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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Amposta tornarà al Segle XX

amb l’activitat ‘la Festa del

Mercat’, el cap de setmana

del 23 i 24 de maig.

P4

Adaptar a tren tramvia la

línia de Tortosa a l’Aldea,

una de les principals

actuacions del pacte

d’infraestructures.

P6

Esports

Albert Montañés, la raqueta

d’or de la Ràpita.

P17

Societat

«Els farmacèutics no tenen

l’obligació de dispensar la

píndola anticonceptiva»

P9

L’última: 

Hi ha coses que un

antidepressiu no soluciona.

Entrevista al Dr. Soler  

P24

Aquesta setmana s'ha portat a terme la reunió anual del delegat del govern, Lluís Salvadó amb els alcaldes de les poblacions on es
fan bous de les TE. Com a novetat important, aquest any els mossos d'esquadra assumiran la competència en matèria de segure-
tat. A la trobada també s'ha demanat que es continuï reduint la duració del bou capllaçat i l'embolat, d'acord amb les recomana-
cions del “Manual de bones pràctiques”.  Com sempre, les protectores d'animals han manifestat el seu desacord amb la festa. P3

Festes = Bous

La Federació de Cooperatives Agràries
de Catalunya (FCAC) celebrava ahir la
XXVI Assemblea General reunint a 350
cooperatives d'arreu de Catalunya a les
instal·lacions de la cooperativa
Arrossaires del Delta de l'Ebre, a
Deltebre. 

I tenint com a convidat especial, al conse-
ller d'Economia i Finances, Antoni
Castells. 
L'objectiu de la Federació amb aquesta
reunió ha estat apropar el producte coo-
peratiu al consumidor de ciutat, i insistir
amb  l'oli, el vi i els fruits secs. P8

Castells compara el finançament de 
les cooperatives amb el de Catalunya
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exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’opi-
nió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
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De nou comença l'època de les festes dels
pobles de les TE, i en aquest territori on hi
ha festa major, hi ha bous. I amb l'arribada

dels bous,
també s'al-
cen les veus
c o n t r à r i e s
de les pro-
tectores d'a-
nimals, per
tal de denun-
ciar la festa
pel maltrac-
tament al
animals.
En la reunió
de redacció
d ' a q u e s t a

setmana s'ha parlat de com es vivia la festa
dels bous molts anys enrere, i de com es viu
actualment. Sens dubte la passió pels bous

és la mateixa i tot apunta a que les noves
generacions la volen mantenir i perpetuar. El
que si que ha canviat, i molt, ha estat el trac-
te als animals, ja que antigament tot valia
per tal de que el bou corregués més. Ara, en
canvi, qualsevol malifeta que se li faci a un
bou, obté immediatament el retret de la
majoria dels altres participants de la festa.
En aquest sentit, cal aplaudir la posta en fun-
cionament l'any 2.005 del “Manual de Bones
Pràctiques” impulsat per la delegació del
govern de les TE, que ha posat ordre en un
tema realment molt delicat. També és cert
que molts dels arguments emprats per les
associacions protectores dels animals tenen
la seva fonamentació en fets consumats difí-
cils de controlar. Així que el dilema seguirà
al damunt de la taula, i dividirà la població
entre els que veuen els bous com una diver-
sió, dels que la consideren un maltracta-
ment.

Qualsevol malifeta que
se li faci a un bou, obté
immediatament el retret
de la majoria dels altres
participants de la festa.

Editorial

Diversió o maltractament?

Una dita molt popular del nostre poble i
que reflecteix molt bé la manera de fer i
actuar del nostre representant d' ICV
(Iniciativa per Catalunya-Verds) al Consell
Assessor de Bítem. A l'anterior legislatura
era representant d'un partit de govern i
durant els quatre anys, no el vaig sentir
demanar més inversions per a Bítem. Ho
és què creu que a Bítem ja estàvem bé?.
Per això el poble, molt sobiranament i amb
tot el seny, va opinar a les darreres elec-
cions i va decidir el que va decidir, un canvi
de govern. Com diu que Bítem no mama,
l'invito a comparar el què el seu govern va
invertir durant els darrers quatre anys i el
que portem invertit a Bítem aquest govern
municipal i que va més enllà de la quantitat
d'habitants i de les comparacions entre
pobles. 
Escoltem a la gent i volem arribar a solu-
cionar moltes de les demandes que ens
fan i que entenem que són bàsiques i
necessàries per al benestar de les perso-
nes del nostre poble. 
En referència al Fons estatal d'inversió
local (FEIL), a vostè el que li preocupa és
que no se li ha adjudicat la construcció
dels vestidors a l'empresa del seu germà.
El que hauria de fer és informar-se de qui-
nes són les condicions i garanties  en les
que van concórrer les tres empreses que
es van presentar -totes tres de Tortosa-
per invitació del propi Ajuntament a l'hora
d'adjudicar l'obra. Com veig que no ho
sap, li explicaré, en primer lloc la comissió
que valora les propostes de les empreses
presentades, està formada per tècnics (no
per polítics) i ells són els que elaboren l'in-
forme i presenten la puntuació global
obtinguda per cada una de les empreses.
L'empresa del seu germà no va resultar
escollida, i els motius d'obtenir una puntua-
ció inferior són: un preu superior al que va
quedar en primer lloc, cap treballador a
contractar -tal i com exigeix el FEIL, i no va
presentar millores (la qual cosa suposa
una inversió extra per al poble). No s'ha

tingut en compte si l'empresa era gran o
petita, tot al contrari, la decisió ha estat
ben fàcil, aquella que representa un estalvi
més gran als contribuents. De tota mane-
ra, les empreses excloses poden optar en
properes ocasions a altres convocatòries
que es presentin.
Ja ho se que li sap mal que les coses a
Bítem, tot i que passem per moments difí-
cils, van prou bé, mai hem tingut damunt la
taula tants de projectes com tenim en
aquests moments i molts a punt d'execu-
tar, cosa que per mal que li sapigue,
vostès no ho van fer.  Li recordo que quan
vaig presentar la primera edició de la Fira
de la clementina, vostè em va dir que volia
està informat ja que si sortia malament,
tenia una responsabilitat davant el poble
com a membre que era del Consell, jo el
vaig invitar a participar en l'organització,
cosa que no va fer, però ja sap el resultat
quin va ser tot un èxit per al poble, ja que
l'objectiu no era polític sinó de moure, d'in-
centivar i desenvolupar el nostre teixit
econòmic i comercial arreu del territori.
Per tant, la gent a qui passa comptes és al
govern i en definitiva al propi representant
personal al poble.
En quan al procés de l'EMD, vostè ha estat
informat i ha aprovat tots els acords que
hem pres sobre competències de la futura
EMD de Bítem, i el que es pactarà com a
document definitiu en totes les condicions
que marca la llei, no cal que pateixi, per-
què és el poble amb tota la seva gent el
que ho decidirà en una consulta popular.
La confiança d'un poble es guanya com-
plint en les promeses fetes, i com a mos-
tra:  el transport públic.
No vull acabar aquest escrit sense convi-
dar-lo, malgrat tot, a participar activament
i en positiu en aquesta i en totes les altres
qüestions que han de conduir a què, entre
tots, tirem endavant el poble de Bítem.

Josep Cugat Ginovart
Alcalde de Bítem

Bítem: «Qui no té feina al gat pentina»

Opinió

Feia molt temps que no
vivíem un 1 de maig tan
reivindicatiu. La llàstima
és que haguem d'estar
tan malament per
començar a exigir que
les coses es facin millor.
La crisi de l'economia
ebrenca és greu. No es
tracta de ser pessimis-
ta, sinó d'analitzar amb
realisme dades que no
enganyen. I és que les
empreses que estan
anunciant aquests dies
que presentaran expe-
dients de regulació d'o-
cupació o bé concursos
de creditors són empre-
ses amb molts anys de
trajectòria al nostre
territori. Una cosa és
que el sector de la cons-
trucció, que havia cres-
cut de manera exagera-
da en els darrers anys,
es redimensioni, i una
altra de ben diferent és
que Guardiola, Colors
Ceràmics o LEAR ple-
guin. La diferència rau
en el fet que aquestes
empreses formen part
de l'estructura industrial
del territori, mentre que
altres tenen una tradició
relativa en la seva apor-
tació a l'activitat econò-
mica ebrenca. Arriben,
per tant, temps difícils,
però reitero el meu opti-
misme en relació a les
oportunitats de futur de
Tortosa i el conjunt del
territori. Mentre aquest
futur arriba, però, hem
de ser conscients que
moltes persones ho
estan passant mala-
ment, i cal que les admi-
nistracions donin res-
posta a aquesta situa-
ció.
La cosa es complica
quan hi ha maniobres
com la d'Acristallats
Guardiola, que té la
gosadia de presentar un
concurs de creditors
quan no deu un cèntim a

ningú. Hem de potenciar
l'activitat econòmica,
hem d'ajudar a algunes
empreses, però no
podem permetre que les
empreses ens prenguin
el pèl i, aprofitant la
situació, pretenguin des-
localitzar la seva pro-
ducció sense ni tan sols
indemnitzar com cal a
les persones que vol
acomiadar. Espero que
la reacció institucional a
aquesta maniobra sigui
contundent.
El passat divendres, 1
de maig, es van denun-
ciar aquestes males
pràctiques d'algunes
empreses i es va exigir,
amb raó, un esforç a les
administracions per tal
que els treballadors i
treballadores no paguin
el plats trencats d'una
crisi que no han provo-
cat.
Qui no sembla massa
preocupat per la situa-
ció és l'Alcalde de
Tortosa. Ni ell ni cap
dels seus companys i
companyes de
Convergència i Unió van
tenir temps de venir a
donar suport als cente-
nars de persones que
denunciaven la seva
situació i demanaven
respostes a la classe
política. Segueixo sense
entendre l'apatia del Sr.
Bel davant d'una situació
que afecta negativament
a milers de tortosins i
tortosines, i el segueixo
convidant a que faci
alguna cosa, perquè si
els responsables polítics
no servim per ajudar la
gent quan la cosa es
complica potser algú es
preguntarà, algun dia,
per a què servim.

Jaume Forcadell
Portaveu d'ICV a
l'Ajuntament de Tortosa.

Llums i ombres de l’1 de maig

Opinió
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Les festes amb bous a les
Terres de l’Ebre són sempre
tema de portada. És
començar la temporada, i la
polèmica està servida,
generant opinions i reac-
cions de tot tipus i colors.
De fet, la polèmica no es fa
ni esperar; unes setmanes
desprès del tret de sortida
de la temporada del 2009
amb les festes majors de
Mas de Barberans, i
aquests dies amb les
d’Alcanar, ja tenim les pri-
meres reaccions sobre la
taula. El delegat del Govern
a les Terres de l’Ebre es reu-
nia, el passat dimarts 12 de
maig, amb diversos alcal-
des i representants munici-
pals, per parlar del tema i
intentar donar l’enfoc
correcte a la tradicional
festa. El Manual de bones
pràctiques fou el principal
protagonista d’aquesta reu-
nió. Lluís Salvadó va insistir
en seguir les recomana-
cions d’aquest, i «continuar
millorant tots els aspectes
de la festa, administratius,

organitzatius, la presència
d’ambulàncies, metges i
veterinaris, la seguretat de
les persones i el respecte
cap als animals». Fa 4 anys
que aquest document va
entrar en vigència i, des de
llavors, s’ha reduit conside-

rablement la durada  de les
dues modalitat que aixe-
quen més polèmica: el bou
capllaçat, passant de l’hora
i mitja als 30 minuts; i en el
cas dels embolats, que s’ha
passat dels trenta als vint
minuts. La novetat més

rellevant d’aquest 2009
serà la presència dels
Mossos d’Esquadra a la
plaça, encarregats de la
vigilància durant els espec-
tacles i responsables de
cobrir la demanda de l’orga-
nització en cas de produir-

se qualsevol incident. Com
deiem al principi, unes
mesures que no convencen
a tothom, i molt menys a les
protectores d’animals que ja
han saltat a la palestra per
fer sentir la seva veu. «Dos
dies que portem de tempo-

rada i ja estic que cremo»,
així ho afirmava a Més Ebre
el vicepresident d’Actima,
Lluís Altès. Segons aquest,
és positiu que hi hagi la
intenció de regularizar l’es-
pectacle i la preocupació
pel benestar de l’animal,
però no és suficient, atès
que s’està parlant d’un
document que perquè fos
vàlid hauria d’estar consen-
suat per totes les parts
implicades, i la defensa de
l’animal és una part que, en
cap moment, ha estat invita-
da. «Una firma d’un veterina-
ri no li dóna cap valor legal
al Manual de bones pràcti-
ques. Per tant, parlem d’un
document il.legal que no és
legal aplicar». 
Actima ja ha presentat
denúncies als Ajuntaments
de Mas de Barberans i
Alcanar, i seguiran amb
aquest ritme tot l’estiu fins
que se’ls tingue en conside-
ració. Pel que fa a l’últim
recurs, Altés denuncia que
el Comité de Festes de
l’Ajuntament d’Alcanar està
dintre mateix del propi con-
sistori, per tant,
l’Administració és reacia a
tirar endavant les sancions
ni a empendre cap acció
contra ells. «Portem
5 anys de queixes que no
han servit per a  res, és llui-
tar contra dos equips que
juguen en el mateix bàndol».
Altés afirma que seguiran
de prop tots els municipis,
però que en el cas d’Alcanar
tenen molta més feina.

Tret de sortida coix a la nova temporada
de bous de les Terres de l’Ebre

El 2008 es van cele-
brar al nostre territori
43 festes amb bous a
27 municipis diferents.
Una tradició arrelada
que no passa desaper-
cebuda.

