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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Lluís Soler i Josep M. Sàez, dos
candidats ebrencs a les llistes
per les Eleccions Europees del
proper 7 de juny.

P5

El Senador Roig constata la
incompetència de Medi
Ambient per agilitzar la
distribució d’aliments als
més necessitats.

P6

Esports

Mesures de seguretat de
Champions pel partit
Roquetenc-Iberiana.

P11

Societat

El Cartell de la XVI Mostra
del Festival de Jazz a Tortosa
arriba des d’Oviedo.

P9

Amb l'objectiu d'aconseguir que l'estació de L'Aldea - Amposta - Tortosa esdevingui l'estació central de
les TE, amb infraestructures millorades i nous serveis, es va celebrar el passat 18 de maig a l'ajunta-
ment de L'Aldea un acte institucional d'alt nivell. Van assistir-hi pràcticament tots els polítics i agents
socioeconòmics del territori, excepte el PSC, que va qualificar l'acte “d'aparador”. P3

Units pel territori

L'elevada taxa d'atur a les Terres de l'Ebre i la constant prolife-
ració d'EROS comença a ser motiu alarmant i de preocupació al
nostre territori. Amb xifres sobre la taula, amb el que portem d'a-
quest 2009 els expedients de regulació presentats ja són els
mateixos en número que tot l´any passat. Gairebé 1000 treba-

lladors veuen perillar els seus llocs de feina, i de solucions enca-
ra no se’n parla. Reinvindicacions de sindicats, manifestacions
per part de les empreses afectades, declaració d'intencions de
diversos grups polítics... són el pa de cada dia, però, com
deiem, de solucions, de moment, res.   P8

Preocupació per l’elevada taxa d’atur i la constant proliferació d’EROS
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L’opinió del diari queda reflectida
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.

5.000 exemplars 

ALTRES CARTES DELS LECTORS I PER A DEIXAR
LA TEVA OPINIÓ D’AQUESTA ENQUESTA, ENTRA A:
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La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjuntar
les dades personals, el número de DNI i un telèfon de
contacte. Si es vol signar amb les inicials o de forma
anònima serà sota la responsabilitat del lector. 

A les Terres de l'Ebre ja ens estem acostumant
als actes multitudinaris i amb una amplia repre-
sentació de tots els partits politics i agents socio-

e c o n ò -
mics en
d e f e n s a
de causes
t e r r i t o -
rials. Molt
possib le -
ment el
transvasa-
ment de
l'Ebre va
cohes i o -
nar en el
s e u
m o m e n t
un territori

que mai abans havia tingut una veu pràcticament
unitària. Sense anar molt lluny, fa unes setma-
nes, Gandesa va acollir als càrrecs de tots els
col·lectius de les TE per reclamar que la A-68

desemboqui al nostre litoral. L'acte de dilluns,
per tal de reclamar un millor tracte de l'estació
de L'Aldea, es pot englobar perfectament dins
d'aqueta mena de reivindicacions, que lluny d'un
objectiu purament polític, sovint persegueixen un
interès general i de territori. Malauradament en
aquesta ocasió, no hi era tothom, ja que es va
trobar a faltar la representació socialista. Sense
entrar a qualificar el motiu pel qual no es va
assistir-hi a l'acte, al final, la imatge que s'acaba
donant és que la política està per davant del terri-
tori, i per molt que la majoria de gent cregui que
això sempre ha funcionat d'aquesta manera, en
ocasions val la pena donar una lliçó de localisme,
i prioritzar el territori davant la política, encara
que això impliqui una estirada d'orelles des de
Barcelona. Aquesta mena d'actes no els hem de
menystenir, ja que encara que l'efecte que pro-
dueixin a Barcelona ó Madrid, que és on es pre-
nen les decisions, sigui realment  mínim, de cara
a la gent del territori li aporta una dosi important
de sentiment de pertinència a un espai tant sin-
gular com són les Terres de l'Ebre.

En ocasions val la pena donar
una lliçó de localisme, i 
prioritzar el territori davant
la política, encara que això
impliqui una estirada 
d'orelles des de Barcelona.

Editorial

Primer territori, després política.

Estic cansat de que qui en teoria
ens han de donar solucions ens
vagin de “rositas” sempre! A veure
si d'una vegada es posen les piles i
comencen a fer alguna cosa a
banda de barallar-se de si portar la
CAT o no a la matrícula, perquè els
que som i ens sentim catalans ja fa
temps que sense tindre reunions ni
al Parlament ni al Congrés dels
Diputats ens hem buscat la vida i
qui més qui menys ja porta el seu
distintiu! 
Parlo del CAT com podria parlar de
qualsevol altre tema, perquè sen-
yors temes de conversa en tenen
uns quants. L'altre dia vaig tindre
l'oportunitat de seguir el Congrés i
a posteriori les notícies que aquest
va generar. Quan es diu la frase de
que la realitat supera la ficció en
temes de política aquesta frase es
queda curta. 
Com a ciutadà català i sobretot
ebrenc reivindico i faig una crida a
que d'una vegada, els partits polí-
tics es dixen de batallar entre ells,
perquè mentre nosaltres perdem el
temps en veure qui té raó, els altres
van fent via i quedant-se les parts
grans del pastel.
A vore si al final si que portarem el
CAT però de CATetos!

LLuch C.

Sóc una jove que voldria obrir-
se camí en el món del còmic,
resulta que fa uns dies he lle-
git que hi ha molta problemà-
tica al voltant de registrar els
drets d'autor. 
A banda, en moltes ocasions
m'han parlat de que facilitar la
teva obra sense haver-la
registrat prèviament te molts
números de ser copiada i sin-
cerament no anem sobrats.
Jo ara encara estic a
Barcelona però sóc de
Masdenverge i a la llarga vol-
dria obrir-me el negoci al
Territori ja que crec ferma-
ment en que per fer-lo gran,
ho hem de fer des de dins.
Però no sé amb qui contactar
ni a on adreçar-me per tal de
rebre informació sobre el meu
sector, pel que respecta als
drets de moment puc anar
passant. Però si hi ha algun
lloc relacionat amb el còmic
on adreçar-me, vos ho agrai-
ria! 
Salut.
Maria.

CAT, però de

CATetos!

La vida és un

còmic

Cartes dels lectors

Aquest és un pas enda-
vant per la meva llibertat
però alhora em sembla
encara una mesura injus-
ta i insuficient, ja que
manté el supòsit de risc
de fuga quan des de la
defensa s’ha demostrat
amb diversos textos i
documents que ja havia
tornat per quedar-me,
perquè crec en el que
faig, perquè vull que es
faci el judici i que aquest
formi part de la meva
estratègia de denúncia
del sistema financer i del
model econòmic actual.

Enlloc de reconèixer cla-
rament aquests argu-
ments i descartar el risc
de fuga, i mentre nosal-
tres ens dediquem a pro-
moure un canvi per dei-
xar de valorar les coses
només a partir del que
valen al mercat, l’audièn-
cia provincial decideix

posar preu a la meva lli-
bertat.
Personalment, jo no tinc
diners per pagar la
fiança ja que vaig donar
tot el que tenia. 
Així que la gent que em
dóna suport valorarem
quin camí seguim en
relació a aquesta fiança,
anticipant en tot cas que
seria una estratègia
coherent amb la meva
acció d’insubmissió a la
banca.

Alhora seguir-me treba-
llant perquè els jutges
reconsiderin les seves
decisions i m’atorguin la
llibertat provisional
sense fiança.
Així doncs mentre no tin-
guem més novetats per
una o altra via, continuo 
a presó.

Enric Duran.

«L’Audiència provincial ha
corregit la meua presó 

preventiva, per una llibertat
provisional amb una fiança de

50.0000 euros»

Cartes dels lectors

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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Aquesta és la reivindicació
principal que s'ha fet al
Ministeri de Foment del
Govern del PSOE en l'acte
institucional que es va fer
dilluns a l'Ajuntament de
l'Aldea i que reunia als
alcaldes convocants, Dani
Andreu, de l'Aldea, Manel
Ferré, d'Amposta, i Ferran
Bel, de Tortosa, així com al
delegat del Govern de la
Generalitat a les Terres de
l'Ebre, Lluís Salvadó, i
altres nombroses autori-
tats. També es sumaven a
l'acte els representants
dels sindicats de treballa-
dors (UGT, CC.OO i USOC),
Unió de Pagesos, PIMEC,
la patronal AECE, alcaldes,
diputats, senador, presi-
dents dels quatre consells
comarcals de les Terres de
l'Ebre, i directors de ser-
veis territorials del Govern
de Catalunya a les Terres
de l'Ebre. L'amfitrió de l'ac-
te, l'alcalde de l'Aldea, Dani
Andreu, començava el seu
parlament llegint la moció
aprovada el passat mes de

febrer per aquest
Ajuntament. Aquesta recor-
da que l'estació de l'Aldea-
Amposta-Tortosa va entrar
en servei l'any 1995 i es va
construir "amb criteris d'es-
tació principal però a la
pràctica no s'han fet efec-

tius (...).  La proposta recla-
ma al Govern de l'Estat que
redacti un pla director que
inclogui la millora dels
accessos a l'estació, l'am-
pliació dels aparcaments,
la reforma i adequació de
les instal·lacions, que

s'augmenti la freqüència i
aturada dels trens regio-
nals de la línia Barcelona-
Tortosa, i que s'aturi
almenys un Euromed al dia
per sentit, entre d'altres.
Dani Andreu agraïa la mas-
siva representació social i

institucional a l'acte i afir-
mava que "la nostra poca
rellevància electoral ha de
deixar de ser la llosa sobre
la que alguns es recolzen
per no fer res".
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, assenyalava

que la parada d'un tren
Euromed "hauria de ser ja
avui una realitat, per digni-
tat del territori" i afegia que
"hem de tenir estacions
equiparables a les que hi
ha per la resta de l'Estat".
L'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, deia que "igual com
va ser l'acte de Gandesa,
aquest ha de ser un punt
de partida per aconseguir
millors infrastructures".
El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, també afirmava
que "aquest acte simbolitza
la falta de serveis ferrovia-
ris que aquestes terres han
patit al llarg de dècades".
Els grans absents de la jor-
nada van ser els represen-
tants socialistes; entre ells
el coordinador d’Acció
Territorial del Departament
de Política Territorial i
Obres Públiques, l’absència
més significativa tenint en
compte la temàtica.
L’excusa que el PSC ha
aportat és que no hi va
assitir per tractar-se d’un
acte d’aparador. «Apostem
per treballar, i defugim dels
actes electoralistes que no
aporten cap tipus de solu-
cions». Segons aquests, no
han deixat mai de treballar
per la millora ferroviària de
l’Ebre, de fet hi ha incorpo-
rada una esmena de
300.000 euros en els
Pressupostos de l’Estat per
fer un estudi de l’Estació de
l’Aldea que la pugui conver-
tir en referent.

Polítics i Agents Socioeconòmics ebrencs
reclamen una estació de primer ordre

Aconseguir que l’esta-
ció de l’Aldea-Amposta-
Tortosa esdevingui l’es-
tació central de les
Terres de l’Ebre, amb
infraestructures millo-
rades i serveis.

Un acte institucional i de caire reinvindicatiu a l’Ajuntament de l’Aldea per demanar millores ferroviàries al territori

El PSC no hi assisteix perquè, segons aquests, defugeixen dels actes electoralistes i que no aporten solucions

TG

Foto de família desprès de l’acte, aquest passat dilluns.

«Hem de deixar de ser un territori que vol
però no pot. La poca rellevància electoral
ha de deixar de ser llosa»

Dani Andreu, alcalde de l’Aldea
«No s’entén que en ple segle XXI a l’Aldea
no pari cap Euromed»

Ferran Bel, alcalde de Tortosa

AJUNTAMENT DE TORTOSA

EDICTE

L'Ajuntament de Tortosa convida la ciutadania a l'acte
de lliurament de la Medalla d'Or de la Ciutat al Sr.
Gerard Vergés i Príncep.

Data: divendres 22 de maig
Hora: 20.00
Lloc: Espai Sant Domènec

Tortosa, 22 maig de 2009.

L'Alcalde-President
Ferran Bel 
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Carrer x Relació és un con-
junt d'activitats amb l'ob-
jectiu de dinamitzar el
jovent de la ciutat a través
de  la relació,  afavorint
espais d'oci atractius al
jovent. D'aquesta manera
també es potencia l'activi-
tat pública en diferents
locals d'oci de la ciutat,
gimnasos i  carrers, que
es tancaran al trànsit per
poder celebrar les activi-
tats. Aprofitant que estan
a punt  d'entrar en perío-
de de vacances i dispo-
saran de més  temps lliu-
re, es proposa el
“CARRER” com un espai
òptim per portar a terme
aquesta iniciativa. Les
activitats  que es portaran

a terme els dies 22 i 29
de maig i 5 i 12 de juny
son competicions itine-
rants de tenis taula, billar,
air hockey,diana, futbolí,
així  com tallers de ball.
Començaran els divendres
a les 16:00h, en que els
estudiants ja no tenen
classe i finalitzaran a les
onze de la nit. D'acord
amb la legislació, es man-
tindrà la normativa vigent
per al jovent referent a
alcohol i   tabac. En aques-
ta iniciativa col·laboren els
pubs SOTAVENTO, CAÑA
BRAVA, LITROS, DELFOS i
PIÑA COLADA; els
Gimnasos ALFARO, EQUI-
LIBRIUM i MUNICIPAL. Està
previst que en properes
edicions participin altres
pubs i locals d'oci
d'Amposta.

