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Al parlament europeu s'aproven la majoria de lleis més importants i que afecten al nostre dia a dia. Malauradament,
tot i la transcendència d'aquestes eleccions, es preveu que la participació no superi el 40%. Aquesta baixa participa-
ció ve donada per un desconeixement important de l'abast i els representants de la institució europea. P3

Anem a votar

Aprofitant el marc de la trentena edició de
Deltafira el passat diumenge es celebrava un
acte d'homenatge a Francesc Robert i
Graupera que va ser Governador Civil de
Tarragona i va impulsar les segregacions dels
pobles del Delta de l'Ebre. Amb aquest acte,
els pobles del Delta han volgut agrair l'esforç
de Robert i Graupera per aconseguir que tots

aquests pobles puguessin segregar-se de
Tortosa, després d'anys de lluita. El mateix
Robert i Graupera explicava durant l'acte que
“era una necessitat”. En només tres mesos, el
20 de maig de 1977, es va concedir la segre-
gació de Deltebre i Robert i Graupera va resol-
dre un problema que les juntes de segregació
feia prop de 20 anys que perseguien.      P6

Deltafira, 30 anys d’edició i 
Deltebre, 32 de segregació

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Acció Social posa en marxa
el primer centre d’acollida
per a menors tutelats a les
TE.

P4

Tres de cada quatre llars del
nostre territori ja estan
adaptades a la TDT.

P8

Esports

Les Terres de l’Ebre vibren
amb motiu del triplet del
Barça.

P10

Societat

Carreteres pressiona un veí
de Vinallop perquè tregui un
mural en contra dels pous
que hi ha a la seua finca.

P9
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rial. Els articles de la secció d’opi-
nió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
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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. 

Sí, ja sabem que la crisi ens assetja. Sí, ja

sabem que hi ha molta gent a l’atur. Sí, ja

sabem quines conseqüències té tot això. I

les que tindrà. Acaba de començar. 

En els darrers anys, sentia parlar de robato-

ris amb violència a domicili en urbanitza-

cions on dorm gent amb bons vestits (no, no

ho dic per Camps). Gent ben situada, vaja.

«Els lladres busquen diners i joies», es

comentava. 

Sí, però ara la situació que es viu ha com-

portat que ja no es robi perquè sigui una pro-

fessió de bandes organitzades. No, ara ja es

roba per necessitat. I així estem. En el meu

domicili, a Tortosa, m’han forçat el pany en

dues ocasions en menys de quinze dies. No

devien ser molt bons quan no han pogut

entrar!. 

Una vegada et passa una situació com

aquesta entres en un espiral que et serveix

per comprovar com està el pati. No, si algu-

na cosa ja t’imagines. Però tant!

Denuncia als Mossos d’Esquadra que, per

cert, van estar força correctes. I, després,

al fuster. Enimg de tot aquest camí, vaig

assabentar-me de moltes coses. 

Tot això està a l’ordre del dia. I ja ha arribat

a les Terres de l’Ebre on sempre havíem vis-

cut tranquils. Bé, el fuster m’informa que

des de fa uns mesos no fa res més que can-

viar panys per tot arreu. Sobre tot a les fin-

ques dels voltants no para d’arreglar i re

reforçar els que ja hi ha.  

Jo era el tercer d’aquell dia que l’havia visitat

pel mateix i mentre anàvem amb el cotxe li

va trucar un altre client, en igual situació que

la meua. 

No ho sé, no crec que el fuster que vaig visi-

tar jo sigui l’únic d’aquesta zona. 

El fuster en qüestió em va tranquilitzar por-

teriorment quan em va dir: «bé, a banda de

canviar i reforçar els panys, també faig molt

una altra cosa: embargaments. Cada dia i a

totes hores».  I va afegir: «el fort de la crisi

encara no ha arribat. En sentirem parlar».

Això, sense dubte, em va animar... Déu n’hi

do com estem!. En resum, segona factura a

pagar i tràmits amb l’assegurança. La de la

comunitat em diu que la porta l’ha de cobrir

la meua privada. «Però si a casa no m’han

entrat», els vaig dir. 

Res, a pagar. He reforçat el pany i també la

porta i he fet tot el que he pogut perquè els

ja no s’esforcin més.

I clar, jo visc en una zona modesta i, tot i que

tinc una radio digital, no sé que es deuen

pensar que hi ha a casa meua. Curiós. «Van

provant i entren on poden», em va dir un veí

que va passar pel mateix fa pocs dies.

Arribats a aquest punt, he optat per una

opció fàcil. He posat un paper a la porta on

es pot llegir: «aviseu-me que us vindré a

obrir. Així veureu el que hi ha i em sortirà

més barat...». Fa gràcia però el tema en té

poca. De veritat. 

M.A.V.

Passeu i robeu el que vulgueu!!!

Cartes dels lectors

Mirant un programa de
TV3 que fa referencia als
millors paisatjes de cata-
lunya, m'en vaig a donar
que el delta del Ebre, avia
sigut un dels mes votas...
ostres!! me vaig sorpendre
satisfactoriament. de
vegades o tenim a casa i
no mom adonen fins que
algu de fora ens fa ovrir
els ulls. El mateix pasa en
les persones
coneguts,companys,amic
s i amics intims. fent
refrencia als tres primers,
voldria explicar la meva
experencia. Mireu! vaig
jugar a futbol fins que les
forçes me van deixar com-
petir, en varis equips de
futbol d'aquestes terres
maravilloses que tenim
(terres del baix ebre i
montsia) equips com el
Camarles, Ampolla, torto-
sa,Alcanar,Aldea,jesus i
maria i la cava. estic orgu-
llos de haver defensat tots
aquestos colors, o vaig
fer en humiltat i molt de
respecte! avui soc entrena-
dor de futbol,es cert que
en uns llocs vaig estar
com a casa i d'altres no
diria tant.... per-ho tinc
clar, que son les perso-
nes que representen les
entidats els que o fan
millor o pitjor, el club per-
sisteix als jugadors, direc-
tius,etc. Comento aixo,
per que el temps anat
pasant....i ja fa uns quants
anys que vaig deixar de
jugar a futbol, pero saveu
que es el mes gratificant
que me trovo cada cop
que vaig per aquestos
camps de futbol?....sem-
pre me trovo a coneguts,
companys i amics.
Creiume que es molt satis-
factori i reconfortant....
mira als ulls d'aquestes
persones quant te donen
la ma i veure que te res-

pecten i valoren com per-
sona, tot i que els veus de
tant en tant. i tambe estic
segur que en algun
moment els e pogut fallar,
me equiboco diariament!
pero de veritat que no me
costa gens ni mica dema-
nar humildement...... dis-
culpes..... i per supost
....intentar corretgir el
defecte.

E arrivat fins aqui,per
que tambe soc dels que
donen la cara, dels que
van en la cara descoverta
i dels que defensen la lli-
vertat d'expresio, el espe-
rit del esport i la bona fe
........ dic aixo, per veure
si les persones que conti-
nuen manipulan i censuran
les opinions quant els inte-
resa dels usuaris al
forum Ebre futbol .......
reflexionen i pleguen o al
meins deixen donar la
seva opinio lliure i correc-
tament als usuaris

I tambe demaria una
reflexio a tots els entrena-
dors d'aquestes terres,
tenint en compte els
ultims esdeveniments a la
3ªterrotorial (promocio
d'ascens), dient: que si no
se obra de mala fe..... els
objectius esportius se
tenen que asolir al camp!!
no als despaxos!! fem un
flac favor al futbol d'a-
questes terres i al esperit
de la compecio, si des-
viem la mira davant aques-
tos fets. Per favor! refle-
xionem tots plegats, i no
deixesim de costat tots
aquestos valors
(humiltat,trevall,esforç,co
ordialitat,esportivitat,etc)
que durant anys i anys han
sigut fonamentals per la
bona comvivencia esporti-
va.

J.A.B

Terres de l’Ebre, paradís 
amb tradició de futbol

Cartes dels lectors

Possiblement degut a que l'eurocambra és una
gran desconeguda per la majoria de ciutadans,
l'eufòria per les eleccions europees no apareix

per enlloc.
T a m p o c
ajuda gaire
l'enfoc que
alguns par-
tits li
donen a
aquestes
eleccions,
presentant-
les quasi
be com
u n e s
primàries

per a fites més importants com són el Govern de
la Generalitat o de l'estat espanyol. Així, les
estratègies polítiques d'uns i altres són ben curio-
ses; mentre que uns busquen bipolaritzar les
eleccions entre els dos partits més grans a nivell
estatal, amb declaracions com les d’Alejo Vidal-

Quadras que qualifica tots els vots que no siguin
a algun d'aquests dos partits com “testimonials,
romàntics o capritxosos”, els altres s'esforcen en
argumentar que cap d'aquests dos partits defen-
sarà mai els interessos de Catalunya per davant
dels del color del seu partit a nivell europeu. I a
més, està el Barça, que ha parat totes les ofensi-
ves més importants fins la fi del partit. Per tot ple-
gat, seria ben fàcil qualificar aquestes eleccions
com a “descafeïnades”.
Per sort hi ha un altra lectura molt més construc-
tiva, basada en els eixos principals de les elec-
cions: el corredor ferroviari del mediterrani, les
diferents propostes econòmiques per sortir de la
crisi, temes de soberanisme com són l’oficialitat
del català i el dret a decidir, propostes de medi
ambient relacionades amb les energies renova-
bles, i molts altres temes de gran importància,
que per molt que vulguem solucionar-los aquí,
s'han d'aprovar a Europa. 
I aquesta és precisament, la lectura que ens ha
de fer veure, que al cap i a la fi, val la pena anar
a votar.

Hi ha declaracions a la 
campanya com les de Alejo
Vidal-Quadras, que qualifica
tots els vots que no siguin
del PP o del PSOE-PSC com
“testimonials, romàntics o
capritxosos”.

Editorial

Eleccions descafeïnades
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La majoria dels lectors
veuran les eleccions euro-
pees com una cosa molt
llunyana, però potser
aquesta llunyania es pot
fer més pròxima si conei-
xem que en les llistes d’al-
guns partits polítics tro-
bem representació territo-
rial. Joves amb ganes de
treballar per les Terres de
l’Ebre. Esquerra i CiU són
els únics partits polítics
amb representació a
Europa que incorporen
candidats ebrencs a les
llistes electorals. ERC pre-
senta Josep Maria Sàez,
un candidat jove, preparat,
amb experiència, tinent
d’alcalde a l’Ajuntament de
Miravet i president comar-
cal d’esquerra a la Ribera
d’Ebre. Sàez ens diu que
els principals eixos de la
campanya d’Esquerra se
centren en mesures que
permetin «respirar el terri-
tori davant l’ofec que li
causa les decisions que
pren l’Estat Espanyol a
Europa»; la incorporació i
impuls del corredor medi-

terrani dins la xarxa tran-
seuropea de transport, i la
millora del repartiment
dels ajuts europeus als
sectors agrícola i rama-
der, i el garantiment d’una
política de seguretat agro-
alimentària més favorable
als productes autòctons.
Lluís Soler i Panisello, de
Convergència; i Iban
Rabasa i Benavent, d’Unió,
són els altres candidats
del nostre territori. Soler
és regidor de l’Ajuntament

de Deltebre i Vicepresident
del Consell Comarcal del
Baix Ebre, conseller nacio-
nal de CDC, membre de la
Comissió Nacional de
Política Municipal de CDC,
i la política és una de les
seves principals inquie-
tuds. Soler accepta el
repte amb optimisme i
il.lusió, i amb un objectiu
molt clar. 
«Mobilitzar la gent i
engrescar-la perquè vagi a
votar. Europa no  està tan

llunyana com ens pen-
sem». Rabasa, candidat
jove d’UJ, és de Tortosa
però actualment, per
feina, viu a Barcelona. És
llicenciat en Polítiques i
Publicitat i està posat en
política des de els 18
anys. La seva inquietud
principal és no quedar-se
impassible davant els pro-
blemes i moure’s per tro-
bar-hi possibles solucions.
A l’igual que Soler, accep-
ta també el repte amb

molta feina i il.lusió.
«L’important és transme-
tre un missatge fresc,
noves maneres de fer polí-
tica que podem aportar
els joves per sortir de la
crisi en la que ens trobem
a hores d’ara». 
Apostar pel corredor del
Mediterrani; fer de
Catalunya la porta d’entra-
da a Europa a travès de
ports, trens i aeroports,
aprofitant la situació
geogràfica estratègica

que ens correspon; crear
un fons de cohesió social
per combatre la pobresa,
equiparar les pensions a
nivell europeu i fer del
català la llengüa oficial
d’Europa, són apostes
importants de CiU. Sense
representació ebrenca
però en aquesta carrera
cap a les Europees trobem
també un PSC que fa una
crida a la participació per
demostrar que l’Ebre no
està amb aquestes posi-
cions neoliberals avui pre-
dominants a Europa ni
amb els defensors de polí-
tiques arcaiques i insoste-
nibles. 
Els socialistes recorden la
importància de la legisla-
ció europea en l’episodi
del PHN, i aposten per
ajuts al desenvolupament
del món rural i l’agricultu-
ra.  5 milions de llocs de
treball en l’economia
verda, salaris dignes, el
tancament gradual de les
centrals nuclears d’Ascó i
Vandellós i el reconeixe-
ment de Catalunya com a
nació sense estat són
algunes de les propostes
que destaca ICV en el seu
programa electoral. Ens
queda conèixer què ens
presenta el PP. 
Promoure la implicació de
les Comunitats
Autònomes,  dignificar el
treball, i impulsar una polí-
tica de transports que
millore la connectivitat,
entre d’altres.