El Delegat del Govern, Lluís Salvadó, insta a continuar amb la feina feta complint amb el Manual de Bones Pràctiques

Les protectores d’animals anuncien canvis d’estratègia perquè no es passi per alt el seu malestar

TG

Un moment de la reunió celebrada a la Delegació de Govern.

Ho ha afirmat així el president de
l’Associació per a la Defensa dels Bous,
Lluís Daudén, al diari El Punt...

«No serveix per a res»
...«Als únics que ha beneficiat ha estat als
veterinaris que cobren el doble que
cobraven».

Tres anys sense relació amb el Govern
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El Mercat a la plaça esde-
vé una de les activitats
més importants del pro-
grama d'actes commemo-
ratius del Centenari del
Títol de Ciutat a Amposta
(1908-2008), a partir del
Reial Decret de 19 de
maig de l'any 1908, ator-
gat pel rei Alfons XIII. Tant
l'Ajuntament com moltes
entitats d'Amposta ja

venen treballant des de
l'any passat en aquest pro-
jecte, amb la realització
de recerques, tallers i
altres activitats per prepa-
rar el programa de la pri-
mera edició de la Festa.
El Mercat es realitzarà a la
Plaça Espanya (plaça de

l'Ajuntament) i carrers del
nucli antic durant el cap de
setmana dels dies 23 i 24
de maig. Es tracta de la
recreació històrica del
mercat de queviures i arte-
sans de principis de segle
XX a Amposta, un dels
més importants del sud de

Catalunya en aquella
època. Mercat de parades
de queviures i artesans de
les terres de l'Ebre i d'al-
tres llocs; activitats festi-
ves paral·leles, cercaviles
i concerts de música,
corals, danses i jotes,
tallers, visites guiades i

espectacles de teatre,
activitats inspirades en
l'Amposta de 1908. Un
programa ben atapeït per
a tots els públics, realitzat
gràcies a la participació
activa d'entitats sociocul-
turals de la ciutat. El pro-
grama d'activitats de la
Festa intentarà reconstruir
l'ambient del mercat a la
plaça de fa 100 anys,
recuperant espais, mobi-
liari, mitjans de transport,
oficis i artesans, indu-
mentària i altres elements
que ens aproximen a
aquell mercat. Així mateix,
la Festa aprofita per recu-
perar elements i manifes-
tacions festives de princi-
pis de segle XX (concerts,
jotes, teatralització d'es-
cenes de la vida quotidia-
na i festiva, etc.), i també
el patrimoni cultural immo-
ble a través de visites
guiades a espais i edificis
de l'època.

Amposta torna al segle XX

Amposta està acabant
d’enllestir els treballs
per tenir tot a punt la
festa del Mercat a la
Plaça. Tot un seguit
d’activitats, 23 i 24 de
maig, que faran tornar
als ampostins i visi-
tants un segle enrera.

El Mercat a la Plaça recrearà el mercat setmanal que tenia lloc a la Plaça Major a principis del 1.900

REDACCIÓ

L’activitat s’integra dins del programa «Tallers per a la festa» del Departament de Cultura de la Generalitat.
Cedida

Durant la Setmana Santa
del 2010  es posarà en
marxa el primer llagut
turístic de les Terres de
l’Ebre. Aquest, tot i ser
modern, recrearà els ele-
ments de l'embarcació
tradicional ebrenca. Així,
el nou element turístic
solcarà l'Ebre un any
més tard del previst ini-
cialment, ja que el
D e p a r t a m e n t
d'Innovació, Universitats i
Empresa havia anunciat
que el llagut funcionaria
enguany. A més, el
segon llagut turístic es
construirà el 2010 i es
posarà en marxa el
2011.

El primer llagut
turístic de les
Terres de l’Ebre

UGT i CCOO han assegu-
rat que no pensen accep-
tar la proposta d'ERO de
l'empresa Ercros i que
iniciaran mobilitzacions
quan aquest es presenti,
probablement la setmana
vinent. Que no es facin
acomiadaments traumà-
tics i que s’ opti per aco-
miadaments temporals,
prejubilacions i trasllats
d'una seu a una altra, són
algunes de les mesures
que els sindicats propo-
sen abans d’acabar defi-
nitavement en molts llocs
de treball. Exactament,
Ercros preveu acomiadar
410 treballadors.

Els Sindicats
anuncien noves
mobilitzacions

Aquest divendres 15 de
maig ha tingut lloc l' inici
oficial de les obres de la
variant n-340. L'obra ha

estat visitada per la Sots
Delegada del Govern
Central a Tarragona,
Teresa Pallarés, acompan-
yada de diferents autori-
tats de tot el territori
ebrenc. El punt de trobada
ha estat la Casa de la Vila
del municipi a les 10.00

hores del matí. La variant
de la n--340 al seu pas per
l’Aldea tindrà 7.5 km i les
obres tindran un termini
d’execució pròxim als dos
anys. Una reinvindicació
històrica que, per fi, veurà
la llum. Reordem que les
cues i retencions es man-

tenen durant pràcticament
tot el dia a aquest munici-
pi del Baix Ebre, des de
dos quarts de vuit del matí
fins a les deu de la nit. Una
densitat que ha provocat,
durant molts anys, nom-

brosos accidents, alguns
d’ells mortals. Protestes
veïnals, talls de carretera,
plataformes...han donat el
seu fruit i la variant ha
donat avui el tret de sorti-
da.

La variant de la N-340,
per fi una realitat

El tret de sortida a les obres s’ha donat aquest mateix divendres

REDACCIÓ
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Un total de 15,4 milions
d’euros és l’import al que
puja la multa que el
Ministeri d’Indústria ha
imposat a la central d’Ascó
I per la fuita radioactiva
que es va registrar a finals
de novembre del 2007. La
més alta de la història

imposada a una central
nuclear de tot l’Estat
Espanyol. Si fraccionem
l’import d’aquests gairebé
16 milions d’euros, són
7,5 milions per una fuita
radioactiva per sobre del

límit; 3 milions per no fer
controls de sanitat al per-
sonal de la central un cop
descobert l’episodi de con-
taminació; altres 3 milions
més per no notificar la
presència de partícules

radioactives des de el 14
de març al 4 d’abril del
2008; i amb 8 milions per
no deixar constància de la
presència de partícules en
zones de lliure accès.
Aquesta sanció ha provo-

cat reaccions contràries al
nostre territori. Mentre que
l’alcalde d’Ascó, Rafael
Vidal, ha afirmat que la
multa és exemplar,
Alternativa Verda i el Grup
de Científics per un Futur
No Nuclear la consideren
de «ridícula». Aquests
demanen que la multa
sigui, com a mínim, equiva-
lent a l’import de l’electrici-
tat generada durant els
dies que va durar la fuita,
uns 5 mesos, fet que ele-
varia la sanció a 270
MEUR. Tot i així, es tracta
d’un import elevat que a la
Ribera d’Ebre s’ha acollit
amb optimisme. 
L’alcalde de Flix, Pere
Muñoz, per exemple, asse-
gura que són uns diners
que s’haurien d’utilitzar per
incrementar els recursos
del pla d’emergència nucle-
ar i l’el.laboració d’un pla
d’estímul industrial.

Sanció històrica a Ascó I

Indústria sanciona a la
central nuclear d’Ascó I
amb 15,4 MEUR.
Aquest import suma 4
infraccions greus i dos
lleus comeses pel titular
de la planta entre no-
vembre del 2007 i abril
del 2008. Per a les enti-
tats ecologistes és ridí-
cula.

Més de 15MEUR. La multa més alta, fins l’actualitat, de tot l’Estat Espanyol

REDACCIÓ

Vista de la Central Nuclear d’Ascó I, a la comarca de la Ribera d’Ebre
Cedida

El port de la Ràpita dispo-
sa d’una nova versió més
gran, més potent i més
moderna de l’embarcació
de salvament. La nova
'Salvamar Archemar',
que relleva la 'Salvamar
Sant Carles' després de
disset anys de servei, té
21,19 metres d'eslora,
dos motors de 2.800 cv
en total, podent assolir
els 38 nusos i 400 milles
nàutiques d'autonomia.
La nau donarà servei a
les embarcacions que
embarranquen a la
desembocadura de
l'Ebre i a la creixent ofer-
ta de navegació d'esbar-
jo.

Salvament
renovat a La

Ràpita

Dins el marc de les fes-
tes Quinquennals d’Alca-
nar, avui té lloc l'actuació
del grup la Oreja de Van
Gogh, al recinte esportiu
de la Fanecada, a l'aire
lliure. Es preveu una im-
portant afluència de pú-
blic pel bon ritme tota la
setmana de la venda anti-
cipada d'entrades, que
dilluns ja havia assolit la
xifra de 2.000. El regidor
de Festes, Josep Bort,
ha explicat que «els bons
pronòstics climatològics
per al dia 16 de maig po-
den convertir aquesta ac-
tuació en un espectacle
molt lluït».

La Oreja de
Van Gogh actua

a Alcanar

«La força de l’escut» és el
nom que porta l’exposició
sobre els escuts del món
local de Catalunya que es
podrà veure, fins aquest
30 de maig, a la seu de la
delegació del Goven de la

Generalitat a Tortosa.
Aquesta es va inaugurar
ahir mateix, amb la presèn-
cia de diferents autoritats
del territori, i amb una xe-
rrada-col.loqui a càrrec de
l’assessor d’heràldica i ge-
nealogia de Catalunya, Ar-
mand de Fluvià. En l’actua-
litat, al nostre territori hi
han un total de 19 Ajunta-

ments sense escuts oficia-
litzats, i un total de 36 ban-
deres. Unes xifres que re-
presenten el percentatge
més baix si es compara a
nivell de tota Catalunya. És
precisament un dels objec-
tius principals de la orga-
nització d’aquesta exposi-
ció intentar promoure
l’oficialització entre els di-
versos consistoris de les
Terres de l’Ebre. Així ho ha
afirmat a MésEbre el direc-
tor dels Serveis Territorials
de Governació i Adminis-
tracions Públiques, Carles
Pasqual.

«La força de l’escut»
arriba a Tortosa

Una exposició sobre els escuts del món local de
Catalunya que es podrà veure fins el 30 de maig.

REDACCIÓ

Una imatge de la inauguració, aquest dijous 14 de maig.
Cedida
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MÉS CANALS, MÉS OFERTA EN CATALÀ I MÉS QUALITAT D’IMATGE.

La televisió digital terrestre ja és una realitat, i aviat serà
l’única manera de veure la tele. Ara, ja pots veure tota
una àmplia oferta de canals locals, nacionals i estatals a
casa teva. Si veus la tele a través d’una antena col·lectiva

i encara no està adaptada, ara és el moment. Si estàs a
punt d’adquirir un televisor nou, comprova que tingui
integrat el descodificador de TDT. Si tens un televisor antic,
hauràs de comprar un descodificador de TDT extern.

per la
televisió
digital

LA TDT HA ARRIBAT
AL BAIX EBRE.
CONNECTA’T A LA TDT!

www.mesebre.cat
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Posar fi a una reinvindica-
ció que fa molt temps que
s’arrastra, acabar amb el
dèficit d’infraestructures
ferroviàries a les Terres
de l’Ebre, és una de les
prioritats del pacte nacio-
nal per les infraestructu-
res que han signat els
tres partits que governen
la Generalitat de
Catalunya. Entre els pro-
jectes més directes, que
ens afecten aquí al territo-
ri, ens trobem adaptar a
tren tramvia la línia de
Tortosa a l’Aldea, incre-
mentar l’oferta de trens a
l’estació de l’Aldea i una
altra connexió ferroviàri

entre aquesta i Alcanar.
També que les Terres de
l’Ebre disposin d’una línia
d’alta velocitat del corre-
dor del Mediterrani entra
dins el pacte, la primera
fase del qual, té un termi-
ni fins el 2014. Aquest
pacte no podria arribar en
millor moment, ja que pre-
cisament aquest dilluns
vinent, i com ja anuncià-
vem en el MésEbre ante-
rior, hi ha convocat un

acte reivindicatiu entre els
alcaldes de l’Aldea,
Tortosa i Amposta a l’es-
tació de l’Aldea per dema-
nar solucions i mesures
urgents per a que les
Terres de l’Ebre tinguen la
conexió ferroviària que es
mereixen i no les mancan-
ces evidents de les quals
en podem parlar avui. És
una bona noticia, per tant,
el que contempla aquest
pla, ja que podria posar-hi

solució, encara que no,
potser, amb la rapidesa
que es voldria si tenim en
compte els terminis pre-
vistos. Una de les apos-
tes principals, com
deiem, l’ adaptació a tren
tramvía de la línia de
Tortosa i l’Aldea, suposa-
ria augmentar la connexió
entre les dues estacions,
tant a nivell de passat-
gers com en l’àmbit
comercial mercantil.

Tenint en compte les
característiques del terri-
tori ebrenc, aquesta
mesura és molt més via-
ble i econòmica que una
línia ferroviària convencio-
nal. També els signants
del pacte s’han com-
promès a estudiar la viabi-
litat d’un eix ferroviari de
l’Ebre cap a l’interior, i
una inversió de 7MEUR
per la renovació de la línia
Reus a Móra d’Ebre. Un
dels altres objectius és
potenciar el transport de
mercaderies a travès de
terminals multimodals.
D’aquesta manera, es
contempla una inversió de
20 MEUR a la central
Logis Ebre, situada al
costat del polígon indus-
trial Catalunya Sud. 36
milions més que s’afegi-
rien en la segona fase,
2015-2020.

