planteja  és el tancament
definitiu de la planta de
clorometà, on hi treballen
51 persones; i el tanca-
ment temporal de la plan-
ta d’electròlisi, que afec-

taria a 24 trebaalladors.
Per a Ercros suposaria
una reducció de costos
d’uns 48 milions aproxi-
madament, però per  a la
gent de les Terres de
l’Ebre, i per un poble en
concret, estem parlant
de dades alarmants.
CCOO i UGT ja han mos-
trat la seva preocupació
envers al tema i s’han
posat «mans a l’obra».
Dimarts vinent tindrà lloc
una reunió entre sindicats
i empresa a Tarragona
per arribar al millor acord
favorable entre les dues
parts, per definir una pos-
tura comú i les accions a
dur a terme per mostrar
la seva oposició a l’ERO
que es presentarà en
breu. Segons els sindi-
cats, en la «mala gestió»
es troba la clau d’aquesta
situació.

80 persones més de les Terres de l’Ebre,
a un pas de quedar-se sense feina

El nou Pla d’Ajust d’Er-
cros afecta a 75 treba-
lladors de les plantes
que la companyia té a
Flix, i 5 de la de Torto-
sa. 

L’empresa Ercros pretèn fer un reajustament de plantilla per la caiguda de ventes

Està previst que es presenti un expedient de regulació en els pròxims dies

REDACCIÓ

Ercros té diverses plantes arreu del territori.
CEDIDA

L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat en sessió
plenària encarregar a
l'empresa urbanística
municipal GUMTSA l'ela-
boració del projecte i exe-
cució de l'obra de cons-
trucció d'un edifici en el
solar de l'antiga església
de Sant Antoni destinat a
convertir-se en Centre
d'Interpretació de la
Setmana Santa, espai que
permetrà conservar i

exposar els diferents pas-
sos de les confraries.i
També s'ha aprovat
sol·licitar al Departament
de Política Territorial i
Obres Públiques (PTOP)
de la Generalitat de
Catalunya prorrogar fins
al 31 de desembre de
2011 el termini per finalit-
zar les obres de rehabilita-
ció del nucli antic de la
ciutat incloses en el PIN-
CAT. Aquesta pròrroga ha
de permetre compensar
el retard inicial en la
redacció i execució de
projectes d'urbanització
de carrers i places previs-
tos en el Pla Integral del

Nucli Antic de Tortosa. En
l'apartat de Serveis, els
diferents grups han recol-
zat l'aprovació inicial del
Reglament regulador del
servei d'abastament d'ai-
gua potable i del
Reglament d'ús i gestió
de la xarxa municipal de
clavegueram. La presiden-
ta de l'Empresa Municipal
de Serveis Públics
(EMSP), Meritxell Roigé,
ha justificat aquesta inicia-
tiva pel fet que en el cas
del servei de clavegueram
no hi havia cap reglament
de funcionament malgrat
que l'Ajuntament el gestio-
na des de 2006, i en el

cas de l'aigua potable,
Roigé ha dit que s'ade-
quarà el reglament de
2004 al funcionament
actual. Els dos nous regla-
ments regulen el funciona-
ment dels dos serveis i
n'estableixen un règim
disciplinari. 
En la mateixa sessió
plenària s'han aprovat les
tarifes per als serveis
d'activitats d'estiu pres-
tats per la societat munici-
pal esportiva
Tortosasport, S.L., que
l'equip de govern ha optat
per congelar i mantenir
els preus de l'any passat.
Els diferents grups munici-
pals també han aprovat

una proposta del Consorci
de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i Montsià (CODE)
destinada a promoure un
ús sostenible dels plagui-
cides, així com sol·licitar
autorització a la
Generalitat per a la cele-
bració dels tradicionals
correbous dels Reguers.
També els pilons de la ciu-
tat han estat motiu de
debat en aquest  últim ple.
CiU i PSC van «discutir»
pel preu en que es van
comprar al seu moment i
al que s’han comprat ara.
L’alcalde Ferran Bel va fer
els oportuns aclariments
al respecte.

Pilons i pròrrogues,
protagonistes 

Diversos projectes que s’aproven a l’últim ple de Tortosa

REDACCIÓ

El curs d’introducció en
el món del lleure pretén
donar a conèixer el món
de l’educació en el lleure
a les persones que
comencen a estar-hi en
contacte, així com oferir
recursos i tècniques ele-
mentals que ajudin a
familiaritzar-se en les
principals dinàmiques
que s’utilitzen en aquest
tipus d’activitats. Va
adreçat a joves entre 15
i 18 anys, interessats en
el món del lleure, però
que no poden fer encara
el curs de monitor.
Dinàmiques de grup,
paper del monitor/a a
l’esplai, educació visual i
plàstica, descobreix-te
per descobrir, cançons,
jocs, la vida a l’esplai,
contes i expressió corpo-
ral, seran les assignatu-
res que es duran a terme
els dies 13,20 i 17 de
juny de 10h a 14h i de
16h a 20h.

Curs d’iniciació
al món del

lleure a Deltebre

La Policia Local de
Tortosa ha detingut a
A.M. de 46 anys d'e-
dat i nacionalitat
paquistanesa acusat
d'un delicte contra els
drets dels treballa-
dors. E l
detingut tenia a quatre
persones, també
paquistaneses, treba-
llant sense contracte
en dos bars de la seva
propietat. Les víctimes
estaven en situació
irregular i treballaven a
canvi de manutenció i
sota la falsa promesa
de tramitar-los el per-
mís de residència. 
Una baralla entre dos
d'aquests treballadors
ha permès a la Policia
Local descobrir la
situació i fer la deten-
ció. 
El detingut ja ha pas-
sat a disposició del
jutge de guàrdia.

Un paquistanès
«explotador»

detingut

Les mesures que proposa l’empresa Ercros
afectaria a un total de 410  treballadors en el
conjunt d’Espanya. 271 amb una extinció
definitiva i 139, suspensió temporal.

Dades Preocupants

«No ens compliquem amb debats estèrils
com el del cost dels pilons. Prioritzem el
problema de l’aparcament»

L’Alcalde parla

CCOO i UGT critiquen que el nou
expedient «trenca les normes» perquè
no es planteja negociació amb els
sindicats.

Les coses no es fan bé
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Els noms més recone-
guts de la música ebren-
ca actual actuaran, entre
el 22 de maig i el 21 de
juny, al Teatre Auditori
Felip Pedrell, en el marc
del nou Festival
Ebresons, presentat en
roda de premsa aquest
passat dimecres a
l'Ajuntament del municipi.
Organitzat per Túbal, i
amb el suport del consis-
tori tortosí, el "Festival
Ebresons, al ritme de l'ai-
gua", tal i com s'anomena
el nou certamen, presen-
ta 10 concerts d'una dot-
zena de cantautors, con-
junts, poetes, guitarris-
tes, corals i demés que
tenen com a principal
senyal d'identitat la vincu-

lació a les Terres de
l'Ebre, però que propo-
sen un ampli repertori de
gèneres, del country, al
rock, el folk o la música
tradicional del territori.
Artur Gaya, de Túbal, ha
explicat que aquest festi-
val és "una mostra de

l'esforç i creativitat que hi
ha en aquestes terres" i
que té per objectiu "sensi-
bilitzar el públic de casa
nostra davant la qualitat
dels músics de les Terres
de l'Ebre". Gaya ha afegit
que l'Ebresons està pen-
sat per tenir continuïtat

de cara als propers anys.
De la seva banda, el regi-
dor de Cultura, Joan
Caballol, ha afirmat que
aquesta nova proposta
"enriqueix la programació
cultural de Tortosa" grà-
cies a la presència de
"cantants i grups que ens

donen nom i prestigi fora
del territori".
Els artistes que participa-
ran en l'Ebresons són:
Riu en so, Albert i la
Banda dels 13, Andreu
Rifé, Pepet i Marieta,
Josep Maria Bonet,
Montse Castellà, La Soul
Machine, Quico el Célio,
el Noi i el Mut de
Ferreries, Josep Lluís
Villa, David Espinós, Cor
Flúmine, Rodamons i
Vitruvi. El preu de cada
concert és de 10 euros.
L'organització ha editat
un cd amb una mostra de
cadascun dels artistes
que regalarà a les 500
primeres persones que
adquireixin tres entrades
per a tres concerts dife-
rents. Els tickets poden
comprar-se, a partir del
dilluns vinent, al mateix
teatre i a les oficines de
Túbal. Com a recordatori,
recordeu que el primer
concert serà el proper 22
de maig a les 22 hores, a
la Sala 2 de l’auditori,
amb el grup “Riu en so” i
la ronda de concerts aca-
barà el 21 de juny a les
20 hores a la Sala 1 amb
“Rodamons+Vitrubi”.

“Ebresons, al ritme de l’aigua”, un nou
certamen musical que té intenció de quedar-se

La primavera a Torto-
sa, ens porta una nova
possiblitat lúdico-cul-
tural, ni més ni menys
que un nou festival de
música.

El festival vol sensibilitzar el públic del Territori davant de la qualitat dels músics ebrencs.