Tres candidats ebrencs a les llistes per a
les eleccions europees del 7 de juny

Comença el compte
enrera per les elec-
cions europees del 7
de juny i les diferents
propostes ja es troben
sobre la taula.

Josep Maria Sàez d’ERC, Lluís Soler de Convergència i Iban Rabasa d’Unió Democràtica

Els tres afronten el repte amb il.lusió, voluntat i ganes de treballar. Són joves però sobradament preparats

TG

El tres representants ebrencs a les eleccions europees.
ME
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El nou centre d'acolli-
ment disposarà de 20
places per a menors de
0 a 18 anys i estarà ges-
tionat per l'entitat d'ini-
ciativa social Suara, amb
una àmplia experiència
en l'àmbit d'atenció a la
infància i l'adolescència.
El servei disposarà d'una
plantilla de 20 treballa-
dors, que inclourà edu-
cadors, un treballador
social, un psicòleg i un
pedagog, a més de per-

sonal de servei. L' ober-
tura del centra serà pro-
gressiva i començarà a
acollir infants a partir del
8 de juny amb 10 places
en funcionament en un
primer moment, fins arri-
bar a completar les 20
places a la tardor.

Alguns dels menors aco-
llits seran del Centre de
la Mercè de Tarragona,
depenent de les cir-
cumstàncies i caracterís-
tiques de l'infant. El
Departament ha invertit
300.000 euros en les
obres per adaptar l'edifi-

ci de l'antiga clínica a les
necessitats d'un centre
d'acolliment. D'altra
banda, el Departament
també ha acordat desti-
nar 1,2 milions d'euros
al manteniment del
serve.
Es tracta d'un servei
residencial d' estada
limitada per fer l'obser-
vació, el diagnòstic, la
guarda i l'educació en
casos d'atenció imme-
diata i transitòria de
situacions d'urgència
que afecten a menors en
alt risc social. Un cop fet
l'estudi, l'equip proposa
la mesura de protecció
més adient: retorn a la
família biològica, acolli-
ment familiar simple o
preadoptiu, o acolliment
en un centre residencial
de llarga durada.

Obre portes el nou Centre d’Acollida de
les Terres de l’Ebre, a Amposta

Jornada de portes
obertes del centre d’a-
collida Terres de l’Ebre
a Amposta. Hi han as-
sistit el director gene-
ral de la Infància i l’A-
dolescència, Xavier
Soley i el director dels
Serveis Territorials del
Departament d’Acció
Social i Ciutadania de
les Terres de l’Ebre,
Adam Tomàs.

Disposa de 20 places per a menors de 0 a 18 anys. Arrencarà el 8 de juny amb 10 places

El Departament d’Acció Social i Ciutadania ha invertit 300.000 euros en les obres d’adaptació

REDACCIÓ

Façana de l’edifici, a l’Avinguda Generalitat d’Amposta.
CEDIDA

Més de 300 persones
entre professors, pares
i mares, i alumnes de
l’IES Joaquín Bau de
Tortosa van participar
aquest dimarts en una
caminada de protesta
convocada per
l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes del
centre per manifestar-
se en contra de la deci-
sió d’Educació de dene-

gar una nova línia
d’ESO a l’institut i obrir-
la a l’IES de l’Ebre, l’al-
tre centre públic de la
ciutat. 
La plaça de
l’Ajuntament de Tortosa
fou la localització esco-
llida per iniciar la mani-
festació; des d’allí la
comitiva va sortir en
direcció a la seu dels
Serveis Territorials
d’Educació, on es va
registrar un escrit en el
qual es demana a la
directora dels Serveis
Territorials, Marian
Rojas, que rectifiqui la

seva decisió. 
Els allí assistents van
voler deixar clar que
defugen de cap tipus
de polèmica entre els
dos centres públics i
que l’unic que s’intenta
reclamar és que es res-
pecti el dret que els
garanteix l’article 2.3
del Decret 75/2007,
de 27 de març, pel qual
s’estableix el procedi-
ment d’admissió de l’a-
lumnat als centres en
els ensenyaments
sufragats amb fons
públic. 
Fins que no hi hagi una

rectificació per part de
la directora dels
Serveis Territorials,
Marian Rojas, els pares
tenen la intenció de
continuar aquest tipus
de protestes cada
dimarts. 
«És qüestió de voluntat
política acabar amb
aquesta situació».
D’altra banda,
Educació, davant els
últims aconteixements,
ha emès un comunicat
on deixa clar que el
procès de planificació
és competència directa

del Departament. 
I aquest últim assegura
que la planificació es fa
sempre abans del perí-
ode de preinscripció i
que, en aquests
moments, les famílies
escolleixen on volen
educar els seus fills.
Educació assegura que
no es tracta d’un fet
extraordinari que en un
centre hi hagi més
demanda que oferta i
que és el Departament
qui decideix la creació
d’una nova línia allí on
creu més convenient.

La Protesta per la nova línia
d’ESO surt al carrer

Concentració a Tortosa d’alumnes i pares de l’IES Joaquín Bau

REDACCIÓ

L’Àrea de Promoció
Econòm ica  de
l’Ajuntament  d’Amposta,
con j u n t amen t  amb
l ’ A ssoc i ac i ó  de
Voluntaris del Parc
Natural del Delta de
l’Ebre, ha organitzat a la
platja dels Eucaliptus una
neteja popular de plat-
ges aquest diumenge 31
de maig. L’Ajuntament
d’Amposta ofereix l’es-
morzar i la beguda a tots
els participants que vul-
guin contribuir en l’activi-
tat i el Parc Natural sub-
ministrarà  bosses de
recollida de brossa i
guants, a més posarà a
disposició dels voluntaris
uns monitors per a la
neteja de la platja. L’ acti-
vitat durarà mig dia i tots
els interessants en parti-
cipar-hi han d’acudir a
dos quarts de deu del
matí de diumenge a
l’Oficina d’Informació
Turística d’Amposta.

Neteja popular
de la platja dels

Eucaliptus

El multicinema Amposta
encara no compleix la
normativa per funcionar.
L’empresa avaluadora
ECA Bureau Veritas ja ha
fet la inspecció per certi-
ficar-ho. D’aquesta n´ha
sortit una acta de control
desfavorable després de
detectar diversos «defec-
tes». «Es tracta de teme
s menors» ha assenyalat
un dels accionistes, Joan
Lluís Ripollès, que va pre-
cisar que en la inspecció
l’empresa va trobar la
porta de la sala cinc tren-
cada i no va poder provar
el funcionament del dipò-
sit d’aigua. Segons Ri-
pollès, això ja s’ha solu-
cionat, i «ara estem
totalment adaptats a la
normativa, el problema
és la gran burocràcia ad-
ministrativa d’aquest pa-
ís». Recordem que els ci-
nes ja van tancar durant
dos mesos.

Informe
desfavorable cap
el multicinema

Amposta

El Centre inclourà educadors, un
treballador social, un psicòleg i un
pedagog, a més de personal de servei

Professionals

La manifestació havia estat
desautoritzada, per escrit, per la direcció
general de la Policia, amb l’argument que
no s’havia sol.licitat permís legal.

Sense pancartes i sense escàndol
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El proper cap de setmana
5 i 7 juny, l’Estació Nàutica
de Sant Carles de la Ràpita
acollirà la Festa del Mar-
Jornada de Portes
Obertes. Un esdeveniment
que té per objectiu donar a
conèixer, a la gent del terri-
tori i també al turisme visi-
tant, la gran varietat d’acti-
vitats que es poden trobar
a l’Estació Nàutica. Durant
aquests dos dies, hi hauran

tot un seguit de conferèn-
cies sobre medi ambient,
es tindrà la possibilitats de
visitar un vaixell-escola, ini-
ciar-se en activitats com el
kitesurf o conèixer de ben
prop alguns dels velers
més singulars del
Mediterrani.
Si veiem amb atenció el
calendari d’activitats, el dia
5, i coincidint amb el dia
Mundial del Medi Ambient,
es realitzarà la signatura
del Compromís pel Turisme
Sostenible, i és que aques-
ta institució materialitzarà
el seu compromís amb el
finançament de projectes
mediambientals amb la
col.laboració amb el Parc
Natural del Delta de l’Ebre,
l’IRTA i la Universitat Rovira
i Virgili. Per aquest motiu,
el dia 5 es realitzarà una
interessant xerrada sobre
el canvi climàtic i les seves
afectacions a les Terres de

l’Ebre, a càrrec del Dr.
Javier Sigró, membre fun-
dador del Centre en Canvi
Climàtic de la URV. Els dies
posteriors, dissabte i diu-
menge, donaran lloc a la
realització d’activitats al
moll de creuers recreatius i
a la plaça del Pavelló Firal
del municipi, on hi haurà
rocòdrom, circuit de btt,
cursos de nusos mari-
ners...excursions per la
Badia, i batejos de vela i
caiac. L’embarcació de
Salvament Marítim i altres
velers singulars es podran
visitar per dintre, com ara

la goleta turca Alania. Al
matí, els restauradors ofe-
riran una degustació d’a-
rrossos, cava i ostres, amb
Show Cooking inclòs.
Tallers de cocteleria i l’ex-
cursió nocturna a la
Foradada són altres activi-
tats importants a tenir en
compte i a destacar. El diu-
menge continuaran les
activitats acuàtiques i
terrestres, però amb l’acti-
vitat destacada dels bate-
jos d’aire gratuïts per a
nens i nenes de 9 a 14
anys, a càrrec de l’helicòp-
ter Puma del 801

Escuadró de la FFAA. Tots
els participants a la Festa
del Mar, podran participar
en el sorteig de caps de
setmana als allotjaments
col.laboradors de l’Estació
Nàutica, i guanyar regals
com el lloguer d’una
embarcació sense titulació
per tot un dia. Els organit-
zadors s’han mostrat molt
satisfets per la implicació
dels socis, que han demos-
trat la seva il.lusió en
aquest nou projecte per al
desenvolupament turístic
de la Ràpita i el Delta de
l’Ebre.

Jornada de Portes Obertes a
l’Estació Nàutica de Sant
Carles de la Ràpita

Vela creuer, vela lleu-
gera, caiac, windsurf,
kitesurf, submarinis-
me, moto nàutica, es-
quí, hípica, hípica, sen-
serisme, catamarà...

La Festa del Mar es celebrarà el cap
de setmana del 5 al 7 de juny

REDACCIÓ

Presentació de la Festa del Mar al Restaurant Les Algues.
Cedida

L'organització de la sise-
na Fira del Llibre Ebrenc
ha decidit refermar la
seva aposta pels espec-
tacles literaris amb l'am-
pliació de Litterarum, el
primer certamen dedicat
a aquest tipus d'actua-
cions que té lloc a
Catalunya. El certamen
d'espectacles, que tindrà
lloc entre els dies 5 i 7
de juny a Móra d'Ebre,
coincidint amb la fira, diu-
menge, presenta en la
seva segona edició un
total de divuit especta-
cles, gratuïts i de paga-
ment, a càrrec d'artistes
i grups provinents de tots
els Països Catalans, a
diferència de l'anterior,
centrada en els intèr-
prets ebrencs. Per la
seva banda, la Fira del
Llibre Ebrenc congregarà
enguany 40 autors i 20
expositors, entre edito-
rials, llibreries i entitats
culturals.

