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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Més d’un 80 % de
compliment del PAM en els
dos primers anys del mandat
de l’Ajuntament de Tortosa.

P4

El Departament de Medi
Ambient i Habitatge
delimita com a vulnerables
per nitrats 22 municipis
ebrencs. UP acusa el Govern
de restringir l’activitat
agrària del territori.

P8

Esports

El morenc Bruno Saltor
interessa al Barça.

P18

Societat

«L’actitud d’Educació davant
de la creació de la nova línia
no està sent lògica ni
dialogant». P9

Ahir dijous, Flix va ser l'escenari d'una trobada històrica entre les delegacions territorials en ple de les Terres
de l'Ebre i de Lleida. El delegat del govern de Lleida, Sr. Pueyo, argumentava que “Lleida no està tant lluny”,
i en la mateixa línea, el delegat del govern de les Terres de l'Ebre, Sr. Salvadó, afegia “Els dos territoris se des-
cobreixen mútuament”. Paraules d'agermanament amb molt bons auguris. P3

Agermanament
Terres de l'Ebre-Lleida

Flix està vivint moments complicats. L'ERO tem-
poral presentat per Ercros, que afecta 75 treballa-
dors de la fàbrica que l'empresa té al municipi, i
de l'anunci de tancament de la planta d'Inquide,
que deixarà a l'atur 33 veïns, situa al poble de Flix
en una difícil i complicada situació laboral. Molts
veïns no veuen clar el seu futur més pròxim.
Davant d'aquesta crisi, i per donar un impuls a l'e-

conomia local, el Govern de la Generalitat ha
adoptat el compromís d'accelerar la finalització
de les obres de la residència per a la gent gran,
centre que generarà 60 llocs de treball, i ha dema-
nat l'inici 'el més immediat possible' de les obres
de descontaminació del pantà, que ocuparan
unes 200 persones. Mesures importants per
pal.liar la preocupació i la inestabilitat. P6

300 nous llocs de treball per ajudar 
a la recuperació «laboral» de Flix



DIVENDRES 5
DE JUNY
DE 20092

opiniódiarimés
ebre

www.mesebre.cat

mésdiari

ebre
Edita:

Limicola, SL
DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659  

MÉS EBRE

Gerent:
Aleix Beltran

Redacció:
Tere Gonzalez, Diana Mar,

Michel Viñas, Arantxa
Amores

Col.laboradors:
Amado Cebolla, Josep Juan,

Maite Mestre, Hadar
Ayxandri, Marto, Roco

Fotografia:
Mariano Lalana

Disseny i maquetació
Jesús Ruiz

Versió ‘on line’:
Dani Mayandia

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa
Distribució:

Unipost La ràpita
977 74 50 51

c/ Estanislao Figueres, 17 entr.
43002 Tarragona

Tel.: 902 35 70 70
www.mesebre.cat

L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’opi-
nió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

5.000 exemplars 

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

ALTRES CARTES DELS LECTORS I PER A DEIXAR
LA TEVA OPINIÓ D’AQUESTA ENQUESTA, ENTRA A:

www.mesebre.cat

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

Jóvens de les Terres de
l'Ebre donem suport a la
proposta de la Plataforma
en Defensa de l'Ebre i
també animem al vot nul a
les properes eleccions al
Parlament Europeu.
Perquè els mateixos polí-
tics que havien d'aturar els
tranvasaments i promoure
polítiques d'esquerres i
ecologistes van continuar
amb les mateixes políti-
ques de terra cremada
que els seus predeces-
sors.
Per la seua vergonyosa
passivitat davant les contí-
nues incidències nuclears,
i el poc compromís en
demanar que no se'ls
renoven les llicències.
Perquè fins i tot quan
s'han d'implantar energies
renovables són còmplices
que es faça en la lògica
del màxim benefici, de
manera massificada i trin-
xant el territori.
Perquè el Delta continua
enfonsant-se i els cabals
proposats per al riu Ebre
no serviran per a mantenir-
lo viu.
Perquè els i les jóvens
d'estes terres continuem
sense tenir futur als nos-
tres pobles.
Perquè enlloc de buscar
solucions per al futur del
territori han esdevingut
part del problema i ja no
ens espanta que ens
diguen que si no “hi anem
els altres tornen”, perquè
els que estaven i els que
estan han demostrat

sobradament quin és el
seu estil i quins són els
seus interessos.
Perquè continuen intentant
fent transvasaments de
manera encoberta amb
obres com el Canal Xerta -
Sénia i el Segarra -
Garrigues, els pous de
Vinallop per a reforçar el
treansvasament al Camp
de Tarragona, la intercon-
nexió de Xarxes CAT -
ATLL, el Xúquer - Vinalopó
o els grans embassa-
ments del Pirineu.

Perquè continuem sense
tenir futur per a les Terres
de l'Ebre i s'ha demostrat
que la societat civil té més
capacitat i fermesa que
qualsevol polític, i els
moviments socials han
esdevingut eines per a atu-
rar projectes agressius i
plantejar alternatives sòli-
des i viables.

Perquè només lluitant
podrem guanyar el futur
del territori!

Jóvens de les Terres de
l'Ebre.

+informació:
Jóvens de  les Terres de
l'Ebre:
www.jovensebre.org
Plataforma en Defensa de
l'Ebre: www.ebre.net

Jóvens de les Terres de
l'Ebre
www.jovensebre.org
info@jovensebre.org

Les Terres de l’Ebre només
comptem quan ens mobilitzem:

votem nul!

Cartes dels lectors

El Departament
d ' I n n o v a c i ó ,
Universitats i
Empresa ha
portat i portarà
al Centre cultu-
ral Blanquerna
els productes
artesanals i
t u r í s t i c s
e b r e n c s .
Formen part
dels meus
objectius impul-
sar el valor de

l'artesania i de l'oferta turística de
qualitat. 
Al carrer Alcalà, a la voreta de “la
Cibeles”, Catalunya disposa d'un
aparador al Centre Cultural
Blanquerna, l'objectiu és difondre a
Madrid la cultura, la realitat social i
diversos sectors econòmics cata-
lans.
Aquest 1 de juny varem presentar un
“ofici singular” artesanal de Terres
de l'Ebre, l'ofici de llatar. Oficis sin-
gulars és un projecte que impulsa
l'artesania pròpia de certes zones
del territori català, incorporant un
disseny contemporani a les tècni-
ques artesanals tradicionals. L'ofici
de treballar la pauma de bargalló,
una fibra vegetal, és propi dels
pobles ebrencs de la vora del mas-
sís del Port i de la serra de Cardó -
Boix. Des d'Artesania Catalunya hem
aportat els coneixements d'un reco-

negut dissenyador, Gerard Moliné,
que ha treballat amb  les artesanes
llatadores per tal de crear noves
peces que puguin afavorir la comer-
cialització de la nostra artesania.
Això ho hem presentat a Madrid i
l'any que ve a la fira de Frankfurt. Es
tracta d'ajudar per a què l'artesania
nostra sigui un complement a les
rendes agràries.

El dia 17 hi tornarem, en aquesta
ocasió, per a promocionar els actius
turístics ebrencs més destacats i,
donarem així compliment a un dels
compromisos que el conseller
Huguet va adquirir en una recent visi-
ta a les Terres de l'Ebre.
Al Centre Cultural Blanquerna hem
convocat a professionals del món
del negoci turístic i els hi presenta-
rem: els Espais de la Batalla de
l'Ebre i els seus centres d'interpreta-
ció, la Via Verda, la navegació fluvial
i la natura al delta. 
Totes les entitats encarregades de
promocionar Catalunya i el territori
aniran juntes, per fer dels actius
turístics de les nostres terres aquell
cuquet que enganxat a la ratera fa
de reclam. És tracta que el negoci
turístic ens aporti guanys i es puguin
escampar per tot el territori ebrenc.

Josep Felip Monclús
Director dels serveis territorials del
d e p a r t a m e n t  d ' I n n o v a c i ó ,
Universitats i Empresa

Les Terres de l’Ebre a l’aparador de
Catalunya a Madrid

Opinió

Flix passarà a la història per haver acollit una troba-
da pionera a Catalunya, consistent en la reunió entre
dues delegacions del govern de Catalunya, la de les
Terres de l'Ebre i la de Lleida, així com tots els direc-

tors territo-
rials de
c a d a
b a n d a .
Arguments
per a fer la
trobada no
en falten,
però per a
portar-la a
terme algú
ha tingut

que pensar i concloure que seria una bona idea. I així
ha estat. S'ha parlat de molts temes d'interès en
comú per tots dos territoris, però al final l'acte ha
estat una trobada reivindicativa d'un territori emer-
gent vertebrat per la via de comunicació de l'Eix
Occidental. 150 kilòmetres que a partir d'aquesta
reunió son molt més curts, i que serviran per apro-
par allò que te un territori i que li interessa a l'altre.