Les millores ferroviàries a l’Ebre,
a un pas més de poder ser una realitat

L’acte reinvindicatiu
que hi ha previst el
proper dilluns 18 de
maig a l’estació de
l’Aldea arriba enmig
de l’anunci del com-
promís de la Genera-
litat a connectar fe-
rroviàriament l’Ebre.

El pacte nacional firmat pels tres socis de Govern contempla actuacions importants

L’adaptació a tren tramvía de la línia Tortosa-l’Aldea, una de les més significatives

REDACCIÓ

L’estació de l’Aldea presenta moltes mancances importants per als viatgers.
Cedida

L’edició d’enguany de les
colònies que organitza
l’Àrea d’Educació del
Consell Comarcal del
Montsià per als xiquets i
xiquetes de la comarca
tindrà lloc a la casa de
colònies Casal l’Albera de
la Jonquera, a l’Alt
Empordà. L’estada, que
tindrà lloc entre el 2 i el 8
de juliol, inclou diferents
activitats com: jocs, gim-
canes, excursions,
tallers i piscina. Està diri-
gida a xiquets i xiquetes
que tinguin entre 7 i 14
anys, i el preu íntegre és
de 320 euros. El termini
d’inscripció a les colò-
nies finalitza el 25 de
maig. El i les interessa-
des poden adreçar-se via
telefònica a l’Àrea
d’Educació del Consell
Comarcal, trucant al
977704371, i portar la
preinscripció al centre
educatiu de referència.

Últimes places
per les colònies

del Consell
Comarcal

Mossos d’Esquadra de
l’Àrea Territorial
d’Investigació de les
Terres de l’Ebre van dete-
nir, el 7 de maig, tres
individus, de nacionalitat
espanyola i veïns
d’Amposta, per la seva
implicació en un robatori
amb violència i intimida-
ció a Sant Jaume
d’Enveja. Es dóna el cas
que els tres arrestats van
entrar a robar per cobrar
un deute per temes de
drogues. Com que la víc-
tima no va pagar, el van
agredir violentament i es
van endur diversos objec-
tes com a penyora. En
l’escorcoll del domicili es
va poder decomissar una
quarentena de peces
d’haixix, amb un pes total
aproximat de 4100
grams, repartides per
tota la casa, així com
abundants anotacions
sobre suposats compra-
dors, dues escopetes i
una pistola.

Assalt violent
per drogues a
Sant Jaume

«Dimiteix la direcció de
l’IES Joaquim Bau»,
«Rojas es manté en la
seva decisió», «El més
just seria obrir la nova
línia al nostre centre»
són alguns dels titulars
que han anat apareixent
aquestes darreres set-
manes en diferents mit-
jans de comunicació. La
noticia sortia quan es
demanava habilitar una
nova línia d’ESO a l’IES
de l’Ebre, una mesura

necessària per rebre
l’excedent de prematrí-
cula de l’IES Joaquim
Bau, i poder atendre la
demanda de primer
d’ESO.   La mesura va
ser rebutjada per cinc
vots a quatre, i una abs-
tenció. A partir d’aques-
ta decisió, l’equip direc-
tiu comunicava la renún-
cia als seus càrrecs. Ara
l’equip de l’IES ha rebut,
aquesta setmana, el vot
favorable de la comissió
d’escolarització, convo-
cada per la directora
territorial d’Educació,
Marian Rojas, en un
intent d’avalar la seva

decisió de traspassar
26 alumnes preinscrits a
l’altre centre públic de la
ciutat, l’IES de l’Ebre.
D’altra banda, gairebé
3000 signatures són les
que ha recollit l’AMPA de
l’IES Bau, que sí recol-
zen la nova línia d’ESO al
centre. Aquestes firmes
s’han reunit en menys de
24 hores i avalen el pen-
sament de més d’una
quarentena de pares i
mares d’alumnes o
futurs alumnes de l’IES.
Aquestes firmes ja estan
presentades a la
Delegació del Govern a
les Terres de l’Ebre, com

també als serveis terri-
torials d’Educació. Es
confia en què es rectifi-
qui la postura davant la
massiva demanda ciuta-
dana, i tenint en compte
el dret de lliure elecció
per escolaritzar els seus
fills. De moment, el
Departament segueix
pensant que seria més

convenient per al repar-
timent igualitari d’alum-
nes obrir la nova línia a
l’altre centre de la ciu-
tat; i membres de l’IES
Bau ja s’han desplaçat
aquest dijous a
Barcelona per exposar-li
la situació al conseller
d’Educació, Ernest
Maragall.

Continua oberta la polèmica generada 
a l’IES Joaquim Bau de Tortosa

L’institut rep el suport de la comissió d’escolarització i dels membres de l’AMPA

REDACCIÓ

El pacte
d’infraestructures
impulsarà la
connectivitat de les
Terres de l’Ebre.

Transport

Gairebé 3000 signatures reclamen a la
directora dels Serveis Territorials

d’Educació, Marian Rojas, que rectifiqui 
la seva decisió

Rectificació Pública



DIVENDRES 15
DE MAIG
DE 20098

terres de l’ebrediarimés
ebre

www.mesebre.cat

La Federació de
Cooperatives Agràries de
Catalunya (FCAC) celebra-
va ahir la XXVI Assemblea
General reunint a 350 coo-
peratives d'arreu de
Catalunya a les
instal·lacions de la coope-
rativa Arrossaires del Delta
de l'Ebre, a Deltebre. I
tenint com a convidat espe-
cial, al conseller
d'Economia i Finances,
Antoni Castells. L'objectiu
de la Federació amb
aquesta reunió ha estat
apropar el producte coope-
ratiu al consumidor de ciu-

tat, i insistir amb l'oli, el vi i
els fruits secs. El missatge
del President de la
Federació, Josep Pere
Colat va ser molt positiu «a
la ciutat ja ens coneixen
però ens han de conèixer
encara més, som gent
molt lluitadora i estem con-
vençuts que sortirem
reforçats de la crisi».
Afegint que una de les

demandes que s'ha fet al
conseller és més finança-
ment al món cooperatiu
per poder mantindre les
cooperatives. Pel que fa al
conseller Castells, aquest
ha agraït enormement la
invitació i ha sobtat la ironia
amb la que ha comparat el
finançament de Catalunya
amb el finançament coope-
ratiu quan ha dit «el finança-

ment mai és suficient com
vostès ja saben».
Amb el «jo vull que els
diners que hi ha a les coo-
peratives s'inverteixin en el
camp, i que aquestes inver-
sions cada cop vagin a
més» Castells realitzava
tota una declaració d'inten-
cions, que per ben segur
interessa a la Federació.
El conseller ha parlat de la

importància del sector
ramader i agrícola per a un
país, i que per molt
«modern  i competitiu que
sigui» no hi ha país que no
cuidi el món pagès. Així,
des del Govern és treba-
llarà per crear línies de crè-
dit potents, perquè són un
instrument per al bon fun-
cionament cooperatiu que
a hores d'ara fa falta.
Apuntant també, la creació
en un futur de cooperatives
de crèdit, diferents de la
secció de crèdit, més simi-
lars a les entitats bancàries
supervisades pel Banc
d'Espanya entre altres. 
Aquesta Assemblea a
posat de manifest la neces-
sitat de gestionar els seus
diners per part de les
Cooperatives, una certa
intencionalitat per part del
Govern de treballar-ho,
però també la realització
d'un homenatge a Josep
Mulet, responsable de
Fruita i Horta en el Consell
Rector de la Federació de
Cooperatives Agràries de
Catalunya des de l'any
2002, que va morir en un
malaurat accident de cotxe
a mitjans de l'any passat.

Castells compara el finançament de les
cooperatives amb el de Catalunya

La XXVI Assemblea
General de la Federa-
ció de Cooperatives
Agràries de Catalunya,
reuneix a 350 coope-
ratives d’arreu del País
per tal de tractar dife-
rents temes que ne-
cessiten conscens i
millores.

«Castells reconeix que l’actitud dels bancs està provocant dràstiques reduccions de liquiditat»

El conseller no és mulla quant a línies de finançament cooperatiu.

REDACCIÓ/DM

Una nota de premsa que
ens arribava aquesta set-
mana a la redacció de
MÉS EBRE portava per títol
«Operadors turístics euro-
peus visiten les Terres de
l’Ebre i la Costa
Daurada». La conjunció i,
en aquest cas, és la
desencadenant que ens
porta a redactar aquest
article i fer una petita
reflexió sobre l’existència
de la identitat territorial

que ens caracteritza.
Identitat ebrenca que
sembla ser que la
Diputació de Tarragona
no té en consideració, i
ens posa dintre un sac
que no ens correspon, o
potser dient-ho d’una altra
manera, que la gent d’a-
quí no vol que ens corres-
pongui. Anem per parts.
A l’alçada de les Cases
d’Alcanar poden apreciar
vostès el cartell que
veuen en la fotografia, un
flamant cartell donant la
benvinguda a la Costa
Daurada. Si en article de
premsa se’ns diferencia
de manera clara, perquè

visualment, i podent des-
pistar fàcilment als turis-
tes que visiten el nostre
territori, en aquest cartell
no apareix l’apreciada
conjunció? Una no diferèn-
cia que també trobem al
turisme online, a la difusió
del territori que fa la
Diputació a travès de les
pàgines web, i on, un
altre cop més, les Terres
de l’Ebre entrem dins la
denominació daurada.
Uns estaran d’acord,
altres no; però el que
està clar és que el paisat-
ge, la gastronomia, la cul-
tura i la festa ebrenca és
mereix una singularitat.

Terres de l’Ebre o Costa
Daurada? S’accepten apostes

Un cartell situat a Les Cases d’Alcanar provoca reaccions

REDACCIÓ

Les al·legacions a l'estu-
di informatiu del traçat
de la variant de l'eix de
l'Ebre (C-12) a la zona del
Canalet encara no s’han
resolt 12 mesos
desprès. Tot i que les últi-
mes informacions són
que el Departament de
Política Territorial i Obres
Públiques ja hauria enca-
rregat la declaració d'im-
pacte ambiental del pro-
jecte. L’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha
afirmat que la intenció és
saber quins arguments
tècnics i jurídics s'han fet
servir per rebutjar ara les
al·legacions de
l'Ajuntament, que ja s'ha-
vien de resoldre abans
de l'estiu del 2008. La
plataforma veïnal Salvem
lo Canalet també lamenta
la «falta de transparèn-
cia». El portaveu Antoni
Melero va dir que no des-
carten reprendre les
mobilitzacions.

Al.legacions a
l’estudi de la 

C-12 no resoltes

Heretax és un nou servei
d'assistència legal i fiscal
en herències, donacions i
successions, que ha
posat en marxa Caixa
Tarragona per tal d’am-
pliar la oferta de serveis
que ofereix als seus
clients. Heretax preten
cobrir la necessitat que
poden tenir els clients en
el moment de realitzar
qualsevol tràmit en la
successió hereditària.
Compta amb l'assessora-
ment directe d'un grup
de professionals experts
en la matèria que dona-
ran una resposta perso-
nalitzada per aconseguir
la millor solució possible
en cada cas. Per sol·lici-
tar el servei, els clients
poden trucar al telèfon
902 207 320 o connec-
tar-se a la web www.here-
tar.com. En un termini
màxim de 48 hores s'as-
sessorarà de manera
gratuïta.

Heretax, nou
servei en
herències 

El paisatge, la gastronomia, la festa, la 
cultura...trets diferenciadors que fan de les
Terres de l’Ebre un destí amb majúscules

Singularitat Ebrenca

Vista del cartell a l’alçada de Les Cases d’Alcanar per la N-340.
ME

Arrossaires del Delta.
Cedda
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Comprensible tenint en
compte que afecta de
manera directa a la salut
pública, és a dir, a nosal-
tres. Segons la ministra de
Sanitat, Trinidad Jiménez,
aquesta mesura vol "evitar
els embarassos no desit-
jats” recalcant que s'ha d'u-

tilitzar només per a "casos
d'emergència", el que no
està tan clar són altres
declaracions de la mateixa
ministra en que diu que no
es tracta d'un "mètode avor-
tiu", que existirà "una obliga-
ció de tenir-la" i que no pre-
veu cap "objecció de cons-

ciència" al respecte. El cert
és que el Delegat del
Col·legi de Farmacèutics a
les Terres de l'Ebre, Adolf
Segarra, ha manifestat que
els farmacèutics no estan
obligats a dispensar la pín-
dola, “nosaltres el que prio-
ritzarem és la part sanitària,

i seguirem el protocol, tot i
que no crec que molts far-
macèutics es neguin. Ara
bé, es tracta d'una decisió
personal”. Segarra,
també, ha afegit “nosaltres
no som venedors, som dis-
pensadors i ens preocupem
per les persones, així que
com ja es fa, no deixarem
d'aconsellar”. Quan al fet
d'utilitzar la píndola com ha
mètode anticonceptiu,
Segarra apunta que hi haurà
gent que ho farà. Entre tant,
els metges de família es
plantegen que passarà quan
a la privacitat i la despesa,
ja que fins al moment, la
persona que necessitava
aquesta píndola disposava
de total discreció i el fàrmac
era gratuït, així ens ho fa
saber el Director dels
Serveis Territorials de Salut
a les Terres de l'Ebre,
Ismael Roldan. En aquests
moments el Departament
de Salut amb el Consell de
Col.legis Farmacèutics de

Catalunya estan treballant
en el protocol per dispen-
sar, sota indicació far-
macèutica, el medicament
per a la contracepció d'e-
mergència. Recordem als
lectors que la contracepció
d'emergència és un tracta-
ment per evitar l'embaràs
després d'una relació sexual
coital sense mètodes anti-
conceptius o en el cas de
no haver-los utilitzat correc-
tament. La contracepció
d'emergència, implantada
l'octubre de 2004, en la
xarxa sanitària de Catalunya
ha dispensat, fins al
moment,  un total de
578.528 tractaments, d'a-
quest total,  7.239 han
estat dispensats a les
Terres de l'Ebre. I des de
començament d'any se
n'han dispensat 607. En
definitiva, aquesta mesura
és una llibertat més per a
l'individu, i el problema radi-
carà en si aquest, sabrà uti-
litzar-la correctament!.