Diversos
esdeveniments

culturals al
territori
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Un any més s'ha presentat
com l'aparador empresa-
rial del municipi, i malgrat
la crisi econòmica a resul-
tat molt satisfactòria, amb
més d'una cinquantena
d'expositors que ocupaven
tot el pavelló firal de
Deltebre. Però com cada
any, “Deltafira” ha volgut
innovar i entre les novetats,
cal destacar la I Mostra
d'Aviram Autòcton i les I
Jornades d'Iniciació a la
Pesca Esportiva amb
Canya i Arts Tradicionals,

aquesta última organitzada
per la recent constituïda
Associació de Pesca
Esportiva El Fangal.
En el marc de la trentena
edició, s'ha aprofitat també
per retre homenatge a la
figura de Francesc Robert

Graupera, amb un bust seu
esculpit en bronze. Un ele-

ment que no és pot obviar
en tota fira, és el seu

aspecte més lúdic, i
“Deltafira” el va tindre, amb
dos nits de ball i  l'elecció
de la Reina de Festes i les
Dames d'Honor de
l'Ajuntament que va resul-
tar tot un èxit. Tal i com ja
es va fer l'any passat la
Reina de Festes  va ser
escollida entre els joves del
municipi que enguany com-
pleixen els 18 anys, i que
van poder votar des de dos
quarts de 12, per veure el
resultat per la nit, en el
transcurs d'un sopar de
gala on assistiren també
les pubilles que representa-
ven les diferents entitats de
Deltebre al Centre Cívic i
Cultural. Però les votacions
no es van quedar aquí, i
també van tindre que votar
al Míster, mentre que l'elec-
ció de la Reina Infantil i el
Fadrinet es va realitzar a
través d'un sorteig entre
les xiquetes i els xiquets
nascuts l'any 2000 i que
ara tenen 9 anys.

«Deltafira», 30 anys d’edició i 
Deltebre, 32 de segregació

El passat divendres 22
de maig, «Deltafira», la
fira multisectorial de
Deltebre, obria les seves
portes, arribant en-
guany a la trentena edi-
ció.

La XXX edició de Deltafira, amb 50 expositors, ha plantat cara a la crisi.

REDACCIÓ

Elecció de la Reina de  Festes de Deltebre 2009.
Cedida

El director territorial del
D e p a r t a m e n t
d’Innovació, Universitats i
Empresa a les Terres de
l’Ebre, Josep Felip
Monclús, inaugurarà
demà, dissabte 30 de
maig, la nova oficina de
turisme de l’Aldea, ubica-
da al costat de l’ermita.
La nova Oficina pretén
donar informació dels
productes turístics exis-
tents d’aquest municipi
del Baix Ebre, i també del
Parc Natural del Delta de
l’Ebre. L’Aldea com a
municipi està integrat
dins la carta europea de
turisme sostenible.

Nou punt
d’informació a

l’Aldea

La Plataforma en Defen-
sa de l’Ebre recomana a
la ciutadania que el pro-
per 7 de juny es decantin
pel vot nul en les elec-
cions al Parlament Euro-
peu decebuts amb els
partits «transvasistes».
Això ho demanen
desprès d’haver vist el
poc interès dels diferents
partits polítics per garan-
tir un cabal ecològic «su-
ficient per garantir les ne-
cessitats del Delta  i de la
resta del territori». La
PDE repartirà alguns fulls
amb la seva papereta de
protesta.

Una papereta
amb un nus en

les eleccions
europees

Al preguntar-li al president
de la Confraria de
Pescadors de la Ràpita,
Josep Tomàs Fèlix, pel

motiu de la seva dimissió,
ens explica que és pel bé
de la Confraria. «El director
general de pesca, Martí
Sans, ha posat com a con-
dició perquè
l’Administració avali el
finançament, la meva
dimissió». I aquest, treba-

llant pel benefici i interes-
sos dels pescadors, així ho
ha fet. Fèlix ha explicat que
el deute que arrossega la
Confraria, que se situa al
voltant del milió d’euros, és
perquè no es pot fer front
als costos d’una llotja, a
més de la davallada de la

flota pesquera que amb el
desvastellament de bar-
ques fa difícil aguantar l’es-
tructura. «No és un proble-
ma de diners, amb un pla
de viabilitat ben fet, en tres
o quatre anys això s’hauria
de superar». Canal Te ha
pogut parlar també amb el
director Martí Sans, i ha
negat que hagi fet aquest
tipus de declaracions, ni
tenir cap problema perso-
nal amb Fèlix. Segons
Sans, els números parlen
per sí sols, les pèrdues
que va presentar la
Confraria el 2008 eren

insostenibles i s’havia de
fer alguna cosa al respec-
te, i acusa al president de
mala gestió. Sans ha vist
moltes llacunes a la viabili-
tat del negoci. «No qüestio-
no la intencionalitat de Fèlix
sinò el treball i el resultat.
Està clar que les coses
econòmicament no s’estan
fent bé i s’havia de posar
remei». El patró major
segueix pensant que al
director general se li ha
entravessat que estigui en
el càrrec. L’important ara
és sí arriba o no el finança-
ment.

El president de la Confraria de
la Ràpita presenta la dimissió

Els membres de la junta també han dimitit dels seus càrrecs

REDACCIÓ

«Deltafira és un dels actes commemoratius
més importants, perquè celebrem la nostra
independència».

Gervasi Aspa:
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La Cooperativa
d'Arrossaires del Delta
de l'Ebre ha presentat
l'arròs amb denominació
d'origen Segadors del
Delta, un arròs rodó
extra que es cultiva al
Parc Natural del Delta de
l'Ebre a través de mèto-
des tradicionals i respec-
tuosos amb l'entorn.
L'acte ha estat presidit
per Manel Ripoll, presi-
dent de l'Associació de
Comerciants de la
Boqueria, Gerard Isern,
gerent de la Cooperativa
d'Arrossaires del Delta
de l'Ebre i el conseller

d'Agricultura, Alimentació
i Acció Rural, Joaquim
Llena. Manel Ripoll defen-
sa l'arròs Segadors del
Delta perquè és un “pro-
ducte que dignifica i
representa un sentiment
català”. Ripoll ha insistit
en la importància de por-

tar els productes del
Delta de l'Ebre a tot
Catalunya “els espàrrecs
de Gavà, la llonganissa
de Vic... tots hem passat
per allà mateix i ara li
toca a l'arròs del Delta”. 
Segons Gerard Isern,
l'arròs Segadors del

Delta és “una iniciativa
que té la voluntat de ser
l'arròs català per
Catalunya, un arròs de
qualitat i amb denomina-
ció d'origen”. Segadors
del delta és el primer pro-
ducte amb consciència
ambiental, perquè l'1%
dels beneficis retornarà
al Delta de l'Ebre: “aques-
ta és la nostra manera de
donar les gràcies a la
nostra terra, perquè és el
present, el passat i el
futur de la cooperativa”.
Isern ha destacat l'origen
de Segadors del Delta
com un motiu perquè tots
els consumidors catalans
se'n sentin orgullosos de
tenir-lo a casa seva.  
“És un producte pràctic,
per disfrutar-ne fins a l'úl-
tim gra d'arròs”. 

Segadors del Delta, el primer arròs 
amb consciència ambiental

Segadors del Delta és
el resultat de l’esforç
de les famílies de la
Cooperativa per acon-
seguir una relació qua-
litat-preu immillorable
que, a més, es presen-
ta al mercat de forma
innovadora.

Nascut de la tradició arrossaire de les 120 famílies de la Cooperativa d’Arrossaires del Delta 

Garantitzada la qualitat del cereal, des de la sembra fins arribar als consumidors

REDACCIÓ

La presentació ha comptat amb la presència de les principals autoritats de l’Ebre, sobretot del sector agrícola
CEDIDA

El conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Tresserras,
ha anunciat que tres de
cada quatre llars de les
Terres de l'Ebre ja estan
adaptades per rebre la
TDT. Per comarques,
estan adaptades un 79%
de les llars del Montsià, un
77% de les del Baix Ebre,
un 76% de la Ribera
d'Ebre i un 74% de la Terra
Alta. D'aquesta manera,

les quatre comarques de
les Terres de l'Ebre estan
preparades per a l'apaga-
da analògica que en
aquest territori el Ministeri
l'avançarà al 31 de
desembre de 2009, tot i
que a nivell estatal l'apaga-
da definitiva serà el 3 d'a-
bril del 2010. Paral·lela-
ment, el Departament de
Cultura i Mitjans de
Comunicació està fent a
les Terres de l'Ebre la
campanya La TDT ha arri-
bat a casa teva.
Connecta't a la TDT, que ja
s'ha fet a 18 comarques i
ens els pròxims mesos
arribarà a 23 més. Es

tracta d'una  campanya
informativa per explicar a
la ciutadania el procés
d'encesa digital. És,
doncs, una acció informa-
tiva de proximitat, que es
difon a través de mitjans
locals, comarcals i supra-
comarcals de premsa,
ràdio, televisió i internet,
anuncis exteriors, i d'al-
tres suports propers al
ciutadà com ara punts
d'informació de
l'Administració, punts de
venda i informació directa
als domicilis.  Per rebre
correctament la TDT, els
usuaris han d'adaptar la
seva antena i disposar

d'un televisor amb desco-
dificador, ja sigui extern o
bé integrat al propi apa-
rell. Per a una correcta ins-
tal·lació de l'antena, el
Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació

recomana que els ciuta-
dans s'adrecin a les
empreses instal·ladores
identificades amb el distin-
tiu 'Agent TDT', ja que ofe-
reixen una garantia d'infor-
mació.

Tres de cada quatre llars ja
estan adapatades a la TDT

La cobertura supera el 90% de la població en les 4 comarques

REDACCIÓ

La cinquena Setmana
del Medi Ambient al Parc
Natural del Delta de
l'Ebre té com a princi-
pals objectius el pro-
moure i divulgar els
valors naturals i cultu-
rals de les zones humi-
des en general, i del
delta de l'Ebre en parti-
cular, per mitjà de la
realització de diverses
activitats per tal de sen-
sibilitzar al públic parti-
cipant de la necessitats
d'adquirir actituds i
comportaments positius
i de respecte amb el
medi natural. Sortides
guiades, cinema,
museus, exposicions,
audiovisuals,conferèn-
cies....una múltiple ofer-
ta per apropar el conei-
xement de l'entorn natu-
ral propi al públic assis-
tent. 
Els actes se realitzaran
del 29 de maig al 7 de
juny.

V Setmana del
Medi Ambient al

Parc Natural

Segadors del Delta destinarà un 1% dels
seus beneficis al manteniment del Parc
Natural del Delta de l’Ebre, i
sostenibilitat ambiental del territori

Compromís amb el medi ambient

La TDT: més qualitat, més canals, més pluralisme.
ME

L'Ajuntament de Tortosa
ha iniciat les obres de
construcció de la Casa
de la Música, futura seu
de l'Escola Municipal de
Música, la Banda munici-
pal, i l'Aula de Música
Tradicional. L'edifici, de
planta baixa més dos
pisos, es construeix al
barri del Temple al solar
que hi ha al costat de
l'església dels Dolors.
Els arquitectes encarre-
gats del projecte, Xavier
i Núria Martí, han desta-
cat l'estructura de l'edifi-
ci que en la segona plan-
ta té dos caixes flotants
que sobresurten de la
façana i garanteixen l'a-
cústica d'aquests
espais. L'obra, que té
un cost de 782.000
euros i un termini d'exe-
cució de set mesos,
està finançada pel fons
estatal d'inversió local i
inclou la urbanització de
la plaça.