Lleida posa al damunt de la taula el seu aeroport
recent estrenat per als futurs viatgers ebrencs. Les
TE ofereixen el port comercial dels Alfacs als empre-
saris de ponent. I així amb tot un llistat de bons
propòsits. Possiblement allà on millor s'escenifica el
gran avantatge de l'apropament, i la defensa de la
millora de les infraestructures, entre els dos territo-
ris, és el turisme. A l'estiu els lleidatans trobaran kilò-
metres de platges de primer nivell al litoral ebrenc, i
a l'hivern seran els d'aquí els que aniran a buscar la
neu als Pirineus. Entremig hi ha tot un mon de turis-
me d'interior, que uns i altres descobriran gracies a
la facilitat d'accés que permetrà l'Eix Occidental. A
partir de la posta en funcionament de l'Eix, Catalunya
guanyarà una via alternativa al vial de la costa.
La mosca negra que poc a poc va conquerint
terreny a l'Ebre i al Segre, la navegació de l'Ebre, la
tèrmica de Mequinensa i la prevenció de riscos
nuclears, o els equipaments penitenciaris, han estat
altres temes que s'han tractat a la reunió. I com
passa sempre en aquesta mena d'actes, la valoració
ha estat del tot positiva, i ha finalitzat amb el com-
promís de fer trobades periòdiques per mantindre
viva l'embranzida pròpia dels començaments.

A l'estiu els lleidatans troba-
ran quilòmetres de platges
de primer nivell al litoral
ebrenc, i a l'hivern seran els
d'aquí els que aniran a bus-
car la neu als Pirineus.

Editorial

Interessos compartits
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L'objectiu d'aquest Consell
de Direcció Extraordinari
conjunt  ha estat el d'ana-
litzar i coordinar projectes
i problemàtiques comunes
als dos territoris, Ebre i
Lleida, que poden generar
moltes sinèrgies i propos-
tes de futur també comu-
nes. L'aposta del Govern
per l'equilibri territorial
passa per la millora de les
infraestructures i, en
aquest sentit, un dels
acords presos ha estat la
potenciació de l'Eix
Occidental. D'una banda,
el reforçament de l'Eix de
l'Ebre (C-12), que compor-
ti “l'aproximació dels terri-
toris alhora que potenciï
l'economia i que es con-
verteixi en una de les con-
nexions de llarg recorregut
de la península, connec-
tant el Port dels Alfacs
amb els Pirineus” com
destacava el delegat terri-
torial del Govern a les
Terres de l'Ebre, Lluís

Salvadó. En aquest sentit,
aquest 2009 finalitzarà tot
el procés de la renovació
del ferm d'aquesta impor-
tant via, ja que només res-
ten 20 km, dels 140

totals.  
Alhora, el Govern ja està
treballant en els estudis
informatius de 3 trams de
la C-12: la variant de
Tortosa; el tram Vinallop

fins el port dels Alfacs i
s'ha iniciat l'estudi del
traçat de Tortosa fins a
Xerta; un total de 40km de
l'Eix de l'Ebre. La inversió
total del desdoblament de

l'Eix de l'Ebre es preveu
de 1000 MEUR. D'altra
banda, la potenciació d'a-
quest Eix Occidental es
reforça també amb l'estu-
di informatiu de la carrete-

ra d'Almatret a Riba-roja
d'Ebre que en breu es farà
públic i que suposarà una
inversió de 60 MEUR. De
moment, amb 3 MEUR
dels fons estatals s'arran-
jarà el tram de carretera
entre la Granja d'Escarp i
Mequinensa. 
Tal com ha remarcat el
delegat territorial del
govern a Lleida, Miquel
Pueyo, les infraestructures
són estratègiques per ver-
tebrar els dos territoris.
Pueyo ha destacat que el
futur “passa en bona
mesura per fer més com-
petitives i funcionals les
comunicacions entre els
dos territoris per carrete-
ra. 
Té una importància
estratègica el futur desdo-
blament de l'Eix de l'Ebre
però, també, la millora del
servei de transport públic i
poder estendre la integra-
ció  tarifària, que el 2012
estarà vigent a tot el país”
Al mateix temps, durant la
reunió del Consell de
Direcció s'han posat sobre
la taula temes comuns
com els regadius de
Garrigues Sud i Segrià
Sud, la navegació al riu
Ebre, la tèrmica de
Mequinensa o la prevenció
sobre riscos nuclears,
també la població i els
equipaments penitenciaris
i educatius per a menors
infractors o la mosca
negra a l'Ebre i al Segre.

Unió entre l’Ebre i Lleida per tirar
endavant projectes estratègics comuns

Flix ha estat aquest di-
jous la seu del Consell
de Direcció Extraordi-
nari conjunt entre l’Ad-
ministració Territorial
del Govern de la Gene-
ralitat a les Terres de
l’Ebre i a LLeida.

La reunió, feta a Flix, ha estat la primera de dues Delegacions del Govern al país

La potenciació de l’eix occidental servirà de catalitzador de l’economia des del port dels Alfacs al Pirineu de Lleida

REDACCIÓ

Durant la reunió també s’ha proposat establir reunions periòdiques de coordinació entre tots dos territoris, i la possibilitat d’incorporar altres institucions.

L’equilibri territorial passa per la
millora de les infraestructures, i la
potenciació de l’economia

Apostes futures

La inversió total del desdoblament
de l’Eix de l’Ebre es preveu de 1000
MEUR.

Importància estratègica
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Arribats a l'equador del
mandat, ja hi ha 377
actuacions iniciades, un
31 % de les quals (116)
estan finalitzades. Per al
bienni 2010-2011 hi ha
previstos 54 nous projec-
tes que completaran el pri-
mer Pla d'Actuació
Municipal que ha tingut
l'Ajuntament de Tortosa en
la seva història. "En una
situació extremadament
complicada des del punt
de vista econòmic, tenim

un grau de compliment del
PAM molt important", ha
afirmat l’alcalde Ferran
Bel, i ha argumentat que
"estem forçant la inversió
pública" per mantenir els
compromisos de mandat.
De les 447 actuacions
projectades per al man-

dat, 377 (84%) s'han ini-
ciat entre 2007 i 2009,
54 (12%) està previst fer-
les durant 2010 i 2011 i
les 16 restants (4%) són
projectes que tot i estar
previstos al PAM s'està
considerant la seva viabili-
tat per qüestions estratè-

giques o conjunturals.
De les 377 actuacions ini-
ciades, un 31 per cent ja
estan executades i finalit-
zades. És el cas del
Centre d'Interpretació del
Renaixement, la rehabilita-
ció de les torres de
Campredó, el camp de
gespa artificial de
Ferreries o les noves ins-
tal·lacions de la Brigada
Municipal. Un 49 per cent
s'estan executant en el
termini previst i un 3 per
cent de les actuacions ini-
ciades són projectes que
s'han anticipat al termini
inicialment previst, per
raons de priorització o de
disponibilitat de fons.
Finalment, un 17 per cent
dels projectes iniciats s'ha
fet amb cert retard. Ferran
Bel ha reiterat que aquest
Pla «es un compromís que
complirem al màxim».

Tortosa ja ha iniciat el 84% dels projectes
previstos en el Pla d’Actuació Municipal

L’Equip de govern mu-
nicipal està executant
el 84% de les actua-
cions que va compro-
metre´s a culminar du-
rant el mandat
2007-2011. Aquests
projectes estan expli-
citats al PAM, el full de
ruta que marca l’acció
de govern dels 4 anys
a través de 447 pro-
jectes detallats.

«El grau d’acompliment del PAM és la millor garantia d’estabilitat per al pacte de govern»

De les 377 actuacions iniciades, un 31 per cent ja estan executades i finalitzades

REDACCIÓ

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, Meritxell Roigé i Ricard Forés davant els mitjans de comunicació.
CEDIDA

Les Terres de l’Ebre
van rebre aquest
dilluns la visita del pre-
sident de la
Generalitat, José
Montilla. El motiu de la
seva presència al terri-
tori fou la reunió que
va mantenir en repre-
sentants de la patronal
ebrenca, dels sindicats
de les cooperatives i
del món universitari

per parlar de l’impacte
de la crisi econòmica.
Xerta va ser l’escenari
escollit per dur a terme
la trobada. La preocu-
pació per la prolifera-
ció d’EROS va ser un
dels principals temes
que es van posar
damunt la taula per tro-
bar-hi una solució.
Montilla va recollir les
inquietuds, i va explicar
que mantenir els actius
industrials del país és
una aposta forta del
Govern i que ja s’està
treballant intensament
amb el tema. Altres

reclamacions que
també li van arribar al
president fou un pla de
diversificació econòmi-
ca del municipi, així
com també l’accelera-
ció de l’obra pública,
per part de l’alcalde de
Flix, Pere Muñoz. 
El tema de les infraes-
tructures, l’assignatura
pendent a les Terres de
l’Ebre, també fou tema
de conversa; l’estació
de l’Aldea, el desdobla-
ment de l’eix de l’Ebre,
el corredor del
Medi terran i . . . in f raes -
tructures importants i

necessàries per al
territori ebrenc. 
El president de la
Generalitat, José
Montilla, també va asse-
gurar als mitjans de
comunicació, durant la
visita, que l'aplicació de
la nova Llei d'educació,
que el Parlament té pre-
vista aprovar durant les
properes setmanes,
permetrà als ajunta-
ments 'reforçar la seva
implicació i col·labora-
ció' en els respectius
projectes educatius
municipals. Montil la,

que també va parlar
sobre el 'consens' asso-
lit per garantir l'aprova-
ció de la llei en la línia
d'aportar estabilitat al
sistema educatiu al
marge dels possibles
canvis de govern, feia
aquestes declaracions
en la seva visita al CEIP
de Xerta (Baix Ebre),
aquest dilluns al matí. 
El president també es
va traslladar a les obres
del canal Xerta-Sénia
per conèixer el desen-
volupament de les
obres del regadiu.