“Aquesta nova proposta enriqueix la programació cultural de Tortosa”, Caballol.

REDACCIÓ

Presentació del nou festival de música “Ebresons, al ritme de l’aigua”.
Cedida

Aquestes xerrades es
duran a terme entre el 13
de 28 de maig al municipi
i els seus pobles amb
l'objectiu d'explicar a la
ciutadania les conclu-
sions de les enquestes
sobre els usos i costums
en el consum d'aigua a
Tortosa, les ecoaudito-
ries en edificis públics i
l'estudi tècnic d'abasta-
ment d'aigua a la ciutat.

En aquestes jornades
s'explicaran els punts
forts i els punts febles de
la ciutat en temes de ges-
tió d'aigua i es donaran
consells a la ciutadania
perquè millorin en el seu
consum diari. 
A més, les xerrades servi-
ran a la vegada per
emplaçar als ciutadans a
participar en el procés
consultiu per construir
una nova cultura de l'ai-
gua a Tortosa. De fet, la
Casa de l'Aigua s'ha pro-
posat redactar un model
d'ordenança municipal

del bon ús de l'aigua a
Tortosa que hauria de
permetre que la ciutat
entrés a formar part del
llistat de ciutats estalvia-
dores de Catalunya i
esdevenir un referent en
l'estalvi d'aigua. Per fer
aquesta proposta d'orde-
nança municipal, la Casa
de l'Aigua constituirà cinc
grups de treball: un de
polític on es convidarà a
tots els grups polítics
amb representació a
l'Ajuntament de Tortosa,
un de tècnic on participa-
ran els representants de
les Administracions vincu-
lats en els processos de
gestió de l'aigua, un altre
grup de professionals for-
mat per promotors, cons-
tructors, fontaners, etc…
un quart grup on es con-
vidarà al teixit social de la
ciutat i finalment un cin-
què grup obert a tota la
ciutadania. 

“Al maig informa’t...
i al juny proposa!”
Aquestes dues frases encapçalen els dos
blocs de les xerrades informatives.

REDACCIÓ

El joc del Barça fa oblidar la crisi!

Moltes persones estan agraïnt que
en en els temps que corren, el Barça
els estigui donant satisfaccions, com

l’empat amb el Chelsea a Stamford Bridge, el dimecres o la gran
golejada anterior al Santiago Bernabeu, ja que no deixa de ser
una forma de desconnectar de la crisi.

Cedida

L'IES Joaquim Bau dins del
marc de Xerrades de
l'Ampa organitza per al
proper 15 de maig una
xerrada a càrrec de Carles
Capdevila filòsof i periodis-
ta, que du per nom “
Educar de bon humor”. A
partir de l'experiència prò-
pia en l'educació dels seus
fills, Capdevila, analitza en
clau irònica les obsessions
dels pares en el procés
educador, la relació pares-
mestres. Fent una crida a
la necessitat de posar-hi
els cinc sentits quan es
tracta d'educar: sentit
comú, sentit moral, sentit
de la responsabilitat i sen-
tit del ridícul. 

Educar no és cosa
de riure, però s’ha
de fer amb humor!

L'IES  de l'Ebre i l'empre-
sa Visualweb Studio SL
organitzen la primera edi-
ció de l'Ebre Sud LAN /
EbreSud LAN Party, amb
la col·laboració de l'àrea
de Noves Tecnologies de
l'Ajuntament de Tortosa.
L'objectiu principal d'a-
questa activitat, que
tindrà lloc els propers 15
i 16 de maig i s'ubicarà al
gimnàs del mateix institut
d'educació secundària,
és facilitar la interacció
entre les persones a tra-
vés de la xarxa i oferir la
oportunitat de poder
conèixer el món de les
tecnologies digitals.

Primera edició
de L’Ebre Sud

LAN/Party

La Policia Local de Torto-
sa ha detingut aquesta
setmana a 7 persones
acusades d’un presump-
te delicte contra la pro-
pietat intelectual. El
agents decomissat mñes
de 1600 DVD i CD il·le-
gals amb un preu al mer-
cat negre superior als
25000 euros. L’operació
es va realitzar al mercat
setmanal de Ferreries i
els detingts van passar a
disposició judicial.
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MÉS EBRE va informar la set-
mana passada de les inten-
cions de José Luis Tarrazona
de deixar la presidència si no
disposava d’unes garanties
de tenir més suport per la
temporada vinent. Tarrazona
es va fixar com a termini el
dia 6 de maig.  Van ser decla-

racions que havia efectuat al
programa MÉS ESPORT, a CA-
NAL TE. Va ser una primícia in-
formativa que, posterior-
ment, ha aparegut en la
majoria de mitjans de comu-
nicació i de la que també n’-
han parlat els aficionats. Les
opinions, durant aquests
dies, han estat de tot tipus.

Però, finalment, la incògnita
s’ha desvetllat i el president
continuarà: «he vist bona pre-
disposició per part de l’Ajun-
tament per poder rebre més
suport. M’han dit que ajuda-
ran a trobar un patrocinador i
la veritat és que  hi ha com-
promís per intentar-ho i po-
der aconseguir-lo. D’aquesta
forma i, dins de la reducció
de pressupost que ja teníem
establerta, podrem ser com-
petitius un any més a la Ter-
cera divisió». La junta també
continuarà al costat del presi-
dent.

Una de les primeres ges-
tions que s’hauran d’establir
és la contractació d’un nou
entrenador. Nacho Pérez,
per qüestions personals i pel
fet de que no té el carnet, no
seguirà com a primer entre-
nador. Les gestions ja s’ha
iniciat i Més Ebre ja pot

avançar que han estat amb
un jove entrenador tarragoní
que ja va estar al club fa
unes temporades. 

D’altra banda, l’Amposta,
que és desè i que porta tres
derrotes seguides -en la jor-
nada passada va perdre a
Balaguer (3-0)-, jugarà diu-
menge el darrer partit a ca-
sa, contra el Prat (17 h). 

La temporada ha estat bri-
llant, tot i el seu darrer tram.

Aviat serà hora de fer ba-
lanç i aclarir com quedarà la
situació per afrontar la prope-
ra. 

Continua
Tarrazona seguirà presidint de l’ Amposta

MV

La Rapitenca va perdre diu-
menge davant de la Pobla
de Mafumet (3-5). De res va
servir avançar-se en el mar-
cador amb el 2-0, amb els
gols de Raül i de Pibe. El fi-
lial del Nàstic va remuntar a

la represa amb el 2-4 i, tot i
la incertesa del tercer gol lo-
cal (obra de Raül), va sen-
tenciar amb el 3-5 final.

L’equip del Montsià no-
més ha sumat un punt dels
darrers quinze. Per això no
ha pogut confirmar la per-

manència. Actualment, està
a un punt per assegurar-la
matemàticament. Però cal
estar a expenses de la situa-
ció del Terrassa a la Segona
B. A hores d’ara, ocupa
plaça de promoció de des-
cens. En el cas hipotètic

que es confirmi que la dispu-
ta i que acabés baixant (se-
ria el pitjor dels casos) cal
comptar-hi amb un descens
més. Tot això, en el cas de
que es produeixi, s’equilibra-
ria amb un ascens català
posterior de Tercera a Sego-

na B. 
Sigui com vulgui, cal estar

alerta en els dos partits que
manquen. El proper serà al
camp del Cassà, filial del Gi-
rona, equip que és dotzè
amb 45 punts. Demà (19 h).
El problema tornen a ser les
baixes, un autèntic malson
en aquesta lliga. Així va ser-
ho al principi i així ho és al fi-
nal. Gilabert, Borja i Sergi
Grau ho seran per sanció
mentre que Siria, Parra, Víc-
tor, Sergi José i Pibe ho se-
ran per lesió. 

Malgrat això, el tècnic An-

toni Teixidó deia que «anem
a intentar guanyar a Cassà i,
si no, com a mínim a traure
un punt». Però, a més, tam-
bé afegia que «en els 38
anys que porto com a pro-
fessional, mai havia viscut
una temporada com aques-
ta. Es increïble».

«En 38 anys com a professional, mai havia
viscut una temporada com aquesta: és increïble»
La Rapitenca visita demà dissabte (19 h) el Cassà amb vuit baixes 

REDACCIÓN

«L’Ajuntament ajudarà a
trobar un patrocinador i,
en general, he vist bona
predisposició per tenir
més suport»

Més ajudes

Manca un punt per
assegurar la categoria de
forma matemàtica. Però
cal mirar de reüll la
situació del Terrassa.

Un punt

José Luis Tarrazona.
ME
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100 anys és un motiu de
gran celebració. I així és. El
CD Tortosa, a través de la
junta organitzadora dels ac-
tes commemoratius, va ini-
ciar ahir el trajecte per cele-
brar una fita que ha de
servir per recordar la histò-
ria d’una entitat emblemàti-
ca dins del futbol català. Ai-
xí mateix, tal com es va
comentar, ha de ser el tram-
polí per impulsar-la en el fu-
tur. Anna Pruna, Secretaria
General de l’Esport va presi-
dir un acte en el que van as-
sistir protagonistes d’aques-
ta història i que va comptar
amb presència de represen-
tants de clubs de la comar-

ca. Es va presentar la cami-
seta oficial del centenari,
que lluiran tots els equips, i
l’himne que ha composat
Rossend Aymí i que ha estat
versionat pels quicos. Es va
anticipar el programa d’ac-
tes que hi ha previst, amb
activitats socials i esporti-
ves que han de fer que l’any
sigui especial per al club i

per a la ciutat. El treball de
la junta organitzadora i l’a-
collida d’ahir fan preveure
que així serà. 