Carrer x Relació arriba a Amposta per
dinamitzar el jovent de la ciutat

La regidoria de Ser-
veis Socials, Participa-
ció Ciutadana i Ensen-
yament han treballat
conjuntament en el
projecte Carrer x Rela-
ció

Tot un seguit d’activitats per potenciar la vida pública en diferents locals públics de la ciutat

Els dies que es durà a terme seran 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny

REDACCIÓ

La presentació de Carrer x Relació va tenir lloc aquest dimecres a l’Ajuntament d’Amposta
CEDIDA

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i la regidora
d'Urbanisme, Meritxell
Roigé, s'han reunit amb
representants dels dife-
rents grups polítics al
Congrés dels Diputats
amb aquest únic tema a
l'agenda. A la trobada van
assistir el vicepresident
segon del Congrés, Jordi
Jané (CiU), i els diputats
Lluïsa Lizárraga (PSC-
PSOE), Francesc Canet

(ERC) i Francesc Ricomà
(PP). Finalitzada la reunió,
Ferran Bel  en feia una
valoració molt positiva en
la mesura que "tots els
representants polítics han
entès la problemàtica i
ens han expressat el seu
suport" a la proposta,
expressada en forma
d'al·legacions i amb el
consens de tot el territo-
ri. 
Aquesta proposta plante-
ja un traçat alternatiu al
tram de l'autovia A-7 (La
Jana-El Perelló) al seu pas
per Campredó que supo-
sa una petita desviació
pel sud del poble per tal

d'evitar la barrera física
entre Campredó i el nucli
de Font de Quinto previs-
ta en el projecte inicial
del Ministeri de Foment. 
L'alcalde ha afirmat que
tots els diputats han
acordat actuar de mane-
ra unitària, tant a nivell
institucional com a nivell
de formacions polítiques,
a l'hora de negociar amb
el Ministeri de Foment o
bé en el marc de les reso-
lucions que puguin adop-
tar-se al Congrés dels
Diputats. 
Ferran Bel ha reclamat
que "aquesta obra s'ha
de fer ja i no pot tenir

més retrassos" i ha afegit
que "si en altres infras-
tructures arreu de l'Estat
s'han fet modificacions
de traçat, en aquesta
també es poden fer".
L'alcalde ha avançat que

properament es reunirà
amb els representants
dels diferents partits polí-
tics amb representació al
Senat per demanar-los
suport en el mateix sen-
tit.

Objectiu: defensar el 
traçat de la futura A-7

Que no divideixi Campredó i Font de Quinto

REDACCIÓ

L'objectiu d’aquesta cam-
panya és promoure el
consum de fruita entre la
població infantil i juvenil i
donar  a conèixer la gran
varietat de peces i gus-
tos de la fruita dolça. Un
total de 1.015 escolars
del Baix Ebre han partici-
pat en aquesta campan-
ya, impulsada per Unió
de Pagesos. La tempora-
da passada es va fer una
prova pilot a Deltebre, i
enguany, dues escoles
més de la comarca faran
aquestes sessions de
tastos de fruita amb la
voluntat d’augmentar-ne
el consum entre els més
petits. La campanya ha
començat aquest
dimarts al CEIP Sant
Jordi de l’Ametlla de Mar
amb el repartiment d’una
carmanyola amb forma
de poma i plena de tros-
sets d’aquesta fruita,
com també pera i cire-
res.

«Disfruita-la»,
per promoure el

consum de fruita

En la carrera cap a la Te-
levisió Digital Terrestre,
són alguns els mitjans de
comunicació visuals de
les Terres de l’Ebre que
es queden o es quedaran
pel camí, sense llicència
legal per emitir. Un dels
casos més recents ha es-
tat el cas de Ràpita Tv, la
televisió local de Sant
Carles de la Ràpita, que
ha hagut de tancar les
seves portes i interrum-
pir la seva programació.
Ràpita Tv no va guanyar,
en el seu moment,  el
concurs per obtenir
llicència i d’aquesta ma-
nera, aquest municipi del
Montsià, es queda, defini-
tavement, sense cobertu-
ra informativa local. Cada
cop falta menys per l’apa-
gada analògica i, tant ciu-
tadans com mitjans, ens
trobem en el procès d’a-
daptació.

L’Apagada
Analògica deixa
Televisions pel

camí

D’acord amb la legislació, es mantindrà
la normativa vigent per al jovent referent
a alcohol i tabac. No tindran cap tipus de
presència dintre les activitats

Una festa «sana»
Sotavento, Caña Brava, Litros, Delfos i
Piña Colada, els Gimnasos Alfaro,
Equilibrium i Municipal són alguns dels
participants

Pubs i Locals d’oci 

Foto d’archiu
Cedida
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Lluís Soler de CiU i Josep
Maria Sàez d’ERC són
representants ebrencs
que formen part de la llis-
ta electoral per les pròxi-
mes europees. Són joves i
sobradament preparats i
porten molt temps vincu-
lats a la política municipal.
Sàez és tinent alcalde a
l'Ajuntament de Miravet i
president comarcal
d'Esquerra de la Ribera

d'Ebre; i Soler és regidor
de l’Ajuntament de
Deltebre i Vicepresdent
del Consell Comarcal del
Baix Ebre. Ja s’apropa el 7
de juny, i ja fa dies que
anem coneixent els eixos
vertebradors de cada par-
tit polític, i el que a nosal-
tres, els ebrencs, ens inte-
ressa més és la part que
ens afecta aqui a les
Terres de l’Ebre. Les solu-
cions que cada color vol
aportar per a la millora del
nostre territori. Esquerra
prepara una campanya
molt activa que encetarà
amb l'acte central aquest
divendres a les  20 hores
al Pavelló Firal de Tortosa
(Remolins) amb la partici-
pació del candidat Oriol
Junqueras i el Secretari
General d'Esquerra, Joan
Ridao. Josep Maria Sàez
ha fet una crida a la parti-
cipació perquè “malgrat

que la gent pensa que
Europa és una cosa llunya-
na, es decideix el futur de
moltes qüestions que
afecten directament la
vida diària de la gent.
Sàez també ha volgut des-
tacar que Europa va tenir
un paper fonamental per
aturar el transvasament i
“ara caldrà que tinguem
força a Europa perquè
obligui a Espanya de nou a
aplicar aquesta directiva
marc de l'aigua i aconse-
guir que el cabal ambiental
de l'Ebre es defineixi en la
redacció del nou Pla de
Conca”. I, alhora ha recor-
dat que “el repartiment de
les subvencions de la PAC

que ha fet Espanya fins
ara, el 70% han anat a
parar a 20 terratinents
espanyols i el 30% res-
tants s'ha repartit entre
desenes i desenes de
milers de pagesos, com
els 10.000 de les Terres
de l'Ebre”. Per això, ha
insistit “necessitem que en
la nova negociació es
defensin els interessos
dels nostres pagesos
ihem d'evitar que
Catalunya deixi de rebre
35MÛ en ajudes, ja que
l'Estat espanyol, una vega-
da més juga en contra
nostra”. Pel candidat
ebrenc és important que
Oriol Junqueras sigui la

veu de les Terres de l'Ebre
al Parlament Europeu, per
no perdre cap més tren
com a territori, així la prò-
xima estació és Europa.
Per la seva part, Lluïs
Soler,  ha manifestat que
les Terres de l’Ebre tenen
un pes específic a
Catalunya, i des del
Parlament Europeu s’ha de
treballar perquè les infra-
estructures vitals per al
territori, com el corredor
del Mediterrani, siguin una
realitat immediata.  CiU
aposta per seguir treba-
llant, i seguir defensant els
interessos de Catalunya.
«Les comarques de les
Terres de l’Ebre són un
exponent econòmic de
referència». Serà primor-
dial defensar els interes-
sos de centenars de pes-
cadors que veuen com els
desequilibris propiciats
per males gestions dels
governs actuals, estan
portant a situacions críti-
ques. «Volem que Europa
no arribin directrius des
del govern del tripartit que
donin pas a decisions que
després vagin en perjudici
dels nostres pescadors,
ramaders  i pagesos». CiU
esà convençuda que es
necessita veu pròpia i en
català.

Representants ebrencs a les
llistes per les Eleccions
Europees el proper 7 de juny

Infraestructures, políti-
ca agrària, lluita con-
tra la crisi i política
mediambiental són al-
guns dels eixos bàsics
en aquestes eleccions.

ERC i CiU presenten els seus
candidats amb optimisme i il.lusió

REDACCIÓ
Fotografia del candidat d’ERC, Josep Maria Sàez.

Cedida

Demà serà l'últim dia per
poder anar a comprar a
l'actual mercat municipal
de Sant Carles de la
Ràpita. Després de 37
anys en funcionament i
dels problemes estructu-
rals dels darrers anys,
l'edifici tancarà les seves
portes per ser objecte
d'una rehabilitació inte-
gral. Les obres, que ani-
ran a càrrec de l'empre-
sa Rapitaxa, permetran
reformar tant l'interior
com la coberta de l'edifi-
ci, i tenen un termini d'e-
xecució de 8 mesos.
Segons el projecte d'o-
bra, es mantindran els
comerços exteriors de la
façana però es redistri-
buiran totes les caselles
interiors. Tot i que les
obres començaran de
forma imminent,
l'Ajuntament de la Ràpita
encara està estudiant
l'estructura interior de l'e-
difici. 

Tanca portes el
tradicional mercat
de la Sant Carles
de la Ràpita
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El portaveu de CiU a la
comissió de Medi
Ambient, Agricultura i
Pesca del Senat, Joan
Maria Roig, ha reclamat a
la ministra Espinosa una
disculpa pública, després
que la titular de Medi
Ambient l’acusés de tenir
interessos amb la Cambra
Arrossera del Montsià en
la venta de 75.000 quilos

d’arròs per al banc d’ali-
ments. El senador Roig
durant la sessió de control
al Govern, en una pregun-
ta dirigida a la ministra de
Medi Ambient, Elena
Espinosa, indicava que el
retard del subministra-
ment estatal d'aliments als

bancs destinats a aquest
ús i a les ONG especialit-
zades “resultava inaccep-
table i suposava un trenca-
ment de la justícia social”.
Roig ha afegit posterior-
ment que “avui, pràctica-
ment al mes de juny no
s'han rebut els aliments.

Quin tipus de política pro-
gressista és aquesta?”.
Roig ha demanat a la
ministra solucions “quan hi
ha persones que necessi-
ten menjar. «A vostè i al
seu Govern només els pre-
ocupa el que digui la prem-
sa, això demostra la

incompetència de Medi
Ambient mentre augmen-
ten les cues de gent que
va a buscar aliments per-
què no té res per subsis-
tir”. El portaveu de CiU ha
assenyalat que CiU està
disposada a donar el seu
suport per tal d'agilitzar
aquesta situació. En
aquest sentit, ha demanat
a la ministra que accepti
els fets i prengui les mesu-
res oportunes. I li ha recor-
dat que els informes
interns del seu
Departament assenyalen
que la distribució d'ali-
ments als bancs destinats
a aquest ús asseguren
que es tracta d'un “proce-
diment rígid”.       Roig
també ha recordat que ja
fa dos anys que va deixar
l’alcaldia d’Amposta i que
tampoc es dedica a la
venda d’arròs. «L’estupor i
la consternació provocada
mereixen una disculpa»

Acusacions al Senador Roig

«Sé que vostè és d’un
Ajuntament de Tarra-
gona on hi ha una coo-
perativa arrossaire, a
Amposta, i una nego-
ciació de 75.000 qui-
los d’arròs per al banc
d’aliments. Potser són
aquests els interessos»

La ministra Espinosa diu públicament que el portaveu de CiU té interessos amb la Cambra del Montsià

REDACCIÓ

El senador Roig demana disculpes públiques a la ministra Espinosa.
Cedida

El sindicat Unió de
Pagesos  ha presentat un
document de propostes
sobre la política agrària
comuna als partits polí-
tics amb motiu de les
eleccions europees.
L'objectiu és que els par-
tits adoptin el compromís
de canviar l'orientació de
la política agrària de la
Unió Europea dels
darrers anys. Entre
aquestes mesures, el sin-
dicat reclama que els
ajuts es vinculen a la pro-
ducció i no en mesures
històriques, així com l'e-
laboració d'una legislació
sobre el comerç i el dret
dels consumidors.