Transmissió de les inquietuds
ebrenques al President Montilla
Aquest es reuneix amb els agents socio-econòmics del territori

REDACCIÓ

La Diputació de
Tarragona i l'Obra Social
'la Caixa' han signat un
conveni amb la Fundació
Privada Pere Mata, a tra-
vés del qual la Diputació i
'la Caixa' aportaran
100.000 euros a la
Fundació per a la restau-
ració de l'espai natural
dels Ullals de Baltasar, al
Parc Natural del Delta de
l'Ebre. Els treballs de
millora els farà un grup
de persones amb tras-
torns mentals, acompan-
yat per un monitor i altre
personal de suport. Les
millores volen contribuir
a minimitzar l'actual pro-
blemàtica de l'elevada
parcel·lació d'aquest
indret, on s'han construït
petits magatzems agríco-
les amb materials resi-
duals, i l'acumulació en
aquest espai de residus
com plàstics o vehicles
inutilitzats, que han
degradat l'indret.

100.000 euros
per restaurar el
Delta de l’Ebre

Celulosa de Levante,
una empresa ubicada a
Tortosa dedicada a la fa-
bricació de pasta de pa-
per, ha presentat al De-
partament de Treball un
ERO de suspensió tem-
poral de contractes per
un període de 80 dies i
que afectarà 75 treballa-
dors. L'empresa, que
pertany al grup Torras-
papel, justifica la mesura
per la baixada de les
vendes i l'augment de
l'estoc. USOC, el sindi-
cat amb major pes al co-
mitè d'empresa, consi-
dera que la companyia
no té 'raons de pes' per
justificar l'ERO. 'D'estoc
sempre n'hi ha hagut i
sabem que l'any passat
Torrespapel va obtenir
un 61% de benefici', ha
manifestat el secretari
general d'USOC a les Te-
rres de l'Ebre, David
Queralt. 

Un altre ERO
presentat a les

Terres de l’Ebre

«Al 2007 hi havia només un 12%
d’obra feta. Avui ja hi ha un 84%
d’obres en execució».

Balanç dels 2 primers anys de mandat

La manca d’inversions en les
infraestructures de les Terres de l’Ebre i
l’allau preocupant d’EROS, els principals
temes sobre la taula.

Reclamacions cap al Govern
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El secretari general del
D e p a r t a m e n t
d'Innovació, Universitats
i Empreses de la
Generalitat de Catalunya,
Enric Aloy, acompanyat
pel president del Consell
Comarcal del Montsià,
Alfons Montserrat, i pel
director dels Serveis
Territorials d'Innovació,
Universitats i Empresa,

Josep Felip Monclús, va
inaugurar el divendres
passat 29 de maig, la
“Xarxa de senders turís-
tics de la
serra de Montsià”. Una
iniciativa que s'emmarca
dins el Pla de dinamitza-
ció turística de les Terres
de l'Ebre. L'objectiu és
facilitar al públic l'accés
a un seguit de vies de
curt i llarg recorregut de
la serra de Montsià. Per
això, s'han senyalitzat 12
itineraris, se n'han ade-
quat els accessos amb
lloc on deixar el cotxe i
una zona de lleure, i
s'han creat àrees inter-
pretatives amb informa-
ció contextualitzada. Els
senders s'han adaptat
perquè siguin adequats
tant per a esportistes
com per passejarhi. Així,

s'ha contribuït a preser-
var el patrimoni històric i
paisatgístic de la serra
de Montsià i s'ha fet un
pas endavant perquè
aquest es converteixi en
una eina turística per al
territori.
L'acte d'inauguració ha
tingut lloc a l'Àrea de la
Mundana, terme munici-
pal de la Ràpita, i hi han
assistit els alcaldes dels
municipis de la comarca
en els quals s'ha dut a
terme l'habilitació dels
senders: Alcanar,

Amposta, Freginals, la
Ràpita i Ulldecona. La ini-
ciativa també serveix per
dotar de valor tota una
sèrie d'actuacions ante-
riors a partir d'uns nous
paràmetres, ja que la
serra de Montsià havia
estat abandonada des
que van marxar els
masovers als anys sei-
xanta. 
Tot i això s'ha mantingut
en molt bon estat i con-
serva uns elements de
vegetació i de fauna que
li donen valor afegit, com

ho evidencia que sigui un
Espai d'Interès Natural
Protegit (PEIN). En
aquest projecte hi han
participat el Consell
Comarcal del Montsià,
els cinc ajuntaments
implicats, el
Departament de Medi
Ambient i Habitatge i el
Consorci de
Dinamització Turística de
les Terres de l'Ebre, amb
una inversió de
100.000.
També hi ha col·laborat
el Museu del Montsià.

S’inaugura la «Xarxa de
Senders Turístics de la
Serra de Montsià» 

L’objectiu d’aquesta
iniciativa és facilitar al
públic l’accés a un se-
guit de vies de curt i
llarg recorregut de la
serra de Montsià.

Iniciativa que s’emmarca dins el Pla
de Dinamització Turística de l’Ebre

REDACCIÓ

Moment de la presentació del projecte divendres passat.
Cedida

La Sortida a la Foradada
en lluna plena és la cita
excursionista més popu-
lar de l'any i està inclosa
dins el calendari de
Caminades de Catalunya
i de la Federació
Nacional d'Entitats
Excursionistes. Enguany,
la marxa es portarà a
terme demà i la principal
novetat d'aquesta onze-
na edició és que els par-
ticipants han d'inscriure's
prèviament i pagar un
import simbòlic d'1,5
euros en concepte d'as-
segurança obligatòria. L’
any passat va batre
records amb mig miler
de persones de participa-
ció. La pujada a la
Foradada es farà pel sen-
der de la Font de Burgà i
del Pla de Roda, mentre
que la baixada serà per
Matarredonada. Els parti-
cipants s'han de portar el
sopar i equipar-se amb
un frontal o llanterna.

Pujada a la
Foradada en
lluna plena

aquest dissabte
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El motiu de la reunió ha
estat traslladar la situa-
ció laboral de l'empresa
Ercros i el seu impacte
social al municipi, dema-
nant el suport del Govern
per poder reduir l'impac-
te de l'ERO i el tanca-
ment d'Inquide al poble
de Flix.
Així, l'alcalde, Pere

Muñoz, ha rebut el com-
promís ferm del Govern
de la Generalitat amb el
projecte industrial
d'Ercros a Flix. En
aquest sentit, i per tal de
compensar l'impacte

que provoca la química
al municipi, el delegat
del Govern li ha traslla-
dat a l'alcalde l'accelera-
ció dels projectes que
estan en marxa i són
generadors d'ocupació,

com per exemple l'inici
en funcionament de la
residència de gent gran
de Flix, la qual generarà
més d'una seixantena de
llocs de treball al munici-
pi. També s'intentarà

que, per part de l'Estat,
es tiri endavant de mane-
ra imminent amb el pro-
jecte, ja adjudicat, de la
neteja de l'embassa-
ment, el qual pot ocupar
més de 200 persones.
Pere Muñoz ha reivindi-
cat Flix com territori
nexe d'unió entre les
Terres de l'Ebre i Lleida,
i ha considerat positiu la
coincidència entre
aquest consell de direc-
ció extraordinari amb l'i-
nici de negociació de
l'ERO, aquest aspecte ha
considerat que ajuda a
implicar, encara més, a
totes les administracions
en la necessitat de
implementar actuacions
específiques per dinamit-
zar el teixit econòmic i
empresarial de la Ribera
nord, i reduir la
dependència històrica a
la química.

Acceleració d’obres a Flix per oferir
gairebé 300 nous llocs de treball

Aprofiant el primer con-
sell de direcció entre les
Terres de l’Ebre i Lleida
a Flix, el seu alcalde, Pe-
re Muñoz, el delegat del
Govern al territori, Lluís
Salvadó, i altres autori-
tats, s’han reunit per
parlar del moment crític
que viu el municipi.

El municipi està en una situació crítica desprès de l’ERO presentat per l’empresa Ercros

REDACCIÓ

Les protestes per part dels veïns han estat presents aquest dijous a Flix
Cedida

Aquest dimecres va tenir
lloc la primera reunió del
Consell Econòmic i
Social de l’Ebre, amb
Josep Franquet com a
president. Sobre la taula,
dos temes importantís-
sims per al territori i de
màxima qualitat; la situa-
ció laboral del territori, la
preocupació per la falta
de feina i la constant pèr-
dua de llocs de treball, i
les infraestructures pen-
dents que no acaben de
ser una realitat a les
Terres de l’Ebre. Les
xifres són preocupants. A
les comarques de l’Ebre
hi ha més d’11 mil deso-
cupats, gairebé un 50%
es concentren al Baix
Ebre, i en cinc mesos
s’han presentat 38 expe-
dients de regulació d’o-
cupació. Les execucions
que es prioritzen són el
desdoblament de la C-12
i la N-420, l’alliberament
de peatges i el port
comercial dels Alfacs,
com també l’estació de
mercaderies de l’Aldea i
l’anella viària del Delta.
Són les mateixes actua-
cions que fa dos anys i
mig, fet que constata
que el territori porta un
retràs important en matè-
ria d’execució; i per
aquest motiu, el Consell
reclamarà que s’executin
el més aviat possible.
«No es tracta de fer una
altra llista amb les obres
més importants, això el
consell ja ho va fer, i com
que encara no hi ha cap
infraestructura que s’hagi
executat recuperem
aquell document», ha dit
Franquet. 