Construcció de
la Casa de la

Música a Tortosa
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Quan va començar el pro-
cés d'expropiació i l'inici
d'obres tot anava molt
ràpid, però de fa un temps
cap aquí els propietaris de
les terres afectades han
notat que el ritme de les
obres s'ha reduït considera-
blement, potser també, per
intentar evitar interferir en

la inundació dels arrossars
i els primers treballs als
camps del Delta. D'altra
banda el portaveu veïnal
també afegia, en unes
declaracions al PUNT que
«La part de les obres que
afecten el canal de la dreta
encara no s'ha pogut fer,
però els propietaris sí que
hem constatat que s'han fet
els sondejos previs a la per-
foració dels pous”. En

canvi, la canonada que
haurà de connectar els
pous amb la xarxa del CAT,
paral·lela al canal de la
dreta, ja està enllestida.
Rosa Ferrando en unes
declaracions al programa
Dixa'm Vore, manifestava
que si una cosa tenen clar
els veïns afectats, és “que
el CAT té l'intenció de fer-se
l'ama de l'aigua dels pous”,
i aquest no és problema

nostre, sinó de tot un
Territori, perquè “estem
segurs que aquests pous
tenen una altra finalitat molt
llunyana a una possible con-
taminació, ja que com deia
Ferrando, “ Deixarien que
tot un riu es contaminés?
Amb el que això significa-
ria?”. L'última notícia que
han rebut els veïns de
Vinallop, són una sèrie de
cartes en què se'ls informa
de la creació d'un fons de
compensació per a l'expro-
piació temporal de les fin-
ques, que no han trigat ha
catalogar de “ridícules”, així
ens trobem que per tres
jornals es pagaran 111
euros, per exemple. Quan
l'expropiació, en aquest
cas temporal, representa
que la persona afectada no
traurà cap tipus de benefici
de la seva finca. Una altra
queixa generalitzada, es
que a hores d'ara els veïns
afectats de Vinallop no
saben quan se'ls hi retorna-
ran les finques i per tan no
poden plantejar-se res. Per

últim, ens trobem amb el
cas de, Romualdo Cano, un
dels veïns afectats, al que
ara Carreteres pressiona
per a que esborri el mural
que hi ha pintat a una case-
ta que té a la finca afecta-
da, perquè segons la prò-
pia administració aquesta
pintada pot distraure als
conductors, “un fet incom-
prensible si tenim en comp-
te que la pintada està, no
ho he mesurat, però a més
de 200 metres de la carre-
tera” comentava el propi
Cano. Si algun tipus de con-
clusió és desprèn dels
pous de Vinallop, és que hi
ha una clara falta d'informa-
ció de la part afectada, que
tot i això compta amb el
recolzament d'Unió de
Pagesos, quan a les terres
i amb la Plataforma en
Defensa de l'Ebre, però
que per part de les adminis-
tracions implicades no
estan reben cap tipus d'ex-
plicació de res del que
s'està duent a terme als
seus terrenys.

Carreteres pressiona a un veí de Vinallop per
a que tregui un mural en contra dels pous

Els veïns de Vinallop
no surten d’una sor-
presa que ja es troben
amb una altra, així ens
ho feia saber una de
les veïnes afectades
per la cosntrucció dels
pous que han d’abastir
d’aigua a la resta de
municipis en cas de
contaminació durant
les tasques de neteja
del pantà de Flix, Sara
Ferrando.

“Aquests pous es faran, però no s’ha tingut en compte els que hi ha ara i que se secaran”, Cano.

DM

A inicis de setmana TV3
comunicava als mitjans de
comunicació que l'espai
dedicat al Delta de l'Ebre i
presentat als espectadors
per part del músic ebrenc,

Arturo Gaya, ha estat
escollit pels telespecta-
dors per passar a la gala
final del programa “ El pai-
satge favorit de
Catalunya”. La notícia es
feia pública a través del
programa EL CLUB i
també se'n feia ressó el
propi programa, en el que
competien L'Empordanet,

Montserrat i Barcelona lito-
ral. Recordem que en cada
capítol surten tres paisat-
ges i al final dels mateixos,
els espectadors voten per
sms el millor dels tres
espais. El vot dels espec-
tadors enviarà el paisatge
guanyador de cada capítol
a la gran final, un progra-
ma especial on estaran
presents els vuit paisatges
finalistes amb els perso-
natges que l'han explicat.
D'aquest programa espe-
cial, i a través dels vots
sms dels espectadors en
sortirà el paisatge favorit
de Catalunya, i un cop més

el delta de l'Ebre està pre-
sent. Però aquesta no és
la única notícia que prota-
gonitzen les Terres de
l'Ebre, ja que sense anar
més lluny, amb l'arribada
del mes de juny es publi-
carà un especial a la revis-
ta Viajes National
Geopraphic, que serà un
monogràfic de les Terres
de l'Ebre amb un total de
60 pàgines a tot color. Per
això aquesta setmana ens
visitava un dels periodistes
redactors de l'especial,
per conèixer Amposta i el
Delta de l'Ebre. Així, l'itine-
rari escollit es va iniciar

amb una recepció a
l'Allotjament Marjal de qua-
tre estrelles on va fer una
degustació de la gastrono-
mia típica del Delta. La
ruta va continuar visitant la
Casa de Fusta, l'observato-
ri d'ocells situat al carril
bicicleta de la llacuna de
l'Encanyissada i fent para-
des als miradors de la
Casa de Fusta i el Clot. Va
reiniciar el recorregut fins
a Poble Nou de Delta, on
des d'allí es va adreçar a la
pantena, ja que hi havia
una colònia de flamencs
per finalitzar el recorregut
a la platja dels Eucaliptus.

Televisions i revistes de
tirada internacional es fixen
amb les Terres de l’Ebre

REDACCIÓ/DM

Mural que distreu als conductors, segons Carreteres.
Carlos Martorell

Els Mestres Escultors de
Zimbabwe arriben a
Amposta per tal d'esta-
blir-se durant un mes al
Museu del Montsià i així
permetrens conèixer el
seu art. A través de la
promoció que Humana fa
amb els seus projectes
de cooperació per al
desenvolupament.El grup
està format per una vin-
tena d'artistes, en tres
generacions, que ens
sorprenen pel seu art
modern i de tradició,
esculpint veritables
obres d'art, fetes en
pedra local.

De Zimbawe a
Amposta, amb

l’art baix 
del braç!

Les platges del
Territori,

preparades per a
l’estiu

Les platges de les Terres
de l'Ebre ja estan ultiman
els preparatius per lluir el
màxim d'explendoroses
aquest proper estiu. Així
ens trobarem entre el
Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre amb 46
banderes blaves, sent la
demarcació de Catalunya
amb més reconeixe-
ments. A nivell de
Territori, el municipi que
més banderes blaves
acumula és l'Ametlla de
Mar, al baix Ebre, per
Sant Jordi d'Alfama, Cala
Forn, Pixavaques,
l'Alguer, i Calafató. 
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Nit de somni. Nit que tri-
garà a oblidar-se. Sí. El
Barça va guanyar dimecres
a Roma la tercera
Champions. I va fer el tri-
plet en una temporada
històrica, de gran satisfac-
ció i orgull. L’equip de

Guardiola ha fet vibrar a tot
un país. I la gent ha sortit al
carrer, com mai ho havia
fet. L’ocasió ho mereix.
A les Terres de l’Ebre van
existir diversos punts de
concentració per veure el
partit amb una pantalla

gegant com a Tortosa
(Plaça Ajuntament) o a
Amposta (Galeria Sixtina) -
imatge de la foto-.
Posteriorment, les celebra-
cions van ser llargues. No
era per menys. Locals de
copes que només obren

portes en cap de setmana,
van fer-ho per a poder gau-
dir d’una nit màgica.
Era la del triplet. Han estat
tres nits màgiques (bé, cinc
si compten la del Bernabeu
i la d’Stanford Bridge). No,
podríem dir que ha estat

una temporada màgica. Per
emmarcar i que es valorarà
en la seua justa mesura
amb el temps.
Tota l’euforia és justificada.
El futbol és sentiment. I el
Barça, molt més. 
És el millor que hi ha. 

Barça, Barça, Barçaaaaaa!
ACTUALITAT

Les Terres de l’Ebre surten al carrer per tercer cop per celebrar el tercer títol de la temporada

En els darrers dies, els
clubs ebrencs (com al-
tres arreu del país) han
rebut trucades per con-
fiar el seu aval. Tot són
presses per a la presen-
tació de candidatures. 

De les persones repre-
sentants de clubs
ebrencs en les que he
parlat aquesta setmana,
poques sabien com esta-
va el panorama i quines
candidatures podien ha-
ver-hi o si n’hi havien...

Però ara interessa su-
mar punts. I s’han d’utilit-
zar totes les armes per
fer-ho: amics, cone-
guts...

El tema és aquest. I, a
més, pot crear dubtes
perquè, en més d’un cas,
han hagut clubs que han
rebut dues trucades, de
candidatures diferents. 

«I no sabem que fer?
Els que estaven o uns al-
tres?», es pregunten.

De totes formes, clubs
que comenten que en to-
ta la temporada no han
vist a gaires directius de
la Federació pels camps,
ara de cop es troben
amb quinze trucades al
mòbil...

En qualsevol cas, els
avals són un termòme-
tre. Després, és legítim i
democràtic que cadascú
faci el que cregui més
convenient.

El principal problema
actual, en general, és la
continuïtat d’alguns dels
clubs que anuncien difi-
cultats en aquest sentit.
Per aquest motiu també
seria interessant que hi
haguessin trucades, per
interessar-se i poder aju-
dar, si es pot. No només
per anar a la caça de l’a-
val.

Teniu un aval?

L’opinió de Michel

El Reus jugarà la tornada de
la primera eliminatòria d’as-
cens, aquest cap de setma-
na. Ha de remuntar un 1-0.
Su puja o no, com és lògic,
canviaran el seu planteja-
ments que, en qualsevol cas,
vol apostar pel màxim de ju-
gadors de la demarcació.
Per això hi ha interés amb
Becerra i Pitarque, de l’Am-

posta. En aquesta mateixa
tesitura, hi ha interés per ju-
gadors de la Pobla com Raül
Vates i pot existir-ne per al-
tres, de l’Amposta (cas de
Recio). Des de la secretaria
tècnica del Reus no s’ha con-
firmat res, però els planteja-
ments poden ser aquests. 

D’altra banda, el Nàstic vol
recuperar a Becerra i Pitar-
que per tenir-los a l’entitat,

formant part de la plantilla
del primer equip i del filial.

Pel que respecta a l’actua-
litat del CF Amposta, podem
dir que Pinto, Simon, Ubay,
el porter Raül i Alberto són
baixa. S’ha parlat ja amb al-
tres jugadors i s’està en ne-
gociacions amb ells, dins de
les possibilitats del club que,
com tots, són les que són.

Pel que respecta a la Rapi-

tenca, hi ha un denominador
comú, com en el cas de l’Am-
posta. El porter Jordi, Jordi
Roca, Pedregosa i Borja són
baixa, entre altres.

Gilabert pot rebre un plan-
tejament de rebaixar la fitxa.
El tema no serà fàcil perquè
té contracte. Se n’haurà de
parlar. El pichichi el té vigent
per dues temporades més. I,
si no hi ha res de nou, hauria
de continuar. 

Un sector de l’afició rapi-
tenca està inquiet perquè vol-
dria més reforços pel futur.
Però l’aposta és prudent,

marcada per una situació
econòmica, que referma l’in-
terés de la junta per fer una
plantilla amb jugadors locals
(els que ja hi ha i altres que
es poden recuperar com Ma-
nel Sol, Julio o Manel Subi-
rats). S’està mirant de fer in-
corporacions, dins de les
possibilitats i del projecte es-
tablert.

El Nàstic els vol recuperar 
El club grana està interessat amb Becerra i Pitarque

M.V.