UP reclama
mesures en les
e l e c c i o n s
europees

A finals d’aquesta matei-
xa setmana acabaran les
excavacions arqueològi-
ques que s’estan duent a
terme al solar del futur
edifici dels serveis terri-
torials del Govern a les
Terres de l’Ebre, al carrer
Benasquer de Tortosa.
Les obres d’excavació
han tret a la llum diverses
estructures de l’època
andalusí, que són la con-
tinuació de les localitza-
des ja fa tres anys en els
terrenys de l’antic institut
de la ciutat, on també es
van trobar restes d’una
necròpolis romana. 

Les obres del
nou edifici del

Govern a 
finals d’any

L’AMPA de l’IES Joaquín
Bau ha manifestat la seva
preocupació davant l’acti-
tud gens dialogant, despò-

tica i antidemocràtica de la
Directora, i el seu cas
omís a la recomanació de
la Comissió
d’Escolarització. La preo-
cupació de les famílies
afectades és ara obtenir
arguments sòlids per
defensar la creació de la

línia esmentada en un altre
centre que no ha estat
sol.licitada, arguments que
fins ara no han obtingut.
També hi han paraules de
recolzament al director,
«injustament acusat d’irres-
ponsable i negligent», i
s’espera que aquesta posi-

ció pública serveixi per
reinstaurar la lògica i el
seny a la resposable i rec-
tifiqui la seva decisió.
D’altra banda, l’Ajuntament
de Tortosa, davant la peti-
ció que es reprovi la regi-
doria d’Educació, conside-
ra que demanar la reprova-
ció d’una regidora és un
error que nomès pot pro-
vocar la desviació de l’a-
tenció d’on realment es
troben les responsabilitats
de la situació que s’ha
creat, i que correspon al
Departament d’Educació
de la Generalitat de

Catalunya prendre les deci-
sions en aquest afer.
L’Ajuntament insta el
Departament d’Educació a
restaurar la pau social i
acabar amb l’enfrenta-
ment. El portaveu d’ERC
Ricard Forés ha fet una lec-
tura molt crítica sobre la
gestió del conflicte, la
mala planificació feta per
Educació i el malestar
social creat entre les dues
comunitats educatives i
traslladar el conflicte als
pares. Esquerra insta a tro-
bar una solució urgent pac-
tada entre els IES.

Encara lluny d’una solució
pactada al conflicte entre els IES

Preocupació per l’enfrontament creixent entre les comunitats educatives

REDACCIÓ
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Deltafira

Com cada any, i un any més, aquest cap de setma-
na, del 22 fins al 24 de maig, tindrà lloc DELTAFIRA, un
dels actes més importants i commemoratius que fa
durant l'any Deltebre, i que en aquesta edició arriba
al número 30. 
Per la DELTAFIRA, Deltebre celebra la seva independèn-
cia, la segregació de Tortosa i el naixement d'un
poble que enguany compleix 32 anys. És per tant
una data i un esdeveniment molt important pels seus
habitants. 
Un bon nombre d’expositors promouran, aquests
dies, el millor de l'economia, el comerç, la gastrono-
mia i el turisme local, posant de manifest la vitalitat
comercial d'aquest municipi del Baix Ebre.  Una fira
que, degut als temps de crisi que corren, probable-
ment serà més austera, però que promet no perdre
la seva essència i ser un aparador empresarial
important. 
Al Pavelló Firal estaran representats els diferents
sectors comercials i econòmics del municipi, enti-
tats públiques i privades i associacions, treballant
conjuntament per la promoció i difusió de l'economia
local.
Paral.lelament, durant tot el cap de setmana,
DELTAFIRA també acollirà una sèrie d'actes culturals,
lúdics i esportius que l'Ajuntament i diferents entitats
de Deltebre han programat com a complement a la
mostra. El Sopar de Gala de Pubilles i Entitats, l'ac-
te d'elecció de la reina i les dames de Deltebre
2009, la presentació de la guía del Delta de l'Ebre,
la X Trobada de puntaires són només alguns dels
actes complementaris de DELTAFIRA 09. 

REDACCIÓ
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En ple context de crisi
econòmica, les xifres d’a-
turats a les Terres de
l’Ebre s’han incrementat
fins a un 106% en un any.
Concretament, a 31 de
gener del 2008 hi havia
5.117 aturats mentre que
les dades a 31 de gener
del 2009 era de 10.524.
Ens trobem pràcticament
al mes de juny, i aquestes
xifres han seguit augmen-
tant de manera preocu-
pant; molt en relació
també a la proliferació
d’EROS que s’han anat
presentant, al llarg d’a-

quests últims mesos, en el
nostre territori. Alguns
exemples són l’ERO tem-
poral de l’empresa Lear a
Roquetes, que ha afectat
a 518 treballadors de la
planta dedicada al cablejat
d’automòbil fins a finals
d’any; un dels casos
últims també Ercros a Flix,
millers de persones s’han
manifestat aquests dies

contra una mesura que
supondria l’acomiadament
de 51 treballadors de la
fàbrica de la Ribera
d’Ebre, així com també 24
suspensions temporals.
Són alguns dels exemples
que amb més força han
sonat als mitjans de comu-
nicació, però la cosa no
queda aquí, ja que són un
total de 31 expedients de

regulació els que s’han
presentat en el que por-
tem d’any als Serveis
Territorials, just el mateix
nombre que en tot l'any
passat. 
En tan sols 5 mesos s’ha
equiparat la xifra a tot el
2008. Darrera aquesta
estadística, es troben nom
i cognoms, gairebé 1000
persones que poden per-

dre el seu lloc de treball.
Per comarques, és el
Montsià qui encapçala el
rànking, passant de 1.726
aturats als 4.030, i a més
de la Sènia, també han
resultat molt afectades
per la crisi poblacions
com Ulldecona amb un
166%, Santa Bàrbara amb
un 124% d’increment,
Sant Carles de la Ràpita
amb un 128% i Amposta
amb un 112%. 
Per sectors, han vist min-
vada espectacularment la
seva activitat, la construc-
ció i el moble, encara que,
més o menys, no hi ha cap
sector que no s´hagi vist
ressentit. Precisament, l'a-
llau d'ERO va ser un dels
temes tractats ahir en la
reunió del consell de direc-
ció de l'administració terri-
torial, en què els represen-
tants del govern van
expressar que consideren
oportuna la convocatòria
d'una reunió del Consell
Econòmic i Social de les
Terres de l'Ebre per analit-
zar la situació econòmica.
Aquesta reunió es podria
fer la primera setmana de
juny.

31 Expedients de Regulació presentats a les
Terres de l’Ebre en el que portem d’any

L’atur s’incrementa  en
un 106% a les Terres
de l’Ebre en un any, el
doble que la mitjana
catalana. El nombre
d’EROS presentats en
5 mesos ja iguala els
presentats durant tot
l’any 2008.

Una xifra que ja iguala el nombre d’EROS de tot l’any passat

Els sectors de la construcció i el moble, els més afectats

REDACCIÓ

Aquest dilluns es feia
públic, per part del grup
del PSC a l’Ajuntament de
Tortosa, l’informe que el
Síndic de Greuges de
Catalunya, Rafel Ribó,
presentava a l’alcalde de
la ciutat, Ferran Bel, en
resposta a les denúncies
fetes pels socialistes
desprès que se’ls negués
l’accés al web i al butlletí
electrònic municipals, per
poder respondre als

«atacs» de l’alcalde. 
El PSC valora molt positi-
vament la reacció del
Síndic, ja que ha donat la
raó al grup municipal en
la queixa que van presen-
tar fa uns mesos, quan
van denunciar que no
tenien accés als mitjans
de comunicació de
l'Ajuntament o el butlletí
electrònic municipal. 
«Les consideracions del
Síndic no són decisions
vinculants, però ens dóna
la raó moral», va assenya-
lar Sabaté. «Això és la
prova de les formes de
govern autoritàries de
Bel, ja que, com diu el

Síndic, no donar la possi-
bilitat de rèplica o partici-
pació a la resta de grups
municipals no contribueix
a la salut democràtica de
la vida municipal», va afe-
gir.    
El  Síndic ha manifestat
que el consistori tortosí
té l’obligació de donar
compliment al mandat
democràtic i a la  LLei
municipal i  de règim local
de Catalunya, que garan-
teix  «la participació dels
grups municipals i dels
regidors en els mitjans de
comunicació de titularitat
municipal». Sabaté va
recordar que durant la

seva etapa a l'alcaldia hi
havia un butlletí municipal
en què els portaveus dels
grups de l'oposició escri-
vien un article d'opinió. 
Ribó també ha instat el

govern de CiU i ERC a
aprovar un reglament que
reguli les condicions d'ús
i l'accés dels regidors i
dels grups municipals als
mitjans de l'Ajuntament.

El Síndic de Greuges li dóna
la raó al Partit Socialista

Aquests denunciaren la falta d’accès a la web i butlletí municipals

REDACCIÓ

Ha passat un any de la
manifestació d'Amposta
on la societat ebrenca en
massa va tornar a sortir
al carrer per rebutjar l'a-
rribada d'aigua de l'Ebre
a Barcelona com a solu-
ció a la sequera que
patia el país, i el portaveu
de la Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE),
Manolo Tomàs, ha repas-
sat en una entrevista a
l'ACN la situació actual
del riu Ebre i les amena-
ces que, en forma de
projectes de regadiu,
podrien generar efectes
'pitjors' que el transvasa-
ment de 1.050 hectòme-
tres cúbics que preveia el
Pla Hidrològic Nacional
(PHN) del PP. Sense
embuts, Tomàs acusa els
polítics ebrencs de
sucumbir als interessos
de les direccions nacio-
nals enlloc de defensar
els interessos del territo-
ri.

Un any
desprès...segueix

l’amenaça

El Consell Comarcal del
Baix Ebre ha presentat la
quarta edició de la Diada
de la Via Verda que tindrà
lloc el diumenge 24 de
maig de 2009, una jorna-
da de caràcter festiu,
que recorrerà el tram
entre l'àrea de lleure del
Terrer Roig de Jesús-
Tortosa i l'antiga estació
de Xerta. La diada
començarà a les 9.30
del matí a l'àrea de lleure
de l'EMD de Jesús, on és
prevista la concentració
dels participants, el lliura-
ment del material i la
recollida del tiquet per a
esmorzar. Des d'aquí, a
les 10.00 h, es farà la
sortida en direcció a
Aldover per acabar a l'an-
tiga estació de Xerta, on
hi haurà l'esmorzar per
als participants i diverses
activitats per als més
menuts. Grups de gra-
llers animaran la festa a
tots els assistents.

IV Edició de
la Diada de
la Via Verda 

«Això és  la prova de les formes de Govern
autoritàries de Bel. No donar possibilitat
de rèplica no ajuda a la salut democràtica»

Valoració del PSC

Les manifestacions per mostrar el desacord dels treballadors comencen a ser freqüents.
Cedida

Joan Sabaté.
Cedida
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Fernández, un noi
d'Oviedo aficionat a la
fotografía, explicava que
en els concursos havia
trobat una forma alterna-
tiva de tindre ingressos
extra, que com ell diu en
aquests temps en els
que vivim ben bé que
van. Quan li pregunto
sobre com va trobar jus-
tament el concurs del
festival de Jazz, no triga

ni dos segons en dir que
no només és aficionat a
la fotografia, a banda de
dissenyador gràfic sinó
que també li agrada molt
el Jazz. Un altre fet
curiòs és com és va plan-
tejar la seva composició
així ens trobem amb que
el que va fer, va ser
mirar tots els cartells
anteriors i va decidir fer
una cosa diferent, que no
s'hagués fet fins al
moment. Així, el seu car-
tell té una estètica de
disc de Jazz antic
“basant-me en les il·lus-
tracions de Cliff Roberts i
Saul Bass, gran cartellis-
ta dels 60”. L'edició d'en-
guany de la Mostra, orga-
nitzada per la regidoria
de Cultura de
l'Ajuntament de Tortosa i
Acadèmic, tindrà lloc del
29 de juny al 5 de juliol
de 2009.  El festival aco-
llirà també la tercera edi-

ció de “L'Espai del Jazz
Jove dels Països
Catalans” que l'organitza-
ció ha convocat per
fomentar la participació
en la Mostra de nous
solistes o grups de jazz
residents als Països
Catalans. La Mostra de
Jazz de Tortosa, que
enguany celebra la seva
setzena edició, s'inclou
dins de la programació
musical estable de la ciu-
tat i és un referent entre
els amants de jazz de la
zona on conflueixen el
sud de Catalunya, el nord
del País Valencià i la fran-
ja aragonesa. En els
darrers anys, han actuat
en el marc del festival
artistes de prestigi inter-
nacional com Tete
Montoliu, Chick Corea,
Michel Camilo, Arturo
Sandoval, Yellowjackets,
Marcus Miller, Soulbop
Band, entre altres.

El cartell per a la XVI Mostra del Festival de
Jazz a Tortosa arriba des d’Oviedo

La XVI mostra de Jazz
de Tortosa ja té car-
tell, el guanyador ha
estat Pablo Fernández
Tejón, per una compo-
sició que recrea de
manera imaginativa un
grup de jazz i els seus
instruments.

“Me puse muy nervioso cuando me llamaron para decirme que era finalista”, Pablo Fernández.