D’altra banda, aquesta si-
tuació coincideix amb un
bon moment esportiu del
primer equip. Amb les dues
victòries seguides, el Torto-
sa, que diumenge va véncer
l’Igualada (3-1), apuntala la

permanència. Està a deu
punts de la zona de des-
cens (amb el golaverage a
favor) quan en resten dotze
en joc. Isma Rojas, inspirat i
emocionat (va dedicar els
gols a la seua àvia que ens
va deixar dies enrera) va fer
un hat-trick. El Tortosa va
tornar a guanyar a casa
després de dues jornades
sense fer-ho. El futbol base
també viu un gran moment
amb el juvenil de Preferent
líder (empatat a punts) a
manca de dues jornades. 

La renovació del tècnic
Ramon Coch encara no
està clara. Directiva i el pro-
pi tècnic han de tenir una
trobada en els propers dies
per poder parlar-ne. 

Nit centenària

El Teatre-Auditori Fe-
lip Pedrell va ser l’es-
cenari ahir la nit en el
que es va viure l’acte
inaugural del cente-
nari del CD Tortosa. 

PRIMERA CATALANA

Tret de sortida als actes commemoratius del centenari del CD Tortosa

M.V.

El logo del centenari del CD Tortosa.
ME

El Roquetenc rebrà demà
dissabte (16.30 h) el Sants,
un dels clubs històrics del fut-
bol català. Un equip que és
segon i que lluita, a manca de
quatre jornades, per poder
mantenir aquesta posició i,
fins i tot, per agafar el líder
Iberiana, del que el separen
tres punts. El Roquetenc, per
la seua part, treballarà per
conservar la cinquena plaça i
buscarà aconseguir una de
les seues fites: superar els
52 punts de la campanya
passada. Ara en té 47. El par-
tit serà força interessant.

El problema per als de Ro-
quetes, en les darreres jorna-
des, segueixen sent les bai-
xes. Divendres passat, a
Cambrils, van ser-ho Crespo,
David Garcia, Borrull, De la
Torre i Otero. Manel i David
van jugar amb molesties.
Caldrà veure com estaran
per demà. Adell i Alex seran
baixa per sanció. Del partit
de Cambrils, el tècnic Javi

Cid, deia que «l’arbitre ens va
desquiciar als dos equips i va
trencar-lo amb dues expul-
sions per cada costat. El pri-
mer temps va ser nostre,
amb opcions per ampliar el
marcador. Però a la represa,
es va trencar i el Cambrils
també va disposar de les
seues oportunitats. El resul-
tat fou just». El de demà serà
el penúltim partit a casa. El
següent serà amb la Iberiana. 

Sants, un històric
El Roquetenc el rebrà demà (16.30 hores)

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

Julio, jugador del Roquetenc
ME

El Tortosa, amb la
permanència gairebé
garantida, visitarà el
Tàrrega (17 h)

Diumenge 17 h

El Catalònia va perdre diu-
menge a la Canonja (1-0). Un
partit en el que va perdonar
al primer temps i en el que
en el segon va perdre força.
La Canonja, crescut, va im-
posar-se al centre del camp
i va acabar guanyant amb un
gol afortunat a la sortida
d’un córner.  Els jesusencs
no van reaccionar i la Canon-
ja va gaudir d’altres opcions

com un penal que va aturar
Marc.

Ara toca refer-se. Els de
Camarero, amb la baixa de
Calafat per motius perso-
nals, rebran diumenge (16 h)
a l’Ametlla, equip que es tro-
ba en zona de descens. Sa-
bran els resultats de Camp
Clar i de Gandesa. 

Falten quatre finals. Per te-
nir opcions en la següent,
s’ha de guanyar la primera.

A recuperar-se
El Catalònia diumenge rebrà l’Ametlla

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona ha guanyat els
darrers quatre partits. I, a
més, de forma contundent
com va ser el cas de diumen-
ge contra el Deltebre (4-0).
Ha trobat el seu millor mo-
ment en la recta final de la
competició i està jugant a l’al-
tura que d’ell es pot esperar i
sense la irregularetat de la
primera volta. Es setè. Tot i
les dificultats, com tenen la

majoria de clubs, tira enda-
vant i demostra sentiment i
professionalitat.

El Deltebre, per la seua
part, en zona de descens, es
juga moltes de les seues op-
cions demà contra la Sénia.
Es un partit amb doble valor
de punts i és que els se-
niencs estan a set. Es vital
pels dos que, a més, espera-
ran ajuda de l’Ulldecona, que
visita l’Oleàstrum.

L’Ulldecona, en ratxa
El Deltebre s’ho juga tot contra la Sénia

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Jota (2) i Talarn van marcar
els gols del Remolins-Bítem
al camp del Vila-seca on els
de Camarero van fer un
punt i seguit en la línia as-
cendent de les darreres jor-
nades (1-3). En la recta final
de la competició, l’equip de
Bítem  ha recuperat la seua
identitat i viu un gran mo-
ment (10 punts dels da-

rrers 12). El problema és
que la temporada ja s’aca-
ba. Els de Camarero són
novens. Diumenge rebran
la Canonja (17 hores), un
equip que està entrenat per
un vell conegut del club,
Jordi Rojas.

El jove tècnic del club de
Bítem té previst fer rota-
cions i donar minuts a tots
els jugadors en les quatre
jornades que manquen. 

Ara sí
El Remolins-Bítem no s’atura

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL
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QUÈ ÉS?
La televisió digital terrestre (TDT) és la tecnologia que substitueix
la televisió analògica a tot Europa. A Catalunya, aquest procés
s’haurà completat a final de 2009. El govern de l’Estat ha previst
l’apagada de les emissions analògiques a les comarques de la
Garrotxa i el Ripollès el 30 de juny de 2009.

QUÈ HI GUANYO?
La TDT proporciona més qualitat d’imatge i so, més canals, una
oferta més gran de televisió en català i permet gaudir dels serveis
interactius. I tot això t’arriba per l’antena de sempre.

QUAN LA VEURÉ?
Les emissions de la TDT ja s’han posat en marxa al Baix Ebre.
Per saber si el senyal digital ja arriba a casa teva, pots consultar-ho
a la web www.tdt.cat o trucant a qualsevol Agent TDT.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT?
La TDT no és solament una millora sinó una substitució tecnològica
igual que va passar amb l’euro, que va rellevar la pesseta en poc
temps. Per això és necessari que adaptis la instal·lació
de la teva antena, sobretot si és col·lectiva, i que el teu televisor
disposi de descodificador.

QUI EM POT REVISAR LA
INSTAL·LACIÓ DE L’ANTENA?
Dins el conjunt d’empreses homologades, les que s’identifiquen
amb el distintiu Agent TDT t’ofereixen la garantia d’una informació
i d’un assessorament tècnic acurats. Pots consultar quin Agent
TDT hi ha prop teu a la web www.tdt.cat o bé trucant al 012.

LA TDT HA ARRIBAT
AL BAIX EBRE.
LA TDT ARRIBA A CASA TEVA.
CONNECTA’T A LA TDT!
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A QUI MÉS PUC CONSULTAR?
En el cas de les comunitats de veïns, podeu demanar tota la
informació al vostre administrador de finques que, juntament
amb els seus col·legis professionals, col·labora en aquest procés
de connexió a la TDT.

QUIN APARELL
HAIG DE COMPRAR?
Si adquireixes un aparell de televisió nou, és important
que comprovis que té integrat el descodificador de TDT.
Si no, hauràs de comprar a part un descodificador extern, que
també serveix per continuar utilitzant el televisor que tens a casa
per veure la TDT.
A més, si vols gaudir de l’oferta de serveis interactius que
ofereixen els canals de TDT, cal que el descodificador disposi
de la tecnologia MHP.

I SI NO VEIG BÉ LA TELE?
Si no pots veure alguns dels canals previstos a la teva
comarca, pot ser que les emissions no estiguin encara en
funcionament o bé que la cobertura del servei en el teu
nucli de població no sigui encara completa. La cobertura
i les previsions de desplegament per municipi es poden consultar
a la web www.tdt.cat.
En el cas d’una deficiència en la instal·lació o bé d’un mal
funcionament de l’aparell de televisió o del descodificador, cal
dirigir-se a qui ha fet la instal·lació o bé a qui us ha venut l’aparell.
Si vols formalitzar una queixa en aquests casos, et pots adreçar
a l’Agència Catalana de Consum.