El Consell de
l’Ebre reclama

infraestructures

El passat divendres 29
de maig es va celebrar
la festa del Col.legi
d’Agents de la Propietat

Immobiliària de
Tarragona al restaurant
La Boella, amb la presèn-
cia de 300 persones.
Durant l’acte es va fer
entrega d’un diploma als
API de les Terres de
l’Ebre i de 8 diplomes
més als col.legiats d’ho-

nor, per la seva trajectò-
ria en la professió. El
president del Col.legi, Gil
Cristià, va entregar les
distincions a la trajectò-
ria professional de Cesar
Solano; i a la col.labora-
ció amb l’entitat a l’em-
presa Immofactory que

gestiona la pàgina web
del COAPI. 
La festa va concloure
amb els parlaments del

president, i del vicepresi-
dent del Congrès dels
Diputats Jordi Jané, que
va assistir com a invitat. 

60 anys d’existència del Col.legi
d’Agents de la Propietat Immobiliària

Més de 300 persones gaudeixen d’un acte de reconeixement del sector

REDACCIÓ
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L'alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, i el regi-
dor d'EBIN, Jordi
Casanova Giner, han
arribat a un Acord de
Govern pel qual
Casanova s'incorpora
al Govern Municipal de
Deltebre. L'acord per-
metrà garantir la majo-
ria en el Ple Municipal,
amb 9 regidors, i l'es-
tabilitat del govern el
que resta de legislatu-
ra. L'acord assolit
estableix que el regi-
dor Jordi Casanova

s'encarregarà de l'À-
rea de Promoció
Econòmica i ocuparà
la Cinquena Tinença
d'Alcaldia.  Casanova
ha pogut participar ja,
aquesta setmana, en
la reunió de la Junta

de Govern Local.
L'Alcalde, Gervasi
Aspa, ha explicat que
s'ha signat un pacte
per la “tranquil·litat” i
“estabilitat” del govern
municipal. Segons
Aspa, aquest acord,

que donarà al govern
la majoria en el Ple
Municipal, permetrà
treballar i tirar enda-
vant tots els projectes
i infraestructures pre-
vistos a Deltebre,
sense que puguin sor-
gir entrebancs que
puguin fer trontollar
aquestes inversions.
L'acord amb Jordi
Casanova ha arribat
després de dos
mesos de negocia-
cions. 

Deltebre arriba a un acord de govern
amb l’independent Casanova

L’Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, i el regi-
dor d’Ebrencs Indepen-
dents, Jordi Casanova,
han arribat a un acord
de govern, desprès que
ERC trenqués el pacte
amb el PSC el passat 6
d’abril.

L’acord permet garantir la majoria en el ple municipal, amb nou regidors

I garanteix l’estabilitat del govern el que resta de mandat d’aquesta legislatura

REDACCIÓ

Jordi Casanova s’encarregarà de l’àrea de Promoció Econòmica i  cinquena tinença d’alcaldia
CEDIDA

L’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) ha posat a
informació pública el
projecte d’ampliació del
mapa de les zones vulne-
rables a Catalunya de
patir contaminació de
les aigües subterrànies
per nitrats d’origen agra-
ri. Per primera vegada,
des que es va establir el
mapa l’any 1998, s’in-
clouen 22 municipis de
les Terres de l’Ebre, 9 al

Montsià, 8 al Baix Ebre i
5 a la Ribera d’Ebre. Les
concentracions més ele-
vades es troben en punts
esporàdics de la Terra
Alta i de manera més
generalitzada a l’aqüífer
de la fossa de Móra, al
centre de la Ribera
d’Ebre. Els nitrats tenen
diversos orígens i això
suposarà l’aplicació de
mesures per disminuir la
càrrega contaminant,
per exemple, la restric-
ció en l’apertura de
noves granges i la reco-
manació de reduir l’ús
dels adobs nitrogenats.
Aquesta revisió que Medi

Ambient preveu publicar
aquest 2009, podria
suposar per als agricul-
tors i ramaders ebrencs
el fet d’haver d’establir
períodes de temps
sense aplicar fertilit-
zants nitrogenats, reduir
la quantitat de nitrogen
orgànic i incrementar les
condicions per a la ins-
tal.lació o ampliació
d’explotacions ramade-
res. Davant això, UP
acusa el Govern de la
Generalitat de voler res-
tringir l’activitat agrària
a les Terres de l’Ebre, i
el sindicat té previst pre-
sentar al.legacions en

contra d’ aquesta deci-
sió del Departament de
Medi Ambient i
Habitatge. «En aquest
territori ja tenim la matè-
ria orgànica força baixa,
i ara, no podrem aplicar
fems ni purins» ha assen-
yalat el coordinador d’UP
a les Terres de l’Ebre,
Joan Montesó. Aquest
també ha qüestionat el
rigor sobre el qual es
basa la proposta, atri-
buint un suposat incre-
ment de nitrats de les
aigües subterrànies a
l’activitat agrària.
«Haurien de posar sobre
la taula les xarxes de cla-
vegueram urbans que
desemboquen en
barrancs i les depurado-
res que no funcionen.
Cal esbrinar si l’origen
és urbà o agrícola. Però
ells ja ens han posat dins
de la pilota». Tenim
exemples com el clave-

gueram de la pedania
tortosina dels Reguers o
de la nova depuradora
de Vinallop. El sindicat
qüestiona el «principi de
precaució», davant els
perjudicis que pot oca-
sionar als productors,
després que en la revisió
de 2004 el Govern no
advertís d’aquesta possi-
bilitat. Montesó també
ha proposat a l’Agència
Catalana de l’Aigua que
presenti els resultats de
les analítiques de l’aigua
per contrastar-les amb
les dades de propietaris
de pous als municipis
afectats. El delegat de
Medi Ambient a les
Terres de l’Ebre, Víctor
Gimeno, ha anunciat que
el més aviat possible es
mantindrà una reunió
entre els sindicats agra-
ris i la Generalitat per
analitzar la proposta de
l’ACA. 

Perill de restricció en
l’agricultura ebrenca

El Govern diu que 22 municipis tenen risc de contaminació de nitrats

REDACCIÓ

La nova zona lúdica de
Tortosa ja està en
marxa. Les naus ja s’es-
tan construint a l’amplia-
ció del polígon industrial
i d’oci a la zona Nord
Baix Ebre i els principals
promotors dels negoci
busquen socis per al
projecte, que, de
moment, contempla una
discoteca de renom
(encara que no s’ha vol-
gut revelar quina)
«pubs» i diferents res-
taurants. El complex
lúdic ja està urbanitzat,
amb un carrer central
que serà zona de via-
nants; i una zona de pàr-
king amb 500 places.
La idea era també posar
comerços, però la
Generalitat no ho ha
autoritzat. Aquesta ini-
ciativa és la resposta a
la demanda dels joves
de Tortosa, de que
l’Ajuntament va decidir
l’estiu del 2008 no obrir
Les Carpes del Riu. 

En marxa la nova
zona lúdica de

Tortosa

«Tirarem endavant tots els projectes i
infraestructures previstes a Deltebre,
sense que surtin entrebancs per poder
fer-ho»

Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre

El pacte de Govern
municipal es va
trencar el passat 6
d’abril.

2 mesos

Agents de la Policia de la
G e n e r a l i t a t - M o s s o s
d’Esquadra de l’Àrea
Territorial d’Investigació
de les Terres de l’Ebre
han detingut Azhar I. de
39 anys i nacionalitat
pakistanesa com a pres-
sumpte autor d’un delicte
contra la salut públic per
tràfic de droga. Azhar va
ingressar a l’Hospital
Verge de la Cinta de
Tortosa, en estat greu
per una intoxicació d’o-
piacis i amb indicis clars
d’haver ingerit diversos
embolcalls amb droga.
Les investigacions van
permetre corroborar que
l’home portava fins a 8
boles d’heroïna a l’interior
del seu organisme. La
droga tenia un pes total
de 70 grams. 
El detingut hauria ingerit
la droga per tal de poder
passar els controls fron-
terers i vendre-la a
Catalunya.