TERCERA DIVISIÓ

Les celebracions van estar a l’altura: el Barça va guanyar la Champions. Hi ha triplet!
ME

Van haver-hi punts de concentració com la Galeria Sixtina, a Amposta.
ME

Tant la Rapitenca com el
Amposta ja presenten les
primeres baixes per la
temporada propera

Primeres baixes
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La junta del Tortosa li va fer
una oferta a Ramon Coch
per a poder seguir i, segons
fonts del club, aquesta supe-
ra la que se li va fer quan va
arribar. Però, fins el moment
del nostre tancament, no hi
havia novetat en una renova-
ció que sembla estar lluny.
El tècnic esperava poder
parlar amb el president el di-
marts. Però no va poder ser
i havia de fer-ho ahir. I, pos-
siblement, en aquesta troba-
da es va poder concretar si
hi ha entesa. La negociació
es fa llarga i no s’entèn si
reialment l’entrenador inte-
ressa de veritat. El tècnic
Ramon Coch aclaria que «és

veritat que el Tortosa em va
fer una proposta. Jo només
vaig comentar si es podia
efectuar un matís en la qües-
tió dels desplaçaments. En
principi, no veig cap proble-
ma amb això i és que puc
assegurar que per qüestió
econòmica no serà que Ra-
mon Coch no continua al
Tortosa. Jo al seu moment
vaig valorar l’aposta que va
fer el club per mi i em vaig
ajustar a les possibilitats

que hi havien llavors. I ara ho
torno a fer, simplement he
plantejat una revisió raona-
ble. Al Tortosa he trobat un
bon grup de treball i estic
molt agust. M’agradaria se-
guir. És un dels clubs impor-
tants del futbol català i la
meua primera opció». Sigui
com vulgui, el Tortosa està
fent gestions per si l’opció
de Coch no s’acaba confir-
mant. Una d’elles ha estat
amb Sergi Domenech, jove
tècnic de Bítem que està al
futbol base del Valencia. El
propi Sergi reconeixia que
havia existit una conversa
«però res més. M’ha fet mol-
ta il.lusió que el Tortosa pen-
si amb mi. No obstant, he de
veure com es planifica la
temporada al València i tam-
bé, si m’arriben a confirmar
l’interés, quin plantejament
em podria arribar a fer».
D’altra banda, recordar que
el Tortosa va perdre a Vilas-
sar (1-0) i la setena plaça
s’esvaeix. El partit fou acci-

dentat. A manca d’un quart,
es va produir un penal a l’à-
rea ebrenca.  I el gol. Carlos
Soler, el segon tècnic, quei-
xant-se per com s’havia ori-
ginat la jugada, va fer un cop
amb el peu a la tanca. Amb
mala fortuna perquè se li va
enganxar a la xarxa d’una
porteria de futbol-7 i al cau-
re es va lesionar al colze. Va
haver d’arribar una ambulàn-
cia. El partit va seguir però
poc després una topada al
cap entre el local Marcos i
Mauri va comportar l’arriba-
da de dues ambulàncies
més. 
Davant de tot això, el partit
es va donar per acabat (81’).

Sergi Doménech, una altra opció

En el moment del
nostre tancament,
Ramon Coch encara
no havia renovat. El
Tortosa té altres op-
cions en cartera.

CD TORTOSA

El jove tècnic de Bítem és un possible relleu a la banqueta del CD Tortosa

M.V.

Sergi Domenech.
ME La Iberiana va imposar-se

0-2 al camp del Roquetenc
ies va proclamar campiona
de la Preferent. Puja a la Pri-
mera catalana. Per tant, s’a-
caba el malson. Les oportu-
nes mesures de les forces de
seguretat van comportar que
els seguidors de la Iberiana
estessin vigilats i en una zona
determinada de la graderia (li-
mitada amb una tanca). Per
això, les provocacions conti-
nuades van ser a distància.
Però la coacció existent en
els enfrontaments que afron-
ta la Iberiana i l’ambient que
hi havia va pesar en el Roque-

tenc que, malgrat això i les
baixes, va tenir opcions per
empatar amb el 0-1. 

L’equip de Javi Cid, sisè
acaba la Lliga a Canyelles. 

Ja sé sap que hi haurà bai-
xes com Borrull, que podria
anar al Tortosa, Alex, que tor-
naria, o Manel Sol. Julio, que
ha fet un final de lliga
excel.lent, podria tornar a la
Rapitenca.  

Javi Cid és la primera opció.
No obstant, podria tornar al
Tortosa i, si ho fes, formaria
part del cos tècnic. Per si això
passa, el Roquetenc ja ha po-
gut parlar amb un altre tècnic. 

El Roquetenc acaba la Lliga a Canyelles

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

Els seguidors de la Iberiana van estar vigilats pels anti-avalots.
CANAL TE

El Tortosa que va perdre
a Vilassar (1-0), rebrà
diumenge el Masnou (12
h), equip que es juga
l’ascens. Es repeteix la
història de fa cinc anys.

Darrer partit

El Deltebre ja va consumar el
descens després de la derro-
ta al camp de l’Oleàstrum, de
fa dues jornades. Dissabte
passat va afrontar el derbi i
també va perdre, contra la
Cava (3-0). Un partit en el
que a la represa es va que-
dar amb vuit i va protestar
l’arbitratge. Va intentar
forçar més expulsions però
l’àrbitre no va fer més amo-

nestacions. El partit va aca-
bar trencat per aquest motiu.
El descens ja estava confir-
mat i és que enguany en bai-
xen tres (establert pel pla de
competicions). Si puja el se-
gon classificat del grup tarra-
goní, no restaria descensos.
Faria pujar a un altre equip
del 3x1 d’ascens de Segona.
Malgrat el descens, la directi-
va ha informat que seguirà al
capdavant del club. 

Continuïtat al Deltebre
Tot i el descens, la junta seguirà

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Les darreres temporades, a
Ascó, han hagut dos equips
de futbol de la Segona re-
gional. Una situació que ha
propiciat debat en més d’u-
na ocasió. I també pro-
blemàtica perquè hi ha difi-
cultats per a trobar entesa i
anar en una direcció. No
obstant, tal com vam infor-
mar fa unes setmanes, el fu-
tur sembla que ha d’anar

per aquí. Segons fonts con-
sultades, l’Ajuntament no té
previstes dues subvencions
pe la temporada vinent. Po-
dria quedar només en una.
Llavors, la fusió s’ha de fer
«sí o sí». Només podria ha-
ver-hi una possibilitat de
mantenir-se els dos clubs. I
és si un d’ells pugés a Pri-
mera regional. Tampoc està
clar, però, com hem dit, po-
dria ser la única opció.

Fusió a Ascó?
Amb els dos equips a Segona, és probable

REDACCIÓ

REGIONAL

El Remolins-Bítem va aco-
miadar-se dels seus aficio-
nats amb una victòria con-
tundent. Va golejar el Reddis
(4-1). «Va ser dels millors
partit de casa, d’aquesta
temporada. L’equip va estar
molt ben posat, amb bona
actitud i jugant amb molta in-
tensitat», deia Guillermo Ca-
marero, jove tècnic del con-
junt de Bítem.

Amb els punts, l’equip
blanc-i-blau ja acumula 19
punts dels darrers 21. I
demà, en la darrera jornada
del campionat (17.30 h), vi-
sitarà el Montblanc, cuer del
grup. Emili, Marc, Talarn i
Sandu van marcar els gols,
dissabte passat.

El conjunt de Bítem ha pu-
jat fins a la setena plaça de
la taula. 

19 de 21
El R.-Bítem va golejar el Reddis (4-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El S. Bàrbara, amb la derro-
ta de diumenge davant el CE
Ascó (2-7) i la resta de resul-
tats, s’ha situat en zona de
descens (la tercera plaça
per la cua ho és per com-
pensació). I la quarta també
és perillosa (qui l’ocupe no-
més se salvarà si el conjunt
que dispute la promoció puja
a Primera). Per tant, el San-
ta Bàrbara, per salvar-se, ne-

cessita guanyar a Masden-
verge per més de dos gols
(0-3 a l’anada) i esperar que
Els Reguers no ho faci al
camp del líder l’Ampolla, que
es juga el títol. El Masden-
verge, que va guanyar a Ca-
marles (0-2),  se salvarà
guanyant i també amb qual-
sevol altre resultat (això sí,
no perdent per més de dos
gols), sempre que Els Re-
guers no guanyi. 

El descens en joc
Masdenverge-S. Bàrbara, quin derbi!

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL. DARRER PARTIT

Bye Bye Iberiana

El dia 13 de juny hi ha
eleccions a la Federació
Catalana de Futbol. 
Es època d’avals i de
començar a preparar la
campanya. En principi, es
preveuen dues candidatu-
res «fortes»: Jesús Farga i
Jordi Casals. 
El primer pot heredar una
part de la directiva que ja
hi era. O sigui, seria una
línia continuista amb

Josep Maria Vallbona,
Juanjo Isern o el president
de l’Hospitalet, Miguel
Garcia. En aquesta és on
estaria integrat Santi
Pelejà, president del CD
Tortosa.  Aquesta candi-
datura serà la que els
pronòstics poden donar
com «a favorita» pel
suport que pot tenir al
darrera en l’àmbit polític.
La que pot competir
podria ser la de Jordi

Casals, president del
Santboià. 
Amb ell, entre altres, hi
podrien estar el president
del Benavent, Andreu
Suries; Israel López (res-
ponsable del futbol sala
amb Roche) i  el calero
Jordi Gaseni. Joaquim Del
Pino, a l’Ebre, està treba-
llant per aquesta candida-
tura.
La situació pot anar per
aquí. 

De moment, tothom s’ha
mogut per buscar els
avals corresponents, un
10 % del cens, que vénen
a ser uns 1300.
Els clubs seran els que
decidiran el dia 13 de
juny. 
Per primer cop en la
història, els clubs de les
Terres de  l’Ebre no hau-
ran d’anar a votar a
Tarragona. Podran fer-ho
a Tortosa. 

Eleccions a la Federació Catalana de Futbol
Es preveuen dues candidatures «fermes», amb representació ebrenca en cadascuna

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

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

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

per la
televisió
digital

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

www.mesebre.cat
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Noranta minuts. Noranta mi-
nuts per decidir qui serà el
campió de la Primera regio-
nal. El Camp Clar, líder, té
l’avantatge que depèn d’ell
mateix. Guanyant, seria
campió. I fent el mateix re-
sultat que el Catalònia, tam-
bé. Visita un Olèastrum que
ha progressat en les últimes
jornades i que, d’aquesta
forma, ha evitat el descens.
No es juga res més que po-
der escal.lar una posició a
la taula.

El Catalònia, colíder, té el
desavantatge (pel golavera-
ge particular) que no depèn
només del seu resultat. Ha
de sumar un punt més que
el Camp Clar en la darrera
jornada. Per tant, serà un
diumenge de mòbils. 

Els jesusencs es despla-
cen a Ulldecona. Els ullde-

conencs, amb baixes com
les de José Ramon o Geira,
van visitar el Camp Clar dis-
sabte passat (2-1). Han per-
dut els darrers tres partits,
després d’haver-ne guanyat
quatre de seguits. Estan en
una posició comoda a la
taula. «A Camp Clar vam ha-
ver de posar juvenils però
cal dir que l’equip va estar a
l’altura. Va avançar-se en el
marcador i va aguantar fins
la represa quan el Camp

Clar va remuntar. Amb el 2-
1, vam intentar-ho però ja
no vam poder crear op-
cions», explicava Mario, de-
legat ulldeconenc.

Els de Camarero, per la
seua part, van véncer el
cuer Montblanc en un partit
en el que no va haver-hi ten-
sió (3-0). «Hem de buscar la
victòria a Ulldecona i espe-
rar el que passi a Cambrils»,
deia el tècnic del conjunt je-
susenc. A més, afegia que

«hem de valorar el campio-
nat que s’ha fet, sent els
màxims golejadors i sense
perdre cap partit a casa». 

Pere Panisello, president
de l’EMD de Jesús, també
destacava «la campanya de
l’equip, el treball dels tèc-
nics, de la directiva i el pre-
sident i el suport de l’afició».
Sobre un possible retorn a
Preferent, Panisello parlava
que «el que es guanya al
camp s’ha d’intentar mante-
nir. Per tant, si s’arribés a
pujar, des de l’EMD, dins de
les possibilitats, el club
tindrà el màxim suport, com
sempre. A més, cal dir que
l’entitat està fent una gran
labor, no només amb el pri-
mer equip, que és un refe-
rent, si no amb el futbol for-
matiu. Per tot això, farem
costat, tot el que sigui pos-
sible».

L’ascens a Preferent es jugarà
a Cambrils i a Ulldecona

Serà la darrera jorna-
da del campionat de
Lliga. I a la Primera
regional només falta
resoldre qui serà el
campió. 

PRIMERA REGIONAL

El Camp Clar, líder, depèn d’ell mentre que el Catalònia ha d’esperar

REDACCIÓ

Una acció d’un partit del Catalònia, d’aquesta temporada.
ME

Antonio Morales no conti-
nuarà entrenant el CD la Ca-
va. El tècnic ja va comunicar-
ho a la directiva. Una decisió
que podia ser previsible. Mo-
rales informava que «han es-
tat dues temporades per no
oblidar. Estic molt satisfet
dels jugadors i també de la
directiva. I també he de re-
cordar i agrair a l’afició, als
que m’han donat suport i als
que no». Els jugadors van lliu-
rar a Morales una samarreta
signada per tots ells. «Un de-
tall molt bonic. Això és el que
queda. He pogut gaudir de
que, a més de ser entrenador
dels jugadors, he estat amic
d’ells. Jo els fet costat i ells
també me l’han fet a mi quan
ha fet falta».