I QUÈ ESTÀ FENT EL GOVERN?
Els Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació,
i el de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya estan fent arribar la TDT a totes les comarques del
país. Gràcies a una inversió de prop
de 30 milions d’euros en centres emissors i repetidors, es garantirà
una cobertura per a tots els canals digitals que superarà la
de la televisió analògica actual. Avui, a la teva comarca, aquest
pla ja és una realitat.

Amb la televisió analògica, cada freqüència de la UHF equivalia
a un únic canal televisiu. Ara, amb la TDT, una freqüència porta
associats quatre canals de televisió, com s’indica aquí dalt. A
més, disposaràs d’una oferta complementària de canals de ràdio
que s’emeten per FM.

SI HAS D’INSTAL·LAR
LA TDT A CASA TEVA,
ARA ÉS EL MOMENT.

CONNECTA’T A LA TDT!

Amb la TDT l’oferta de canals de televisió gratuïts
augmenta considerablement. Tant locals, com nacionals
i estatals. Al Baix Ebre podràs veure tots aquests:

MÉS CANALS, MÉS
OFERTA EN CATALÀ,
I MÉS QUALITAT
D’IMATGE.

per la
televisió
digital

Canal Oferta TV

51

59

64

66

67

68

69

Disponible per
a nous canals
de TVC

62
Disponible per
a nous canals
de TVC

34
Disponible
per a canal
local públic
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Però va tornar a pesar-li la
responsabilitat jugant a ca-
sa. L’equip de Morales, tot i
tenir la primera ocasió cla-
ra, no va trobar-se comode i
a mesura que passaven els
minuts no va poder imposar-
se davant l’Aldeana, un
equip que amb molta serie-
tat defensiva i amb efectivi-
tat en les primeres arriba-
des, va encarrilar la
confrontació a la primera
meitat. Sergio, arran del
llançament d’una falta, i Al-
bacar, que va culminar de
forma excepcional una juga-
da ben elaborada, van esta-
blir el 0-2 a la primera mei-
tat. A la represa, els aldeans
van seguir molt ben posats,
conscients de que la victò-
ria els assegurava la per-
manència. I, amb més es-
pais, van fer mal al

contraatac. La Cava va po-
sar-hi voluntat, però els
seus intents van ser més
amb el cor que amb el cap.
Va estar bloquejat. No va
poder entrar en el partit i
l’Aldeana, ja en els darrers
minuts, va sentenciar amb
el 0-3, gol de Sergio.
La Cava torna a fallar: «no
vam jugar bé i l’Aldeana es
va imposar. Cadascú va vo-
ler fer la guerra pel seu
compte. I així no podem fun-

cionar perquè el secret de
la Cava és que és un equip»,
deia el tècnic Morales. La
Cava, com en els darrers
partits a casa, va estar molt
espès, sense idees. Malgrat
això, continua a la pomada,
a quatre punts del líder i a
dos del segon. Durant la
setmana, fins al moment del
nostre tancament, no ha ha-
gut novetat i tot continua
igual, sense cap canvi, tot i
la derrota. El vestidor ha vis-

cut dues setmanes un xic
inestables amb propostes
de canvis. Però ara només
pensa en el proper partit
per a poder mantenir op-
cions. Serà diumenge (17 h)
a Alcanar.  Un derbi compli-
cat en el que la Cava s’ho ju-
ga tot. No guanyar, segons
els altres resultats, el podria
deixar amb poques possibili-
tats.

L’Aldeana, per la seua
part, s’allibera. Després d’u-
nes campanyes de pati-
ment, en aquesta ja té la sal-
vació. A més, a la Cava, va
fer molt bona imatge, recu-
perant la seua identitat,
amb casta, motivació i qua-
litat. El tècnic Anton Flores,
de la renovació, deia que
«vaig quedar amb la junta
que en parlariem una vega-
da estéssim salvats. A partir
d’ara ja podem fer-ho».

El CD la Cava no pot 
accedir al segon lloc

El CD la Cava, conei-
xedor de la derrota
del Catalònia a la Ca-
nonja (1-0), tenia op-
cions diumenge de pu-
jar al segon lloc.

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana va certificar la permanència a manca de quatre jornades (0-3)

REDACCIÓ

L’Aldeana va imposar-se en el derbi, al camp del CD la Cava.
ME

El Gandesa es va refer de la
derrota contra el CD la Cava
amb una victòria a Torredem-
barra (2-3). L’equip de la Te-
rra Alta afrontava un partit a
cara o creu. Després de tres
jornades sense guanyar (1
punt de nou) no es podia per-
metre una altra ensopegada.
I menys davant d’un rival di-
recte. El partit era amb doble
valor. Segons José Lorenzo
Diego, president del Gande-
sa, «així com la Cava i l’Alca-
nar, a casa, ens van guanyar
bé, en aquesta ocasió, a To-
rredembarra, he de dir que el
resultat fou enganyós. Merei-
xiem guanyar amb més clare-
dat pel joc i les ocasions, i no
haver de patir fins el temps
afegit». Va ser llavors quan
Mohedano va establir el 2-3.
18 gols porta el davanter de
Flix, que feia sis jornades que
no marcava. La victòria i les
derrotes de la Cava i el Ca-
talònia han tornat a situar el
Gandesa a la segona plaça,
amb autodependència a man-
ca de quatre jornades. L’afi-
ció està al costat del seu
equip i en els darrers partits
a Gandesa ha acudit al camp
amb pancartes: «se sent,
sent, el Gandesa a Prefe-
rent». I també, «no cal patir
pels autocars», en referència
als desplaçaments de la cate-

goria superior. José Lorenzo
Diego deia que «en cap mo-
ment podem traure pit i pen-
sar en res perquè la lluita
està complicada i queda molt
per fer. Però és cert que l’afi-
ció està abocada. I, amb hu-
militat, si puguéssim aconse-
guir-ho, no renunciariem a
poder pujar». El jugador de la
Rapitenca, German, que viu a
Gandesa, podria ser un dels
objectius per incorporar-lo en
el futur.

Després de dues derrotes
seguides a casa, els gande-
sans no poden fallar demà
dissabte davant el Vila-seca.

«Se sent, se sent,
el Gandesa a Preferent»

L’afició, il.lusionada amb l’equip
REDACCIÓ
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J.L. Diego, president del Gandesa.
ME

«L’afició està il.lusionada,
però encara no podem
pensar en res. Queda molt
i serà molt complicat».

Segona plaça

Ramon Barbosa, tècnic
del Camarles, manifestava
que «per motivació i ganes,
el Jesús i Maria va merèixer
guanyar. Nosaltres no vam
estar a l’altura, sobre tot al
primer temps. No obstant, el
resultat fou inflat. I, sense
que serveixi de justificació,
van haver decisions compli-
cades de l’àrbitre. Amb el 2-
1, quan nosaltres més vida
podíem tenir, ens va anular
un gol  legal. Acte seguit va
venir el 3-1. Així mateix, va
haver-hi un penal a cada
àrea que no fou xiulat». Da-
vid Torres, tècnic de la UE
Jesús i Maria, deia que «en
la línia dels partits de casa,

vam jugar ben posats i vam
crear opcions, amb un penal
clar no xiulat. També he de
dir que a ells l’àrbitre els va
anular un gol legal. Penso
que vam merèixer la victò-
ria». Tots dos equips tenen
54 punts. Estan a cinc del
segon. L’empresa és compli-
cada però resten quatre jor-
nades. La propera serà clau.
Pot clarificar coses o deixar-
ho tot més obert. D’altra
banda, divendres passat es
va fer la inauguració de la
gespa artificial de l’Aube.
Després del protocol, van ju-
gar l’Amposta i la Cava (1-0);
el Jesús i Maria i l’Amposta
(0-5). I el Jesús i Maria con-
tra la Cava (1-0). 

A l’expectativa
Jesús i Maria i Camarles tenen 54 punts

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL. UE JESUS I MARIA

El CD la Cava, que és
quart a quatre punts del
líder i que no presenta
cap novetat, visita
diumenge l’Alcanar.

A Alcanar

Un gol del pichichi Jordi Bar-
galló, a l’inici de la segona
meitat, va valdre una victòria
molt valuosa per a l’Ampolla
que pot mantenir el liderat
quan manca una jornada
menys pel final. 

Chimo Paredes, tècnic de
l’Ampolla, manifestava que
«tot i que per moments psar
l’anisetat que comporta la
responsabilitat de la situació,
i més jugant a casa, cal dir
que va ser un partit que vam
tenir controlat i en el que
vam gaudir d’opcions per ha-
ver-lo encarrilat i no haver de

patir en els darrers minuts
per la incertesa del marca-
dor».  L’Ampolla va fer un al-
tre pas endavant. Important
perquè les dues victòries se-
guides li donens molta credi-
bilitat un altra cop, després
de la derrota amb el Camar-
les. El proper partit serà una
prova de foc pel líder, al
camp d’un rival directe: el fi-
lial de l’Amposta, equip que
és tercer a cinc punts. Els de
Tibi van guanyar diumenge a
Flix (1-3), amb gols de C. Ga-
llardo i de Borrell. El duel co-
mençarà a les 20 hores, un

El líder l’Ampolla fa
un altre pas endavant

SEGONA REGIONAL

Va véncer el Perelló i manté els dos punts
horari inhabitual, després del
primer equip ampostí. Se-
gons fonts del filial de l’Am-
posta, «nosaltres vam dema-
nar jugar el dissabte, per no
haver de fer-ho a les vuit de
la tarde que és l’hora que el
camp està lliure en diumen-
ge. Però l’Ampolla ens va dir
que no li venia bé canviar-
ho». Segons fonts del club
ampollero, «tenim jugadors
que estudien fora o que, pel
altres motius, només poden
entrenar el divendres. Jugant
el dissabte no podrien entre-
nar en tota la setmana. I per
això vam comunicar que no

ens venia bé jugar el dissab-
te».