REDACCIÓ/DM

Aquest passat dimarts el
Congrés dels Diputats
rebutjava per 26 vots a
favor, una abstenció i 320
en contra la proposta de

resolució presentada per
Esquerra Republicana de
Catalunya en la qual dema-
nava al govern estatal la
substitució de les actuals
matrícules dels vehicles
per unes altres que incor-
porin el distintiu autonò-
mic, que en el cas de
Catalunya seria el “CAT” a
la part dreta de la matrícu-

la. Tots els grups catalans
-ERC, ICV, CiU- hi van votar
a favor a excepció del
PSC. Segons la diputada
pel partit socialista, Lluïsa
Lizàrraga, durant el debat
de la Nació, la proposta
de resolució d'ERC en
relació al canvi de matrícu-
les i al canvi normatiu per
poder dur-ho a terme,
segons el seu grup era
necessari fer primer un
estudi, que no hem d'obli-
dar que a aquest mateix
estudi, ja fa un any s'havia
compromès el ministre
d'Interior, Rubalcaba a
realitzar-lo, però bé hi ha

molta feina i tots sabem
que les coses se't poden
passar! A qui pel que es
veu no li va passar va ser
al representant
d'Esquerra, Joan Ridao,
que va titllar l'esmena de
vergonyosa. Durant el
debat van ser molts els
temes que és van tractar i
moltíssimes les seves
interpretacions, però
intentant ser el màxim
d'objectius, ens trobem
que segons Lizàrraga,
amb la actitud de
Esquerra al Congrés s'ha
tancat la porta al tema de
les matrícules i ara toca

començar de cap i de nou
i fa l'advertència  de que
“en política ni hi ha blanc o
negre, no és pot anar amb
màxims”, que si ho mirem
des de l'altre cantó fons
d'ERC del Parlament de
Catalunya ens manifesta-
ven que el que no és pot
fer és acceptar unes
coses al Parlament i anar
al Congrés i les mateixes
propostes tombar-les.
Però està clar que depe-
nent del prisma amb que
ho miris ho veuràs d'un
color o d'un altre, així que
a comprar-se el calidosco-
pi qui no el tingui!.

El CAT a les matrícules
haurà d’esperar... més! Per
ser finalment una realitat.

REDACCIÓ/DM

Cartell guanyador de la mostra.
cedida

Finalment, el Congrés dels
Diputats aprova per unani-
mitat una proposta no de
llei de CiU per tal que el
Govern pugui modificar la
legislació actual així per-
metre que les embarca-
cions de pesca puguin dur
turistes a bord. Si fem
memòria el president de la
Confraria Verge del Carme
al 2007, José Fèlix confia
va amb l'autorització però
que sense aquesta també
continuarien endavant amb
el projecte encara que fos
des de l'il·legalitat.  Amb
“Més val tard que mai“
Fèlix responia a la decisió
del Congrés.

Pescaturisme:
una alternativa

per moltes
famílies

L'estudi del vaixell enfon-
sat del segle XVIII que
van trobar uns pesca-
dors davant de les cos-
tes de Deltebre, es farà
els mesos de setembre i
octubre i forma part de la
campanya que anual-
ment porta a terme el
vaixell del CASC, el 'The-
tis'. Es tracta del primer
vaixell enfonsat trobat
davant les costes de Ta-
rragona. Aleshores,
però, el CASC no va do-
nar més pistes sobre la
localització de les restes,
per evitar que fossin es-
poliades.

Uns pescadors
troben un vaixell
del S.XVIII a les

costes de Deltebre
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El jugador de Sant Jaume
d’Enveja ja va estar en el
punt de mira del Nàstic
l’any passat. I fa unes set-
manes, amb l’Alavés, va
jugar al Nou Estadi de
Tarragona, marcant, de
penal, el gol del club basc.
L’interés ja existia però el
partit que va fer el lateral

esquerrà ebrenc va incre-
mentar-lo i el Nàstic el vol-
dria.
No obstant, segons ens
comenten les mateixes
fonts, la distància pot tor-
nar a ser el cost. El caché
que s’ha fet el jugador i la
seua fitxa podrien ser un
obstacle perquè l’objectiu
es pugue dur a terme.
L’Alavés està lluitant per evi-
tar el descens a la Segona
Divisió B, un fet que si s’a-
cabés confirmant, obligaria
a Albacar a canviar d’aires.
D’altra banda, un altre
ebrenc, en aquest cas,
Bruno Saltor, que va jugar
amb l’Olímpic de Móra

d’Ebre i que ara està a
l’Almeria, és notícia perquè
el Valencia el vol fitxar. 
Però sempre ho faria si el
defensa ebrenc trenqués
l’acord que sembla que té
amb una empresa de Ruiz
de Lopera, propietari del
Betis. 

El Nàstic, al darrera
Segons ha pogut saber
MÉS EBRE, de fonts pro-
peres al Nàstic, el club
grana té interés en tor-
nar a intentar fitxar a
Edu Alcabar. 

ACTUALITAT

El club grana torna a estar interessat pel jugador de Sant Jaume d’Enveja, per poder-lo fitxar

M.V.

El Valencia el vol però
únicament si arriba lliure,
si es desfà de l’acord que
té amb una empresa de
Ruiz de Lopera, propietari
del Betis.

Bruno Saltor

Era molt petit i sentia
parlar d’aficionats an-
glesos, que els anome-
naven hooligans, que
eren perillosos i que ca-
lia pendre mesures
dràstiques contra ells
quan feien  visites en
competicions europees.

Han anat passant els
anys i les mesures de
seguretat en un camp
de futbol ja són ne-
cessàries en un partit
de la Segona Divisió,
quan els seguidors del
conjunt visitant normal-
ment ja disposen d’una
zona reservada per ells.
Es evident que ara ja no
cal parlar només dels
hooligans. 

Sí, però poques vega-
des se coneix que es
prenen idèntiques mesu-
res de seguretat en un
partit de regional, con-
cretament de la Prefe-
rent. Avui, sí. Els mos-
sos d’esquadra van fer
un estudi aquesta set-
mana del camp del Ro-
quetenc i de com po-
dien ubicar els
seguidors del proper ri-
val, la Iberiana, perquè
puguin estar separats
de la resta.

I, de fet, hi estaran i
tindran una ubicació
particular en una zona
en què no es barrejaran
amb aficionats locals. 

Es una bona mesura
després dels antece-
dents. Em sembla molt
correcte. I que no passe
com l’any passat.

I els aficionats que he
sentit que no volien anar
al camp per evitar mal-
decaps, que sigui per
un altre motiu si no aca-
ben anant al futbol.

Alt risc

L’opinió de Michel

La Rapitenca necessitava
puntuar en la darrera jornada
per evitar qualsevol malde-
cap amb una quarta plaça
per baix que podria arribar a
ser conflictiva. És difícil però
calia prevenir no ocupar-la.

I l’equip va encarrilar el
partit aviat amb els gols de
Raül i de Gilabert. Al minut
20 ja guanyava 2-0. A la re-
presa, però, el duel va travar-
se i el Blanes va marcar. Les
últimes experiències van
comportar dubtes i un sector
de l’afició va impacientar-se.
No obstant, el 3-1, obra de
Raül, que tancava una tempo-
rada inspirada amb dos gols,

va sentenciar el triomf i una
catorzena plaça que és un
bon final a una temporada
per oblidar. La Rapitenca feia
sis jornades que no guanya-
va.

A partir d’ara, ja s’obren
les especulacions. El que
està clar és que hi haurà re-
estriccions i «una renovació
important, amb intent d’inco-
prorar jugadors joves», tal
com va confirmar el tècnic
Antoni Teixidó, que conti-
nuarà a la banqueta. Per
aquest motiu es podrien re-
cuperar jugadors locals o,
fins i tot, fitxar-ne de comar-
cals (es va anar a veure l’A-
metlla-Remolins Bítem).

El pressupost manarà i la
Rapitenca, que ja ha estat
prudent en aquest sentit i en-
guany ha tocat de peus a te-
rra durant la temporada
(quan no ha pogut fer fitxat-
ges i no els ha fet), preveu
austeritat, com tothom, amb
fitxes a la baixa. Hi haurà ca-
sos que podrien no acceptar-
ho, com potser el de Jordi
Roca.

Es diu de que el Santboià,
per mitjà d’un tècnic que co-
menta que pot agafar l’equip,
s’ha interessat per jugadors.
No obstant, a hores d’ara,
com és lògic, tot són ru-
mors. De fet, dilluns va publi-
car-se que Gilabert podria ha-

ver celebrat el seu darrer gol
amb la Rapitenca i que té
ofertes de clubs de la comar-
ca. El davanter aclaria que
«no sé d’on ha pogut sortir
aquest comentari. Tinc con-
tracte amb la Rapitenca i,
per tant, em dec al club. En
cap moment he dit que vulgui
marxar i, a la inversa, l’entitat
no m’ha comunicat que no
compta amb mi. No sé per-
què s’ha dit això». 

Desena plaça
L’Amposta va perdre en la

darrera jornada a Cornellà (2-
1) en un partit intrascendent.
Ha acabat a la desena plaça.
Tot i el final de lliga, amb un
punt en cinc jornades, la tem-
porada ha estat brillant.

I ara, com a la Ràpita, co-
mencen les rebaixes. Es par-
la de hi haurà jugadors que
no seguiran i altres, que ha

recomanat el nou tècnic, que
s’està intentant fitxar-los. 

D’altra banda, esmentar
que el Reus s’ha pogut inte-
ressar per Josep Becerra.
Però l’interés podria depen-
dre de si els de Calderé pu-
gen a Segona B. Llavors, els
interessaria.  El jove davan-
ter manté vigent la proposta
d’un altre club de la Segona
B, tal com ja vam publicar.

I del jove ampostí Joan Fat-
sini, que ha pujat amb el Nàs-
tic a Divisió d’honor juvenil,
esmentar que pot continuar
amb la Pobla o que, si no,
podria incorporar-se amb un
dels dos equips ebrencs de
la Tercera divisió. 

Darrer gol de Gilabert?
Rapitenca i Amposta van disputar la última jornada de la Lliga

M.V.

TERCERA DIVISIÓ

Edu Albacar, jugador de l’Alavés, celebrant el gol a Tarragona.
Diario de Alava

El Reus estaria interessat
per l’ampostí Josep
Becerra, si acaba pujant a
la Segona B.

Interés del Reus
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Fa un mes estàvem parlant
de que el Tortosa centenari
estava lluitant per evitar el
descens. I així era. Que la
planificació va tornar a ser
errònia i que la temporada
era decebedora. Bé, i això
en part continua sent així
perquè les pretensions eren
unes altres i la primera volta
va ser molt deficient. 

Però ha arribat la primave-
ra i, com l’any passat, el Tor-
tosa sofreix una metamorfo-
si. Porta quatre victòries
seguides (catorze gols a fa-
vor i dos en contra en
aquestes jornades) i 25
punts dels darrers 36, els
que s’han obtingut amb Ra-

mon Coch a la banqueta.
L’equip, que diumenge va
golejar el Vilassar (4-1) amb
gols de Quique, Jaime, Joel i
Rojas i fallant dos penals, és
ara nové, a dos punts de la
setena plaça. Una plaça
que, de retruc, podria ser
d’ascens. Això sí, amb una
carambola complicada. Hau-
rien de pujar els quatre
equips catalans a Segona B.
No és una empresa fàcil

però, per si sona la flauta,
l’ambició i l’objectiu és bus-
car aquesta setena plaça.
Per aquest motiu, s’hauria
de guanyar a Vilassar.

D’altra banda, la setmana
passada deixàvem entreveu-
re que Jordi Videllet era una
possibilitat com aposta de
futur com a tècnic del pri-
mer equip. Podem informar
avui que Jordi Videllet ha de-
cidit seguir amb el juvenil a

la Lliga Nacional.
La renovació de Coch se-

gueix sense estar confirma-
da. El tècnic té una oferta.
Hi ha negociacions i aviat s’-
ha de saber si hi ha entesa.

El Tortosa continua treba-
llant. Ha parlat amb possi-
bles fitxatges (un d’ells ambi-
ciós per la davantera) i ja ha
fet renovacions. 

Objectiu: la setena plaça

El futbol i la Lliga
dels tres punts fan
pegar moltes voltes
als equips. I tambè a
les anàlisis i les valo-
racions.

CD TORTOSA

25 punts de 36 han situat al Tortosa a la novena posició, a dos de la setena

M.V.

Una acció d’un partit del Tortosa, d’aquesta temporada a casa.
ME

Els Mossos d’Esquadra
han visitat aquesta setmana
l’estadi de Roquetes i han fet
un estudi de les mesures de
seguretat que s’han de pen-
dre per evitar incidències en
el partit de demà contra el lí-
der la Iberiana, tenint en
compte també els antece-
dents de la campanya pas-
sada. Es preveuen quatre au-
tocars de seguidors de la
Iberiana, equip que si guan-
yés a Roquetes seria campió
i pujaria a Primera catalana.