Durant la temporada ha ha-
gut de tot. Morales, tot i tenir
l’equip a la part alta, ha estat
en el punt de mira en més
d’una ocasió. El tècnic reco-
neixia que «ha estat una tem-
porada complicada. Han ha-
gut lesions, arbitratges que
han disgustat i també qües-
tions d’ordre intern que han
afectat. Per tot això, voldria
acabar força bé i poder fer-
ho en la tercera plaça, que
seria una posició merescuda
en una lliga en la que sempre
hem estat a les primeres pla-
ces. En la passada vam ser

quarts i en aquesta estaria bé
acabar tercers». La il.lusió
del tècnic era «pujar de cate-
goria», però finalment no ha
pogut ser.

La Cava va guanyar el Del-
tebre (3-0). Un partit que no
va existir a la represa quan el
Deltebre va quedar-se amb
vuit i va buscar forçar més
expulsions. Però l’àrbitre no
va voler traure més targetes.
Per això ja no va haver-hi par-
tit. En acabar el derbi, va ha-
ver-hi una traca per celebrar
la victòria i la bona tempora-
da. La Cava acaba la lliga
demà a Torredembarra.

Antonio Morales no 
seguirà al CD la Cava

El tècnic ja va comunicar-ho a la junta
REDACCIÓ
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Antonio Morales.
ME

Els jugadors van
mantejar al tècnic i van
lliurar-li una samarreta
signada.

Un record

La UE Jesús i Maria va
perdre a Amposta (3-1). Va
avançar-se en el marcador
però l’Amposta va remuntar
a la segona meitat. Diumen-
ge acaba la lliga rebent la JE
Ascó. D’altra banda, el club
de l’Aube encara està a ex-
penses de la resolució de la
impugnació del partit que va
jugar el 15 de febrer davant
el Flix (0-0). El Jesús i Maria
va fer un recurs per suposa-
da alineació indeguda del
conjunt de la Ribera. Llavors
va presentar-lo i a hores d’a-
ra encara no té resposta del
comitè d’Apel.lació. Si que
n’ha rebuda una però és d’un
altre partit en què no hi juga-

va. «De la Delegació de Te-
rres de l’Ebre no tenim res a
dir perquè s’han portat bé
amb nosaltres però esperem
que ens diguin alguna cosa
des de Barcelona, un comu-
nicat oficial en el que expo-
sin si tenim raó o no. Va ha-
ver-hi un jugador que estava
sancionat i la normativa és
clara en aquest sentit, tot i
que el club en qüestió no ha-
gués rebut la notificació».

En qualsevol cas, a hores
d’ara, la possible resolució
del recurs ja no tindria tras-
cendència classificatori un
cop s’ha confirmat el des-
cens del Flix i que el Jesús i
Maria no té opcions d’as-
cens. 

Esperant resposta
Del recurs per impugnació d’un partit

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL 

El Camp Clar visita
l’Oleàstrum i el
Catalònia es desplaçarà
a Ulldecona (diumenge,
18 h.)

Darrer partit

Ja no hi haurà temps per rec-
tificar. Es la darrera jornada.
L’Ampolla, un equip que ha
anat de menys a més i que
ha dibuixat una trajectòria to-
talment ascendent en el que
portem d’any, és el líder i ne-
cessita la darrera empenta
per confirmar el títol de cam-
pió i l’ascens. La seua tra-
jectòria, des del novembre
de l’any passat fins ara, és
espectacular. I per això ha re-
muntat posicions de forma
inverosímil i es troba amb el
privilegi de dependre d’ell.
«Seria la corona d’una molt

bona temporada. Depenem
de nosaltres mateixos, però
ja sabem que serà un partit
molt complicat. A casa ens
costa i, a més, tenim obliga-
ció de guanyar. Així mateix, a
casa ens costa i el rival tam-
bé s’ho juga tot, en aquest
cas per evitar el descens»,
deia Chimo Paredes, tècnic
de l’equip ampollero.

El líder va tenir dificultats
per guanyar al camp del
cuer, el Sant Jaume (0-1). Se-
gons Chimo Paredes, «amb
un gol de Ramon, ens vam
avançar en el marcador,

Darrera jornada:
guanyar o guanyar

SEGONA REGIONAL 

L’Ampolla depèn d’ell per ser campió però posteriorment ens vam
quedar amb inferioritat
numèrica. L’àrbitre no va xiu-
lar dos penals a l’àrea local i,
tot i tenir opcions, no vam
poder encarrilar la confronta-
ció. El Sant Jaume va pres-
sionar i per això vam patir
fins el final». Paredes afegia
que «hem de pensar ja en el
partit de diumenge. Hi ha
molta il.lusió però hem de
ser prudents i saber que no
serà fàcil».

Els Reguers s’hi juga el
descens. Lluitarà per evitar
la tercera plaça per baix. I
fins i tot la quarta (a hores
d’ara totes dues són de des-

cens). Per evitar la tercera,
en tindria prou en què el San-
ta Bàrbara no guanyés a
Masdenverge (la quarta
plaça pot comportar per-
manència si puja l’equip que
jugui la promoció. Per evitar
la quarta (i qualsevol malde-
cap), hauria de guanyar i que
el Masdenverge no ho fes.

El CE Ascó, segon classifi-
cat, ha de guanyar el Perelló
i esperar que l’Ampolla no ho
faci contra Els Reguers. Lla-
vors, seria el campió. Els as-
conencs arriben al final molt
forts. Van véncer a Santa
Bàrbara (2-7) amb gols de Gi-
labert (4) -en porta 32-, Miró,
Jeremi i J. Antonio. I diumen-
ge reben a un Perelló que no
s’hi juga res. «Penso que la
pressió ara la té l’Ampolla»,
deia el tècnic Miquel Cotaina.
El que sí que està clar és que
Ampolla i CE Ascó, tenen as-
segurada la promoció. 

Els Reguers es juga les
opcions de permanència
en el partit de
diumenge, al camp de
l’Ampolla (18 hores).

Evitar el descens
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Jesús i Maria-JE Ascó (19 h)
Diumenge

Flix-Benifallet (18 h)
Ampolla-Reguers (18 h)
Horta-Sant Jaume (18 h)
Rapitenca-Amposta (12 h)

CE Ascó-Perelló (18 h)
Masdenverge-S.Bàrbara (18 h)

Vilalba-Camarles (17.30 h)
Pinell-Olímpic (18 h)

RESULTATS
33 jornada Segona regional

Amposta-Jesús i Maria 3-1

JE Ascó-Horta 3-5

Benifallet-Pinell 2-1

Camarles-Masdenverge       0-2

Vilalba-Olímpic 0-1

Perelló-Rapitenca 4-1

Reguers-Flix 3-0

St. Jaume-Ampolla 0-1

S. Bàrbara-CE Ascó 2-7

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ampolla 33 56 26 70

2. CE Ascó Escola 33 86 39 68

3. Amposta 33 66 37 60

4. JE Ascó 33 68 47 59

5. Jesús i Maria 33 82 48 58

6. Horta 33 61 44 58

7. Camarles 33 61 51 57

8. El Pinell 33 69 50 57

9. Perelló 33 60 57 44

10. Rapitenca 33 55 60 40

11. Olímpic M. 33 52 54 39

12. Benifallet 33 52 68 38

13. Vilalba 33 36 51 38

14. Masdenverge 33 52 86 36

15. Reguers 33 44 61 34

16. S. Bàrbara 33 42 66 33

17. Flix 33 43 70 31

18. Sant Jaume 33 27 94 8

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Remolins Bít.-Batea (16 h)
Diumenge 

Corbera-Ginestar (17.30 h)
Aldeana-Roquetenc (18 h)

RESULTATS 9a jornada. 

Play-off d’ascens 

Batea-Corbera 1-1

Ginestar-Aldeana 5-2

Roquetenc-Rem. Bítem 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Batea 9 18 7 19

2. Corbera 9 23 11 19

3. Rem. Bítem 9 20 12 18

4. Aldeana 9 14 26 9

5. Ginestar 9 13 18 9

6. Roquetenc 9 11 27 6

RESULTATS partits d’anada 

Copa Delegació TE. 

Bot-Alcanar 1-1

Fatarella-Campredó 4-4

Ulldecona-Catalònia 3-2

Benissanet-Godall 3-1

Venus-Arnes 2-2

Tivenys-Tivissa 3-2

PARTITS TORNADA

Alcanar-Bot

Campredó-Fatarella

Catalònia-Ulldecona

Godall-Benissanet

Arnes-Venus

Tivissa-Tivenys

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Diumenge (18 hores)
Torredembarra-la Cava

Vilaseca-la Sénia
Canonja-Alcanar
Ametlla-Aldeana
Reddis-Gandesa

Montblanc-Rem Bítem
Ulldecona-Catalònia
Oleàstrum-Camp Clar
Deltebre-Hospitalet

RESULTATS

33 jornada, Primera regional

la Cava-Deltebre 3-0

la Sénia-Torredem. 1-1

Alcanar-Vilaseca 2-1

Aldeana-Canonja 5-2

Gandesa-Ametlla 3-1

Rem. Bítem-Reddis 4-1

Catalònia-Montblanc 3-0

Camp Clar-Ulldecona 2-1

Hospitalet-Oleàstrum 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 33 69 42 63

2. Catalònia 33 74 38 63

3. la Cava 33 57 44 59

4. Gandesa 33 59 36 59

5. Torredembarra 33 51 48 58

6. Reddis 33 53 45 54

7. Rem. Bítem 33 62 40 52

8. Alcanar 33 43 34 51

9. Ulldecona 33 56 52 49

10. Vilaseca 33 45 44 43

11. Aldeana 33 48 50 43

12. Hospitalet 33 53 50 42

13. Canonja 33 43 47 41

14. la Sénia 33 40 46 38

15. Oleàstrum 33 41 53 37

16. Deltebre 33 40 67 27

17. Ametlla 33 28 83 23

18. Montblanc 33 23 65 18

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Horta-Sants

Iberiana-Cambrils

Canyelles-Roquetenc (diu.12 h)

Guissona-Alcarràs

Santfeliuenc-Almacelles

St. Ildefons-Torreforta

Barceloneta-Vista Alegre

Catllar-St. Joan Despí

Viladecans-Sitges

RESULTATS

33 jornada, Regional preferent

Sants-Viladecans 0-2

Cambrils-Horta 3-0

Roquetenc-Iberiana           0-2

Alcarràs-Canyelles 3-0

Almacelles-Guissona 0-3

Torreforta-Santfeliuenc sus  2-1

Vista Alegre-S. Ildefons 0-2

S. J. Despí-Barceloneta 2-2

Sitges-Catllar 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 33 81 40 74

2. Sants 33 57 35 66

3. Santfeliuenc 32 59 32 61

4. Torreforta 32 60 41 54

5. Viladecans 33 49 42 51

6. Roquetenc 33 41 30 48

7. Alcarràs 33 46 37 46

8. Cambrils 33 45 39 46

9. Vista Alegre 33 33 31 45

10. Canyelles 33 57 58 45

11. Catllar 33 39 52 43

12. Horta 33 47 47 41

13. Sitges 33 49 51 39

14. S. Ildefons 33 43 55 39

15. Guissona 33 33 44 36

16. Barceloneta 33 35 56 32

17. SJ Despí 33 33 71 28

18. Almacelles 33 41 88 19

Regional preferent

Toni Calafat, del Catalònia, en una acció del derbi contra la Cava.
ME

Els
resultats

de la
jornada

Camp Clar i Catalònia,
a Primera regional, i
l’Ampolla i CE Ascó, a
Segona, es jugaran
l’ascens diumenge.