S’intoxica amb
l’heroïna que

portava a l’estòmec
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Abans de Setmana Santa va
iniciar-se el període de preins-
cripció als diferents centres
de Tortosa. Així, els alumnes
que han acabat la primària,
escolleixen el centre per cur-
sar els estudis de secundària.
A Tortosa hi ha cinc centres
que oferten secundària, dos
públics i tres concertats. Per
tal de repartir les places l'Ad-
ministració fa una planificació
dels grups que creu necessa-
ris per al proper any.
Un cop acabat el període de
preinscripció, amb totes les
vacants cobertes a tots els
centres, succeeix que 27 fa-
mílies que havien sol·licitat
plaça a l'IES Joaquim Bau es
queden fora. L'administració
s'adona que es necessita un
grup més. I fa escassos dies
coneixíem la decisió d'Educa-
ció informant que la nova línia
seria per a l'IES de l'Ebre,
quan la demanda la tenia el Jo-
aquim Bau, moment en què va
esclatar el malestar entre pa-

res, centres i departament.
Per la seva part, la directora
dels serveis territorials d'Edu-
cació, Marian Rojas, va expli-
car que la decisió s'havia pres
atenent a criteris d'equitat i
cohesió social. Des d’alesho-
res, les manifestacions en

contra de la decisió d’Educa-
ció han estat constants, per-
què “si els pares tenen aques-
ta demanda i creuen amb el

projecte que ofereix el Joa-
quim Bau, no veiem necessari
crear aquesta situació per
part d'Educació”, explicava el
Cap d'Estudis, Andreu Sega-
rra, en la que “es respira molt
mal ambient i on l'equip direc-
tiu està resultant molt afectat”

comentava un dels membres
de l'AMPA de l'IES Joaquim
Bau, Josep Aixarch.
En l'actualitat són els propis

centres els que dissenyen el
seu projecte educatiu i els en-
carregats de vendre'l. I “nosal-
tres creiem amb aquest pro-
jecte” reforça Aixarch.
Nouvinguts, estudiants or-
dinaris o estudiants amb
necessitats educatives es-
pecials.
És imprescindible entendre la
diferència entre alumnes ordi-
naris i els que tenen necessi-
tats educatives especials, que
poden ser tan immigrants
com del país, per comprendre
la dimensió de la problemàti-
ca. Així, si no tenen necessi-
tats especifiques són ordina-
ris.
En això, el cap d'estudis del

Joaquim Bau ha estat rotund
“el problema de cohesió so-
cial no l'han de solventar les
27 famílies afectades”.
Aixarch, membre de l'AMPA,
ha volgut recalcar, també, que
“en l'actualitat el Joaquim Bau
és un reflex de la societat tor-
tosina». Segarra manté que
per resoldre el problema de
l'immigració, s'ha d'anar a l'a-
rrel, i actuar des de primària.
A Tortosa hi ha dos centres
amb greus  problemes d'immi-
gració, problema que s'arros-
sega a secundària, perquè si
aquests alumnes a més de
ser immigrants tenen necessi-
tats educatives especials se'ls
ha de catalogar com a tals, ha
d'existir un dictamen. La llei
estableix que ha d'haver dos
places de alumnes amb ne-
cessitats especials per cada lí-
nia, i com Tortosa té molta po-
blació immigrada, Segarra
explica que “abans de co-
mençar la preinscripció ja es
va acordar amb el departa-
ment d'Educació tindre sis per
línia”. “No volem que la gent
tingui una falsa idea de l’IES
Joaquim Bau, no som insolida-
ris, ho estem sentint massa,
però 27 famílies enguany no
solventaran la problemàtica
que hi ha de fons, s'ha de tre-
ballar bé i des del comença-
ment”, sentenciava Segarra.
La visita del Conseller.
El passat dilluns, el conseller
d'Educació, Ernest Maragall
va reunir-se amb l'AMPA de
l'IES Joaquim Bau, un dels

membres Josep Aixarch, des-
crivia la reunió, com a freda i
amb poc interès per entendre
a les 27 famílies que s'han
quedat sense plaça, ja que
l'AMPA li va proposar d'am-
pliar la ràtio. Segarra apunta
que ja en altres ocasions s'ha
fet, però que aquest cop no
volen. L'AMPA entén que si
Educació vol crear la nova línia
a l'IES de l'Ebre, ells no s'opo-
sen, però la demanda està al
Joaquim Bau, i l'actitud d'Edu-
cació no esta sent ni lògica ni
dialogant, a més de que consi-
deren que la visita del conse-
ller va ser més per fer de por-
taveu de la directora dels
serveis d'Educació que no pas
per buscar alternatives.
Un futur incert…
Aixarch també ha manifestat
que “no és just que en aquest
cas el director de l'IES Joa-
quim Bau, el senyor Serra
amb qui han confiat tots els
pares i el seu grup directiu, ha-
gi d'estar substituït per un al-
tre a dit, després del 30 de
juny, si no hi ha canvis”.
Per acabar, Segarra ha volgut
puntualitzar, que es tractava
d'un problema de fàcil solució
i l'actuació del departament
d'Educació i de la seva direc-
tora, Marian Rojas, l'ha compli-
cat. Aixarch ha estat més con-
tundent respecte a l'actuació
de Rojas, amb el “si no rectifi-
ca, que marxi a casa, ha ges-
tionat malament i en cap mo-
ment se li ha vist intenció de
suavitzar la situació”.

«L’actitud d’Educació davant la creació de la
nova línia no està sent lògica ni dialogant»

La situació entre les 27
famílies que s’han que-
dat sense plaça a l’IES
Joaquim Bau i el De-
partament d’Educació
a les Terres de l’Ebre
sembla que no acaba
de resoldre’s.

«Mala gestió de Marian Rojas. Sinó rectifica que marxi a casa», Josep Aixarch.

«La falta de cohesió social, no ho solventaran les 27 famílies afectades», Andreu Segarra.

DM

IES Joaquim Bau.
Cedida

No és lògic que si les famílies demanden
plaça a l’IES Joaquim Bau ens obliguin a anar
a l’IES de l’Ebre, hem de ser lliures per triar!

«Paraules buides de sentit», Aixarch.

Davant l'actual situació de
l'empresa Ercros, els seus
treballadors van tornar a
mobilitzar-se aquest passat
dimecres per manifestar el
seu rebuig a l'ERO presen-
tat pel grup químic. A

aquesta acció de protesta,
s'afegia la plantilla del cen-
tre de Tortosa, més cone-
guda com Polialco, tot i que
en aquest cas l'ERO només
afecta cinc treballadors. Ai-
xí, el delegat d'UGT al co-
mitè d'empresa, Domingo
Tomàs manifestava que «La
fàbrica de Tortosa és mo-
derna i té futur”, afegint
que “no veuen justificats

aquests acomiadaments».
Els treballadors de Flix i els
de les plantes de Tarragona
també es van manifestar el
mateix dia a la porta de les
respectives fàbriques. A
Flix és on hi ha més treba-
lladors afectats pel pla d'a-
just, amb 51 acomiada-
ments i 24 suspensions
temporals de contracte. De
fet, en aquest municipi de

la Ribera d'Ebre la concen-
tració no va ser només de
treballadors sinó que s'hi
van afegir veïns de la pobla-
ció.
Ahir els delegats sindicals
d'Ercros es concentraven
davant del Departament de
Treball a Barcelona, on està
prevista la primera reunió
negociadora entre el co-
mitè d'empresa i Ercros.

Manifestacions coordinades a l'Ebre i el Camp
Davant la situació d’ERCROS, els treballadors tornen a les mobilitzacions.

REDACCIÓ

La Festa del Renaixement co-
mença a escalfar motors amb
els ja tradicionals cursos sobre
cuina del segle XVI, en els
quals s'ensenyaran els ingre-
dients i la preparació d'alguns
dels plats que delectaven els
paladars d'aquella època. Hi ha
dos cursos, un d'específic diri-
git als professionals de Plati-
got, l'associació de restauradors de Tortosa que realitza el Men-
geu de Festa (les jornades gastronòmiques sobre la cuina del
Renaixement), i un altre destinat a totes aquelles persones inte-
ressades en aprendre a cuinar receptes del segle XVI. El curs
per a professionals és impartit per Margaret Nofre, del restau-
rant Sant Carles de Tortosa, mentre què el curs dirigit als no
professionals serà impartit per Joan Forcadell del restaurant Ro-
sa Pinyol. 

La Festa del
Renaixement escalfa
fogons, amb els cursos
de cuina del s. XVI!
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Ramon Coch va comentar,
en la roda de premsa de
dimarts, que Carlos Alós
era «el principal culpable de
que no continui». Coch afe-
gia que Alós va negociar
amb diversos entrenadors
a esquenes d’ell i que, fins i
tot, havia tractat renova-
cions de jugadors i línies a
seguir per la temporada
següent sense comptar
amb ell. L’extècnic del
Tortosa aclaria que «no
entenc com una persona
que ha fracassat en els dos
projectes anteriors, sigui
l’encarregat de fer el pro-
per». El tècnic, que va des-
tacar la implicació dels
jugadors, sobre si la qües-
tió econòmica podia ser un
dels motius de que no con-
tinués, va dir que «al seu
dia em vaig ajustar moltís-
sim per poder venir. La
directiva ho sap. Penso que
per això i si tenien interés
en renovar-me, tal com han
anat les coses, m’hagués-
sim hagut de fer una pro-
posta més coherent. De
totes maneres, Alós em va
demanar una contraoferta,
i vaig fer-la, també ajustant-
me. Però, com esperava,

tot i haver-me ajustat un
altre cop, no els hi va agra-
dar. Enmig de tot això, ja
m’assabento que Alós ha
parlat amb un altre entrena-
dor, quan jo no tenia res-
posta a la contraoferta. I he
de dir que entre la proposta
del club i la quantitat que
vaig acabar demanant
només hi havia una diferèn-
cia de 200 euros». 
Coch també va parlar de
que s’havia qüestionat la
seua metodologia de treball
i que això s’havia utilitzat
per desacreditar-lo.
Finalment, Coch deia que