El CE Ascó, per la seua
part, és l’amenaça directa
del líder. Diumenge va gole-
jar el Vilalba (6-1). Avançada
la represa va sentenciar el
partit. Gilabert (2), Miró (2) i
Edu (2) van fer els gols.

Es segon, a dos punts del
líder. En la jornada vinent,
tampoc ho tindrà fàcil. Visita
l’Olímpic en el derbi riberenc.
Els morencs necessiten els
punts per allunyar-se d’a-
questa zona incomoda de la
taula que actualment ocupen
i que pot ser-ho per les pos-
sibles compensacions amb
descensos ebrencs de la Pri-
mera regional. 

Per tant, els dos primers
classificats afronten una jor-
nada clau que pot marcar el
futur. 

La resta de rivals directes
hi estaran pendents. 

El líder té una prova
complicada al camp d’un
rival directe: l’Amposta
B. Segons els locals,
l’Ampolla no li ha anat bé
canviar el partit

Diumenge (20 h)
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Jornada
Inscripció gratuïta
Reserves dinar
telèfon 977 51 05 46 (IDECE)

Amb el suport de:

Organitza:

Ajuntament
de la Sénia

P R O G R A M A
10.30h Inauguració 

Genoveva Margalef, directora de l’IDECE
Víctor Pla, alcalde de La Sénia
Néstor Solé, vicepresident segon de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Tortosa

11.00h Coffee break

11.30h Taula rodona 
Xavier Pont, responsable Iniciatives Econòmiques, Departament d’Economia 
i Finances de la Generalitat de Catalunya
Diego Guri, director d’Internacionalització de l’Agència ACC1Ó
Xavier Cañadó, director provincial Grupo Banco Santander
Juan José Royo, president del Col·lectiu d’Empresaris del Moble de la Sénia 
(CEMS)

Modera: Sr. Josep F. Monclús, cap Serveis Territorials Departament 
d’Innovació, Universitat i Empresa a les Terres de l’Ebre de 
la Generalitat de Catalunya.

13.00h Clausura
Jordi Carbonell, subdirector general de Política Industrial. Departament 
d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya

Presenta: Josep Solé, vicepresident primer de l'IDECE

14.00h Dinar
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Sant Jaume-Benifallet (16 h)
S. Bàrbara-J. i Maria (17.30 h)

Diumenge
Pinell-Reguers (17.30 h)

JE Ascó-Flix (17 h)
Amposta-Ampolla (20 h)
Perelló-Horta (17.30 h)

Camarles-Rapitenca (17 h)
Olímpic-CE Ascó (17.30 h)
Vilalba-Masdenverge (17 h)

RESULTATS
30 jornada Segona regional

Ampolla-Perelló 1-0

CE Ascó-Vilalba 6-1

Benifallet-JE Ascó 0-2

Flix-Amposta 1-3

Horta-Santa Bàrbara 2-1

Jesús i Maria-Camarles 4-1

Masdenverge-Pinell 4-4

Rapitenca-Olímpic 2-1

Reguers-Sant Jaume 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ampolla 30 52 26 61

2. CE Ascó Escola 30 75 35 59

3. Amposta 30 62 32 56

4. JE Ascó 30 62 41 56

5. El Pinell 30 66 47 55

6. Jesús i Maria 30 71 42 54

7. Camarles 30 59 44 54

8. Horta 30 54 36 51

9. Perelló 30 55 47 41

10. Rapitenca 30 52 54 40

11. Vilalba 30 33 50 34

12. Olímpic M. 30 45 53 33

13. Masdenverge 30 50 77 33

14. Benifallet 30 45 65 31

15. Reguers 30 39 59 29

16. S. Bàrbara 30 35 55 29

17. Flix 30 40 64 28

18. Sant Jaume 30 26 84 8

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Batea-Rem. Bítem (18 h)
Dissabte (16-5)

Batea-Roquetenc (17 h)
Remolins Bítem-Ginestar (18 h)

Diumenge (17-5)
Aldeana-Corbera (17.45 h)

RESULTATS 7a jornada. 

Play-off d’ascens 

Ginestar-Batea 0-1

Corbera-Roquetenc 8-4

Aldeana-Rem. Bítem 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Corbera 7 19 9 15

2. Batea 6 12 5 12

3. Rem. Bítem 6 14 10 10

4. Aldeana 7 11 18 10

5. Roquetenc 7 10 21 6

6. Ginestar 7 7 13 6

RESULTATS 8a jornada. 
Copa Delegació TE. Grup 3

Campredó-Tivissa           2-1 (sus)

Benissanet i Venus, descansaven

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Tivissa 5 15 7 13

2. Campredó 6 11 6 11

3. Venus 6 13 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

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 
Diumenge

Benissanet-Venus (16 h)

Campredó i Tivissa, descansaran

RESULTATS 5a jornada. 

Copa Delegació TE. Grup 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

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Deltebre-la Sénia (17.30 h)
Gandesa-Vilaseca (17.30 h)

Camp Clar-Reddis (17 h)
Diumenge

Alcanar-la Cava (16.30 h)
Aldeana-Torredemb. (18 h)
Rem. Bítem-Canonja (17 h)
Catalònia-Ametlla (16 h)

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

RESULTATS

30 jornada, Primera regional

la Sénia-Alcanar 1-1

la Cava-Aldeana 0-3

Torredembarra-Gandesa     2-3

Vilaseca-Rem. Bítem 1-1

Canonja-Catalònia 1-0

Ametlla-Camp Clar 0-3

Reddis-Hospitalet 1-0

Montblanc-Oleàstrum 0-2

Ulldecona-Deltebre 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 30 60 36 57

2. Gandesa 30 54 32 55

3. Catalònia 30 65 36 54

4. la Cava 30 52 43 53

5. Reddis 30 49 38 51

6. Torredembarra 30 45 44 51

7. Ulldecona 30 52 44 49

8. Alcanar 30 39 31 45

9. Rem. Bítem 30 53 38 43

10. Canonja 30 39 39 40

11. Aldeana 30 40 43 40

12. Vilaseca 30 40 40 37

13. Hospitalet 30 46 47 36

14. la Sénia 30 37 42 34

15. Oleàstrum 30 33 50 28

16. Deltebre 30 38 62 27

17. Ametlla 30 25 73 23

18. Montblanc 30 21 54 18

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Viladecans-Cambrils

Roquetenc-Sants (dis. 16.30 h)

Alcarràs-Horta

Almacelles-Iberiana

Torreforta-Canyelles

Vista Alegre-Guissona

SJ Despí-Santfeliuenc

Sitges-St. Ildefons

Catllar-Barceloneta

RESULTATS

30 jornada, Regional preferent

Cambrils-Roquetenc 1-1

Sants-Alcarràs 2-2

Horta-Almacelles 2-2

Iberiana-Torreforta             2-1

Canyelles-Vista Alegre        0-3

Guissona-S. J. Despí 1-0

Santfeliuenc-Sitges 2-1

Sant Ildefons-Catllar 2-1

Barceloneta-Viladecans 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 30 75 39 65

2. Sants 30 55 33 62

3. Santfeliuenc 30 54 31 55

4. Torreforta 30 59 35 54

5. Roquetenc 30 41 25 47

6. Vista Alegre 30 32 26 44

7. Viladecans 30 43 39 44

8. Cambrils 30 40 34 43

9. Catllar 30 37 45 42

10. Alcarràs 30 42 34 42

11. Canyelles 30 49 53 39

12. Horta 30 45 44 37

13. St. Ildefons 30 37 50 35

14. Sitges 30 41 47 33

15. Guissona 30 28 44 29

16. St. Joan Despí 30 28 65 26

17. Barceloneta 30 29 53 25

18. Almacelles 30 39 77 19

Regional preferent

Una acció del derbi entre la Cava i l’Aldeana, de diumenge.
ME

Els
resultats

de la
jornada

L’Aldeana, amb la victòria
a la Cava (0-3) i a manca
de quatre jornades, ja
assegura matemàticament
la permanència.