Ascens
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
Poble Sec-Martorell

San Cristobal-Castelldefels
Tortosa-Masnou
Morell-Vilassar

Marianao-Peralada
Montcada-Tàrrega
Llagostera-Igualada

Guíxols-Manresa
Benavent-Olesa

Muntanyesa-Vilafranca

RESULTATS
37 jornada, Primera catalana

Martorell-Muntanyesa 0-4

Castelldefels-Poble Sec 2-0

Masnou-San Cristobal 3-2

Vilassar-Tortosa 1-0

Peralada-Morell 2-1

Tàrrega-Marianao 1-0

Igualada-Montcada 6-0

Manresa-Llagostera 1-1

Olesa-Guíxols 1-0

Vilafranca-Benavent 1-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 37 68 35 71

2. Castelldefels 37 58 37 70

3. Masnou 37 64 45 66

4. Olesa 37 60 45 66

5. Llagostera 37 60 40 65

6. Marianao 37 58 38 63

7. Muntanyesa 37 64 61 55

8. Tàrrega 37 55 52 54

9. Vilassar 37 45 45 52

10. Tortosa 37 53 45 50

11. Montcada 37 47 51 50

12. Peralada 37 50 57 46

13. Poble Sec 37 41 56 44

14. S. Cristobal 37 42 55 43

15. Igualada 37 54 65 42

16. Vilafranca 37 39 44 41

17. Guíxols 37 36 44 41

18. Manresa 37 42 68 38

19. Morell 37 41 62 33

20. Martorell 37 34 66 27

El Masdenverge es jugarà la permanència en el darrer partit.

ME
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El Torneig de Tenis Femení
Ciutat de Tortosa arriba a
la seua recta final. Avui di-
vendres s’ha de disputar la
final de dobles (19 hores) i
el diumenge (12 hores)  es
jugarà la gran final. 

El quadre, després d’ha-
ver-se fet la fase prèvia, va
iniciar-se el dimarts i ha
anat generant els empare-
llaments que manquen per
disputar entre avui i el cap
de setmana.

L’organització està fent
una bona valoració de com
ha anat el torneig en els da-
rrers dies i que ha avançat
tal com estava previst, amb
l’avantatge de que la mete-
reologia ha acompanyat
fins ara.

Torneig Internacional de
Tenis Ciutat de Tortosa

Diumenge es disputarà la final (12 h)

REDACCIÓ

TENIS

Avui divendres es
disputarà la final de
dobles, a les 19 h.

Avui, final dobles

Tot està a punt a San-
ta Bàrbara per a que
es celebri el segon
torneig de futbol 7. A
partir de les nou del
matí i fins dos quarts
de vuit de la tarde, es
disputaran els partits
sobre la gespa artifi-
cial que recentment
s’ha estrenat a les
instal.lacions esporti-
ves de la localitat del
Montsià.
En la categoria babis,
hi participaran: Santa
Bàrbara,  Roquetenc,
Jesús i Maria, Camar-
les, Rapitenca i Pere-
lló.

En la prebenjamí: Castelló, Nàstic de Tarragona, Jesús i Maria,
la Sénia, FCB Escola, Montecarlo de Saragossa, Rapitenca i San-
ta Bàrbara.

I en la benjamí: FCB Escola, Nàstic de Tarragona, Rapitenca,
Santa Bàrbara, Vila-real, Montecarlo de Saragossa, Ebre Escola
Esportiva i EF Delta de l’Ebre.

El torneig vol ser una festa del futbol base i comptarà amb acti-
vitats paral.leles als partits. 

II Torneig Futbol-7 
Vila de Santa Bàrbara

Serà el dissabte dia 6 de juny
REDACCIÓ

ACTUALITAT

El Benifallet va guanyar dis-
sabte (2-1) el Pinell i, d’a-
questa forma i amb els re-
sultats del diumenge,
manté la categoria un any
més. A manca d’una jorna-
da pel final, la permanència
ja és un fet. Jordi Esmel,
molt inspirat en les darreres
jornades, i Moisés, que va
transformar un lliure indirec-
te dins l’àrea ja a la represa,
van marcar els gols locals.
Sergi Rodriguez, de penal,
va reduir distàncies. Però el
marcador ja no es va mou-
re.

El Pinell, que fa quatre jor-
nades que no guanya (3
punts de 12) s’ha distanciat
de les places d’ascens en el
darrer tram de la lliga. No
obstant, cal destacar que
ha fet una temporada bri-
llant.

El tècnic Albert Lizaso té
una proposta de la directiva
per a renovar i, tal com va

informar, el més probable
és que continui entrenant el
club pinellà.

Una continuïtat que a Be-
nifallet no està tant clar per
part de la junta directiva. El
president Poley va comuni-
car després de la confronta-
ció que «és probable que hi
hagi membres de la junta i,
fins i tot jo, que puguem de-
cidir no seguir».

Si això es confirma, s’o-
briria un període incert en el
que, com pot passar a al-
tres clubs, caldria esperar
si apareix algú per agafar
les seues rendes. Com hem
dit, caldrà esperar. 

Futur incert al 
CF Benifallet?

L’equip ja ha assolit la permanència El R. Bítem rebrà demà al Batea (16 h)
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Resta una jornada per fi-
nal de la lligueta i les pla-
ces d’ascens ja estan con-
firmades per a Batea,
Corbera i Remolins-Bítem.
Només queda per decidir
el primer lloc. El Remo-
lins-Bítem B (jugadors del
primer equip i del Reddis li
van fer un passadís dis-
sabte passat amb motiu

de l’ascens) rebrà el líder
Batea. I el Corbera, per la
seua part, jugarà al seu
camp amb el Ginestar, sa-
ben ja el resultat de Bí-
tem. 
Pel que respecta a la Co-
pa Delegació, el cap de
setmana vinent es jugaran
els partits de tornada de
la primera eliminatòria.

Només queda decidir 
el primer lloc

TERCERA REGIONAL

El torneig arriba a la seua recta final, aquest cap de setmana.
Cedida

Cartell del Torneig.

ME

El president Poley va
anunciar que, en principi,
té intencions de deixar el
càrrec al final de la
temporada.

No continua

Individuals juvenil femení
1. Marina Molina (Bla-

nes); 2. Lorena Casas (Tor-
tosa); 3. B. Sahitolli (Am-
posta); 4. Wided Tibari
(Ametlla); 5. Judith Estrada
(Ametlla) i 6. Saray Sueca
(Ametlla)

Individuals sènior femení
1. Sònia Vela (Badalona);

2. A. Granados (Blanes); 3.
C. Granados (Blanes); 4. C.
Rodriguez (Alfacs); 5. Mi-
reia Ruiz (Ulldecona) i 6. C.
Diaz (Hospitalet).

Individuals sènior masculí
1. A. Pérez (Ametlla); 2.

D. Roman (Ulldecona); 3.
Alex Jimenez (Cervera); 4.
Paco Rodriguez (Tortosa);
5. S. Catalan (Badalona) i 6.

Pere Sans (Ametlla)
Parelles infantils
1. M. Rodriguez-A. Nava-

rro (Alfacs); 2. E. Popa-L.
Pasteau (Ulldecona); 3. N.
Tibari-Ainhoa Reverté
(Ametlla); 4. A.Güeto-A. Ma-
raver (Gornal); 5. Selena To-
mey-Raquel Sueca (Ametlla)
i 6. Alba Ceprià-Judith Co-
lom (S. Bàrbara).

Parelles cadets
1. Anna Cobos-Nerea Or-

tega (Blanes). 2. Anna Za-
fra-Cristina Martínez (Al-
facs); 3. Alba Diaz-Carolina
Blanco (Hospitalet); 4. San-
dra Rodriguez-Maria Rami-
rez (Hospitalet); 5. Diana
Popa-Ana Ma. Paun (Ullde-
cona) i 6. Laura Molina-Car-
la Martínez (Maçanet)

Parelles Júnior
1.Judith Estrada-Saray

Sueca (Ametlla); 2. Lorena
Cases-Anna Margalef (Tor-

tosa); 3. W. Tibari-E. Rever-
té (Ametlla); 4. G. Rodri-
guez-A. Gasparin (Alfacs);
5. K. Agramunt-D. Accensi
(Ametlla) i 6. Raquel Poma-
res-P. Jurado (Blanes).

Parelles Sènior
1. A. Cañagueral-Alberto

Pérez (Ametlla); 2. Eva Mar-
co-Núria Callau (Amposta);
3. Sonia Vela-Soraya Ort-
gea (Badalona); 4. Meritxell
Gonzalez-Carme Rodriguez
(Alfacs); 5. Pere Sanz-Eva
Sanchez (Ametlla) i 6. Ne-
rea Chacón-Maria de Castro
(Vilobí)

Equips junior
1. Costa Brava; 2. Blanes

A i 3. Magraners.
Equips sènior
1. Blanes; 2. l’Ametlla i 3.

Tortosa.
Grups Junior
1. Tortosa; 2. Alfacs i 3.

Badalona.
Grups sènior
1. l’Ametlla; 2. Costa Bra-

va i 3. Magraners.

Bons resultats ebrencs a Blanes

Els dies 16 i 17 maig,
el Campionat de Ca-
talunya va tenir una
cita a Blanes on els
nostres representants
van tornar a brillar. 

TWIRLING

Fou en el campionat de Catalunya celebrat a la localitat gironina
M.V.

Un dels podis de la jornada.
Cedida

El filial del Remolins Bítem va rebre el passadís per l’ascens, dissabte.
CANAL TE
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Històricament la moral ha sigut única i tot i ai-
xí l´avortament seguia existint i la societat
n'era conscient, això sí, discriminant i aver-
gonyint a la dona que era assenyalada com
una assassina. Ja en Grècia s´utilitzava l´avor-
tament com una manera de mantenir estable
la població. I així va ser també a Roma on,
fins l'aparició del preservatiu, l´avortament
era la única manera de mantenir estable el
creixement de la població.

Actualment hem evolucionat i amb les pri-
meres lleis que regulaven aquesta activitat va
sortir a la llum la veritable divisió de sectors.

L´ avortament es defineix com la interrupció
de l'embarç  abans de la setmana

21 de gestació. N'hi ha de dos tipus: els na-
turals i els indüits. Existeixen altres tipus
d´avortaments però principalment el que pre-
senta més problemes és el provocat. La set-
mana passada es va aprovar una nova llei que
deixa obsoleta l'anterior que portava en vigor

24 anys. Ara l'avortament queda totalment
despenalitzat. Fins ara es podia avortar  de
manera despenalitzada en tres casos: risc
per la salut física o psíquica de la mare, sen-
se terminis,  per violació i per malformació
del fetus.

“La llei de l’avortament és la píldora per no parlar de la crisi.”

L'avortament sempre ha sigut un tema
polèmic.  La interrupció de la gestació
obre una sèrie de qüestions ètiques,
morals i religioses que enfroten a dife-
rents sectors de la societat.

ARANTXA AMORES

Amb la nova llei, l'edat d'avortar
baixa dels 18 als 16 anys sense
ĺ autorització dels pares. Aquest
punt és, sobre tot sota el meu
punt de vista, el més conflictiu. El
més conflictiu per dues raons. Pri-
mer de tot si no es té una bona
educació sexual, la jove pot arri-
bar a utilitzar l'avortament com un
mètode anticonceptiu. I sobre tot,
un gran contrasentit, als 16 anys
pot avortar, és a dir ja és major
de edat per fer segons quines co-
ses però  si comet algun delicte
no pot anar a la presó. Si és gran

per unes coses ho ha de ser per
tot.

Evidentment que la dona ha de
ser lliure de poder decidir sobre sí
mateixa però no a la babalà. La
dona ha de poder decidir sobre el
seu futur, però en el moment que
no prèn anticonceptius, pel motiu
que sigui, ha d'èsser concient del
que pot passar. I és molt egoïsta
avortar “perquè en aquest mo-
ment no em va bé tindre un fill”.
La dona és i ha de ser lliure en les
seves decisions i per això aques-
tes han de ser pensades.

Actualment per any es practi-
quen uns 112.000 avortaments
en tot ĺ estat espanyol, dels quals
6.000 es fan a menors de 18
anys, 500 d´aquestes són me-
nors de 15 anys. A aquesta polè-
mica se li suma la de la venda de
la píndola de l'endemà que es
podrà vendre a les farmàcies.

Què cal esperar de tot això?
Que no es parli de la crisi? Això
significa també que dintre 

d´uns anys podrem comprar a
les farmàcies algun fàrmac per
acabar amb la vida?