Els autocars aparcaran a
la part de dalt de les
instal.lacions, prop de les
piscines. El seguidors visi-
tants accediran a la graderia
per la porta que dóna accés
als vestidors de la piscina. I
l’ocuparan des del centre del
camp fins la part esquerra
(la que toca l’observatori).
La zona estarà limitada amb
tanques i amb membres dels
antiavalots. Podran utilitzar
els serveis de dalt i també

en tindran de bar (mentre si-
gue de forma controlada). 

Hi haurà un tallafoc al mig
en una zona en què no es
podrà situar ningú i que farà
de separació.

La resta de la graderia,
fins la porta d’accés al camp
i la resta de l’estadi serà zo-
na destinada pels aficionats
locals i altres que desitgen
veure aquest interessant
partit. El Roquetenc és cin-
què i la Iberiana, líder, prop
de l’ascens. Resten dues jor-
nades. I els de la Zona Fran-
ca esta a cinc punts del se-
gon. Cal esperar que només
es parli del joc i no d’altres
incidències com les que, ma-
lauradament, es van viure
l’any passat. 

Els de Javi Cid segueixen
amb moltes baixes i el tècnic
haurà de recòrrer al juvenil,
un altre cop. El Roquetenc
va perdre diumenge passat
al camp de l’Horta (2-0).
Serà el comiat de la lliga de
l’equip a casa. 

La Iberiana, líder, arriba demà (16.30 h.)
REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

Si no baixa el Terrassa i
arribessin a pujar els
quatre catalans a la
Segona B, la setena plaça
seria d’ascens compensat

Tindria premi

Quatre victòries
seguides (catorze gols a
favor i dos rebuts).
I per un 4-1 que no es
recordava, fallant dos
penals!

Quina progressió!

El C.D.la Cava va guanyar el
diumenge passat contra la
Sénia (2-0) amb gols de Ru-
ben i de Pier. Es quart a qua-
tre punts dels líders. «Està
clar que el percentatge de
possibilitats és mínim. Per en-
cara en queden i cal seguir
treballant fins el final, buscant
guanyar els dos partits que
manquen. I és que hem estat
tota la temporada entre els

quatre primers. Es una llàsti-
ma no acabar-hi dins d’aques-
tes places», deia el tècnic
Morales. Després de dues
derrotes seguides, l’equip va
guanyar: «penso que, un xic
alliberats perquè ja sabíem
resultats, vam estar molt
més tranquils i vam jugar bé,
podent haver marcat més
gols, pel joc i les ocasions».
La Cava rebrà el Deltebre que
ja ha baixat, en el derbi. 

El derbi
La Cava rebrà el Deltebre

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona visita demà el lí-
der Camp Clar. I ho fa amb
tranquil.litat en l’aspecte
classificatori, però amb ga-
nes de refer-se de les dues
darreres derrotes seguides
que han frenat la seua inèr-
cia.

Diversos equips estaran
pendents del partit de l’Ull-
decona, principalment el Ca-
talònia que desitja que pun-

tue en la seua visita al camp
del líder. Curiosament, els
conjunt que deixa el Camp
Clar l’agafa el Catalònia. Per
tant, en la darrera jornada
del campionat de Lliga, els
de Camarero visitaran l’Ull-
decona.

El Catalònia, guanyant el
diumenge al cuer Mont-
blanc, assegurarà la segona
plaça. Ja sabent el resultat
del dia anterior. 

Força Ulldecona!
Visita demà el líder Camp Clar

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va guan-
yar dissabte passat al camp
de l’Ametlla (1-3) i, d’aquesta
manera, referma un final de
lliga a l’alçada que d’ell s’es-
perava. Són ja setze punts
dels darrers divuit en joc.

En la jornada vinent, els de
Camarero rebran, demà dis-
sabte (17.30 hores), el Red-
dis en el darrer partit de la lli-
ga a casa. La temporada no

ha estat tot el brillant i és
que el Remolins-Bítem, en
moltes fases del campionat,
ha estat massa irregular. 

Abans del partit de demà,
a Bítem, els dos equips fa-
ran el passadís d’honor al fi-
lial de l’entitat que ja ha con-
sumat l’ascens històric a la
Segona regional. El club, la
temporada vinent, tindrà un
equip a Primera i un altre a
Segona. 

16 de 18
El R.-Bítem rep demà el Reddis (17.30 h)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Una vegada ha acabat la pri-
mera fase de la Copa Dele-
gació Terres de l’Ebre, que
l’han disputada els equips de
la Tercera regional que no
han accedit al play-off d’as-
cens i els que no s’han reti-
rat, ja es coneixen els empa-
rellaments de la primera
eliminatòria. Queden dotze
conjunts i, amb dues elimi-

natòries, en restaran tres
que seran els que disputen la
final amb un 3x1. 

Els partits d’anada, per
aquest proper cap de setma-
na, són:

Bot-Alcanar (diu 17h) 
Fatarella-Campredó (diu17h)
Ulldecona-Catalònia (dis17h)

Benissanet-Godall (dis16h)
Venus-Arnes (dis 18 h)
Tivenys-Tivissa (dis 18 h).

Copa Delegació TE
Ja es coneixen els emparellaments

REDACCIÓ

REGIONAL

Mesures de seguretat de
Champions a Roquetes

El Gandesa ha fet una
temporada brillant. Per
això, a manca de quatre
jornades, depenia d’ell
mateix per assegurar una
de les dues primeres pla-
ces. Però les tres derro-
tes seguides a casa,
sobre tot la del Vila-seca,
han frenat el seu impuls.
L’empat a la Canonja ja el

deixa a quatre punts (en
falten sis). José Lorenzo
Diego, president del
Gandesa, reconeixia que
«millor que aquest any,
serà difícil que ho tornem
a tenir. Ha pesat la pres-
sió d’estar allí dalt. Ha
estat una autèntica llàsti-
ma. Hi havia molta
il.lusió». Es preveu certa
renovació a l’equip. 

El somni de l’ascens
s’allunya de Gandesa
Hi havia il.lusió per poder aconseguir-lo

REDACCIÓ
La junta directiva de
l’Aldeana ha informat que
el tècnic Anton Flores ha
renovat amb el club i
seguirà entrenant el pri-
mer equip aldeà la tem-
porada vinent. 
L’Aldeana, que una vega-
da ha confirmat la per-
manència, ha perdut els
dos darrers partits, s’a-

comiadarà de la seua afi-
ció el proper diumenge,
rebent a la Canonja.
L’equip ha progressat
durant la segona volta i
principalment les victò-
ries que ha aconseguit
fora de casa l’han refer-
mat la seua permanència
a la categoria. Aquest
any amb antelació i amb
tranquil.litat.

Anton Flores renova 
amb l’Aldeana

L’equip aldeà rebrà la Canonja, diumenge
REDACCIÓ
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L’equip de Camarero va de-
mostrar tenir ambició i ga-
nes. I, sobre tot, qualitat.
Dos gols del killer Aleix (en
porta 33) van obrir el partit,
però el Reddis va ser un ri-
val que mai va doblegar el
genoll. I va assetjar la por-
teria de Marc fins el final. El
Catalònia es va defensar
amb tot, conscient del pre-
mi que s’emportava.

El tècnic del conjunt jesu-
senc comentava que «a la
primera meitat, els primers
vint minuts van ser nostres.
Potser van ser del millor de
la temporada. Llavors vam
fer el 0-1. Després, el Red-
dis va empènyer i el partit
va igualar-se, amb dos
equips oberts buscant la
victòria». Era l’objectiu de
tots dos. A la represa, se-
gons Camarero, «la tònica

va ser la mateixa, amb un
joc molt intens. Nosaltres
vam aconseguir el 0-2 i, lla-
vors, el Reddis va arriscar
posant un davanter més. La
veritat és que ens va asset-
jar. I més quan va marcar
l’1-2. Ens vam defensar bé,
amb molt de treball, i, a
més, vam poder sortir al
contraatac. Tenim gent rà-
pida per fer-ho i cada con-
traatac feiem sensació de
perill». El partit va acabar

amb l’1-2, «un pas impor-
tant per poder conservar la
segona plaça, que ara està
assequible. Depèn de no-
saltres. La primera la veig
complicada, però lluitarem
per guanyar els dos partits
i esperar que el Camp Clar
tingui una ensopegada»,
deia Camarero.

El Catalònia rebrà diu-
menge al cuer, el Mont-
blanc (16 h). A casa no ha
perdut cap partit i no sem-

bla que aquesta darrera jor-
nada de lliga a la Santa
Creu sigui propicia per fer-
ho. Ja se sabrà el resultat
de Camp Clar. Amb una
victòria, els jesusencs ja as-
segurarien la segona plaça. 

D’altra banda, Angel Gar-
cia, tècnic del Reddis, mani-
festava que «vam fer tot el
que vam poder i la veritat
és que estic molt satisfet
del treball i el joc. Però da-
vant vam tenir al que, per a
mi, és el millor equip de la
categoria. Es fort en defen-
sa i fa molt de mal al con-
traatac, amb gent ràpida.
D’aquesta manera, va deci-
dir». Garcia afegia que
«vam perdre però ha estat
important arribar amb op-
cions fins a manca de dues
jornades».  

Camp Clar i Catalònia
acaronen les places d’ascens

El Catalònia s’hi juga-
va moltes de les op-
cins de mantenir la
segona plaça dissab-
te a Reus. I va guan-
yar (1-2).

PRIMERA REGIONAL

Tots dos equips estan empatats a punts quan manquen dues jornades

REDACCIÓ

Subi, president del Catalònia, va estar dilluns a CANAL TE.
ME

El Deltebre afrontava una fi-
nal diumenge passat a Cam-
brils, al camp de l’Oleàs-
trum. Havia de guanyar per
tenir opcions de permanèn-
cia. Però no va poder ser.
Va perdre per 4-1 i, d’aques-
ta forma, després de dues
temporades, perd la prime-
ra Regional. Era un partit
amb doble valor de punts i
els cambrilencs no van per-
donar. 
Ha estat una temporada
molt complicada per tots els
equips, però especialment
pel Deltebre que ha sofert
moltes dificultats. Com ja
vam explicar la setmana
passada, ha tingut fins a
dotze baixes durant la sego-
na volta. I, d’aquesta forma,
tot i l’esforç que uns quants
han mantingut, la categoria
no s’ha pogut salvar. Caldrà
esperar i veure com es reor-
ganitza el club.En la jornada
vinent, diumenge, el Delte-
bre afronta el derbi com a vi-
sitant contra la Cava.

D’altra banda, l’Ametlla,
amb els resultats del cap de
setmana, també baixa de
categoria. L’equip de Pepo
va perdre dissabte contra el
Remolins-Bítem (1-3).

Sergi Consarnau, presi-
dent de l’Ametlla, comenta-
va que «vam afrontar la

campanya dins de les nost-
rres possibilitats i la veritat
és que s’ha lluitat i s’ha tre-
ballat bé, fins el final. Mal-
grat això, no ha pogut ser.
No passa res. D’altra banda,
no és cap justificació però,
en moments puntuals, tam-
poc hem tingut sort amb les
lesions. Hem de seguir tre-
ballant, ja pensant en el fu-
tur». Sergi i la seua junta, si
no hi ha cap moció de cen-
sura o res similar, seguiran
al capdavant del futbol cale-
ro l’any vinent.

Es confirma el descens del
Deltebre i de l’Ametlla

Els de Bartolí s’ho jugaven tot a Cambrils
REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Sergi, president de l’Ametlla.
ME

La UE Jesús i Maria va go-
lejar el Perelló (7-0) i s’ha
convertit, a manca de dues
jornades, en l’equip més go-
lejador del grup amb 84
gols. Dissabte va golejar el
Perelló (7-0) amb dos gols
de Jesús (en porta 25), Je-
frey (2), Miguel, Dani i Iku.
«En la línia de casa, vam fer
un bon partit i vam tenir, a
més dels gols, altres oca-
sions», deia David Torres.

Harry Arraut, tècnic d’El
Perelló, per la seua part,
deia que «el Jesús i Maria va
jugar amb molta intensitat i
va còrrer més que nosaltres.
Es va anticipar a gairebé to-
tes les jugades. I així va ser

difícil entrar en el partit. De
fet, en cap moment vam en-
trar-hi». 

El Perelló, amb el 5-0, es
va quedar amb nou arran de
dues expulsions que «no són
cap excusa, però que van
ser molt rigoroses».  El tèc-
nic està en converses
«avançades» amb la directi-
va per a renovar. 

D’altra banda, el recurs
del Jesús i Maria pel partit
amb el Flix resta pendent en-
cara, en el moment del nos-
tre tancament, d’una respos-
ta oficial del comitè
Apel.lació de la Federació
Catalana de Futbol. Aquesta
encara no ha existit, segons
el club de l’Aube. 

L’equip més golejador
El Jesús i Maria va golejar el Perelló (7-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL 

El Camp Clar, líder per
golaverage, rebrà
l’Ulldecona i el
Catalònia, colíder, al
cuer Montblanc. Tots
dos equips estan a tres
punts del tercer.