«penso que reialment no he
interessat al club perquè al
seu moment, quan Alós va
dimitir, no era l’alternativa
que hi havia prevista per
agafar l’equip. I això ja va

trastocar els plans.
Després no han sabut com
arreglar-ho».
Al dia següent, el president
i la junta directiva, amb el
Director esportiu, Carlos
Alós, va fer una altra roda
de premsa. Santi Pelejà, el
president, va esmentar que
«en relació a Ramon Coch,
s’ha d’aclarir que no va ser
una decisió de Carlos Alós,
si no que de tota la comis-
sió esportiva. No s’ha fet
res a esquenes del tècnic
perquè ell sap que va ser la
primera opció i que se li va
fer una oferta amb un incre-
ment del 40 %. I no va
acceptar-la. Després,  se li
va dir que estàvem mirant
altres opcions. I dels juga-
dors renovats, explicar que
vam fer-ho amb Subi i Mauri

perquè vam pensar que
qualsevol tècnic els voldria
tenir al seu equip i s’havia
sentit que altres clubs
podria tenir interès amb
ells». 
El president, per últim, va
destacar el treball de Coch.
«Amb ell i l’arribada de
Rojas, Dario i el porter
Coca, l’equip va recuperar-
se», va dir.
Carlos Alós, per la seua
part, va informar que «no
és cert que haguéssim
actuat a la seua esquena.
Ell sabia que vam parlar
amb altres tècnics, una
vegada ho havíem fet amb
ell i va existir un distancia-
ment perquè ell no va
acceptar la proposta que
se li va fer i que era supe-
rior a la que va tenir al seu

moment. He d’insistir en
què Coch era la primera
opció, si no hagués estat
així ja no se li hagués fet
cap proposta». Alós, per
acabar, també va voler des-
tacar el treball de Coch en
la seua estada a Tortosa i
que ell mai ha posat en
dubte la seua metodolgia
de treball: «això potser ha
estat una malinterpretació
o que algú no li ha informat
bé. Mai he volgut despresti-
giar-lo, en cap cas».
Alós va presentar el projec-
te per la nova temporada,
amb les noves bases esta-
blertes.
D’altra banda, cal informar
que el Tortosa va guanyar
el Masnou (1-0) en la darre-
ra jornada. D’aquesta
forma ha acabat desé
sumant 28 dels darrers 42
punts (amb Coch).
El Masnou, com va passar
fa cinc anys, no pot pujar
en el darrer partit, enfron-
tant-se amb el Tortosa.

Nou tècnic
L’opció de Sergi Domenech
existeix, amb Javi Cid com
a segon. En els propers
dies es podria confirmar el
nou entrenador del Tortosa. 

Qui té raó?

Ramon Coch, tal com
es preveia, no conti-
nuarà com a tècnic del
Tortosa. Diumenge va
informar-ho i dimarts va
fer una roda de premsa.

CD TORTOSA

El tècnic Ramon Coch carrega contra Carlos Alós i el president ofereix la versió del club

M.V.

El Tortosa ha acabat la
lliga en la desena plaça,
després de guanyar el
Masnou en la darrera
jornada (1-0)

Desena plaça

Es fa difícil fer de jutge
amb el tema de Ramon
Coch. Tampoc és la
meua intenció ni el meu
objectiu. Cadascú ha de
traure les seues conclu-
sions. 

Els aficionats la veritat
és que n’estan parlant
molt sobre el tema. A
més, es nota l’ambient
una mica escalfat. Però
jo penso que no és úni-
cament per la qüestió de
Ramon Coch. Crec que
és un problema que
afecta al Tortosa en els
darrers anys. No sé
quan començaria a re-
muntar-me. Quan Juanjo
Rovira era el tècnic i se li
va donar una confiança
ficticia i tenia un altre
tècnic a la recamara.
Quan José Luis Guerra
no semblava que havia
de renovar i part de la di-
rectiva ja buscava un al-
tre cos tècnic. I Guerra
va seguir. Quan els resul-
tats adversos han estat
continuats i s’ha trigat
moltíssim a pendre me-
sures. Quan, després
del campionat que ell va
acabar com a tècnic,
Isaac Fernandez deia
que encara no sabia si
renovaria i el Tortosa ja
tenia un altre entrenador
fitxat. Quan...

I ara passa això. Una
història amb un fons co-
negut. 

Bé, potser és proble-
ma d’estructura. I també
de comunicació. I de
parlar clar. L’aficionat,
tot i que també és molt
fàcil criticar des del bar,
ho veu.

Jo crec que ha hi ha
voluntat de fer les coses
millor i en això està tre-
ballant la junta. 

També he d’aclarir que
les persones que es po-
sen al capdavant d’un
club, sigui el Tortosa o el
que sigui, mereixen un
gran reconeixement i s’-
ha de valorar que hi esti-
guin. Estic d’acord. I que
ha d’haver paciència
amb la seua feina.

Els que més parlen al
bar després no van ni a
l’assemblea. O no són ni
socis. I les claus del club
estan a l’abast de qui vul-
gui.

Per tant, voluntat per
part de tots de canviar i
de lluitar en una direcció. 

Plou sobre mullat?

L’opinió de Michel

Ubay, defensa que ha estat
a l’Amposta les darreres
temporades, ha fitxat amb
el Kitcheé, equip de la Pri-
mera divisió de Hong Kong
que entrenarà l’ampostí Jo-
sep Gombau. Allí coincidirà
amb Virgili, davanter de la
Pobla, que també anirà al
Kitcheé.

D’altra banda, de l’actua-
litat de l’Amposta, esmen-
tar, segons fonts del club,

que el porter Diego ha re-
novat. I ahir s’havia de par-
lar amb cinc jugadors per
poder saber si renoven. 

L’aposta ja sé sap que
serà moderada i «no hi hau-
ran fitxatges de jugadors
professionals com en altres
temporades».

La continuïtat de Recio
no està clara. Es parla d’un
possible interés del Torto-
sa, però, tot i que és podria
ser lògic que aquest interés
podria existir, no ha hagut

cap contacte ferm per les
dues parts.

El panorama a l’Amposta,
com a la majoria de clubs,
no és molt engrescador. Hi
ha jugadors que si no reben
o es negocia el 30 % pen-
dent de la temporada pas-
sada poden no tenir massa
interés en renovar.

El tècnic Fran Artiga por-
tarà diversos jugadors que
ell ha tingut en la seua èpo-
ca al juvenil del Nàstic.

Pel que respecta a la Ra-

pitenca, poc més es pot
dir. Propostes per a reno-
var a la baixa i projecte lo-
calista. S’està treballant
per a poder fer algun reforç
però tot va poc a poc. 

De Carlos Gilabert, mal-
grat els rumors que el si-
tuen al Tortosa, cal dir que
segueix sent jugador de la
Rapitenca i que no hi ha
cap novetat en aquest sen-
tit. 

Ubay fitxa pel Kitcheé
Es l’equip de Hong Kong que entrenarà Josep Gombau

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

Ramon Coch (dimarts) i Santi Pelejà i Carlos Alós (dimecres), en les rodes de premsa d’aquesta setmana.
ANTOLÍ

Ubay.

ME

Virgili, el pichichi de la
Pobla de Mafumet, també
ha fitxat amb l’equip de
Hong Kong de la Primera
divisió

Amb Virgili
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L’equip barceloní, del grup
IV, va perdre el primer lloc
en el darrer tram de la lliga.
I el Tona, el seu gran rival de
sempre, no ha fallat. Va
guanyar el seu darrer partit
(2-0) i ha estat el campió. Tot
i la victòria al camp de l’Avia
(0-1), l’Aiguafreda va acabar
el campionat segon. 

I el sorteig l’ha emparellat
amb el Catalònia. Són 180
minuts per decidir un as-
cens.

Els jesusencs van vèncer
el diumenge passat, en la úl-
tima jornada, a Ulldecona (2-
3), en un partit que va tenir
un inici frenètic -als trenta mi-
nuts ja s’havien marcat els
cinc gols-.

Les notícies de Cambrils
eren positives: al descans
l’Oleàstrum guanyava 1-0 al
Camp Clar. Però la fulgurant

i sorprenent reacció del líder
en els primers minuts de la
represa van representar dos
gols en pocs minuts. El
Camp Clar va acabar guan-
yant (1-2).

Antonio Dominguez, tèc-
nic de l’Oleàstrum, deia que
«vam gaudir de dues op-
cions per empatar, com una
pilota que va estavellar-se al
pal o una rematada que van
traure sota la porteria. Vam
fer el que vam poder, mal-
grat les adversitats en forma
de baixes que teníem». 

El malestar dels jesu-

sencs va originar-se quan el
partit de Cambrils va iniciar-
se amb uns deu minuts de
retard. Un fet que no s’entèn
tractant-se d’una última jor-
nada. El Catalònia, molt
ferm en defensa, no va defa-
llir tot i saber els gols del
Camp Clar. Va mantenir el 2-
3 fins el final. D’aquesta ma-
nera, el golaverage particu-
lar ha decidit amb l’empat a
punts dels dos equips. El
Camp Clar puja directe i el
Catalònia jugarà la promo-
ció, com hem dit, contra l’Ai-
guafreda. Un equip d’un po-

ble de poc més de 1500 ha-
bitants però que compta
amb diverses empreses
amb cert potencial. Una d’e-
lles va apostar pel futbol i
per això es van assolir dos
ascensos gairebé seguits.
En la present temporada, el
conjunt del Vallès Oriental
era el favorit per l’ascens di-
recte, per la plantilla que dis-
posa. Però el Tona va supe-
rar-lo en les darreres
jornades. Per aquest motiu,
fou destituït el tècnic poc
abans del final. No disposa
de camp propi i lloga el de la
localitat osonenca de Sant
Julià de Vilatorta, de gespa
artificial. 

El Catalònia va demanar
jugar primer a la Santa Creu,
en dissabte, perquè li venia
bé per un compromís que te-
nen diversos jugadors. Però
l’Aiguafreda no va accedir.  