Els farmacèutics no tenen l’obligació de
dispensar la píndola anticonceptiva

Que la píndola anticon-
ceptiva o més conegu-
da per “la píndola del
dia després” és podrà
comprar a les farmà-
cies sense recepta mè-
dica, pel mòdic preu de
vint euros, ha estat una
de les últimes notícies
anunciades pel Govern
que ha suscitat moltes
opinions.

“Nosaltres ens preocupem per les persones i no deixarem d’aconsellar-les”, Adolf Segarra.

REDACCIÓ/DM

Josep Maria Aleixendri,
membre de l’Escuderia
Cucafera Racing, va morir
tràgicament, el passat dis-
sabte als 43 anys, en un
accident de cotxe. Aquell
dia, 24 hores abans de la "I
Pujada als Espills Bot-Prat de
Comte”, explicava el seu
company, estaven revisant
tots els preparatius. El testi-
moni del company amb qui
estava fent les tasques de
verificació i que anava en un
altre cotxe, diu com un Seat
Ibiza de sobte va envair el
carril contrari xocant frontal-
ment amb el cotxe de Josep
Aleixendri i el seu copilot
Paco Mulet entre les locali-
tats de Gandesa i Bot, amb
un resultat fatal. El pilot
Josep Maria Aleixendri de 43
anys, pare de dos fills,  va
morir a l'acte. El copilot
Paco Mulet de 26 anys i
també veí de Tortosa va
resultar ferit de gravetat. Es
recupera. El conductor que
va provocar el sinistre,
Carlos P.L., veí d'Arnes va
donar 0.60mg/l. en el con-
trol d'alcoholèmia i ha estat
acusat d'homicidi imprudent.

Cucafera Racing dóna
l’últim adéu a Josep
Maria Aleixendri.

La píndola del dia després.
Cedida

El departament d'Acció
Social de la Generalitat ha
decidit donar resposta a la
inquietud existent entre les
persones que opten per
l'adopció, i que han vist

com en els últims anys
s'ha incrementat el temps
d'espera, en alguns casos
fins a tres anys. Així la con-
sellera, Carme Capdevila
aprofitava la presentació
del balanç d'adopcions de
2008, per explicar que és
durà terme una modifica-
ció en el procés d'adopció

que permetrà a les famílies
catalanes que vulguin
adoptar presentar dues
sol·licituds simultànies,
una nacional i una altra
internacional, o bé dues
internacionals a dos paï-
sos diferents, per incre-
mentar les seves opcions i
reduir l' espera. A diferèn-
cia d'algunes altres comu-
nitats autònomes, a
Catalunya només es podia
presentar una sol·licitud al
mateix temps i esperar a
veure com es resolia, ja
fos  d'àmbit internacional o
nacional.  Ara, una mateixa
persona o una parella

podrà sol·licitar dues adop-
cions en paral·lel i seguir
els tràmits simultàniament
fins que li sigui assignat un
menor, moment en què
haurà de suspendre el
segon procés obert. Les
dades de l'any 2008 refe-
rents a adopcions al nostre
Territori parlen de 22
sol·licituds a nivell nacio-
nal, 16 internacionals, 5 en
concepte d'acollida i 2
sol·licituds de famílies
col·laboradores (cuiden
dels nens en cap de set-
mana). Pel que fa al que
portem d'any, ha hagut 9
sol·licituds nacionals, 2

internacionals, 8 en con-
cepte d'acollida i 4 sol·lici-
tuds de famílies col·labora-
dores (es fan càrrec dels
nens en cap de setmana).
En referència a que altres
comunitats autònomes ja
ho fessin i Catalunya no, el
director del departament
d'Acció Social a les TE,
Adam Tomàs, explica que
ells no ho han fet per lògi-
ca i pensant sempre amb

el menor, ja que amb
aquesta possibilitat
“haguéssim obligat en un
determinat moment als
pares a triar”. I afegeix,
“les circumstàncies
actuals ens han portat a
tindre que acceptar aques-
ta alternativa, ja que el
temps d'espera està cre-
ant molt mal estar a les
famílies que es troben en
el procés”.

L’adopció: joia o el
malson d’una família?
L’objectiu immediat és reduir el temps d’espera

REDACCIÓ/DM

L'Enquesta a la Joventut de
les Terres de l'Ebre, feta
sobre una mostra de 400
enquestats d'entre 18 i 34
anys de la demarcació,
dibuixa un perfil força inte-
ressant dels nostre jovent,
no exempt de puntualitza-
cions. Així, ens ho feia saber
el secretari de Joventut,
Eugeni Villalbí, aquest pas-
sat dilluns a Tortosa, acom-
panyat del director territo-
rial, Adam Tomàs i la coordi-

nadora del departament,
Montse Perelló. Perelló ha
esmentat que la població
jove femenina, demostra
més capacitat en mantindre
els llocs de treball, respecte
els homes i que en l'actuali-
tat les dones segueixen
cobrant menys que els
homes, realitzant la mateixa
tasca. D'altra banda, una
taxa que ha despertat força

interès és la d'emancipació,
en un 52,8%, que supera en
vuit punts la mitjana catala-
na (44,5%). Pel que fa a
aquesta taxa és necessari
aclarir que d'aquest tant per
cent, la majoria són homes
joves que en un moment
donat van deixar els estudis
per tal d'entrar en el món
laboral, fet que és tradueix
amb poca qualificació i que

en el moment de crisi són
potser els que més s'han
vist afectats. Els joves de
les Terres de l'Ebre són els
que tenen uns ingressos
laborals més alts de tot
Catalunya, cobren un salari
mensual de 989 euros, 40
euros més que la mitja
(957). Set de cada deu tre-
ballen amb contracte indefi-
nit i la resta, tres, amb con-
tracte temporal. Tanmateix,
el percentatge de treballa-
dors manuals no qualificats
és d'un 7%, un percentatge
dos punts superior al de la
mitjana.   Cal destacar que
les Terres de l'Ebre és la

demarcació amb més joves
emprenedors, empresaris i
autònoms, de tot Catalunya,
és l'opció laboral del 19,2%
del total d'ocupats, una mit-
jana 8 punts superior a la
del país. També és on més
joves treballen a l'adminis-
tració pública, on els joves
utilitzen més el català com a

llengua vehicular d'ús social
I pel que fa a l'educació, cal
dir que les Terres de l'Ebre
és la demarcació catalana
on menys joves estudien,
fet gents positiu,  ja que és
parla d'un 67,4% i el motiu
podem trobar-lo en que
durant molt temps no s'ha
demanat qualificació.

Conèixer als nostres joves
ja és més possible!
Enquesta i anàlisi basades en una mostra
de 400 enquestats d’entre 18 i 34 anys.

REDACCIÓ

“S’han arribat a donar casos de tres anys
d’espera i això és molta pressió”, Tomàs

Les llistes d’espera:

Representa una eina  fonamental per tal de
realitzar polítiques de joventut adients.

Aquesta enquesta...
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Segons fonts d’un mitjà de
comunicació de Cadis, el
tècnic del Portuense té una
oferta d’un club de la
Segona B andalús que va
estar, fa anys, a la Segona
A.
El tècnic tortosí, al respec-
te, ha dit que «en principi,
he d’acabar d’aclarir la

situació amb el Portuense.
I amb això estem en els
darrers dies, parlant amb la
directiva. D’una oferta d’un
altre club només puc
comentar que és cert que
existeix però que, per la
meua part, fins que tot esti-
gui concretat i, sobre tot,
signat, no em pronuncia-
ré». 
El tècnic és prudent. Però
la trajectòria que ha dut a
terme amb un club amb
pocs recursos com els que
tenia el Portuense quan va
agafar-lo, no ha passat
desapercebuda pel sud de
la península. I un dels clubs
amb els que s’ha enfrontat

amb l’equip del Puerto de
Santamaria seria el que
més interessat està en
poder-lo incorporar per la
temporada propera.
Caldrà esperar unes setma-
nes i llavors comprovarem
si els rumors que hi ha a la
ciutat gaditana s’acaben
confirmant.

Oferta d’un club de 2a. B
Jordi Fabregat té una
oferta per la temporada
vinent. Són els rumors
que hi ha al Puerto de
Santamaria i que MÉS

EBRE ha pogut saber.

ACTUALITAT

Jordi Fabregat ha rebut una oferta d’un equip andalús de la categoria de bronze del futbol estatal

M.V.

El tècnic tortosí és
prudent: «és cert que
existeix però cal esperar
fins que estigui tot
concretat»

Falta confirmar

Normalment, els
clubs quan planifiquen
una temporada (altes,
baixes, renovacions...)
ho fan amb el control del
tècnic, qui ha de marcar
la pauta, i la gestió de la
directiva que ha de con-
duir les negociacions.

Això, penso (és una
opinió) és el més habi-
tual. No obstant, la si-
tuació actual no tinc
massa clar si permetrà
poder fer-ho. I és que
pot haver-hi molta incer-
tesa amb el futur direc-
tiu de diversos clubs.

La veritat és que tots
els anys, quan s’arriba al
final de la temporada,
els missatges dels di-
rectius és de cansa-
ment, «no seguirem. Es-
tem esgotats. No hi ha
il.lusió». Si, això sempre
ha estat d’aquesta for-
ma. Però enguany sem-
bla que els comentaris
tenen més profunditat. I
van més enllà. Per això,
ens podem trobar amb
situacions posteriors de
clubs que voldran conti-
nuar i que hauran de co-
mençar la casa per la
teulada, un fet molt fre-
quent quan la planifica-
ció no és bona i quan no
es comencen a fer les
coses bé des del princi-
pi. 

Enmig de tot això,
també em satisfà enor-
mement quan sento ru-
mors de possibilitats de
que es formin altres
clubs i que hi ha ganes
d’impulsar nous equips,
començant de baix i
amb una estructura que
vol ser sòlida. Es satis-
factori i s’ha de desta-
car.

La casa per 
la teulada

L’opinió de Michel

La setmana passada vam in-
formar que un jove tècnic ta-
rragoní entrenaria a l’Ampos-
ta la temporada vinent. Es
tracta de Fran Artiga, un vell
conegut perquè ja va estar-hi
al club ampostí amb Josep
Papaseit. Posteriorment, va
marxar al Nàstic juvenil de Di-
visió d’Honor i ara entrena al
Cambrils. El Tortosa es va in-
teressar per aquest tècnic
una vegada Carlos Alós va de-
cidir dimitir. Però llavors el
Cambrils no va deixar-lo mar-
xar. L’interés del club roig-i-
blanc ha pogut tornar a exis-
tir, però ha estat amb
l’Amposta amb qui Fran Artiga

ha concretat el seu futur. Se-
gons José Luis Tarrazona,
«ens ha facilitat una llista
d’uns 50 jugadors dels que
seleccionarem els que ens fa-
ci falta. Ara hem de començar
a parlar amb la plantilla actual
i, amb la supervisió del tècnic,
s’anirà fent la de la nova tem-
porada». Tarrazona volia des-
tacar el treball de Nacho «el
fet de no tenir el carnet i tam-
bé motius personals han com-
portat que no pugue seguir.
Però estem molt contents
d’ell». El president reconeixia
que el vestidor havia acabat la
teporada un xic revolt, entre
unes circumstàncies i altres. I
amb comentaris diversos

com la possibilitat que pot ha-
ver-hi de que algun jugador
acabi denunciant el seu con-
tracte. L’Amposta va empatar
contra el Prat (1-1) en el co-
miat a casa. L’equip va millo-
rar l’actitud de les darreres
tres jornades. Diumenge, tan-
carà la lliga a Cornellà.  

Gombau, a Hong Kong
D’altra banda, el tècnic am-
postí Josep Gombau entre-
narà al Kitchee FC de la Pri-
mera divisió de Hong Kong.
En aquesta ciutat hi ha una
FCB Escola de la que n’és el
propietari el president d’a-
quest club. I aquest ha volgut
que un tècnic de la FCB Esco-
la pugues fer la doble funció.

Aquest és Josep Gombau.
Un punt
D’altra banda, la Rapitenca,

amb vuit baixes, va sumar un
empat meritori a Cassà (0-0).
D’aquesta forma, evita, a
manca d’una jornada, el des-
cens directe. No obstant,
amb la posició del Terrassa,
que disputarà la promoció de
descens, cal estar pendents
de sumar un altre punt que
alliberi matemàticament de
l’opció de quedar quart per la
cua. Es una carambola molt
complicada però aquesta
plaça podria arribar a ser
compromesa. Per tant, cal
evitar-la. Antoni Teixidó, tècnic
de la Rapitenca, deia que «ha

estat una temporada difícil i
ens agradaria acabar-la amb
un triomf. Aquest és l’objec-
tiu. Si no, hem de buscar un
empat que, tot i que sabem
que és una possibilitat molt
remota, ens permeti estar to-
talment tranquils». Sergi
Grau, Gilabert i Borja poden
tornar. Les altres baixes, es
mantenen. 

A Cassà van acabar jugant
sis rapitencs. Aquesta és la lí-
nia, amb Teixidó a la banque-
ta, que s’ha de seguir per la
temporada propera en la que
es podrien recuperar altres
actius locals que estan jugant
per fora. La Rapitenca rebrà
diumenge el Blanes (17 h). 