Permanència 
PRÒXIMA JORNADA
Vilanova-Santboià

Miapuesta-Banyoles
L’Hospitalet-Europa
Palamòs-Balaguer

Amposta-Prat
Blanes-Cornellà

Cassà-Rapitenca
Poble Mafumet-Manlleu

Premià-Reus
Mataró-Espanyol B

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 36 23 10 3 80 25 79
2. Reus 36 21 10 5 72 35 73
3. Hospitalet 36 19 13 4 58 27 70
4. Premià 36 18 9 9 68 50 63
5. Manlleu 36 18 7 11 59 39 61
6. Santboià 36 16 12 8 53 36 60
7. Prat 36 15 8 13 44 43 53
8. Vilanova 36 13 13 10 58 45 52
9. Pobla Mafumet 36 13 10 13 52 59 49
10. Amposta 36 13 9 14 59 63 48
11. Europa 36 12 9 15 49 51 45
12. Cassà 36 10 15 11 47 51 45
13. Cornellà 36 11 11 14 44 57 44
14. Blanes 36 10 11 15 56 69 41
15.  Balaguer 36 10 9 17 48 54 39
16. Rapitenca 36 10 9 17 42 54 39
17. Mataró 36 8 12 16 42 62 36
18. Palamòs 36 8 10 18 42 67 34
19. Miapuesta 36 6 10 20 40 78 28
20. Banyoles 36 3 9 24 27 75 18

Tercera divisió RESULTATS
36a jornada, Tercera divisió
Vilanova-Miapuesta 6-0
Banyoles-Hospitalet 2-3
Europa-Palamòs 2-3
Balaguer-Amposta 3-0
Prat-Blanes 0-0
Cornellà-Cassà 3-1
Rapitenca-Pobla Mafumet           3-5
Manlleu-Premià 3-1
Reus-Mataró 4-2
Espanyol B-Santboià 0-0

PRÒXIMA JORNADA
Muntanyesa-Castelldefels

Masnou-Martorell
Vilassar-Poble Sec

Peralada-San Cristobal
Tàrrega-Tortosa
Igualada-Morell

Manresa-Marianao
Olesa-Montcada

Vilafranca-Llagostera
Benavent-Guíxols

RESULTATS
34 jornada, Primera catalana

Castelldefels-Masnou 1-4

Martorell-Vilassar 1-2

Poble Sec-Peralada 1-0

San Cristobal-Tàrrega 2-2

Tortosa-Igualada 3-1

Morell-Manresa 1-3

Marianao-Olesa 2-3

Montcada-Vilafranca 1-0

Llagostera-Benavent 2-2

Guíxols-Muntanyesa 2-4

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 34 63 31 65

2. Castelldefels 34 49 35 61

3. Llagostera 34 56 37 60

4. Olesa 34 53 40 59

5. Marianao 34 53 34 59

6. Masnou 34 57 42 59

7. Tàrrega 34 52 44 51

8. Montcada 34 46 42 50

9. Muntanyesa 34 54 55 49

10. Vilassar 34 39 43 45

11. Tortosa 34 45 42 44

12. Poble Sec 34 39 49 43

13. Peralada 34 46 51 42

14. San Cristobal 34 38 50 41

15. Vilafranca 34 38 41 40

16. Guíxols 34 35 41 40

17. Igualada 34 44 62 35

18. Manresa 34 38 63 34

19. Morell 34 34 56 30

20. Martorell 34 34 55 27
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Es va disputar durant la Set-
mana Santa però, per la plu-

ja, va haver de suspendre’s i
la fase final es va jugar el di-
vendres passat.

Els equips participants fo-
ren l’Ebre Escola, Jesús i
Maria, Móra la Nova, Pere-
lló, Escola de Flix i l’Ampolla.
En categoria infantil, la final
van disputar-la l’Ampolla i el
Perelló (2-0). En l’aleví, els fi-
nalistes van ser l’Ebre Esco-

la i l’Ampolla (4-1). En la ben-
jamí, Jesús i Maria i l’Ampo-
lla van empatar a dos gols.
Als penals, va véncer l’Am-
polla. En categoria prebenja-
mí, el conjunt local es va en-
frontar a la final al Móra la
Nova, guanyant per 7-2.

El club ampollero va des-

tacar i agrair la participació
dels equips que van pendre-
hi part en aquesta primera
edició i va fer una bona valo-
ració ja pensant en el pro-
per. El torneig és una altra
mostra de la implicació i el
treball de la junta directiva
actual del CF l’Ampolla. 

I torneig de futbol base 
Vila de l’Ampolla

El CF l’Ampolla, amb
el suport de la Regi-
doria d’Esports, va or-
ganitzar el primer
torneig de futbol base
Vila de l’Ampolla. 

FUTBOL BASE

El divendres passat, dia 1 de maig, es van celebrar les finals
M.V.

L’Ampolla i Perelló van disputar la final d’infantils.

Finalistes en la categoria aleví: l’Ebre Escola i l’Ampolla.
CANALTE

El Masdenverge va empatar
diumenge passat contra el
Pinell (4-4). Tots dos equips,
per diferents motius, s’hi ju-
gaven molt. Els locals guan-
yaven per 3-1 al descans
però a la represa van veure
com el Masdenverge va re-
muntar fins el 3-4. Acte se-
guit, va arribar l’empat,
arran d’un penal. El 4-4 no
va satisfer els interessos de
cap dels dos equips que no
van poder fer un salt en les
seues lluites respectives.

El Masdenverge visitarà
diumenge el Vilalba, un duel
amb doble valor en la lluita
per fugir del descens i de la
possibilitat de les compen-
sacions. 

De tot això en va parlar
César Lleixà, president del
club masdenvergenc, al pro-
grama de Canal TE, Més Es-
port, de dilluns. A més, tam-
bé va explicar la filosofia del
club: «els jugadors no co-
bren per entrenar i jugar.

Com reflecteix la dita, el que
no es paga en diners es pa-
ga amb dinades. I així ho
fem i així s’accepta. Juga-
dors, tècnic i junta som una
família. Si el president o cap
membre de la junta no es-
tem i passa alguna cosa, els
jugadors ho solucionen.
Som una pinya. Cal desta-
car que no hi ha cap pressió
però els jugadors ho viuen i
s’hi aboquen amb molt de
sentiment».

Masdenverge, jugar a
futbol per sentiment

«Jugadors, tècnic i junta som una família»
REDACCIÓ

REGIONAL 

La situació actual del país
està generant que hi hagi lo-
calitats en les que no sé sap
si hi haurà directius per la
temporada vinent. Però a
Santa Bàrbara, en canvi,
han sorgit rumors de que
existeix un grup de joves
(entre els que hi ha jugadors
que fins i tot jugaven aques-
ta temporada i que van dei-
xar-ho) que poden estar inte-
ressats en formar un nou
club per la temporada vi-
nent. De fet, han visitat l’Al-
calde per informar-se del su-
port que podrien tenir si tira
avant la seua iniciativa. Per
tant, és una possibilitat. Po-
dria ser un grup opositor a
la directiva del Santa Bàrba-
ra actual i que hauria d’ini-
ciar la competició a la Terce-
ra regional. No obstant, el
que cal veure és que el pri-
mer equip del Santa Bàrba-
ra actual, que diumenge va
perdre a Horta (2-1), està

lluitant per evitar el descens
a Tercera. Per tant, la situa-
ció ha d’estar sostinguda i
pot passar que, en el cas de
que es confirmi aquest inte-
rés, l’alternativa de club a la
localitat planera pugui no-
més ser a nivell de la direc-
tiva actual que té el CF San-
ta Bàrbara, si aquesta
accepta la possibilitat de re-
lleu.

Caldrà esperar per saber-
ho i com queda la situació. 

D’altra banda, el Santa
Bàrbara, en plena lluita per
la permanència rebrà demà
dissabte (17.30 h) el Jesús i
Maria, equip que es juga les
opcions de poder accedir a
la segona plaça. 

El partit es podria dispu-
tar al camp de gespa artifi-
cial, però fins avui divendres
no es podrà confirmar per-
què manca acabar la conne-
xió per al reg automàtic. Si
no es pot, es disputaria al
de terra. 

Hi haurà un altre club a
Santa Bàrbara?

Un grup de joves podria tenir la iniciativa
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Els Reguers va guanyar diu-
menge el Sant Jaume (4-1).
«La primera meitat va ser
molt anivellada. En el darrer
quart d’hora, el Sant Jaume
va estar millor i va tenir op-
cions com un penal que va
fallar», deia Jordi Roca, tèc-
nic d’Els Reguers. 

A la represa, segons Roca,
«vam marcar aviat l’1-0 i, a
partir d’aquell moment, ells
van baixar i nosaltres ens
vam imposar». Bonilla, Alí i
Hilari (2 de penal) van marcar
els gols locals.

El conjunt blanc-i-blau no-
més va sumar vuit punts en
la primera volta. Ara en porta
29, quan manquen quatre
jornades. La progressió ha
estat important i, per aquest
motiu, ha sortit de la zona de
descens directe. La lluita
està oberta: «hem d’anar
partit a partit, fidels a la nos-
tra filosofia. Sabem que serà
complicat i més tenint en

compte que poden haver-hi
compensacions. Però inten-
tarem evitar el descens di-
recte i després esperar en
què només n’hi hagi una i
que, a la vegada, pugui pujar
l’equip que disputarà la pro-
moció a Primera. Llavors hi
haurà més opcions de per-
manència», diu Roca. Els Re-
guers visita diumenge el Pi-
nell. Posteriorment, pel canvi
d’ordre del partit amb el Beni-
fallet, en jugarà dos de se-
guits a casa. Contra els beni-
falletencs i el Flix, dos equips
implicats en la lluita. Aquests
poden ser decisius. Seran
claus. El Benifallet visita
demà el cuer, el Sant Jaume. 