El Catalònia visitarà
l’Aiguafreda, en l’anada

El Catalònia disputarà
diumenge el partit
d’anada de la promo-
ció d’ascens a Prefe-
rent, al camp de l’Ai-
guafreda.

PROMOCIÓ D’ASCENS A PREFERENT

El partit serà diumenge (18.30 h) al camp de l’equip barceloní

REDACCIÓ

El Catalònia afrontarà l’anada de la promoció, diumenge.
ME

La junta directiva del CD
la Cava farà avui divendres
una assemblea de socis en
la es farà un balanç de la
temporada. En l’aspecte es-
portiu, cal destacar que l’e-
quip que ha entrenat Anto-
nio Morales ha acabat en la
tercera plaça després de
guanyar dissabte a Torre-
dembarra (1-3).

Per tant, s’ha millorat la
quarta de l’any passat i es
pot dir que la trajectòria ha
estat excel.lent, tot i no po-
der lluitar per l’ascens en la
última jornada.

D’altra banda, a l’assem-
blea podrien haver-hi altres

novetats. I és qu en els da-
rrers dies han agafat molta
força rumors de que hi ha
un grup de socis amb ga-
nes de poder formar una
nova junta. La possibilitat
és ferma i només cal espe-
rar que es pugui confirmar.

Posteriorment, s’haurà de
començar a treballar per
contractar un nou entrena-
dor i acabar de perfilar la
plantilla.

Nova junta a la Cava?
Es perfila un nou grup directiu

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL 

El CD la Cava, amb la
victòria a Torredembarra
(1-3), ha estat tercer a la
classificació

Tercer

Aiguafreda (Vallès
Oriental)  és una
població d’uns 1.500
habitants. L’equip juga
a S. Julià de Vilatorta.

El rival

El Roquetenc va acabar la lli-
ga amb una victòria brillant
al camp del Canyelles (3-4).
Un bon final de temporada
que li ha permès tancar-la
en la cinquena plaça. Un fet
meritori que premia la tra-
jectòria d’un club modest
però destacat a la Prefe-
rent. 

La llàstima és que, amb
una mica més d’autoestima
en moments puntuals de la
competició, el Roquetenc te-
nia possibilitats de lluitar per
poder fer més història. No
obstant, tenint en compte

que el club no té pressió ni
exigència en una categoria
competitiva, cal fer bones
valoracions.

El final de la lliga ha com-
portat la confirmació de que
Javi Cid no continuarà. Una
notícia que ja havíem infor-
mat que es podria produir.
El tècnic anirà al Tortosa,
formant part del cos tècnic
del primer equip.

Davant d’aquesta possibi-
litat que la directiva roque-
tenca ja sabia les darreres
setmanes, les gestions van
començar aviat per incorpo-

Guillermo Camarero,

nou tècnic del Roquetenc 

PREFERENT

Entrenava el Remolins-Bítem rar un altre entrenador. I
aquesta setmana també són
oficials. Es tracta de Guiller-
mo Camarero Lopez, entre-
nador les dues darreres
campanyes del Remolins-Bí-
tem. Guillermo, del fet de
deixar el club de Bítem, ma-
nifestava que «ha estat un
tema de perspectiva espor-
tiva, per poder entrenar en
una categoria superior. En
el Remolins-Bítem penso
que s’ha pogut acabar un ci-
cle i potser havia tocat un
sostre en el sentit de poder
pujar de categoria. Es un
club en el que he estat força
bé i que està molt consoli-

dat a la categoria. A més,
disposa d’una bona base
d’equip amb futur».

Ara fa falta veure com
queda la plantilla del Roque-
tenc. Hi haurà diverses bai-
xes com la de Borrull que ja
té un preacord amb el Torto-
sa. Finalment, dir que a Ro-
quetes s’està treballant per
fer un equip de veterans.

El Roquetenc va guanyar
el darrer partit de lliga al
camp del Canyelles (3-4) i
ha acabat la lliga en la
cinquena plaça.

Cinquè lloc

Guillermo Camarero.
ME

Nacho Pérez, en l’òrbita 
del Remolins-Bítem

Va dirigir l’Amposta, la temporada passada

PRIMERA REGIONAL

La UE Remolins-Bítem ha ha-
gut de moure’s per trobar un
nou tècnic una vegada Gui-
llermo Camarero va comuni-
car que no continuava «en
voler progressar esportiva-
ment anant a un club de ca-
tegoria superior». Un fet
que, segons la directiva del
club de Bítem, «entenem,
tot i que la veritat no esperà-
vem. Ens hagués agradat
que hagués continuat Gui-
llermo i ja n’havíem parlat.
No obstant, és ben cert que
ell sempre ens va dir que es-
taria a expenses de si li arri-
bava una oferta d’un equip
de categoria superior. Si
això passava, ho estudiaria.
I d’aquesta forma ha estat». 

Ara ja han començat les

gestions per fitxar un nou
tècnic. 

L’opció podria ser Nacho
Pérez, que ha estat a l’Am-
posta sent el tècnic del pri-
mer equip blanc-i-negre du-
rant la segona volta. Els
rumors encara no estan
confimats però podrien es-
tar-ho en els propers dies. 

Els de Bítem, que van per-
dre a Montblanc dissabte (2-
1) en la darrera jornada, han
acabat la lliga en la setena
plaça.

La UE Remolins Bítem ha
acabat el campionat en la
setana plaça de la
classificació

Setena plaça

Nacho Pérez .
ME
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L’Ampolla està de celebra-
ció. No és per menys. El seu
club de futbol ha pujat a la
Primera regional. Enhorabo-
na! El projecte engegat l’es-
tiu de l’any passat amb Paco
Gilabert com a president ha
trobat ràpidament fruits so-
bre el camp amb l’ascens de
categoria. L’Ampolla tornarà
a la Primera regional des-
prés de sis anys.

Diumenge, en acabar el
partit, l’emoció de la fita ob-
tinguda pel conjunt entrenat
per Chimo Paredes va com-
portar una celebració llarga i
merescuda. I més perquè es
va haver de sofrir fins ben
entrada la segona meitat.
Els Reguers, que es jugava
la permanència, va demos-
trar el perquè de la seua es-
calada particular de la sego-
na volta. Es va avançar amb
un gran gol de David i va em-
patar a dos a la represa amb

una canonada del canoner
Bonilla. Amb el 2-2, van ha-
ver-hi moments d’incertesa.
L’Ampolla necessitava guan-
yar per ser campió. 

L’aparició de Dani Roca,
amb una rematada de cap, i,
posteriorment, culminant
una acció gal.làctica de Bar-
galló, va sentenciar (4-2). El
pichichi Bargalló, un revulsiu
declarat amb els seus gols,
no va fallar a la cita en el dia
decisiu. I va marcar el pri-
mer.

Al final del duel, l’estadi
era una festa. Paco Gilabert,
el tècnic dels ascensos, ara
pot afegir-ne un altre com a
president. El presi no ama-
gava la satisfacció i també
l’emoció pel que es vivia. La
gestió ha estat bona però, a
més, s’ha vist acompanyada
de resultats.

Josep Roca, Director Es-
portiu, destacava que el pre-

mi era un cúmul d’esforços
de tots plegats: jugadors,
tècnic, directius i afició. 

Chimo Paredes, el tècnic,
recordava que «a finals de
l’any passat era difícil pre-
veure una remuntada com la
que hem fet. Amb l’arribada
de Bargalló i de Ramon i la
implicació màxima de tot l’e-
quip, a còpia de treball i il.lu-
sió, ha comportat una reac-
ció extraordinària. S’ha de
valorar moltíssim l’esforç de
tots els jugadors. En 23 jor-
nades només s’ha perdut un
partit i això té molt de mèrit.
L’equip ha arribat cansat al
final però era lògic després
de tantes jornades de lluita
contrarellotge». Molt s’ha
parlat dels gols marcats
però no s’ha d’oblidar els
pocs que s’han rebut (els
menys golejats). En aquest
sentit, s’ha de recordar el
bon treball defensiu i l’expe-

riència i qualitat de Costes a
la porteria. De totes formes,
no es pot individualitzar.
L’ascens, com sempre, arri-
ba gràcies a l’aportació de
tots els membres de la plan-
tilla. I en el cas de l’Ampolla
no ha estat una excepció.

Els jugadors deien que

«no era l’objectiu marcat a
l’inici, però hem estat una
pinya i tots units ho hem
aconseguit» i subratllaven el
suport de «l’afició que sem-
pre ens ha fet costat i que
ha ajudat molt per poder as-
solir l’ascens». 

La trajectòria (23 jorna-
des, una derrota) és per
traure’s el barret. El projecte

localista ha il.lusionat a un
club i a una localitat. Ha fet
vibrar a una afició que ho ne-
cessitava per recuperar part
de la seua història. 

Felicitats Ampolla!. Felici-
tats Campions !. La Primera
espera. 

(A la plana 12 i 13, la plan-
tilla ampollera que ha assolit
l’ascens a Primera).

L’Ampolla és el campió
SEGONA REGIONAL

L’equip que entrena Chimo Paredes va assegurar el títol i l’ascens en la darrera jornada, en vèncer Els Reguers (4-2)

La junta de l’Ampolla celebrant l’ascens, després del partit.
ME

Els jugadors al vestidor: «se sent, se sent, l’Ampolla Preferent».
ME

En acabar el partit, el camp de l’Ampolla fou una festa.