Fran Artiga, nou tècnic
Tal com va avançar MÉS EBRE, entrenarà a l’Amposta

M.V.

TERCERA DIVISIÓ

Jordi Fabregat, en una imatge d’arxiu.
ME

La Rapitenca ja ha evitat
el descens directe, però li
falta un punt per evitar la
quarta plaça per baix

Un punt

L’Amposta, que és desè,
va millorar contra el Prat
(1-1) i diumenge acaba la
lliga a Cornellà (17 h).

Bona imatge
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Un gran èxit. Sense dubte. I
una notícia molt important
no només pel futbol forma-
tiu del CD Tortosa, si no per
al de les Terres de l’Ebre
que la temporada vinent
comptaran amb un equip a
la Lliga Nacional.

La victòria davant el Gra-
nollers (3-0) i la derrota del
Lleida van confirmar l’as-
cens. Després de cinc
anys, el juvenil torna a
aquesta categoria en la que
ja va jugar-hi i en la que cal
recordar que l’any 2.003 va
estar a punt de pujar a Divi-
sió d’Honor.

Un bon treball i fusta d’un
equip plagat de jugadors de

primer any i que ofereixen
bones vibracions.

L’aposta per Jordi Videllet
com a tècnic ha estat un en-
cert. Videllet va debutar a
les banquetes amb l’Horta
la temporada passada, ju-
gant la promoció d’ascens. I
en aquesta ha pujat el juve-
nil. Però el més destacat, a
banda dels resultats, és la
seua professionalitat i impli-
cació. Per això és un tècnic

de futur a l’entitat i podria
ser una proposta per fer un
salt. 

El primer equip segueix
ferm. Va golejar a Tàrrega
(1-4), on va demostrar la
fortalesa del final de Lliga.
El Tàrrega, que va fallar un
penal amb el 0-2, es va veu-
re superat. 

Xavi Anell, Rojas, Cristian
i Joel van ser els goleja-
dors. Són tres victòries se-

guides (la primera en molt
de temps marcant quatre
gols). De fet, el Tortosa n’ha
aconseguit deu en aquestes
tres jornades. El tècnic Ra-
mon Coch porta un bagatge
d’equip capdavanter (22
punts de 33). S’ha parlat de
la seua renovació i ha valo-
rat positivament la proposta
que ha rebut. En els propers
dies decidirà.

El juvenil, a Lliga Nacional

El Tortosa juvenil ha
fet història un altre
cop. A manca d’una
jornada, ja ha confir-
mat l’ascens a Lliga
Nacional. 

CD TORTOSA

A manca d’una jornada, ja ha aconseguit l’ascens de categoria

M.V.

Jordi Videllet, tècnic del juvenil que ha pujat a Lliga Nacional.
ME

L’àrbitre Gonzalez Plegue-
zuelos, segons fonts consul-
tades, ja va ser protagonista
fa unes temporades al camp
del Catalònia quan va agredir
a un jove aficionat jesusenc.
Dissabte passat, a Roquetes,
no va agredir a ningú però va
tornar a marcar distàncies. El
seu criteri desigual va deter-
minar un partit en el que els
locals, amb moltes baixes, es
van veure condicionats. A l’ini-
ci de la represa, Julio va ser
el primer expulsat. Després,
Borrull i, a manca de sis mi-
nuts, Moisés. No va mesurar
els dos eqiups per igual. El
Sants, segon, s’hi jugava
mantenir distàncies amb el lí-
der Iberiana. Però no va po-
der amb un Roquetenc que,
tot i les adversitats, va jugar
ben posat i amb actitud.

Adell i Alex (sancionats) i
Povill, Segura i Crespo (lesio-
nats) i Trullen (per motius per-
sonals) foren baixa. El porter
juvenil Josué va jugar i va ser

un dels destacats, amb res-
ponsabilitat. Curto i Gordo,
també del juvenil, van jugar a
la represa.

Diversos directius de la Ibe-
riana van estar al partit, espe-
rant un bon resultat del Ro-
quetenc que, de retruc, els
beneficiés a ells. Els ebrencs,
cinquens, visitaran diumenge
(12 h) l’Horta.

Futur
Sobre el futur,  el president

Alegret va comentar que «per
confirmar la continuïtat, fa fal-
ta veure quin suport podem
tenir i com quedarà la junta».
Potser per això encara no s’-
ha parlat amb el tècnic de la
renovació. Potser un motiu.
Javi Cid potser ha pogut par-
lar-ne amb un altre club per
poder treballar-hi amb ell d’al-
guna manera. Així mateix,
aquest club pot estar interes-
sat per algun jugador del Ro-
quetenc. Altres jugadors tam-
bé poden tenir altres
propostes. 

Els de Javi Cid, amb vuit, van empatar (0-0)
REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

Videllet és el tècnic del
juvenil i una aposta de
futur per poder seguir
progressant a l’entitat.

Tècnic de futur

Va guanyar a Tàrrega (1-
4) el tercer partit seguit i
referma la progressió de
les últimes jornades. Es
onzè i diumenge rebrà el
Peralada (17 h).

Primer equip

La Cava va perdre diumenge
a Alcanar (1-0) en un partit en
el que va anar de menys a
més i en el que a la represa,
segons Antonio Morales,
«nosaltres vam dominar i
vam tenir opcions clares
com una d’Aleix Ferrer. L’Al-
canar va poder contraatacar
però només va poder crear
perill en una falta que va trau-
re Alberto», deia Morales. El

tècnic, tot i les dues derrotes
seguides, considera que
«hem de seguir lluitant, amb
l’objectiu de guanyar i espe-
rar altres resultats. Penso
que encara tenim possibili-
tats, malgrat que és cert que
ara anem per darrera i que
ara està més complicat.
Però cal seguir i esperar». La
Cava jugara dos partits se-
guits a casa: amb la Sénia i
amb el Deltebre, en el derbi.

Guanyar i esperar
La Cava «encara té opcions»

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona va veure frena-
da la ratxa de quatre victò-
ries seguides al camp de
l’Oleàstrum (2-1) on, sense
dubte, mereixia més pel joc
i les ocasions de la represa.
D’altra banda, el president
Millan i la seua junta tenen
previst seguir un any més en
una nova temporada en la
que es preveuen rebaixes a
tots els clubs. Això seria si

no apareix oficialment cap
alternativa directiva. El  que
si que havia aparegut era un
grup de pares per poder
agafar el futbol base. Però
finalment no ha hagut ente-
sa i serà el club qui seguirà
portant-lo. 
La junta confia en què Juan-
jo Serrano pugui continuar
al capdavant del primer
equip, però falta encara aca-
bar de parlar-ne. 

Continuïtat a Ulldecona
El president Millan i la junta continuen

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va guan-
yar diumenge contra la Ca-
nonja (2-1) i manté la ratxa
de resultats. Però es podria
dir que no de bon joc per-
què després d’una primera
meitat acceptable, va de-
caure en la segona quan,
amb el rival amb nou, no va
saber imposar-se. L’excessi-
va rigorositat de l’àrbitre va
comportar moltes targetes i

va trencar el duel. La Canon-
ja, amb nou, va empatar
arran d’un penal dubtós.

I més amb el cor que amb
el cap, els de Bítem van
guanyar amb una jugada
embolicada ja en temps afe-
git. Marc Baiges va acabar
empenyent la pilota. El Re-
molins-Bítem, que ha sumat
13 punts de 15, és novè.
Demà dissabte visitarà l’A-
metlla.

13 de 15
El Remolins-Bítem visita demà l’Ametlla

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Des de l’any 2004, l’Ajunta-
ment de l’Ampolla, amb el su-
port de la Federació Catala-
na i d’institucions públiques
de l’esport a nivell autonò-
mic, organitza la prova de
triatló denominada Ironcat,
en la modalitat de llarga
distància. 

Ironcat és l’únic triatló amb
distàncies 3,8 quilometres

(nedant), 180 (amb bicicleta)
i 42,2 (corrent), que es realit-
za a la peninsula ibèrica i
únic al Mar Mediterrani, en
un entorn incomparable com
ho és la localitat de l’Ampolla
i el parc natural del Delta de
l’Ebre. La prova començarà a
les set del matí del dissabte i
en el moment del nostre tan-
cament podem informar que
ja hi havien uns 180 inscrits. 

VI IRONCAT
Serà demà dissabte, a l’Ampolla

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Gonzalez Pleguezuelos no
pot amb al Roquetenc

El Barça de Guardiola va
guanyar dimecres la Copa
del Rei, el primer dels tres
trofeus que té a l’abast
aquest mes de maig.
D’aquesta manera, el tri-
plet comença a agafar
forma. 
Com ja va passar el dis-
sabte de la golejada del
Bernabeu i el dimecres

anterior amb l’empat
d’Iniesta a Stanford Bridge
en temps afegit, els aficio-
nats del Barça de les
Terres de l’Ebre van sortir
al carrer. Aquesta setma-
na ja va ser per celebrar
un títol. En els propers
dies es molt possible que
tornin a fer-ho. Es una
temporada de somni i se
n’ha de gaudir.

Olele, Olalà, ser del Barça
és, lo millor que hi ha...
Dimecres es va celebrar la primera

REDACCIÓ

Els aficionats de les Terres de l’Ebre van tornar a sortir al carrer.
ME
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Mercat del

vehicle d’ocasio 

Aquesta és una fira que porta celebrant-se
des de fa mé de 10 anys i té una tradició consolida-
da dins el marc de les fires estables que ofereix Fira
Amposta. S'han incrementat els metres quadrats
ampliant una secció al recinte exterior de la zona firal
d'Amposta oferint entre el pavelló interior i la zona
exterior 5.000 mestres quadrats d'exposició de vehi-
cles usats, seminous i quilòmetre 0. Les empreses
del sector vehicles que participaran son: Autos
Checa, Automòbils Toldà-Gascón, Montsià Motor,
Autos Mestre, Tallers Salvadó i Merkamotor, i oferi-
ran grans ofertes en vehicles de tota mena, arribant
a exposar un total d'entre 150 i 200 vehicles. 

REDACCIÓ
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Sí, es tracta del Reddis-Ca-
talònia. Els reusencs, amb
tres victòries seguides, s’-
han posat de nou a la poma-
da. Són quarts, a tres punts
dels líders. El Catalònia,
amb el triomf contra l’Amet-
lla (4-1), es va recuperar de
la derrota a la Canonja i,
amb els altres resultats de
la jornada, torna a ser co-lí-
der.

Guillermo Camarero, tèc-
nic del Catalònia, del partit
de demà, considera que «és
decisiu per mantenir la se-
gona plaça de la classifica-
ció». El Reddis s’hi juga més
encara. No era el seu objec-
tiu lluitar per l’ascens, però
allí s’ha trobat. Tot el que no
sigui una victòria, no li val
per continuar amb possibili-
tats en les dues jornades
que mancaran posterior-

ment.
El Torredembarra, amb el

triomf a l’Aldea (2-3), recu-
pera opcions (és cinquè a
tres punts dels líders). Però
tampoc pot fallar en el seu
partit contra l’Alcanar, demà
dissabte. I és que ja no hi ha
temps de maniobra. També
aquest és el cas del Gande-
sa que ha guanyat els da-
rrers tres partits a domicili
però, en canvi, també ha
perdut els tres darrers a ca-

sa (dissabte amb el Vila-se-
ca, 1-2). Per això ha tornat
a sortir de la les dues pri-
meres places. Es tercer, a
dos punts dels líders. No
pot perdonar més. Diumen-
ge visita la Canonja, equip
que es troba en una zona
comoda, amb 40 punts. 

La Cava, que va perdre el
segon partit seguit (a Alca-
nar 1-0), en juga dos de for-
ma consecutiva a casa: la
Sénia (que en una setmana

visitarà dos cops al mateix
camp) i el Deltebre, en el
derbi. Ha de guanyar tots
dos i esperar resultats per
tenir opcions en la darrera
jornada a Torredembarra.
Està a quatre punts, tot i
que ara és qui va per darre-
ra del grup capdavanter.

El Catalònia, diumenge
passat, va golejar l’Ametlla
amb un hat-trick d’Aleix i un
altre gol de Solla. «Vam
marcar aviat l’1-0 i, des-
prés, en el primer temps,
ens vam relaxar. I l’Ametlla
ens va empènyer i va fer di-
verses arribades. A la repre-
sa, després de parlar-ho al
descans, vam millorar. Tot i
que vam estar tous en la ju-
gada del 2-1, posteriorment
ens vam imposar, jugant
amb la intensitat adequada i
creant opcions, a més dels
altres gols», deia Camarero.  

Reddis i Jesús Catalònia
afrontaran un partit decisiu

Falten tres partits.
Tres finals per decidir
les places d’ascens. I,
dins d’aquesta lluita,
demà hi ha un partit
clau. 

PRIMERA REGIONAL

Els de Camarero són co-líders mentre que els d’Angel Garcia són quarts

REDACCIÓ

Angel Garcia, tècnic del Reddis, va estar dilluns a CANAL TE.
ME

El Deltebre, amb juvenils
com en les darreres setma-
nes, va perdre dissabte pas-
sat al seu camp contra la Sé-
nia (1-2). Robert va fer l’1-0
però els del Montsià van re-
muntar a la segona meitat.
D’aquesta forma, asseguren
la categoria, a manca de tres
jornades. Era un partit amb
doble valor i la Sénia va alli-
berar-se de qualsevol malson
amb la victòria.