Proper partit

Divendres passat, informà-
vem que la jornada del cap
de setmana podria ser aclari-
dora. O, en el cas contrari,
podria obrir-ho tot més enca-
ra. S’enfrontaven els quatre
primers classificats.
Doncs va ser la primera pos-
sibilitat. L’Ampolla, líder, va
guanyar al tercer classificat,
la JE Ascó (1-0). I l’altre equip
asconenc, segon classificat,
va vèncer el quart, el Camar-
les (4-1). D’aquesta forma, a
hores d’ara, la situació s’ha
aclarit. L’Ampolla depèn d’ell
mateix i ja té assegurada,

com a mínim, la promoció.
Entre el líder i el CE Ascó s’-
hi jugaran les dues primeres
places. 

Chimo Paredes, tècnic del
conjunt costaner, del partit
contra l’Ascó, recordava que
«ens va costar, com en els
altres de casa, però en
aquesta ocasió he de dir que
vam tenir moltes més oca-
sions. A mesura que avança-
va la represa, com que no
havíem marcat, va pesar l’an-
sietat i vam estar un xic més
precipitats. No obstant, al fi-
nal, vam trobar el premi a la

L’Ampolla fa un pas
ferm cap a l’ascens

SEGONA REGIONAL. FALTEN DOS PARTITS

Va guanyar contra la JE Ascó (1-0) insistència i el treball amb el
gol que ens va donar un
triomf merescut». Fidel (mi-
nut 75) va fer l’1-0. 

L’Ampolla ha fet un gran
esforç i cal valorar la seua
trajectòria. Està sent espec-
tacular. Però li falta la darre-
ra empenta: «hem de seguir
amb humilitat i, sobre tot,
amb molt de respecte, sense
menysprear a ningú i afron-
tant els propers partits, que
poden ser trampa, amb mol-
ta responsabilitat i com si
fossen finals, com si jugués-
sim contra equips de dalt. La
promoció la tenim assegura-
da. Però falta apuntalar el pri-

mer lloc». En la propera jor-
nada, a Sant Jaume, ja tor-
narà el pichichi Bargalló, des-
prés de la sanció. El duel es
disputarà demà (16 h). El
Sant Jaume, equip que és
cuer i que no ha guanyat cap
partit, no es va poder pre-
sentar a Flix. Però es proba-
ble que demà ho faci perquè
haurà pogut recuperar efec-
tius. 

La combinació d’un empat
del CE Ascó a Santa Bàrba-
ra, diumenge vinent, i una
victòria de l’Ampolla a Sant
Jaume, faria que el líder si-
gués campió abans d’hora.
El CE Ascó, amb sis victòries
seguides, està fort en les da-
rreres jornades de lliga, a
l’alçada d’un equip d’ascens.
En la jornada següent, darre-
ra de la Lliga, l’Ampolla rebrà
al seu camp a Els Reguers,
equip que de ben segur es ju-
garà la permanència. 

L’Ampolla, líder amb dos
punts d’avantatge, visita
el cuer Sant Jaume i
acaba la lliga rebent Els
Reguers.

Líder

Els tres descensos que hi
ha enguany ja estan
confirmats a manca de
dues jornades

Tot clar
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Sant Jaume-Ampolla (16 h)
Benifallet-Pinell (20 h)

Perelló-Rapitenca (17 h)
Camarles-Masdenverge (18 h)

Diumenge
JE Ascó-Horta (17.h)

Ampolla-JE Ascó (17 h)
Amposta-Jesús i Maria (17 h)
S. Bàrbara-CE Ascó (18 h)

Vilalba-Olímpic (17 h)

RESULTATS
32 jornada Segona regional

Ampolla-JE Ascó 1-0

CE Ascó-Camarles 4-1

Reguers-Benifallet 1-1

Flix-Sant Jaume 3-0

Horta-Amposta 1-1

Jesús i Maria-Perelló 7-0

Masdenverge-Olímpic 0-6

Rapitenca-S. Bàrbara 1-2

Vilalba-Pinell 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ampolla 32 55 26 67

2. CE Ascó Escola 32 79 37 65

3. JE Ascó 32 65 42 59

4. Jesús i Maria 32 84 45 58

5. Camarles 32 61 49 57

6. El Pinell 32 68 48 57

7. Amposta 32 63 36 57

8. Horta 32 56 41 55

9. Perelló 32 56 56 41

10. Rapitenca 32 54 56 40

11. Vilalba 32 36 50 38

12. Olímpic M. 32 51 54 36

13. Benifallet 32 50 67 35

14. Masdenverge 32 50 86 33

15. S. Bàrbara 32 40 59 33

16. Reguers 32 41 61 31

17. Flix 32 43 70 31

18. Sant Jaume 32 27 93 8

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte (16-5)

Roquetenc-Remolins Bít. (19.30 h)
Diumenge (17-5)

Batea-Corbera (18 h)
Ginestar-Aldeana (18 h.

RESULTATS 8a jornada. 

Play-off d’ascens 

Batea-Roquetenc 3-0

Rem. Bítem-Ginestar 3-1

Aldeana-Corbera 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Batea 8 17 6 18

2. Corbera 8 22 10 18

3. Rem. Bítem 8 17 11 15

4. Aldeana 8 12 21 9

5. Roquetenc 8 10 24 6

6. Ginestar 8 8 16 6

RESULTATS 9a jornada. 
Copa Delegació TE. Grup 3

Venus-Tivissa 4-1
Campredó i Benissanet, 
descansaven

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Campredó 7 13 7 14

2. Tivissa 7 17 13 13

3. Benissanet 8 17 15 11

4. Venus 7 16 12 10

5.  Miravet 3 2 18 0

PRÒXIMA JORNADA  

RESULTATS a jornada. 

Copa Delegació TE. Grup 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  

RESULTATS a jornada. 

Copa Delegació TE. Grup 2

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

Rem.Bítem-Reddis (17.30 h)
Camp Clar-Ulldecona (17 h)

Diumenge
la Cava-Deltebre (18 h)

la Sénia-Torredembarra (17 h)
Aldeana-Canonja (17 h)

Alcanar-Vilaseca (16.30 h)
Gandesa-Ametlla (18 h)

Catalònia-Montblanc (16 h)
Hospitalet-Oleàstrum (17.30 h)

RESULTATS

32 jornada, Primera regional

la Cava-la Sénia 2-0

Torredembarra-Alcanar 2-1

Vilaseca-Aldeana 2-1

Canonja-Gandesa 1-1

Ametlla-Rem. Bítem 1-3

Reddis-Catalònia 1-2

Montblanc-Camp Clar 2-4

Ulldecona-Hospitalet 1-2

Oleàstrum-Deltebre 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 32 67 41 60

2. Catalònia 32 71 38 60

3. Torredembarra 32 50 47 57

4. la Cava 32 54 44 56

5. Gandesa 32 56 35 56

6. Reddis 32 52 41 54

7. Ulldecona 32 55 50 52

8. Rem. Bítem 32 58 40 49

9. Alcanar 32 41 33 48

10. Vilaseca 32 44 42 43

11. Canonja 32 41 42 41

12. Hospitalet 32 52 48 42

13. Aldeana 32 43 48 40

14. la Sénia 32 39 45 37

15. Oleàstrum 32 39 52 34

16. Deltebre 32 40 64 27

17. Ametlla 32 27 80 23

18. Montblanc 32 23 62 18

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Sants-Viladecans

Cambrils-Horta

Roquetenc-Iberiana (dis. 16.30 h)

Alcarràs-Canyelles

Almacelles-Guissona

Torreforta-Santfeliuenc

Vista Alegre-St. Ildefons

SJ Despí-Barceloneta

Sitges-Catllar

RESULTATS

32 jornada, Regional preferent

Sants-Cambrils 2-0

Horta-Roquetenc 2-0

Iberiana-Alcarràs 2-1

Canyelles-Almacelles 6-1

Guissona-Torreforta 2-0

Santfeliuenc-Vista Alegre    3-1

St. Ildefons-SJ. Despí 2-2

Barceloneta-Sitges 2-1

Catllar-Viladecans 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 32 79 40 71

2. Sants 32 57 33 66

3. Santfeliuenc 32 59 32 61

4. Torreforta 32 60 41 54

5. Roquetenc 32 41 28 48

6. Viladecans 32 47 42 48

7. Vista Alegre 32 33 29 45

8. Canyelles 32 57 55 45

9. Catllar 32 38 48 43

10. Alcarràs 32 43 37 43

11. Cambrils 32 42 39 43

12. Horta 32 47 44 41

13. Sitges 32 45 50 36

14. S. Ildefons 32 41 55 36

15. Guissona 32 30 44 33

16. Barceloneta 32 33 54 31

17. SJ Despí 32 31 69 27

18. Almacelles 32 41 85 19

Regional preferent

Una acció d’un partit de la Rapitenca, d’aquesta temporada.
ME

Els
resultats

de la
jornada

La Rapitenca va guanyar
el darrer partit de lliga i,
d’aquesta forma, va
esvair qualsevol dubte.
Ha acabat catorzena.

Permanència
PRÒXIMA JORNADA

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 38 24 11 3 84 26 83
2. Reus 38 23 10 5 76 37 79
3. Hospitalet 38 21 13 4 63 28 76
4. Santboià 38 18 12 8 58 39 66
5. Manlleu 38 19 7 12 61 41 64
6. Premià 38 18 10 10 70 53 64
7. Vilanova 38 14 13 11 64 49 55
8. Prat 38 15 10 13 46 45 55
9. Pobla Mafumet 38 14 10 14 55 62 52
10. Amposta 38 13 10 15 61 66 49
11. Europa 38 13 9 16 52 52 48
12. Cornellà 38 12 12 14 47 59 48
13. Cassà 38 10 16 12 47 52 46
14. Rapitenca 38 11 10 17 45 55 43
15. Blanes 38 10 12 16 58 73 42
16. Palamòs 38 10 10 18 46 67 40
17. Balaguer 38 10 9 19 49 58 39
18. Mataró 38 8 12 18 44 68 36
19. Miapuesta 38 7 10 21 42 81 31
20. Banyoles 38 3 8 27 28 83 17 

Tercera divisió RESULTATS
38a jornada, Tercera divisió
Banyoles-Vilanova 2-5
Europa-Miapuesta 2-0
Balaguer-Hospitalet 0-2
Prat-Palamòs 1-1
Cornellà-Amposta 2-1
Rapitenca-Blanes 3-1
Manlleu-Cassà 1-0
Reus-Pobla Mafumet 2-1
Espanyol B-Premiá 1-1
Santboià-Mataró 3-2

PRÒXIMA JORNADA
Martorell-Muntanyesa

Castelldefels-Poble Sec
Masnou-San Cristobal

Vilassar-Tortosa
Peralada-Morell

Tàrrega-Marianao
Igualada-Montcada
Manresa-Llagostera

Olesa-Guíxols
Vilafranca-Benavent

RESULTATS
36 jornada, Primera catalana

Martorell-Castelldefels 0-4

Poble Sec-Masnou 1-1

S. Cristobal-Vilassar 1-1

Tortosa-Peralada 4-1

Morell-Tàrrega 4-1

Marianao-Igualada 1-1

Montcada-Manresa 0-1

Llagostera-Olesa 2-2

Guíxols-Vilafranca 0-0

Benavent-Muntanyesa 1-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 36 66 34 68

2. Castelldefels 36 56 37 67

3. Llagostera 36 59 39 64

4. Olesa 36 59 45 63

5. Marianao 36 58 37 63

6. Masnou 36 61 43 63

7. Muntanyesa 36 60 61 52

8. Tàrrega 36 54 52 51

9. Tortosa 36 53 44 50

10. Montcada 36 47 45 50

11. Vilassar 36 44 45 49

12. Poble Sec 36 41 54 44

13. S. Cristobal 36 40 52 43

14. Peralada 36 48 56 43

15. Vilafranca 36 38 42 41

16. Guíxols 36 36 43 41

17. Igualada 36 48 65 39

18. Manresa 36 41 67 37

19. Morell 36 40 60 33

20. Martorell 36 34 62 27

PRÒXIMA JORNADA  
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Aquesta setmana va presen-
tar-se. Es un esdeveniment
ja consolidat i una cita per
joves promeses que bus-
quen progressar dins del
món del tenis i que tenen, en
tornejos com el de Tortosa,
un bon trampolí per poder
aconseguir-ho.

El president del club torto-
sí, Joan Josep Malràs, va
destacar en la presentació
que «el torneig és un dels
grans reptes de cada any i
hi ha molta il.lusió perquè
pugue ser un èxit com en
les anteriors edicions. Per

aquest motiu, hi ha col.labo-
radors i tothom s’implica a
l’entitat».

Albert Sabaté, Director
del Torneig, recordava que
«aquesta competició és un
referent per als joves de l’es-
cola que s’estan formant i
que acudiran a veure els

partits. Es una manera d’a-
pendre, amb un torneig de
nivell que tenen a casa».