“�Amb 16 anys estan preparats
per a una decisió com aquesta?”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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“Solomillo” de porc amb pataques, ceba i pimentons. Un plat econòmic i deliciós que ens demostra, un cop més, 
que amb pocs diners podem fer una cuina de Champions

Amado ja està a la cuina i la
Cristobalina arriba, amb les
ulleres de sol, amb cara de
pressa perquè no vol fer
tard i molt seriosa, amb un
dubte clavat almig del seu
pensament: “un arrosset o
un solomillo” és el primer
que li va dir a Amado quan
aquest, desde dins la cuina,
amb el davantalet del “Pri-
mentons i Tomates” li va pre-
guntar: -Què mos cuinaràs
avui, Cris?. La Cris, amb ca-
ra de dubte esborrat, va de-
cidir-se mentre estava pre-
gonant el seu dubte:
“Solomillo, Amado, al final te
cuinaré un Solomillo amb pa-
taquetes, cebeta i pimento-
nets perquè d'arrossos ja en
sap fer molta gent”. Doncs
bé, aquí la recepta de la
Cristobalina Turón. Ingre-
dients: Un Solomillo de porc,
ceba, tomata, pimentó verd,
sal i oli. Per confeccionar el
plat, agafarem una safata de
forn i hi posarem un raig d'o-

li d'oliva, el solomillo salpe-
brat, un parell de tomates ta-
llades en quatre peces, un
cap d'alls net, un raig de xe-
rés i ho coloquem directa-
ment al forn. Mentre es va
cuinant el rellom al forn, pre-
pararem la guarnició del

plat, fregirem una pataca ta-
llada a làmines i unes toma-
tes cherry en una paella. Un
cop hornejat el solomillo, el
tallarem en rodanxes i amb
la tomata, la ceba i els alls
de la safata, farem la salsa
de la guarnició. Fianlment,

per emplatar el solomillo, el
posarem, tallat, en un plat
gran, al costat posarem les
pataques i les tomates
cherry i finalment, per da-
munt de la carn hi afegirem
la salsa de tomata i caba. És
molt important no coure en
excès el rellom al forn, ja
que ens quedaria molt eixut
i llavors perdria tota la grà-
cia, és important que la carn
estigui cuita al punt, és a dir,
que tingui un color rosat,
que és quan la carn està
més tendra i saborosa. El
programa de Canal TE, “Pri-
mentons i Tomates”, cada
setmana sorteja un sopar
per a dues persones, si vo-
leu 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 Ma-
rinés. Ja sabeu, contra més
missatges envieu, més pos-
sibilitats de guanyar tindreu.
Ara toca arremangar-se i...
començar a cuinar.

“Primentons i Tomates”. Avui: “Solomillo”

La Cristobalina Turón
del Can Cris de Delte-
bre ens presenta al
“Primentons i Tomates”
la seva recepta del “so-
lomillo” de porc per a
poder-la compartir
amb tots els televidents
de Canal TE i els lec-
tors de Més Ebre

REDACCIO

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

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

Àries
20/3 al 19/4

Amb Venus transitant pel teu signe avui trauràs
la faceta més intensa que tens en l'amor . El
trànsit del Sol per la teva casa dotze indica que
el teu món emocional és intens.   

Taure
20/4 al 19/5

Avui, en assumptes d'amor, el més aconse-
llable és que actuïs amb la màxima discreció
que puguis . El teu criteri és fonamental per
apartar els mals hàbits de la teva vida .    

Bessons
20/5 al 21/6

Deixa que el temps posi els teus assumptes
sentimentals en el seu lloc . Qualsevol tipus
d'excitació nerviosa avui et perjudica més
que altres dies. 

Cranc
22/6 al 21/7

Venus transitant per la teva casa deu indica un
període favorable per utilitzar el teu magnetis-
me personal amb mestratge. Solament una
forma de vida harmònica et pot donar equilibri.   

Lleó
22/7 al 22/8

Seràs eficaç i curós en les teves relacions
sentimentals. No voldràs que se  t'escapi cap
detall . Has de buscar l'equilibri interior i
posar en ordre les teves idees.

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de mercuri , Urà i el Sol per la teva
casa set indica que en la teva relació sentimen-
tal et trobaràs més segur i amb les idees més
clares.

Balança
22/9 al 22/10

El trànsit de Venus per la teva casa set reflec-
teix que et poden sorgir noves oportunitats sen-
timentals. Potser coneixeràs algú del qual no et
pugis oblidar.

Escorpí
22/10 al 21/11

Entra aire renovador a la teva vida. Si no tens
parella coneixeràs gent nova. Urà i el Sol per
la teva casa cinc evitant bons aspectes al
teu signe et dóna més optimisme.

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes sentimentals no has de tenir
pressa ni permetre que la inseguretat oprimeixi
les teves decisions més importants. Bon
moment per fer una bona neteja del teus cos.

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Mercuri , Urà  i el Sol per la teva
casa tres indica que estaràs molt obert el dià-
leg i a viure trobades amb altres persones. Et
trobes en bona forma.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui viuràs sentiments intensos i contradicto-
ris, es una mica com tu t'agrada . Respecte a
la teva salut , has de buscar noves fórmules
per millorar el teu rendiment diari.

Peixos
19/2 al 20/3

En l'amor et guies per ideals però has de
posar límits a les coses o relacions que et
puguin fer mal . No siguis impacient , espe-
ra el teu moment.

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

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

Renau Domingo, Montserrat Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126  

Pilar Delgado , Jordi Delgado         Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291-680904459

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

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

Aguiló Ruiz, Neus          Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Curto Balaguer, Francesc          Marcel Miralles, 6 (L’Ampolla)  977460152

(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

28º 16°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: 
estarà serè o poc ennuvolat per núvols alts, tot i que hi haurà inter-
vals de núvols baixos a punts del litoral fins a mig matí. Al centre
del dia creixeran núvols d'evolució diürna a punts de muntanya. 
Precipitacions: 
no se n'esperen. 
Temperatures: 
seran semblants o lleugerament més altes. 
Visibilitat: 
bona en general. 
Vent: 
bufarà tramuntana entre fluixa i moderada a l'Empordà fins el mig-
dia. Al centre del dia s'imposarà el vent fluix amb cops moderats
de component sud. Al principi i final de la jornada el vent bufarà
fluix de component oest, amb terrals al litoral. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
bufarà tramuntana entre fluixa i moderada al nord del cap de
Begur fins el migdia. Al centre del dia bufarà fluix amb cops mode-
rats de component sud, amb predomini del migjorn. Terral matinal
i nocturn.
Marejol amb àrees de maror. 
Costa Central:
bufarà fluix amb cops moderats de component sud, sobretot de
garbí, al centre del dia. Terral matinal i nocturn.
Marejol. 
Costa Daurada:
al centre del dia del dia bufarà fluix amb cops moderats de com-
ponent sud, amb predomini del garbí. Terral matinal i nocturn.
Marejol.

El temps. Previsió

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

PUBLICITAT
610 2 33 25
publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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IMMOBILIARIA�
VENDA I LLOGER

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

La Ràpita. Es lloga
Local comercial de 45
m2 i soterrani de 55 m2
situat al principal
carrer de la població,
(C/ Gorria, 26 al costat
de la Bolleria Sant
Antoni). Ideal per a
qualsevol tipus de
negoci. Es lloga en l’es-
tat actual d’obra. 647
938 168
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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Qui té un bonsai, té un tresor (frase feta no aplicable al peu de la lletra).

Però en definitiva ens farí-
em creus de la molta gent
que d'una forma o una altra
ha entrat en contacte amb
aquests petits essers.
Quan parlem de bonsais
parlem d'un art que consis-
teix en cultivar arbres i plan-
tes, reduint el seu tamany a
través de diverses tècni-
ques, en la que la poda és
una de les més importants.
Com qui decideix un bon
dia tindre un gos, un gat o
una coballa... Una persona
pot decidir tindre un bonsai.
El més lògic és que t'adre-
ces a una tenda especialit-
zada i te'l compres, però
també et pot aflorar la vena
autodidàctica i decidir fer-
se'l un mateix. Crear el teu
propi bonsai és una decisió
de futur, ja que hauràs de
fer-te un estudiós en la
matèria, aprenent les tècni-
ques, per tal de donar-li
forma i que no et quedi
com una pataca.
Vinga intentem-ho!. Pensem
en que el nostre objectiu és
reduir el tamany d'un arbre
que ens agrada, una figue-
ra per exemple.       
Per a començar hem de
localitzar una llavor de fruit
petit, ja que estem jugant
amb un element fonamen-

tal, l'harmonia. Si hi ha har-
monia entre tronc, fruit i
test, podem dir que hem
assolit l'objectiu. Però si
ens falla per exemple el
tema del fruit, ens podem
trobar amb una cucada de
figuera, amb unes figues

més grosses que el propi
arbre. Continuem amb la
nostra intenció de tindre
una figuera bonsai feta per
nosaltres. Ja he anomenat

el concepte de l'harmonia,
era elemental que existís en
aquest art quan s'origina a
Xina, i ja sabem que per a
harmònics els orientals,
sempre i quan no s'empren-
yen perquè llavors no hi ha
harmonia que valgue! Però

tornem a  que volem fer una
figuera bonsai, doncs par-
tim d'un disseny i amb el
temps a base de poda i
altres tècniques, ho acon-

seguirem o matarem l'ar-
bre, no hi ha moltes més
opcions. Com en tot, com
més coneixedors de la tèc-
nica i més temps tingués-
sim per a dedicar-nos a la
nostra figuera doncs més
bonica quedarà. En un bon-
sai tot és reduït, la fruita
dels bonsais també ho és,
però si la mengeu vos ado-
nareu que no val res, aquí
és quan prens consciència
que el bonsai és un element
decoratiu, tot i que per a
mi, la meva figuera és com
un més de la família.
També, m'he trobat amb
persones que tenen la falsa
idea de que un bonsai ha de
valdre un ull de la cara i
tampoc és així. Els bonsais

varien de preu segons
l'espècie, la moda i els
anys. Òbviament si vols un
bonsai que sigui una repro-
ducció exacta d'una olivera,
i mil·lenària, doncs barat no
et resultarà, però si el que
vols és una arbret petitet,
com de joguina, amb
aquells detalls tan perfec-
tes i alhora naturals, amb la
fruita del mateix tamany,
doncs tampoc és car, és
qüestió de passar-se per la
tenda o magatzem i infor-
mar-se. Més informació
errònia, hi ha molta gent

que pensa que els bonsais
es moren molt aviat, quan
en realitat si tu cuides bé el
teu, pot arribar a viure més
temps que l'arbre natural, si
que és cert que també és
molt aconsellable que es
trasplanti cada dos anys.
Bé, ara imaginem-nos que
ja tenim el nostre bonsai ja
sigui perquè han passat
molts anys i l'hem creat
nosaltres o be perquè ens
l'hem comprat. El que no
heu de fer mai és dir-li “vaig
a donar-te llibertat” i el tras-
plantes al jardí o la muntan-
ya. Per què? Senzill! Perquè
tot aquell treball, aquell
amor dipositat any darrere
any, arrancant-li els ullets

per seguir dibuixant-la, estic
parlant de la meva figuera,
tot, i dic tot se'n va en orris,
perquè en dos dies tens
una figuera que en fa dos
de tu.
Però el món del bonsai no
s'atura aquí, ja que és un
regal original, i sinó que
m'ho pregunten a mi, jo
mateixa m'ho pregunto,
vinga! Ja m'ho he preguntat,
i la resposta és que jo no
me vaig fer la meva figuera,
sinó que va ser un regal i
quan el vaig veure em va
encantar, però quan vaig

veure que era una figuera i
tenia figues petitetes, no
puc descriure la sensació
que vaig tindre, el món del
bonsai és una autèntica
passió i com tota passió
arriba un moment que l'has
de compartir amb altres
persones, avui m'he decidit
a compartir-la amb tots
vosaltres i quan puc ho faig
amb un grup d'amics als
que ens han unit aquests
petits essers i marxem tots
d'excursió cadascú amb el
seu bonsai, que normal-
ment té nom, la meva figue-
ra es diu Lola i a la foto de
l'article, va accedir a sortir
amb mi. 
Gràcies Lola.

La meua figuera!
Són moltes les perso-
nes que decideixen
tindre un bonsai (arbre
o planta en miniatura)
i molts altres cafres
que se’l compren o els
hi regalen i se’ls mor.

DIANA MAR

Diana i Lola.
ME

Aquests arbrets petits et poden arribar a cridar
tant l’atenció que comences amb un i no saps
amb quants acabaràs a casa!

Bonsais de colecció.

Li vaig posar Lola perquè quan la vaig veure per
primer cop, era una cosa menuda però amb “un
duende que no se podia aguantà”. Així que em
vaig dir a mí mateixa, com a la Faraona.

Lola