El Deltebre queda condem-
nat a la zona de descens. La
plaça permanència està ara
a quatre punts. Aquesta l’ocu-
pa l’Oleàstrum que diumenge
va guanyar l’Ulldecona, amb
molts de patiments (els ullde-
conencs mereixien molt
més). En la propera jornada
s’enfronten, al camp de
l’Olèastrum. Un partit, sense
dubte, a cara o creu. Una
victòria de l’Oleàstrum li ga-
rantiria la permanència. Un
empat li deixaria a prop. I al
Deltebre només li val el
triomf. Aquest li donaria pos-
sibilitats perquè, en el cas
d’aconseguir-lo, es quedaria
a un punt. L’empat permetria
tenir posssibilitats però evi-
dentment serien minses en
les dues darreres jornades.
L’equip cal recordar que ha
tingut fins a dotze baixes
(amb jugadors que han mar-

xat) durant la Lliga. Les da-
rreres, Sergio Ruiz i Marc.

El Montblanc ja ha baixat i
l’Ametlla, tot i que disposa de
possibilitats matemàtiques,
el cert és que ja ho té molt di-
fícil. Es a vuit punts de
l’Olèastrum. I necessitaria
guanyar els tres partits i es-
perar una carambola a tres
bandes. Complicat. Els de la
Cala rebran demà al Remo-
lins-Bítem, un dels equips
més en forma en el darrer
tram del campionat (ha su-
mat tretze dels últims quinze
punts en joc).

El Deltebre es juga la
permanència a Cambrils

Visita l’Oleàstrum en un duel a cara o creu
REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Josep Lluís Bartolí.
ME

Una derrota del Deltebre
el condemnaria ja al
descens, quan mancarien
dues jornades pel final

Determinant

El Jesús i Maria va empa-
tar a Santa Bàrbara, dissab-
te (3-3). El partit va ser in-
tens, amb moltes
alternatives i molta intensitat.
Tots dos equips s’hi jugaven
molt, els planers per sortir
de la zona compromesa  i el
Jesús i Maria per seguir a la
part alta de la taula. Els de
Torres es van avançar en
dues ocasions. Amb l’1-2, ja
a la represa, semblava que
tenien el partit dominat. Però
el Santa Bàrbara, amb una
acció de qualitat de Pau, va
empatar. El duel va obrir-se.
El Jesús i Maria fou molt ver-
tical i va anar a buscar el 2-
3. Va tenir opcions clares,

com un gol anul.lat incorrec-
tament pel col.legiat. Però va
ser el Santa Bàrbara, reactiu
i amb possibilitats, qui va
aconseguir-lo amb una falta
que va traure magistralment
Víctor. Acte seguit, Sebas va
fer una gran jugada que va
acabar amb el 3-3. Llavors,
els visitants van perdonar.
Dos pals i dues intervencions
de Pani, porter local que de-
butava, van evitar la victòria
d’un Jesús i Maria que es
despenja però que buscarà
el triomf demà per, segons
els altres resultats, poder-se
reenganxar. El killer Jesús,
després d’una topada amb
Pani, es va lesionar. La seua
absència es va acusar.

Els punts faran falta
Els de Torres van tenir més opcions (3-3)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL. UE JESUS I MARIA

El partit, força
important en la lluita
per l’ascens, es
disputarà demà
dissabte (18.30 hores) 

Dissabte

El líder l’Ampolla va guanyar
al camp del filial de l’Ampos-
ta (0-2). Era un partit força
complicat, contra un rival di-
recte. I no va fallar. «Vam ju-
gar amb molta serietat i amb
molt d’ordre en l’aspecte de-
fensiu, en la línia dels partits
de fora de casa. Vam acon-
seguir una victòria molt im-
portant», deia Chimo Pare-
des, tècnic de l’Ampolla. 

Dani Roca, amb un gol
olímpic, i Lluís, van marcar.
La nota negativa fou l’expul-
sió del pichichi Jordi Barga-
lló.

L’Amposta, amb la derro-
ta, perd part de les seues op-
cions.

El CE Ascó, per la seua
part, va guanyar en el derbi a
Móra d’Ebre (0-1). Es segon,
a dos punts de l’Ampolla. Un
gol d’Edu, inspirat, va valdre
el triomf. «Vam perdonar tres
ocasions clares a la primera
meitat. A la represa, amb el
0-1, Gilabert va fallar un pe-
nal. I el partit va complicar-se
en els darrers minuts amb la
pressió de l’Olímpic. Però
vam poder mantenir el resul-
tat», deia Miquel Cotaina,

Els quatre primers
jugaran entre ells

SEGONA REGIONAL. FALTEN TRES PARTITS

La jornada pot aclarir o obrir més la Lliga

tècnic del CE Ascó. 
La JE Ascó, per la seua

part, s’ha recuperat amb
dues victòries i torna a estar
en plena lluita. Es tercer, a
cinc punts del líder. Diumen-
ge va guanyar el Flix, en el
derbi (3-0).

I el Camarles també s’ha
refet. Es quart a cinc punts
de la segona plaça. Va vén-
cer al filial de la Rapitenca (2-
1). Alberto va marcar aviat
l’1-0 però després tot es va
complicar amb l’expulsió de
Vaquer i el posterior gol dels
rapitencs. «A la represa, vam

seguir amb moltes ganes,
molt motivats. Alberto, sobre
el quart d’hora, va fer el 2-1.
Ells, llavors, van baixar. Va
ser així fins els darrers mi-
nuts quan la Rapitenca va
pressionar molt tenint oca-
sions com una rematada al
pal», deia Barbosa, tècnic
del Camarles.

En la propera jornada,
s’enfronten els quatre pri-
mers. L’Ampolla rebrà la JE
Ascó i el CE Ascó jugarà al
seu camp contra el Camar-
les. Els resultats d’aquests
partits poden clarificar la
part alta de la taula. O, a la
vegada, poden obrir-la del
tot. Joventut Esportiva Ascó i
Camarles s’hi juguen molt
més. Està clar que per ells
són partits decisius per man-
tenir opcions. L’Ampolla i el
CE Ascó, si guanyen, encarri-
laran les dues primeres pla-
ces.  

El líder l’Ampolla rebrà
la JE Ascó, tercer
classificat, i el Camarles,
quart, visitarà el CE Ascó,
que és segon a la taula
classificatòria.

Interessant
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Flix-Sant Jaume (19 h)
Jesús i Maria-Perelló (19 h)

Diumenge
Reguers-Benifallet (17.45 h)

Ampolla-JE Ascó (17 h)
Horta-Amposta (17.45 h)

Rapitenca-S. Bàrbara (12 h)
CE Ascó-Camarles (17 h)

Masdenverge-Olímpic (18 h)
Vilalba-Pinell (17.45 h)

RESULTATS
31 jornada Segona regional

Amposta-Ampolla 0-2

JE Ascó-Flix 3-0

Camarles-Rapitenca 2-1

Olímpic-CE Ascó 0-1

Perelló-Horta 1-2

Pinell-Reguers 1-1

Sant Jaume-Benifallet 1-4

S.Bàrbara-J. i Maria 3-3

Vilalba-Masdenverge 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ampolla 31 54 26 64

2. CE Ascó Escola 31 75 36 62

3. JE Ascó 31 65 41 59

4. Camarles 31 60 45 57

5. El Pinell 31 67 48 56

6. Amposta 31 62 35 56

7. Jesús i Maria 31 74 42 55

8. Horta 31 56 37 54

9. Perelló 31 56 49 41

10. Rapitenca 31 53 56 40

11. Vilalba 31 36 50 37

12. Benifallet 31 49 66 34

13. Olímpic M. 31 45 54 33

14. Masdenverge 31 50 80 33

15. Reguers 31 40 60 30

16. S. Bàrbara 31 38 58 30

17. Flix 31 41 67 28

18. Sant Jaume 31 27 88 8

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
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 

Batea-Rem. Bítem 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Batea 7 14 6 15

2. Corbera 7 19 9 15

3. Rem. Bítem 7 14 10 12

4. Aldeana 7 11 18 9

5. Roquetenc 7 10 21 6

6. Ginestar 7 7 13 6

RESULTATS 9a jornada. 
Copa Delegació TE. Grup 3

Benissanet-Venus           3-2

Tivissa i Campredó, descansaven

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Tivissa 5 15 7 13

2. Campredó 6 11 6 11

3. Benissanet 8 17 15 11

4. Venus 6 12 11 7

5.  Miravet 3 2 18 0

PRÒXIMA JORNADA  

RESULTATS 6a jornada. 

Copa Delegació TE. Grup 1

Fatarella-Alcanar 2-3

Tivenys-Catalònia 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Alcanar 6 14 8 12

2. Catalònia 6 10 8 10

3. Tivenys 6 11 12 7

4. Fatarella 6 13 20 6

PRÒXIMA JORNADA  PRÒXIMA JORNADA 
Diumenge

Venus-Tivissa (17.45 h)

Campredó i Benissanet, 
descansaran

RESULTATS 6a jornada. 

Copa Delegació TE. Grup 2

Arnes-Ulldecona 1-1

Godall-Bot 5-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Godall 6 13 6 13

2.  Arnes 6 10 9 9

3. Ulldecona 6 10 11 7

4. Bot 6 9 17 4

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

l’Ametlla-Rem.Bítem (17 h)
Torrede.-Alcanar (16 h)

Reddis-Catalònia (18.30 h)
Montblanc-Camp Clar (17 h)
Ulldecona-Hospitalet (17 h)

Diumenge
la Cava-la Sénia (17.45 h)

Vilaseca-Aldeana (16 h)
Canonja-Gandesa (11.45 h)
Oleàstrum-Deltebre (17 h)

RESULTATS

31 jornada, Primera regional

Deltebre-la Sénia 1-2

Alcanar-la Cava 1-0

Aldeana-Torredem. 2-3

Gandesa-Vilaseca 1-2

Rem. Bítem-Canonja          2-1

Catalònia-Ametlla 4-1

Camp Clar-Reddis 1-2

Hospitalet-Montblanc 4-0

Oleàstrum-Ulldecona 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 31 61 38 57

2. Catalònia 31 67 37 57

3. Gandesa 31 55 34 55

4. Reddis 31 51 39 54

5. Torredembarra 31 48 46 54

6. la Cava 31 52 44 53

7. Ulldecona 31 53 46 52

8. Alcanar 31 40 31 48

9. Rem. Bítem 31 55 39 46

10. Vilaseca 31 42 41 40

11. Canonja 31 40 41 40

12. Aldeana 31 42 45 40

13. Hospitalet 31 50 47 39

14. la Sénia 31 39 43 37

15. Oleàstrum 31 35 51 31

16. Deltebre 31 39 64 27

17. Ametlla 31 26 77 23

18. Montblanc 31 21 58 18

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Sants-Cambrils

Horta-Roquetenc (diu 12 h)

Iberiana-Alcarràs

Canyelles-Almacelles

Guissona-Torreforta

Santfeliuenc-Vista Alegre

S. Ildefons-SJ Despí

Barceloneta-Sitges

Catllar-Viladecans

RESULTATS

31 jornada, Regional preferent

Viladecans-Cambrils 3-2

Roquetenc-Sants 0-0

Alcarràs-Horta 0-0

Almacelles-Iberiana 0-2

Torreforta-Canyelles 1-2

Vista Alegre-Guissona 0-0

S.J. Despí-Santfeliuenc 0-2

Sitges-S. Ildefons 3-1

Catllar-Barceloneta 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 31 77 39 68

2. Sants 31 55 33 63

3. Santfeliuenc 31 56 31 58

4. Torreforta 31 60 37 54

5. Roquetenc 31 41 25 48

6. Viladecans 31 46 41 47

7. Vista Alegre 31 32 26 45

8. Alcarràs 31 42 34 43

9. Cambrils 31 42 37 43

10. Canyelles 31 51 54 42

11. Catllar 31 37 47 42

12. Horta 31 45 44 38

13. Sitges 31 44 48 36

14. St. Ildefons 31 38 53 35

15. Guissona 31 28 44 30

16. Barceloneta 31 31 53 28

17. SJ Despí 31 28 67 26

18. Almacelles 31 39 79 19

Regional preferent

Una acció d’un partit de l’Amposta, a casa, d’aquesta temporada.
ME

Els
resultats

de la
jornada

L’Amposta es va
acomiadar de la seua
afició amb un empat,
diumenge passat contra
el Prat (1-1)

Comiat
PRÒXIMA JORNADA
Banyoles-Vilanova
Europa-Miapuesta

Balaguer-Hospitalet
Prat-Palamòs

Cornellà-Amposta
Rapitenca-Blanes

Manlleu-Cassà
Reus-Pobla Mafumet
Espanyol B-Premià
Santboià-Mataró

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 37 24 10 3 83 25 82
2. Reus 37 22 10 5 74 36 76
3. Hospitalet 37 20 13 4 61 28 73
4. Santboià 37 17 12 8 55 37 63
5. Premià 37 18 9 10 69 52 63
6. Manlleu 37 18 7 12 60 41 61
7. Prat 37 15 9 13 45 44 54
8. Vilanova 37 13 13 11 59 47 52
9. Pobla Mafumet 37 14 10 13 54 60 52
10. Amposta 37 13 10 14 60 64 49
11. Cassà 37 10 16 11 47 51 46
12. Europa 37 12 9 16 50 54 45
13. Cornellà 37 11 12 14 45 58 45
14. Blanes 37 10 12 15 57 70 42
15. Rapitenca 37 10 10 17 42 54 40
16. Balaguer 37 10 9 18 49 56 39
17. Palamòs 37 9 10 18 44 68 37
18. Mataró 37 8 12 17 42 65 36
19. Miapuesta 37 7 10 20 42 79 31
20. Banyoles 37 3 9 25 28 77 18

Tercera divisió RESULTATS
37a jornada, Tercera divisió
Vilanova-Santboià 1-2
Miapuesta-Banyoles 2-1
Hospitalet-Europa 3-1
Palamòs-Balaguer 2-1
Amposta-Prat 1-1
Blanes-Cornellà 1-1
Cassà-Rapitenca 0-0
Pobla Mafumet-Manlleu 2-1
Premià-Reus 1-2
Mataró-Espanyol B 0-3

PRÒXIMA JORNADA
Martorell-Castelldefels

Poble Sec-Masnou
San Cristobal-Vilassar

Tortosa-Peralada
Morell-Tàrrega

Marianao-Igualada
Montcada-Manresa
Llagostera-Olesa
Guíxols-Vilafranca

Benavent-Vilafranca

RESULTATS
35 jornada, Primera catalana

Muntanyesa-Castelldefels 2-3

Masnou-Martorell 3-0

Vilassar-Poble Sec 4-1

Peralada-San Cristobal 1-1

Tàrrega-Tortosa 1-4

Igualada-Morell 3-2

Manresa-Marianao 2-4

Olesa-Montcada 2-1

Vilafranca-Llagostera 0-1

Benavent-Guíxols 2-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 35 65 32 68

2. Castelldefels 35 52 37 64

3. Llagostera 35 57 37 63

4. Olesa 35 55 41 62

5. Marianao 35 51 36 62

6. Masnou 35 60 42 62

7. Tàrrega 35 53 48 51

8. Montcada 35 47 44 50

9. Muntanyesa 35 56 58 49

10. Vilassar 35 43 44 48

11. Tortosa 35 49 43 47

12. Peralada 35 47 52 43

13. Poble Sec 35 40 53 43

14. San Cristobal 35 39 51 42

15. Vilafranca 35 38 42 40

16. Guíxols 35 36 43 40

17. Igualada 35 47 64 38

18. Manresa 35 40 67 34

19. Morell 35 36 59 30

20. Martorell 35 34 58 27
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Albert Montañés va superar a
la final a James Blake en tres
sets: 5-7, 7-6 (8-6) i 6-0. El te-
nista rapitenc va haver de re-
muntar després de perdre en
el primer set.