Sabaté afegia que «espe-
rem que el temps acompan-
yi i que vingui, com en els
darrers anys, molta gent a
les instal.lacions per seguir
en directe les confronta-

cions».Demà comença la fa-
se prèvia. El Torneig durarà
fins el 31 de maig, dia en
què es jugarà la final (12 h).

El pressupost és d’uns
20.000 euros. El Torneig,
puntuable per a la WTA
compta amb 10.000 dolars
en premis.

El dilluns la tarde ja es co-
neixerà el quadre final que
es començarà a dibuixar a
partir del dimarts. La com-
petició de dobles finalitzarà
divendres amb la final (19
h).

Hi ha, com cada any, jo-
ves promeses internacio-
nals del món de la raqueta.
Montse Blasco, tortosina i
que competeix amb el Club
tenis Tarragona, estarà en el
quadre final mentre que Laia
Mestre, del C.T.Tortosa, ju-
garà com invitada a la fase
prèvia. 

Tortosa acollirà el XIX Torneig
Internacional de Tenis Femení

El Club Tenis Tortosa
organitza una nova
edició del torneig in-
ternacional de tenis
femení. Serà la dino-
vena.

TENIS

A partir de demà es disputarà la fase prèvia. La final serà el diumenge 31 
M.V.

Tortosa tornarà a gaudir de tenis femení de nivell.
CEDIDA

El sènior femení del CH
Amposta va afrontar el pri-
mer partit de la Copa Cata-
lunya després d’haver que-
dat exempt de les
primeres eliminatòries.

Va guanyar a la pista del
BM Gavà per 20-33. La di-
ferència de categoria es
va reflectir i les jugadores
de Marc Fornós es van im-
posar. Ja al descans guan-
yaven amb claredat, 10-
18.

El tècnic, amb les baixes
de jugadores com Sílvia i
Núria i per les alçades de
la temporada en les que
ens trobem, va fer rota-
cions i destacar l’aparició
de Laia i Alba en l’equip ti-
tular. 

D’altra banda, l’infantil
femení va véncer amb co-
moditat al Sant Quirze (22-
13) i, d’aquesta forma, va
passar a les semifinals de
la Copa Catalana.

El sènior s’imposa a Gavà,
en la Copa Catalana (20-33)
L’infantil passa a les semifinals

REDACCIÓ

HANDBOL

A falta de dues jornades pel final, ja tenen assegurades les tres primeres places

La jornada del cap de setma-
na va decidir les tres prime-
res places de la lligueta d’as-
cens. El Batea va golejar
dissabte el Roquetenc (3-0) i
és líder amb 18 punts, els
mateixos que el Corbera que
va decidir al camp de l’Aldea-
na gràcies a la seua efectivi-
tat (1-3). Els de Guiu també
tenen 18 punts. I el Remolins-
Bítem va véncer el Ginestar
(3-1) i en suma 15. 
L’Aldeana, amb la impugna-
ció del partit amb el Remo-
lins-Bítem, es va quedar amb
nou i, faltant-ne sis en joc, ja
no pot accedir a la tercera
plaça (el golaverage és des-
favorable). Aquesta impugna-
ció, tal com vam avançar la
setmana passada, ha origi-
nat infinitat de comentaris.
Santi Treso, tècnic de l’Aldea-
na,  assegura que ell desco-
neixia la normativa i que «si
l’hagués coneguda o algú me
l’hagués comunicat abans

del partit, jo no hagués aline-
at a qui no podia fer-ho. No-
saltres no ho sabíem. A més,
ja vaig dir-li al tècnic del Re-
molins-Bítem que utilitzaríem
jugadors del primer equip,
que havien estat lesionats,
per reforçar posicions que
degut a l’hora en què es juga-
va la confrontació, teníem
minvades per dues baixes.
Vam fer el favor de jugar en
dimecres la nit i a la primera
fase també vam canviar l’or-
dre del partit. Després em
trobo amb això que, al princi-
pi, pensava que era una bro-
ma». Treso afegia que «una
vegada ja ha passat i ara que
sabem la normativa, accepto
que va ser una errada nos-
tra, però en cap cas fou ma-
lintencionada. I del que ens
queixem són de les formes.
Pensem que no han estat co-
rrectes». Des del Remolins-
Bítem s’ha volgut aclarir que
no s’ha de personalitzar amb

ningú en concret de la impug-
nació: «ha estat una decisió
del club. Hem considerat que
teníem els nostres motius i
que hi havia una alineació in-
deguda que el comitè ha
comprovat que era certa».
S’ha parlat de que un directiu
del club de Bítem va fer-li un
comentar al president de l’Al-
deana, en el moment de co-
mençar el partit, al pàrquing,
dient-li que segons quins ju-

gadors del primer equip no
podien jugar amb el filial.
Però semblava que amb això
havia de quedar. El partit va
començar i va acabar amb el
2-2. No obstant, la impugna-
ció va presentar-se el dia
després. L’Aldeana B, abans
del duel de diumenge passat,
va sortir al camp amb una
pancarta en la que reflectia
el seu malestar per tot
aquest afer.

Batea, Corbera i el filial del Remolins-Bítem,
confirmen l’ascens a Segona regional

TERCERA REGIONAL

Josep Simon, president del CH Amposta
CANAL TE

L’Aldeana B va fer una pancarta per la impugnació del Rem.-Bítem B.
Cedida

Dues finals. Falten dos par-
tits i queden incògnites per
resoldre. D’entrada, el CE As-
có, segon classificat, inten-
tarà posar pressió al líder fins
el final i per això buscarà el
triomf a Santa Bàrbara. En
porta sis en les darreres sis
jornades. Els planers que, tal
com vam dir, han millorat i
disposen de més arguments
(diumenge van guanyar a la
Ràpita, 1-2), tenen urgència
per evitar unes compensa-
cions que són ara una ame-
naça reial. Serà un dels par-
tits intensos de la jornada.
Com també Els Reguers-Flix.
Els de Roca, en la mateixa te-
situra que el Santa Bàrbara,
han de guanyar per fugir del
foc. Idèntica situació que la
del Flix, en zona de descens
tot i rebre els punts del partit
contra el Sant Jaume, equip
que no va presentar-se dis-
sabte passat. El cuer del
grup no tenia jugadors sufi-

cients per disputar el partit.
La seua incomparescència,
tot i la seua situació, no ha
acabat d’agradar a altres im-
plicats.

Són més que tres punts els
que hi ha en joc en la jornada.
El Masdenverge, immers to-
talment en la mateixa lluita i
que en la darrera jornada
rebrà el Santa Bàrbara, visita
el Camarles. També té urgèn-
cia. Així mateix, el Benifallet
(dissabte a les 20 h) rep el Pi-
nell amb necessitats d’apun-
talar la permanència. Vilalba i
Olímpic s’enfronten amb
menys incidència però també
implicats i amb ganes de que-
dar exempts de perill en la úl-
tima jornada. 

S. Bàrbara-CE Ascó, una
final per diumenge
Els Reguers-Flix, una altra

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Resten dues finals per
casacun dels equips que
s’hi juguen molt per
evitar el descens

Dues jornades
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Aquesta està reconeguda com a tal sola-
ment des de 1993. Abans aquests símpto-
mes s´acusaven a la depressió.

Per la medicina convencional la fibromial-
gia és una malatia confusa, de diagnòstic
difícil i de curació improbable. Fins i tot
amb teràpies alternatives,  els resultats
acostumen a ser paliatius.

Teresa Figuerola, malalta de fibromialgia,
ens explica que degut a aquesta malatia les
feines diàries s´han convertit en un gran
problema. El dolor i el cansament fa que no
pugui, en moltes ocasions, ni agafar un got
d´aigua o aixecar-se del llit. Què direm de
fer les feines de casa o cuinar?

Amb la qual cosa no solament li afecta a

ella sino també a la resta de la família. A
més, ha hagut d'agafar la baixa per malal-
tia.

En un principi, els metges de capçalera
als que anava li receptaven antidepressius,
fins que finalment un li va sugerir que anès

al reumatòleg i aquest li va diagnosticar
aquesta rara malaltia. De moment, no exis-
teixen proves de laboratori per diagnosticar
la fibromialgia, per tant, el diagnòstic és clí-
nic i s´estableix per exclusió d´altres patolo-
gies.

“Conviure amb la tristesa i el dolor: fibromialgia.”

Dolor muscular, problemes per dormir,
visió borrosa i problemes gastrointesti-
nals són alguns dels símptomes
d´aquesta extranya malaltia.

ARANTXA AMORES

Avu i  en  d ia  la  f ib ro -
m ia lg ia  és  incurab le  i
encara  es  descone ix
què la  provoca i  per
què més a  les  dones
que als homes. La v ida
laboral  es fa molt  d i f í -
c i l  i  que et  donguin la
ba ixa  per  aquesta  en -
cara és més compl icat.
De fet, e l  nostre exem-
ple, Teresa Figuerola l i
van donar  per  depres -
s ió.

Segons els úl t ims es-

tudis fets a Catalunya,
es ca lcu la  que a  tot
l ´estat  exist ien  un mi -
l ió de persones afecta-
des, és a dir un 3% de
la població.

Actua lment  no  ex is -
te ix un fàrmac concret
per  a l i v ia r  e ls  do lors
que provoca aquest en-
fe rmeta t .  Però ,  h i  ha
conse l l s  re ferents  a ls
hàbits diar is que poden
ajudar a que disminuei -
x i  aquest dolor: exerci -

c is  muscu lars ,  tècn i -
ques de relaxació, i  par -
t i c ipar  en  programes
educat ius que ajudin a
controlar  i  comprendre
els símptomes. A més,
també es  aconsel lable
anar al  psicòleg. 

Si e l  malal t   pract ica
aquests hàbits la seva
vida diàr ia pot mi l lorar
cons iderabement  to t  i
que encara avui,  no es
pot  a f i rmar  que pugu i
tenir una vida “normal”.

“�Una malaltia que afecta a
un 3% de la població”ARANTXA AMORES

CEDIDA

CEDIDA
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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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Ànec a l'estil Can Cris, aquest és el plat de la setmana que ens presenta 
la Cristobalina Turón del Restaurant Can Cris de Deltebre

Ingredients: tomata, pimen-
tons, all, ceba, oli, sal, pata-
tes, julivert, farigola, romer i
llorer, un parell de cuixes
d'Ànec, carxofa i rovellons.
En una paella, tirem un raig
d'oli , salpebrem les cuixes i
hi afegim el romer, el llorer i
la frígola, tallem les toma-
tes, la ceba i el pimentó i
també ho afegim a la paella,
pelarem un cap d'alls i dei-
xem coure durant una esto-
neta. Mentre es cou, prepa-
rarem una picada amb el
julivert, trinxant-lo de manera
ben fina, un cop estiguen les
cuixes daurades, les tom-
bem i deixem una estona
més. Important és que la
cocció sigui a foc lent. Con-
tinuarem coent les cuixes,
mestre pelem una patata, la
tallem en juliana i fregirem
per a fer la guarnició. Un
cop fregides, afegirem, si
volem, una carxofa i uns ro-
vellons per completar la
guarnició del nostre plat. Per
emplatar-ho posarem les cui-
xes al plat, la guarnició i per
damunt la ceba resultant de
tota la cocció. Tradicional-
ment el consum de l’ànec a
les nostres terres està molt

popularitzat, però no tant a
la resta de catalunya o del
pais, on aquest aliment està
més atribuït als restaurant xi-
nesos. La carn d’aquest ani-
mal destaca pel seu contin-
gut en proteïnes d’alta
qualitat i per l’aportació vita-
mínica. Destaquem també,
de l’ànec, les vitamines hi-
drosol.lubles, sobretot la tia-

mina, rivoflavina, niacina i vi-
tamina B12. En quant als mi-
nerals, aquesta carn suposa
una bona font de ferro de
senzilla absorció, fòsfor i
cinc. Les qualitats nutritives
de la carn d'ànec la conver-
teixen en un aliment recoma-
nable per a persones de to-
tes les edats. Aquelles amb
excés de pes, amb proble-

mes de colesterol o triglicé-
rids elevats, haurien de reti-
rar la pell i cuinar la seva
carn de manera que acabi
de desgrasarse. L'ànec es
pot comprar fresc, refrigerat
o congelat, sencer o a por-
cions. Cal assegurar-se que
la seva carn sigui ferma, la
seva olor fresca i agradable,
i el greix de color blanc, sen-
se arribar a un to groc. Si es
desitja una carn tendra i fina,
s'han de triar exemplars jo-
ves de femelles; aquestes
es reconeixen perquè el seu
pes és aproximadament la
meitat que el dels mascles
adults. El programa de Canal
TE, “Primentons i Tomates”,
cada setmana sorteja un so-
par per a dues persones, si
voleu participar-hi en aquest
concurs només heu d'enviar
un missatge amb el mòbil al
5516 amb la paraula TE CUI-
NA, i participareu en el sor-
teig d'un sopar al restaurant
de la setmana, aquesta set-
mana sortegem el sopar al
restaurant Casa Ramon Mari-
nés. Ja sabeu, contra més
missatges envieu, més pos-
sibilitats de guanyar tindreu.
Ara toca arremangar-se i...
començar a cuinar.