Els Reguers surt de la
zona de descens

Ha fet 21 punts en la segona volta Va ser al camp de l’Aldeana B (2-2)
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El filial de l’Aldeana va rebre
el del Remolins-Bítem el dime-
cres de la setmana passada
en partit avançat a la jornada
(2-2). Com l’anada, va ser un
duel intens i amb alternatives,
força atractiu per al públic as-
sistent. 

Però la notícia va saltar al
dia següent quan el Remolins-
Bítem va impugnar-lo «per ali-
neació indeguda de l’Aldeana
B». Segons Jesús Ferrando,
tècnic del filial del club de Bí-
tem, «l’Aldeana va alinear ju-
gadors del primer equip que
no podien jugar segons les
normatives estipulades en
aquests casos».

Des de l’Aldea, el comuni-
cat ha agafat per sorpresa.
Segons Santi Treso, el tèc-
nic, «no ho entenem. Va ser
el Remolins-Bítem qui ens va
demanar de jugar en dime-
cres. Per aquest motiu, tení-
em fins a cinc baixes. I li vaig
dir a Ferrando que utilitzaria
jugadors del primer equip,

com ell també va fer. I, sense
saber que podia no ser co-
rrecte (si no, no ho hagués-
sim fet), vam agafar a Toni
Prados, Dani i Rallo, jugadors
del primer equip que havien
estat lesionats i que s’estan
recuperant. A més, havíem ju-
gat a Roquetes i el president
del Roquetenc ens van dir
que alineaven dos jugadors
del primer equip com Crespo
i Borrull. Nosaltres també en
vam utilitzar un i no va haver-
hi cap problema. Ningú va mi-
rar res més». Treso afegia
que «la veritat és que ens ha
sobtat. I més tenint en comp-
te que fou el Remolins-Bítem
qui ens va demanar el canvi i
qui, a la fase regular, també
ens va demanar canviar l’or-
dre del partit. Tot ho vam ac-
ceptar». Si el comitè dictami-
na la perdua del punt i hi ha
una altra sanció afegida, els
jugadors de l’Aldeana B es
podrien plantejar no conti-
nuar jugant la lligueta.

El Remolins-Bítem B
impugna el darrer partit 

TERCERA REGIONAL

César Lleixà, a Canal TE.
CANAL TE

Diumenge visita el Pinell
i després juga dos partits
seguits a casa: contra el
Benifallet i el Flix. Seran
decisius.

Progressió
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Xipirons amb ceba, un plat exquisit i de prestigi per a qui el sap fer. Des d’avui ningú podrà dir que no sap fer-lo

En una paella amb un bon raig
d'oli d'oliva de les terres de l'e-
bre, hi afegirem la ceba que
haurem trinxat prèviament, la
deixarem coure una bona esto-
na, fins que es quedi ben pot-
xada, a foc lent. Quan la ceba
estigui ben cuita, hi afegim un
raig de conyac i ho flamejarem
fins que s'hagi consumit tot l'al-
cohol, quan l'alcohol deixi de
cremar, hi tirarem un got de
crema de llet que li donarà al
xipiró un sabor suau i diferent,
deixarem que es dori i co-
mençarem a afegir els xipirons
amb un pessic de pebre roig i
sal, si el xipiró treu l'aigua no
serà necessari que hi afegim
un got de caldo de peix, però
en cas contrari, seria necessa-
ri per a la cocció del xipiró. En
el nostre cas, el xipiró, no sola-
ment va treure l'aigua, sinó
que a més a més, va treure la
seva tinta, aquest és un indica-
dor de la frescura dels xipirons
que vàrem utilitzar, la tinta li do-
na color al plat i sabor. Hem de
tenir cura amb les tintes que
ens vénen en bossa ja que so-
len tenir uns índex molts alts
de mercuri, metall pesant no
massa recomanable per a la
nostra salut, en tot cas, si ho

utilitzem, hem de saber que
abusar-ne no és saludale per al
nostre cos. Des del moment
que hem introduït el xipiró a la
paella, la recomanació és no
mesclar els xipirons amb la ce-
ba, es a dir, no remore el con-
tingut de la paella, no hi ha pe-
rill a que se'ns cremi res, ja
que el xipiró requereix d'un
temps de cocció molt curt, ai-
xí que, un cop cuit el xipiró, ja
ho tindrem tot fet per a co-
mençar a emplatar. Recordem
els ingredients que ens fan fal-
ta per confeccionar el plat: una
ceba, oli, sal, un got de crema
de llet, conyac i els xipirons. La
Maribel del restaurant Casa Ra-

mon d'Alcanar, autora d'aques-
ta recepta, ens recomana de
primer una amanida de taron-
ja, ceba i olibes amb pebre ne-
gre i blanc i un raig d'oli d'oliva
verge: un contrast de sabors
per preparar el nostre paladar
per a rebre aquests xipirons
tan bons. Els Xipirons ens
aporten proteïnes amb un gran
valor biològic i gairebé no ens
aporten cap greix, tot i que sí
que ens aporten colesterol, ai-
xí que hem de tenir cura de no
utilitzar massa oli en l'elabora-
ció dels plats que continguin xi-
pirons. Tot i que el xipiró ens
aporta colesterol i donat que
es tracta d'un marisc que no
es consumeix habitualment,
ens podem donar el gust, de
tant en tant, de disfrutar de re-
ceptes amb alts nivells de co-
lesterol. La digestió d'aquest
plat no és pesada ja que és
baixa en greixos, nutrients que
necessiten més temps (els
greixos) per ser digerits pel
nostre cos.“Primentons i To-
mates”, un programa diari on
cada setmana sortejem un so-
par per a dues persones al res-
taurant que ens presenta les
seves receptes, tots els televi-
dents que hi vulguen participar,
han d’enviar un misstge curt
de texte am el mòvil (SMS)
amb la paraula TE CUINA, al
número 5516, el guanyador
setmanal es donarà a conèixer
cada divendres a partir de les
15h al programa “Primentons i
Tomates”. Ara nomès cal, com
diu l'Amado Cebolla, “arreman-
gar-se i començar a cuinar”.

“Primentons i Tomates. Avui: Xipirons

Maribel Fibla de Casa
Ramon d’Alcanar ens
presenta la recepta
dels xipirons que ha
fet tan famosa al seu
restaurant de la po-
blació del Montsià

REDACCIO

El plat de la setmana: Xipirons amb ceba
ALBERT ARQUES

Amado Cebolla i Maribel Fibla, en un moment del programa d’aquesta setmana.
ALBERT ARQUES
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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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POLÍGON INDUSTRIAL LES TOSSES

19.000 m2 de NAUS COMERCIALS I INDUSTRIALS

C/ NÀPOLS

SALA

METRO

C/ LISBOA

C/ NÀPOLS

C
/

BE
RL

IN

C/
RO

M
A

Informació i venta
Tel. :977 707 038
Fax: 977 707 039

Mòbil: 629 302 817
info@ampostacapital.com

c/Nàpols

c/Berlín

GALERIA SIXTINA 
AMPOSTA
Estem al c/Nàpols, nau 16.
Dilluns a divendres:
17:00 a 20:00 hores.
Reserves i visites concertades
Tel: 647 715 780
Per a altres horaris i per dissabtes i festius

C/
 R

O
M

A

GALERIA 
SIXTINA

C/ NÀPOLS

ALA

ETRO

C/ LISBOA

CINEMES
AMPOSTA

C/ NÀPOLS

C
/B
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C
/B
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Polígon Tosses
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Venus transitant pel teu signe indica una forta
necessitat de relacionar-te sentimentalment
sobre la base de l'harmonia i l'equilibri. Viuràs
un bon dia alliberant-te de preocupacions.

Taure
20/4 al 19/5

Arrisca't una mica més en l'amor. Potser
serà el moment que visquis noves experièn-
cies. Activitat física massa intensa per al
moment actual.

Bessons
20/5 al 21/6

Vius un període interessant per tancar feri-
des del passat amb certa persona.
Respecte a la teva salut, treu temps d'on
puguis. Fes esport. Mou-te una mica més.

Cranc
22/6 al 21/7

Amb Mart transitant per la teva casa vuit les
teves relacions sexuals milloren en quantitat
i qualitat. Vigila la teva eufòria per evitar
situacions que te produeixin nerviosisme.

Lleó
22/7 al 22/8

Tingues paciència no sempre es pot aconse-
guir en el moment el que un desitja.
Aconseguir estabilitat emocional és fonamen-
tal per assolir la tranquil·litat que busques. 

Verge
23/8 al 21/9

Respecte l'amor, et mostraràs més sensible.
Observaràs coses que abans et passaven desa-
percebudes. La teva salut et respon, però no
has d'abusar de certs aliments o de l'alcohol. 