Montañés declarava que
«va ser una setmana especta-
cular, amb partits molt compli-
cats i de molta tensió. Però
estic molt content i la victòria
final va ser un gran premi».

Amb el triomf, ha pujat fins
el 28è. lloc del rànquing de
l’ATP. Un fet que reflecteix la
seua progressió i les seues

condicions.
«Estic molt satisfet, és la

millor posició que he ocupat
mai i és una bona compensa-
ció a tots els sacrificis i el tre-
ball que estic fent», deia el te-
nista rapitenc que afegia que
«tot plegat és dur, són moltes

hores d’entrenaments, partits
i desplaçaments. Però els re-
sultats ho compensen tot i no-
més penso en seguir progres-
sant».

Dimarts va enfrontar-se a
l’austriac Jurgen Melzer, en
l’Open de Madrid. No va po-

der seguir la bona ratxa: «és
un jugador molt ràpid i  que té
un joc difícil de contrarrestar,
sobre tot per les pujades que
fa a la xarxa. També he de dir,
sense que serveixi de justifica-
ció, que reialment estava una
mica cansat per l’esforç de la
setmana anterior».

Montañés s’ha convertit en
un ebrenc internacional i que
pega fort en el món de la ra-
queta: «per a mi és un orgull
ser de la Ràpita i també tot el
que estic fent fins ara», acaba-
va dient Albert Montañés que
ja és un referent en el tenis.

Albert Montañés, la raqueta d’or
de Sant Carles de la Ràpita

El cap de setmana
passat va ser campió
en l’Open d’Estoril. Un
punt i seguit a la seua
trajectòria. Segueix
pujant al rànquing.

TENIS

Després de la victòria a Estoril, ha pujat fins al 28è. lloc del rànquing de l’ATP
M.V.

El rapitenc, Albert Montañés.
Cedida

El partit entre el Santa Bàr-
bara i el Jesús i Maria (3-3),
ja va disputar-se sobre la
gespa artificial del camp pla-
ner. Tot i que encara no està
acabada l’obra (falta la con-
nexió del reg automàtic) i hi
ha altres millores que estan
en construcció (la graderia),
ja es va estrenar. Un camp
que ha quedat més petit del
que era. Actualment té uns
90x50 m. En qualsevol cas,
amb les altres millores que
s’han fet al recinte, les ins-

tal.lacions esportives de San-
ta Bàrbara seran privilegia-
des, tenint en compte que
s’han de fer també els nous
vestidors. El conjunt que en-
trena Bruno està lluitant per
fugir de la part compromesa
de la taula. Jugant com dis-
sabte, quan va mostrar inten-
sitat i possibilitats, té op-
cions de sortir-ne. Diumenge
visita la Rapitenca i després
rebrà el CE Ascó. Acabarà la
lliga amb un derbi que potser
decisiu a Masdenverge. Se-
ran tres finals.

S’estrena el camp de gespa
artificial de Santa Bàrbara
En el partit entre els locals i el Jesús i Maria

REDACCIÓ

REGIONAL 

L’amenaça de les compensa-
cions d’equips ebrencs de
Primera que poden baixar,
cada cop més prop, obliguen
a una serie d’equips a no no-
més mirar d’evitar el des-
cens, si no que fins i tot la
quarta plaça per la cua. 

Per això hi haurà partits
amb doble valor de punts. Els
Reguers continua progres-
sant (ja són 22 punts en la se-
gona volta). Va empatar a Pi-
nell (equip que lluita per
accedir a la segona plaça i
que ara perd pistonada) en un
duel en què va tenir opcions
per haver pogut guanyar (1-
1). Ara afronta dos partits se-
guits a casa que seran deci-
sius, davant de rivals
directes. El primer és per un
canvi d’ordre de la primera
volta. Serà diumenge davant
el Benifallet, conjunt que va
guanyar a Sant Jaume (1-4)
amb quatre gols de Jordi Es-

mel (tres de penal). Es el se-
gon triomf dels benifalletencs
en la segona volta. Agafen
oxigen. I diumenge viuran,
contra Els Reguers, un partit
amb doble valor de punts.
Molt important. Els regue-
rencs rebran posteriorment
al Flix, equip que es troba en
zona de descens. En aquesta
lluita, cal destacar el partit de
la propera jornada entre el
Masdenverge i l’Olímpic. A ca-
ra o creu per fugir de les pos-
sibles compensacions.

D’altra banda, el Benifallet
ha demanat a El Pinell jugar
en dissabte (20 h) el partit de
la jornada següent. Falta la
confirmació dels pinellans.
D’aquest derbi, hi haurà una
prèvia cada dia durant la set-
mana vinent a la web del club
benifalletenc. Pau Folqué,
cap de premsa, farà entrevis-
tes per parlar-ne del partit a
protagonistes del mateix. Allí
les podrem trobar.

Les compensacions
obliguen als equips

Resten partits entre rivals directes
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Va guanyar el Remolins-Bítem per 2-1

El Batea va sumar una victò-
ria molt valuosa dissabte, en
el partit contra el filial del Re-
molins-Bítem (2-1). D’aques-
ta forma, es situa com a lí-
der de la lligueta d’ascens,
empatat a punts amb el Cor-
bera. Abdul va avançar el Ba-
tea al primer temps i Edgar,
ja a la segona meitat, va es-
tablir el 2-0. El de Bítem van
reduir distàncies en els da-
rrers minuts.
La lligueta continua en plena
efervescència. Batea, Cor-
bera, Remolins-Bítem i Alde-
ana s’hi jugaran les tres pla-
ces. Ginestar i Roquetenc ja
estan un xic despenjats amb
sis punts. Les jornades que
manquen aclariran les incòg-
nites.
D’aquesta lligueta, cal dir, tal
com vam anunciar la setma-
na passada, que la impugna-
ció del Remolins-Bítem al
partit que va disputar al
camp de l’Aldea ha tirat

avant. I el comité, com es
preveia, ha sentenciat do-
nant guanyador al conjunt de
Ferrando per 0-3. D’aquesta
manera, el Remolins-Bítem
suma dos punts més i a l’Al-
deana se li ha de restar un. 

Aquesta situació, segons
han informat des de l’Aldea,
distanciarà les relacions
existents entre els dos clubs
«per la forma en què ha ac-
tuat el Remolins-Bítem, sen-
se considerar que nosaltres
no vam actuar amb mala fe i
que a ells els havíem fet di-
versos favors. Els que ens
van demanar».

El Batea és el nou líder
de la lligueta d’ascens

TERCERA REGIONAL

La impugnació del
Remolins-Bítem tira
avant i el partit, al camp
de l’Aldeana, acaba amb
el 0-3.

Impugnació

El Santa Bàrbara va jugar contra el Jesús i Maria, dissabte.
Cedida

«Es un orgull ser
rapitenc i també el que
estic fent. Estic molt
satisfet»

Satisfacció

Ens trobem en una època en
la que hi haurà clubs que tin-
dran complicat el seu futur
perquè presidents i directius
anunciaran aviat que no segui-
ran. I no sembla que puguin
haver-hi molts relleus. Per
tant, pot passar que hi hagin
equips que es mantinguin en
la Segona regional i que es
trobin poc abans del termini
d’inscripció amb el problema
de que no tenen directiva. Per
això, fins el final, caldrà estar
alerta a canvis que poden
existir en aquest sentit i amb
les variacions que tot això pot
generar, en el cas que passi,
a les categories. 
D’altra banda, hi ha clubs com
el Sant Jaume en el que no sé
sap que pot passar. El presi-
dent i la directiva podrien tenir
intencions fermes de no se-
guir. I caldrà veure com queda
la situació. 

De totes formes, enmig de

tot això, hi ha localitats que
han sortit rumors d’alternati-
ves. La setmana passada pu-
blicàvem que en podien existir
a Santa Bàrbara. Així mateix,
n’hi ha a altres localitats de
clubs de Segona regional.
Però això, si no hi ha novetats
de darrera hora, pot quedar
només amb comentaris. 

Així mateix, també hi ha co-
mentaris sobre una nova enti-
tat al Delta que pot estar en
fase embrionària. Seria un
club amb diverses seccions,
entre elles el futbol. No hi ha
res oficial i tot són rumors.
Caldrà esperar per saber com
queda tot. 

Un nou club al Delta la
temporada vinent?

Fins ara, no hi ha res oficial 
REDACCIÓ

REGIONAL

Tot està pendent de
confirmar-se, però
podria ser una entitat
amb altres seccions, a
més de la futbol

Més seccions
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Les estadístiques diuen que cada perso-
na dedica una mitjana de cinc hores dià-
ries a la tv, el que suposa que, en condi-
cions normals, acapara gairebé tot el seu
temps lliure. Així si un nen dedica tot el
seu temps lliure a la tv no pot desenvolu-
par l'oci constructiu. Per tant, hi ha una
part modificable i entrenable que és molt
possible que es bloquegi, ja que a la tv ho
donen tot fet, no és necessari pensar, de-
duir o inventar com quan es llegeix un lli-
bre o es juga a un joc.

Per tant, el mitjans de comunicació po-
den infuir en la conducta del subjecte, ja

que sobre tot, en els nens petits es pro-
dueix un efecte d'imitació. Actualment els
mitjans projecten una imatge exaltant la in-
dependència i el servei i assegurant-se alts
nivells d'audiència. Com els seus interes-
sos són econòmics i de poder, no els im-

porta, majoritàriament, els continguts que
s'exposin o els minuts de publicitat que hi
hagi. Per llei només hi pot haver 15 minuts
de publictat per cada hora, coneixeu algu-
na televisió nacional que apliqui aquesta
norma?

“El poder de la televisió, és el nostre poder”

La intel.ligència d'una persona ve dona-
da en un 60% per la genètica i l'altre
40%  és educable i modificable per
mitjà de tècniques educatives. Les per-
sones no solament s'eduquen al col.legi
sino també i, sobre tot, en les estones
d'oci.

ARANTXA AMORES

Els hi surt més a compte
pagar la multa que deixar
de posar publicitat. Però
això no és per culpa de la
televisió de torn sino de
l'espectador. Moltes vega-
des escoltem:”aquest pro-
grama és telebasura”. Si,
potser ho és, però és el
programa que té més au-
diència en aquella franja
horària. Si la gent accepta
un contingut determinat el
canal continuarà apostant
per ell, però si del contrari

ningú  se´l mirés explora-
rien altres camps. Per tant
podem dir que evidentment
hi ha “televisió  basura” a l'i-
gual que hi ha un telespec-
tador que accepta i a qui
agraden aquest tipus de
continguts.

A més, aquest tipus de
continguts de baixa qualitat
són els que moltes vegades
busquem i necessitem, ja
que quan arribes del treball
desprès de tot el dia el que
no vols és haver de pensar

així que normalment prefe-
rim que ens ho donin tot fet.
Per això escollim la televi-
sió.

Unberto Eco va dir fa tren-
ta anys  que es mostrava
confiat en les possibilitats
de futur de la tv i del seu de-
senvolupament cultural i
educatiu. Fa deu anys va
rectificar en la seva reflexió.
La televisió marca tendèn-
cia i aquesta pot ser admi-
rada o no pel públic. El po-
der de decisió és nostre.