“Primentons i Tomates”. Avui: Ànec  

Ànec del Delta a l'estil
Can Cris, aquesta és la
nostra proposta gas-
tronòmica d'aquesta
setmana, un plat de
diumenge per a gaudir-
lo en família.

REDACCIO

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

Cristobalina Turón en família.
MARIANO LALANA
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit  de Venus, Urà i Mercuri per la teva
casa dotze indica que el teu món sentimental
travessa una fase de certa intensitat. És impor-
tant sentir-té be amb tu mateix.

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d'amor prefereixes que les
coses estiguin clares ja que no pertanys a un
signe molt donat als canvis. És necessari
que coneguis els mètodes de l´autocontrol.

Bessons
20/5 al 21/6

Respecte a l´amor, vés amb compte a voler
viure somnis utòpics o t´emportaràs una
desil·lusió. Per millorar el teu estat de salut
has de tenir més disciplina , cuidar-te més.  

Cranc
22/6 al 21/7

Seria positiu per a tu  que no prenguessis
decisions precipitades i que visquis tots els
teus  assumptes sentimentals amb molta
calma i paciència.

Lleó
22/7 al 22/8

Aprofita el cap de setmana per gaudir de
l´amor i expressar els teus sentiments. El
trànsit  del Sol  i Neptú per la teva casa set
beneficia la teva relació de parella. 

Verge
23/8 al 21/9

En la teva relació de parella tracta de ser
pacient i no et precipitis a l´hora de resoldre.
Respecte a la teva salut , hi ha algunes coses
que t´inquieten.

Balança
22/9 al 22/10

No tot està resolt  amb la teva parella, de vega-
des tens el cap posat en un altre lloc. Pensa que
sempre hi ha temps per a tot .La teva activitat
laboral  no ha de acaparar tot el teu temps.

Escorpí
22/10 al 21/11

Mercuri ,Venus i Urà transitant per la teva
casa cinc et dóna una gran capacitat  creati-
va i poder materialitzar les teves pròpies ini-
ciatives  en el terreny de l´amor. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes  d´amor , ara mateix et convé
saber per on trepitges. Tracta de cuidar-te i
mantenir-te en forma , així podràs exigir al teu
cos l´esforç  físic que desitges.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d´amor , el trànsit de Venus ,
Urà i Mercuri per la teva casa  tres indica que
ara és el moment  idoni per millorar la teva
habilitat comunicativa.

Aquari
20/1 al 18/2

S´anima la teva vida social i afectiva durant el
cap de setmana .Sortiràs i freqüentaràs llocs
de moda amb amics. Durant el dia d´avui  gau-
diràs  de claredat mental i de força personal.

Peixos
19/2 al 20/3

Les circumstàncies et duran a un terreny on
tindràs  oportunitats  per viure  una nova
aventura .Conserva  la calma, pren deci-
sions i arriba al moll de la qüestió.

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.

Ferreres Gimeno, Manuel         Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

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

Cuartiella - Guimera, CB  De la Bassa, 32 (Alfara de Carles)  977455086

Rafecas Renau, Joan Josep Av. Generalitat, 7 (Tortosa) 977440327  

Ulldemolins Reverter, Xavier                Generalitat, 17 (Alcanar) 977730105

Pujol - Pons Crta de Grao,49 (Amposta)  977700489

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

Aguilo Ruiz, Neus          Barcelona, 65 (Masdenverge)  977718702

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

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre
setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la
data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot
consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

30 17°Nuvolositat variableNúvols
alts

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
cel entre poc i mig ennuvolat de núvols alts i mitjans, més compac-
tes al matí i la nit. A més, també durant la tarda creixeran núvols
d'evolució al Pirineu i al Prepirineu i alguna nuvolada al Pirineu
Occidental.
Independentment, hi haurà núvols baixos al litoral que deixaran el
cel entre poc i mig ennuvolat. 
Precipitacions: 
a la tarda són probables alguns ruixats aïllats d'intensitat entre
feble i moderada al Pirineu Occidental. Acumularan quantitats
minses de precipitació i aniran acompanyats de fang. 
Temperatures: 
seran similars, tant les mínimes com les màximes. L'ambient serà
calorós a l'interior del país i al centre de la jornada. 
Visibilitat: 
serà bona a l'interior i entre bona i regular al litoral, on es forma-
ran boirines i localment alguna boira. 
Vent: 
a l'interior el vent serà fluix i de direcció variable de matinada i a
la nit, amb predomini del component est a ponent, mentre que la
resta del dia dominarà el component sud fluix. Al litoral de matina-
da bufarà vent de component nord i est entre fluix i moderat i la
resta del dia vent de component est fluix amb cops moderats. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
de matinada bufarà vent de component nord entre fluix i moderat,
de tramuntana al nord del cap de Begur i de gregal a la resta.
Durant la resta del dia s'imposarà el component est fluix amb cops
moderats, sobretot de llevant, malgrat que hi haurà intervals de
component sud al nord del cap de Creus a la tarda.
Marejol. 
Costa Central:
bufarà vent de component est durant el dia, el qual serà de gregal
entre fluix i moderat de matinada i entre llevant i xaloc fluix amb
cops moderats la resta del dia.
Marejol. 
Costa Daurada:
bufarà de component est fluix amb cops moderats tota la jornada,
amb el predomini del llevant i gregal de matinada i del llevant la
resta del dia.
Marejol.

El temps. Previsió

 



DIVENDRES 22 DE MAIG DE 2009 23diarimés
ebreclassificats diarimés
ebre

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
Amposta. Edifici en ple
centre comercial a l'a-
vinguda de la Ràpita, 4.
Ideal per a qualsevol
negoci que requereixi
gran transit comercial.
A la millor zona
d'Amposta. Per visitar-
lo 661 70 73 83.

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)..

La Ràpita. Plaça d'aparcament
amb traster en lloguer. A l'edi-
fici El Mariner, a primera línea
de mar, al davant del Club
Nàutic. Zona molt difícil d'a-
parcar a l'estiu.  670 51 65 20

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
Jefe/a administració / Tarragona

Precisem un/a jefe/a d'administració per un hotel de 4* amb
un Grau superior d'administració, ade o empresarials, que tin-
gui un nivell d'anglès mig-alt i que tingui coneixements de con-
tabilitat, aspectos fiscals, tresoreria, crèdit amb un mínim d'ex-
periència de 2 amb un mòdul FICO de SAP.

977 74 33 99

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

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

La Ràpita. C/
Gorria. Local

comercial amb
soterrani i altell.

En lloguer al
millor carrer de

la població. 

647 93 81 68

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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“Esperem acabar obtenint la confiança de la gent, que ens informin i crear una xarxa informativa de cara al futur”, Boldú.

El Sot-cap de la Regió
Policial a les Terres de
l'Ebre dels mossos d'esqua-
dra, l'inspector Joel Boldú,
s'ha ofert a explicar-nos qui-
nes són les tasques que des
d'aquest cos de seguretat
s'estan duent a terme.
Pregunta: En l'actualitat, hi
ha moltes persones que
encara es queixen de que
no se senten protegides.
Què els hi diria?
Resposta: Els dispositius
de seguretat, per tal ja no
d'actuar sinó de previndre
robatoris, és una de les nos-
tres prioritats. Però no d'ara
sinó des de fa temps.
Nosaltres ens vam establir
definitivament a les Terres
de l'Ebre l'1 de novembre
però ja des de maig plani-
ficàvem les actuacions, en
base a la informació que
rebíem d'altres cossos de
seguretat com la Guàrdia
Civil o el cos de Polícia
Local, amb qui continuem
treballant de manera coordi-
nada en moltes matèries, a
més del cos Nacional amb
assumptes d'estrangeria.
P: Així quan van començar a
dur a terme els dispositius
quin era el panorama amb el
que es van trobar?
R: Per estadística treballà-

vem amb que d'un 20 al
30% dels robatoris es realit-
zaven a segones residèn-
cies i masies, estic parlant a
nivell de les quatre comar-
ques.
P: Unió de Pagesos en el
seu moment ja va manifes-
tar el seu malestar. A que
creu que pot ser deguda
aquesta percepció?
R: La desprotecció no s'ha
arribat a produir mai, però
si que és cert que la sensa-
ció ha augmentat. Nosaltres
estem posant molts
esforços per reduir aquesta
sensació i de fet amb els 6
mesos de desplegament
s'ha apreciat una disminució
del 20% d'aquest tipus de
delictes.
P: Tornant als dispositius,
quines són les actuacions

que realitzen?
R: Les realitzem a dos
nivells, actuacions a nivell
d'area bàsica policial, és a
dir, a través de les comissa-
ries de cada comarca i per
altra banda tenim els dispo-
sitius d'abast regional, on
també participen efectius
de trànsit (coneixedors del
territori des de 2000), de
l'àrea de recursos operatius
i de l'àrea d'investigació.
P: Podem dir que saben el
que busquen?
R: A hores d'ara coneixem
perfils, grups i ubicacions.
Però si que vull dir que la
participació ciudadana pot
esdevindre l'inici d'una ope-
ració exitosa. És per aquest
motiu pel que s'està treba-
llant per crear una xarxa
informativa, per si arribat el

moment, es pugui treballar
amb més celeritat, i repetei-
xo aquí el ciutadà juga un
paper primordial. Perquè a
vegades petits detalls
sense importancia, per a
nosaltres poden resultar
vitals. I molt en concret amb
els robatoris.
P: Quines característiques
podríem dir que tenen els
grups de delinqüents que
operen a la zona?
R: Aquests grups tenen una
gran mobilitat, molts cops
estan establerts al Baix
Maestrat o arreu del País,
per exemple a la zona de La
Franja, on s'estan produïnt
un nombre elevat de fets
delictius i nosaltres estem
treballant per reduir-los.
Normalment aquest grups
provenen d'Europa de l'Est i

no ens hem trobat encara,
de moment, amb cap actua-
ció violenta que hagi pogut
atemptar contra la integritat
física, normalment són viru-
lents amb el mobiliari.
P: Amb l'arribada de l'estiu
hi ha algun canvi en la mane-
ra d'operar de les bandes? 
R: La manera d'operar és la
mateixa, però es preveu
que hi hagi un desplaça-
ment cap a la costa.
Nosaltres però estem aca-
bant de perfilar els disposi-
tius que donaran cobertura
tant a la costa com a l'inte-
rior, ja que les zones de
montanya amb el turisme
rural ara també són objec-
tiu.
P: L'acceptació per part de
la societat civil del cos de
mossos d'esquadra en
algun moment podriem dir
que ha estat difícil, o
almenys és el que es
desprèn de certes notícies.
Vostés amb el desplega-
ment a l'Ebre, ho han notat?
R: Nosaltres no, de fet els
mossos d'esquadra estan
presents al territori des de
l’any 2.000 amb assumptes
de tràfic, i si que voldria dir
que no sempre que els mos-
sos paren a algú vol dir que
els vagin a denunciar, justa-
ment pels dispositus dels
que li parlava, molts cops
aturem vehicles en busca
d'un perfil determinat i ja
intentem anar en compte,
per no crear prejudicis.
P: Per últim, quins serien
aquells sectors més sus-
ceptibles de ser objecte de
robatori?
R: Segones residències, on
és molt important que els
propietaris tinguin cura de

les mesures de seguretat ja
que és molt important la
prevenció i també, petits
comerços. I ara estem tre-
ballant en una campanya
amb les benzineres. 
Fins aquí l'entrevista amb el
sot-inspector. MÉS EBRE però
ha volgut pendre el pols a la
societat ebrenca i ha anat
més lluny: ha preguntat a
algunes persones “si es
senten segures”. La respos-
ta ha estat la següent:

Carlos Somolinos.
Comerciant d’Amposta.
“Nosaltres no notem cap
tipus de presència policial,
ni de mossos ni de policia
local. La sort és que la delin-
qüencia ha baixat potser
perquè arriba l'estiu i els
cacos marxen a la costa. El
botiguer, en general, se
sent insegur”.

Joan Montesó. Coord. a
les TE d'Unió de
Pagesos. “Els pagesos
tenen malestar. Presència
policial al camp n'hi ha. Però
no sé si ens fa més mal que
bé, de totes formes la pro-
pera setmana tenim una reu-
nió per tal de parlar sobre el
tema”.

Per últim, parlem amb
una persona que ha sofert
un intent de robatori a casa
seva recentment, aquesta
prefereix mantindre l'anoni-
mat, però ens explica que
quan va fer la denuncia, els
mossos van anar al domicili,
“van omplir un paper i no
van pendre empremptes ni
res, tampoc em van parlar
de que farien cap segui-
ment”.

El que per a uns és drap... per a altres és bandera!
Prendre consciència
de que hi ha algú que
vetlla per la nostra se-
guretat i la del nostre
patrimoni és difícil.
Potser en part degut a
la subjectivitat que en-
volta a aquesta sensa-
ció.

DIANA MAR

Dispositiu de Seguretat de Mossos d’Esquadra.
Cedida