Balança
22/9 al 22/10

Aprofita que tes Mart transitant per la teva
casa cinc per fer canvis dintre de les teves
relacions efectives. Més hores de descans
et seran de gran ajuda.

Escorpí
22/10 al 21/11

Pren consciència de les teves veritables
necessitats afectives i actua en conseqüèn-
cia. Tens força energia per has d'organitzar-
te millor en el teu dia a dia. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Pren consciència de les teves veritables neces-
sitats afectives i actua en conseqüència. Tens
força energia per has d'organitzar-te millor en el
teu dia a dia. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Faràs bastants coses en companyia de la teva
parella. Ports viure situacions felices. Avui uti-
litzaràs el teu temps lliure a ocupar-te de
coses agradable. 

Aquari
20/1 al 18/2

Exposa les teves idees i escolta amb atenció
les teves de la teva parella. Solament en la
bona comunicació hi ha la clau del teu èxit.
Has de millorar la teva qualitat de vida. 

Peixos
19/2 al 20/3

Acosta't més amb la teva parella i compar-
teix amb ella més coses de les habituals.
Relaxa't i controla el teu desgast en el tre-
ball. 

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.

Queralt Álvarez, Matilde         Av. Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Centelles Mas, Mª Pilar Av. Catalunya, 302 (Camarles) 977450543

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

Forés Ventura, Mª Cinta Barcelona, 46 (St. Llatzer) (Tortosa) 977510084  

Ulldemolins Reverter, Xavier                Generalitat, 17 (Alcanar) 977730105

Xavier Ferre - Lluis Ferre Passeig Canal, 7 (Amposta)  977706247

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

Aguilo Ruiz, Neus          Barcelona, 65 (Masdenverge)  977718702

Centelles Mas, Mª Pilar          Av. Catalunya, 302 (L’Aldea)  977450543

(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

26 13°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

EEstat del cel: 
entre mig i molt ennuvolat al Pirineu, al Prepirineu i a la resta del
terç oest del país fins a migdia; a la resta estarà enteranyinat per
núvols alts i mitjans. A partir d'aleshores es formaran algunes nuvo-
lades a punts de muntanya, que localment també deixaran el cel
entre mig i molt ennuvolat en aquests sectors. 
Precipitacions: 
de matinada s'esperen ruixats al terç oest del territori. A més, a
partir de migdia i fins al vespre se n'esperen al Pirineu i al
Prepirineu, i de forma més local a d'altres punts de muntanya i del
terç oest. Seran d'intensitat entre feble i moderada i aniran local-
ment acompanyats de tempesta a la tarda. 
Temperatures: 
mínimes estables i màximes similars o puntualment en descens
lleuger. 
Visibilitat: 
entre bona i regular en general, si bé reduïda puntualment al
Pirineu, al Prepirineu i a la resta del terç oest en moments de xàfec
quan serà dolenta. 
Vent: 
bufarà entre fluix i moderat en general. Serà de component sud a
l'interior i de component sud i est al litoral. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
bufarà de component sud entre fluix i moderat, sobretot de mig-
jorn, si bé a la tarda i al sud del cap de Begur predominarà el xaloc.
Marejol. Mar de fons del sud arreu. 
Costa Central:
al matí bufarà de component sud entre fluix i moderat, amb el pre-
domini del migjorn. A la tarda s'imposarà el component est també
entre fluix i moderat, sobretot de xaloc.
Marejol. 
Costa Daurada:
girarà de component sud a est amb el pas de les hores, entre fluix
i moderat i amb el predomini del xaloc.
Marejol.

El temps. Previsió

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

PUBLICITAT
902 35 70 70

publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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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
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Desgràcia no m’entra!. En aquest precís moment, aquesta frase engega una maquinària que ja serà impossible aturar!

Però molt lluny de parlar de
música i d'aquell grup, en
l'actualitat dissolt per a tris-
tor de molts, el que vull
posar sobre la taula en
aquesta ocasió, i d'aquí que
hagi escollit aquest titular,
és el fet que a moltes per-
sones ja se'ls crema la coa
de palla, davant l'imminent
fet de que arriba l'estiu, i
toca estar estupendís-
sim/estupendíssima, per
tal de lluir tipasso arreu de
Territori, des del super a la
platja, perquè amb el bon
temps tots sabem que la
robeta per tal de ser més
fresca, doncs és més
escassa, em refereixo a
que no és el mateix un jer-
sei ample de coll alt que un
vestidet una mica transpa-
rent per damunt dels
genolls, diguem les bermu-
des en el cas masculí. Així
que totes aquelles perso-
nes, conscients de la
importància de cuidar-se, ja
no només per lluir magní-
fics, sinó per tema de salut,
com han seguit una rutina
durant tot l'any, doncs ara

no cal més que continuar,
de fet no els representa cap
sobresalt, ells i elles s'en-
casquetaran el banyador,
que si se l'han comprat nou,
serà per moda i tan feliços.
Però després existeix aque-
lla immensa massa social,
que s'hauran de comprar un
banyador nou, perquè en el
canvi d'armari, al provar-se
el de l'any anterior hauran
descobert que no els passa
dels genolls. A aquesta

immensa majoria va
adreçat l'article d'avui. Per
tal de no confondre'm, pri-
mer parlaré dels homes que
passen de cuidar-se i tan
se'ls en dona lluir com a gla-
diadors a les piscines. Són
molts els que no és cuiden,
per molt que parlen a la
televisió i en surti algun
anunciant una cinta per
muscular. Referent a
aquests que no és cuiden,
ni tan sols quan arriba l'es-

tiu, són fàcils de reconèixer,
sobretot per la frase que
sempre tenen a la boca
“amb el que m'ha costat, jo
la cuido” referint-se a la
panxa. Normalment aquets
tipus no tenen vergonya i
els podràs veure corrent,
saltant i nedant com si tal
cosa, sense complexes,
lluint la cansalada. En
menys grau però aproxi-
mant-se a aquest sector en
trobem uns altres que no
fan deport i normalment
mengen com una ribera de
riu, però que quan s'aproxi-
men les dates estivals, s'hi
miren una mica. Així
podrem trobar aquell com-
pany de feina que durant tot

l'any has estat patint pel
seu colesterol i de cop arri-
ba un dia, esteu asseguts al
restaurant i quan arriba el
cambrer li diu: “A mi em fas
una pitet de pollastre a la
planxa, i no em poses guar-
nició”, per a fer-te calç, no
em direu que no!? Però les
dones no podem anar par-
lant, perquè fora d'aquelles
dones bellíssimes i altíssi-
mes, que per molt que
diguin, és passen la vida
morint-se de gana! Doncs
bé fora d'aquestes, estem
la resta, i a dir la veritat, les
catalanes de per sí no som
extremadament altes ni
extremadament primes...
Però sabeu que? Millor rebo-
binem, ens trobem davant
l'espill provant-nos el banya-
dor de l'any passat…
Desgràcia no m'entra! En
aquest precís moment,
aquesta frase engega una
maquinària que ja serà
impossible aturar, la nostra
ment és posa a buscar solu-
cions per tal de que en un
mes lluïm de manera accep-
table, inclòs podem arribar
ha enganyar-nos a nosaltres
mateixes i creuré que crei-
xerem (altura) i tot! Així
comença el peregrinatge a
la farmàcia, l'herbolari i

com a últim recurs gimnàs,
però en molt últim recurs.
Ens aprovisionem de tot
tipus de cremes i cremetes
miraculoses, que s'han de
menjar la grassa, la cel·luli-
tis, tot! Com som cons-
cients de que tenim poc
temps, prenem la decisió
de no menjar o fer les die-
tes satàniques que en algun
moment ens fan semblar la
nena de l'Exorcista per la
mala llet que t'agarra de la
gana. Així experimentem en
un mes tantes sensacions i
vivències que ens porten a
créixer com a persones i
ens diem, l'any que ve m'a-
punto des d'un principi al
gimnàs! És mentida, una
persona sota pressió pot
dir moltíssimes coses! En
definitiva, el que pretenc
amb l'article d'avui, és que
prenguem consciència, de
que cuidar-se física i mental-
ment és importantíssim i
que les dietes d'última hora
tenen un efecte rebot gens
sa, així que a prendre cons-
ciencia i mai és tard per
començar una bona dieta,
fer esport durant tot l'any i
com a complement en cas
de ser necessari doncs
assessorar-se parlant amb
professionals!

“Un minuto más para la cuenta atrás...”
Per a la majoria de
persones aquesta
frase és extremada-
ment coneguda ja
que forma part d’a-
quella  gran cançó
“La puerta del sol”,
d’aquest gran grup
dels 80, si home! els
mecano.

DIANA MAR

Cossos al sol.
Cedida

Arriba el moment de lluir  tipasso, arreu del
Territori, des del super a la platja! I per tal
d’aconseguir-ho un ventall de possibilitats.

S.O.S.

Aprimar-se en quatre dies és igual a engordir-se
en uns altres quatre. Hem de ser conscients  que
dur a terme una bona alimentació i fer exercici
és una inversió de futur!

Pendre consciència

 