“�Televisió basura. La culpa,
de l’espectador”ARANTXA AMORES

CEDIDA

CEDIDA

www.mesebre.cat
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POLÍGON INDUSTRIAL LES TOSSES

19.000 m2 de NAUS COMERCIALS I INDUSTRIALS
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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
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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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Us presentem una moixarra al forn farcida de verdures i una guarnició 
a base de cloïsses i verdures, un plat deliciós i econòmic

Amb un ganivet, obrirem la
moixarra, li treurem l'espina i
la deixarem com un xapadillo,
un cop netejada  la peça, sala-
rem l'interior del peix i, amb la
peça oberta i neta d'espines,
hi hafegirem pimentó verd i
roig trinxat, un parell d'alls ten-
dres també tallats, un parell
de tires de bacó fumat i dues
rodanxes de llimona. Un cop
haguem posat la verdura i el
bacó, tancarem com un llibret
la moixarra i, si voleu, la po-
deu assegurar amb un fil de
cuina. Quan tinguem preparat
el peix, hi tirarem un bon raig
d'oli d'oliva de la nostra terra
a una safata per a posar-ho al
forn, posarem la moixarra a la
safata i fornejarem durant 10
minuts a temperatura màxi-
ma. Desprès de fornejar-la,
salarem la moixarra, posarem
a bullir unes cloïsses i sofregi-
rem la resta dels pimentons
que hem utilitzat per al farcit
de la moixarra amb un parell
d'alls tendres. Aquesta serà la
guarnició del nostre plat. Per
a la confecció del plat, per
tant, ens farà falta una moixa-
rra, un parell de pimentons
verds i vermells, alls tendres,

una llimona, unes tires de ba-
có fumat, oli i sal. Pel seu con-
tingut moderat de greix es
tracta d'un peix semigras i,
per tant, de baixa aportació
energètica, si es cuina de ma-
nera senzilla i amb poca gras-
sa, el seu consum és adequat
en dietes de control de pes.
Destaca el seu contingut mo-
dest en proteïnes d'alt valor

biològic. La seva carn suposa
un aportació interessant de
potasi i fòsfor; moderat de so-
di i magnesi -comparat amb la
resta de peixos frescos- i
menys rellevant de ferro, en
quantitat inferior comparat
amb les carns. El potasi és un
mineral necessari per al siste-
ma nerviós i l'activitat muscu-
lar i intervé juntament amb el

sodi en l'equilibri d'aigua din-
tre i fora de la cèl·lula. El fòs-
for està present en els ossos
i dents, intervé en el sistema
nerviós i en l'activitat muscu-
lar, i en l'obtenció d'energia. El
magnesi es relaciona amb el
funcionament de l'intestí, els
nervis i els músculs, a més de
formar part d'ossos i dents.
També millora la immunitat i
posseïx un suau efecte laxant.
Entre les vitamines del grup B,
tan sols mereix esment espe-
cial la niacina o vitamina B3, i
la B12. Aquesta última vitami-
na està present en una quanti-
tat equivalent a la de carns,
ous i formatges. El programa
de Canal TE, “Primentons i To-
mates”, cada setmana sorteja
un sopar per a dues perso-
nes, si voleu participar-hi en
aquest concurs només heu
d'enviar un missatge amb el
mòbil al 5516 amb la paraula
TE CUINA, i participareu en el
sorteig d'un sopar al restau-
rant de la setmana, aquesta
setmana sortegem el sopar al
restaurant Casa Ramon Mari-
nés. Ja sabeu, contra més
missatges envieu, més possi-
bilitats de guanyar tindreu. Ara
toca arremangar-se i... co-
mençar a cuinar.

“Primentons i Tomates”. Avui: Moixarra  

Ja comença el bon
temps i la temporada
de pesca esportiva,
avui us presentem una
recepta per cuinar les
moixarretes que pe-
quem els caps de set-
mana.

REDACCIO

Imatge del plat que es va cuinar al programa de Canal TE.
MARIANO LALANA

Amado Cebolla i Cristobalina Turón del Can Cris.
MARIANO LALANA
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d´amor no camines desorientat,
però potser encara no és el moment , espera
una mica més. Has de ser més conscient de la
importància  de tenir un bon estat de forma.

Taure
20/4 al 19/5

Si reflexiones  sobre les experiències  que
estàs vivint  dins de la teva vida sentimental
veuràs que tens motius per rectificar. Avui te
sentiràs a gust   amb tu mateixa.

Bessons
20/5 al 21/6

La teva libido està pels núvols. Agafaràs
qualsevol camí que et dugui a l´aventura.
Respecte a la teva salut, oblida't dels men-
jars ràpids i precuinats . Evita l´especulació.

Cranc
22/6 al 21/7

És el moment que afrontis el futur amb nous
projectes de parella. Respecte a la teva
salut, si et sents malament consulta-ho a un
metge. No  ho deixis per demà.

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Venus, Mercuri i Urà per la teva
casa vuit indica uns dies fantàstics per viure
la teva sexualitat i millorar molts aspectes de
la teva vida més íntima.  

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Venus, Urà i Mercuri per la teva
casa set reflecteix que prendràs   decisions que
afecten la teva vida sentimental. Has d´equili-
brar la teva vida amb més estones d`oci.

Balança
22/9 al 22/10

Vius un moment excel·lent per enamorar-te i
per transformar la teva vida. Respecte a la
teva salut , no et deixis dur per cap excés o
acabaràs sentint certa intranquil·litat.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Dintre de la teva vida sentimental moltes
coses dependran del teus esforç personal.
Si deixes entrar les teves emocions sense
posar traves et sentiràs molt millor.  

Sagitari
21/11 al 21/12

En l´amor els teus horitzons personals tendei-
xen a expandir-se i tot el que té  a veure  amb
les teves relacions travessa per una  etapa acti-
va i dinàmica. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Venus, Urà i Mercuri transitant per la teva casa
tres faciliten que coneguis algú interessant. Et
sentiràs  meravellosament i amb moltes ganes
de passar una bona estona. 

Aquari
20/1 al 18/2

Avui trobaràs la manera de relacionar-te amb
el sexe oposat duna forma oberta i distesa.
Tindràs una activitat mental massa activa
,una miqueta precipitada .

Peixos
19/2 al 20/3

No discuteixis amb la teva parella, el bon
humor és millor vehicle per al teu benestar
interior. Si millores el teu estat físic la teva
personalitat s'hi veu reforçada. 

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

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

Ismael Hierro, Josep Mª Pza. Alfonso XII, 6 (Tortosa) 977440342  

Pilar Delgado , Jordi Delgado                Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 680904459

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

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

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/.
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Estat del cel: 
al Pirineu, al Prepirineu i al quadrant nord-est estarà entre molt
ennuvolat i cobert tota la jornada. A la resta del país estarà poc o
puntualment mig ennuvolat. Independentment, arreu del país crei-
xeran nuvolades, sobretot al terç nord i a la meitat est. 
Precipitacions: 
s'esperen precipitacions al quadrant nord-est intermitents al llarg
del dia, al Pirineu i al Prepirineu a partir de mig matí i a la resta
del país són probables al nord de la Depressió Central i a la resta
del a meitat est. Les precipitacions seran en forma de ruixat i
xàfec d'intensitat moderada, sovint en forma de tempesta, i aniran
acompanyades de calamarsa al nord-est. Acumularan quantitats
poc abundants en general i localment abundants al nord-est. La
cota de neu passarà dels 2000 als 1500 metres al Pirineu
Oriental, dels 1800 als 1500 metres al Pirineu Occidental i
oscil·larà entorn els 1200 metres al vessant nord de la serralada;
al centre de la jornada la cota baixarà temporalment. 
Temperatures: 
les mínimes baixaran entre lleugerament i moderada, mentre que
les màximes al Pirineu, Prepirineu i al quadrant nord-est baixaran
lleugerament i a la resta del país es mantindran sense canvis
importants. 
Visibilitat: 
serà regular al Pirineu, Prepirineu i al quadrant nord-est, amb
presència de boires i boirines, i bona a la resta del país. 
Vent: 
a la meitat oest del país i al litoral nord bufarà vent de component
nord i oest moderat amb cops forts en general, amb intervals de
fort amb cops molt forts als cims del Pirineu, a les terres de l'Ebre
i al nord de l'Empordà. A la resta el vent serà fluix i de direcció
variable. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
al nord del cap de Begur bufarà tramuntana moderada amb cops
forts, però serà forta amb cops molt forts al nord del cap de
Creus. A la resta el vent serà fluix i de direcció variable.
Maror amb mar de fons del nord al nord del cap de Begur, fins i
tot amb àrees de forta maror al nord del cap de Creus. A la resta
la mar passarà de marejol a maror. 
Costa Central:
vent fluix i de direcció variable al nord del sector i de component
oest entre fluix i moderat amb cops forts a la resta.
Marejol. 
Costa Daurada:
bufarà vent de component oest moderat amb cops forts en gene-
ral, però amb intervals de fort amb cops molt forts al sud del cap
de Salou.
Marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�
VENDA I LLOGER

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

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

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

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

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

Reus. Gran oportunitat
de local comercial al cen-
tre de Reus. Local en
cantonada 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’a-
parcament al mateix edi-
fici. 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-menja-
dor amb cuina americana,
bany de gresite, sostres
amb llums halògens, terra
de gres rústic, Nou a estre-
nar. Edifici rehabilitat. 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!

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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Avui el Doctor en
Psiquiatria, Josep Lluís
Soler, ens ajudarà a inten-
tar esbrinar quins ele-
ments poden originar
aquests actes. 
Pregunta: És cert que el
nostre cervell està dividit
en dues parts i que una
d'elles pot portar-nos
actuar de manera insospi-
tada?
Resposta: Podríem dir
que hi ha una part més
primària que és la que
ens apropa a la resta d'a-
nimals i una altra que ens
diferencia d'aquests i que
ens dota de la capacitat
d'aprendre de l'experièn-
cia i treure conclusions,
per resumir.
P: Quines situacions
poden portar a un ésser
humà sa mentalment a

matar?
R: Matar en un moment
donat potser un acte
impulsiu i incontrolat o un
procés prèviament pensat
i decidit (homicidi preme-
ditat).
P: Què passa pel cap
d'una persona quan ha
matat per un acte impul-
siu?
R: Hi ha la figura de l'alie-
nació mental, això vol dir
que l'individu perd el con-
trol dels seus actes, no té
capacitat d'anàlisi de la

realitat i els mecanismes
de control no han actuat,
però la persona no té la
intenció de matar. 
P: Però llavors perquè hi
ha persones que maten?
R: Poden passar dues
coses, una és el que
entre nosaltres s'anome-

na l'amnèsia post acte, on
l'individu no recorda res
del que ha succeït i l'altra
és que quan prengui cons-
ciència, quedi tan terrorit-
zat del que ha fet, que el
sentiment de culpa el
marqui per a la resta de la
seva vida.

P: Podem parlar de rein-
serció en aquest tipus
d'individus?
R: Si la persona està
malalta, les possibilitats
de reincidir evidentment
son més altes, però en el
cas de que es tracti d'una
situació aïllada, se repe-
tirà o no en base als fac-
tors de vulnerabilitat. I no
totes les persones tenim
el mateix nivell d'impulsivi-
tat ni agressivitat.
P: Existeix el “gen de la
violència”?
R: En un principi diria que
es tracta  d'una especial
configuració del genoma
humà en una persona con-
creta que disminuiria la
seva capacitat de control,
però encara no s'ha tro-
bat exactament.
P: Com es pot combatre
aquesta impulsivitat?
R: Amb tractament far-
macològic i teràpia; tot i
que entre els anys 40 i
50 postulava la cirurgia
cerebral, utilitzada en
casos d'assassins en
sèrie, però estem parlant
d'un cas entre 20.000.
P: Com pot interferir la
situació actual a nivell
socioeconòmic en l'indivi-
du?
R: El canvi d'estil de
vida, ha portat a la nos-
tra societat a una baixa
tolerància a la frustració,
perdent la capacitat d'a-
daptar-nos a les situa-
cions perdent el compo-
nent de felicitat. Segons
les característiques
actuals, potser és variarà

amb nombre i gravetat,
però les característiques
seran les mateixes que
en les anteriors crisis.
Així ara els individus sans
tindran molts trastorns
adaptatius, i els que ja
estaven malalts es
desestabilitzaran. Si l'in-
dividu no veu sortida a la
seva situació és quan
comença a buscar culpa-
bles, elaborant un pensa-
ment obsessiu que el pot
portar a matar i a matar-
se. 
Per exemple, aquell pare
que veu que no pot donar
de menjar als seus fills,
que preveu que patiran, i
finalment decideix matar-
los i matar-se, per evitar-
los sofrir.
P: Què s'hauria de fer
per tal que no s'hagués
d'arribar a situacions tan
extremis?
R: Nosaltres els profes-
sionals hauríem de ser
capaços  d'adonar-nos
d'aquestes situacions,
però no ens hem d'en-
ganyar, amb quina cara li
dius a un pare de família
que ho ha perdut tot, que
es prengui aquest antide-
pressiu que així podrà
dormir. 
S'hauria de millorar l'ac-
cessibilitat de les perso-
nes al sistema d'atenció
de salut, hauríem de dis-
posar de més recursos o
optimitzar-los en temps
de crisi quan la demanda
creix, perquè en un pri-
mer moment tothom vol
sobreviure.

Hi ha coses que un 
antidepressiu no soluciona

Conèixer la ment hu-
mana és potser de les
coses més difícils i
una de les branques
científiques que mar-
xa amb més lentitud. I
estem habituats a que
els mitjans de comuni-
cació sovint ens expli-
quen casos de que
una persona ha matat
a una altra.  Però algú
s’ha preguntat que ha
originat tal comporta-
ment?

“Totes les persones busquem sobreviure, només quan no es veu cap sortida som capaços de matar-nos”

DIANA MAR

Moment de l’entrevista al Dr. Soler al programa Dixa’m Vore de Canal TE.
TE

Pot arribar a matar per evitar el sofriment de
les persones que estima, però això es tradueix
en una falsa visió de la realitat.

El ser humà...

ENTREVISTA AL DOCTOR PSIQUIATRA, JOSEP LLUÍS SOLER.

 