ME

La darrera jornada vivia un
partit trascendenta, per evi-
tar el descens. El Masden-
verge rebia el S. Bàrbara. Tot
i la derrota, els locals van sal-
var-se (2-3). 
Els planers, amb la victòria i
la derrota d’Els Reguers, han
acabat quarts per la cua. En
principi, baixen per compen-

sació (com Els Reguers).
Però tenen una opció per sal-
var-se si el CE Ascó, que ju-
garà la promoció d’ascens,
puja.

El partit a Masdenverge
fou intens, sobre tot a la re-
presa, quan van arribar els
gols. Moisés Vizcarro va
col.laborar xiulant dos penals
dubtosos, un a cada equip. 

El Masdenverge se salva,
tot i la derrota (2-3)

El S. Bàrbara depèn de la promoció d’ascens

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL 

El Club Esportiu Ascó va fer
els deures diumenge i va
guanyar el Perelló (5-1). Però
amb el quart gol de l’Ampolla
que ja certificava la seua
victòria, els asconencs van
perdre les opcions de ser
campions. Han acabat se-
gons, en una temporada bri-
llant en la que han acumulat

vuit triomfs en les últimes jor-
nades.
El CE Ascó afrontarà el 3x1
d’ascens amb el Roda de
Berà i el Salou. Demà dissab-
te el començaran (18.30 h) al
camp del Roda. El perdedor
del partit, jugarà el cap de
setmana següent. Si és el CE
Ascó, ho farà a casa i si és el
Roda ho farà a Salou. 

El Club Esportiu Ascó visitarà
demà el Roda de Berà (18.30 h)
Es el primer partit de la promoció d’ascens

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Els Reguers, que es
jugava la
permanència, va
posar-ho molt
complicat.

Patiment

L’Ampolla, en 23
jornades, només ha
perdut un partit i, des
que va arribar al
liderat, no l’ha cedit.

Trajectòria

Els asconencs, que fan
història amb aquesta promo-
ció, també miraran de reül l’e-
liminatòria del Catalònia. Un
ascens dels jesusencs a Pre-
ferent comportaria que del
3x1 de Segona en pujarien
dos a Primera. Per tant, més
opcions.

Jeremi, Gilabert (3) i Héctor
van marcar en el darrer partit.
Xavi Gilabert ha tancat la lliga
amb 35 gols.

D’altra banda, sobre el te-
ma d’una possible fusió dels
dos clubs asconencs podem
remarcar que s’han celebrat

ja diverses reunions. Per part
del CE Ascó hi ha propostes
de que es pugui dur a terme
aquesta unió dels dos clubs
que sembla del tot imperiosa
si tenim en compte que la
subvenció municipal es vol
unificar. De totes maneres,
tot i aquesta bona voluntat,
l’afer no sembla que estigue
en vies, a curt termini, de so-
lucionar-se. Les dues parts
han d’arribar a un acord. I
aquest, de moment, no es
produeix. Però el que està
clar és que s’haurà de fer, d’u-
na forma o d’una altra.
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POLÍGON INDUSTRIAL LES TOSSES

19.000 m2 de NAUS COMERCIALS I INDUSTRIALS

C/ NÀPOLS

SALA

METRO

C/ LISBOA

C/ NÀPOLS

C/
BE

RL
IN

C/
RO

M
A

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

Mòbil: 629 302 817
info@ampostacapital.com

c/Nàpols

c/Berlín

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

C/
RO

M
A

GALERIA 
SIXTINA

C/ NÀPOLS

ALA

ETRO

C/ LISBOA

CINEMES
AMPOSTA

C/ NÀPOLS

C/
BE

RL
IN

C/
BE

RL
IN

Polígon Tosses
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PRÒXIMA JORNADA 

Puja: l’Ampolla

Baixen: S. Jaume, Flix i Reguers

i S. Bàrbara per compensació

RESULTATS
34 jornada Segona regional

Ampolla-Reguers 4-2

CE Ascó-Perelló 5-1

Flix-Benifallet 1-1

Horta-Sant Jaume 5-1

Jesús i Maria-JE Ascó 2-1

Masdenverge-S. Bàrbara     2-3

Pinell-Olímpic 3-1

Rapitenca-Amposta 1-2

Vilalba-Camarles 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ampolla 34 60 28 73

2. CE Ascó Escola 34 91 40 71

3. Amposta 34 68 38 63

4. Jesús i Maria 34 84 49 61

5. Horta 34 66 45 61

6. Camarles 34 64 52 60

7. El Pinell 34 72 51 60

8. JE Ascó 34 69 49 59

9. Perelló 34 61 62 44

10. Rapitenca 34 56 62 40

11. Olímpic M. 34 53 57 39

12. Benifallet 34 53 69 39

13. Vilalba 34 37 54 38

14. Masdenverge 34 54 89 36

15. S. Bàrbara 34 45 68 36

16. Reguers 34 46 65 34

17. Flix 34 44 71 32

18. Sant Jaume 34 28 99 8

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS 10a jornada. 

Play-off d’ascens 

Rem. Bítem-Batea 1-2

Aldeana-Roquetenc B 5-2

Corbera--Ginestar       2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1. Batea 10 20 8 22

2. Corbera 10 25 12 22

3. Rem. Bítem 10 21 14 18

4. Aldeana 10 19 28 12

5. Ginestar 10 13 20 9

6. Roquetenc 10 13 32 6

RESULTATS partits d’anada 

Copa Delegació TE. 

Alcanar-Bot 2-2

Campredó-Fatarella 4-0

Catalònia-Ulldecona 3-3

Godall-Benissanet 1-0

Arnes-Venus 2-0

Tivissa-Tivenys 2-0

PARTITS ANADA. 2a eliminatòria

Ulldecona-Campredó (diss. 17 h)

Arnes-Benissanet (diss. 17 h)

Tivissa-Bot (diss. 19.30 h)

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 

Puja: Camp Clar

Promociona: Catalònia

Baixen: Deltebre, Ametlla i

Montblanc

RESULTATS

34 jornada, Primera regional

Torredem-la Cava 1-3

Vilaseca-la Sénia 1-3

Canonja-Alcanar 3-0

Ametlla-Aldeana 1-2

Reddis-Gandesa 2-3

Montblanc-Rem. Bítem 2-1

Ulldecona-Catalònia       2-3

Oleàstrum-Camp Clar         1-2

Deltebre-Hospitalet 1-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 34 71 43 66

2. Catalònia 34 77 40 66

3. la Cava 34 60 45 62

4. Gandesa 34 62 38 62

5. Torredembarra 34 52 51 58

6. Reddis 34 55 48 54

7. Rem. Bítem 34 63 41 52

8. Alcanar 34 43 37 51

9. Ulldecona 34 58 55 49

10. Aldeana 34 50 51 46

11. Hospitalet 34 58 51 45

12. Canonja 34 46 47 44

13. Vilaseca 34 46 47 43

14. la Sénia 34 43 47 41

15. Oleàstrum 34 42 55 37

16. Deltebre 34 41 72 27

17. Ametlla 34 29 85 23

18. Montblanc 34 25 66 21

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 

Puja a Primera catalana:

Iberiana

Baixen a Primera regional.

Guissona, Barceloneta, 

SJ Despí i Almacelles

RESULTATS

34 jornada, Regional preferent

Horta-Sants 2-1

Iberiana-Cambrils 2-0

Canyelles-Roquetenc 3-4

Guissona-Alcarràs 2-0

Santfeliuenc-Almacelles 9-2

St. Ildefons-Torreforta 3-1

Barceloneta-Vista Alegre 1-10

Catlar-SJ. Despí 2-5

Viladecans-Sitges 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. G. Iberiana 34 83 40 77

2. Sants 34 58 37 66

3. Santfeliuenc 34 68 34 64

4. Torreforta 34 64 43 57

5. Roquetenc 34 45 33 51

6. Viladecans 34 49 43 51

7. Vista Alegre 34 43 32 48

8. Alcarràs 34 46 39 46

9. Cambrils 34 45 41 46

10. Canyelles 34 60 62 45

11. Horta 34 49 48 44

12. Catllar 34 41 57 43

13. Sitges 34 50 51 42

14. S. Ildefons 34 45 56 42

15. Guissona 34 35 44 39

16. Barceloneta 34 36 66 32

17. SJ Despí 34 35 76 31

18. Almacelles 34 43 77 19

Regional preferent

L’Ampolla tornarà a jugar a Primera, sis anys després.
ME

Els
resultats

de la
jornada

L’Ampolla va guanyar a
Els Reguers (4-2) i va
confirmar, en la darrera
jornada, el títol i
l’ascens a Primera.

Campió
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

Pugen de categoria: 

Benavent, Castelldefels,

Llagostera i l’Olesa que ho fa

per compensació.

Baixen: 

Manresa, Morell i Martorell.

RESULTATS
38 jornada, Primera catalana

Poble Sec-Martorell 4-0

S Cristobal-Castelldefels 3-1

Tortosa-Masnou 1-0

Morell-Vilassar 1-3

Marianao-Peralada 4-1

Montcada-Tàrrega 2-1

Llagostera-Igualada 2-0

Guíxols-Manresa 3-3

Benavent-Olesa 4-1

Montañesa-Vilafranca 4-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 38 72 36 74

2. Castelldefels 38 59 40 70

3. Llagostera 38 62 40 68

4. Olesa 38 61 49 66

5. Marianao 38 62 39 66

6. Masnou 38 64 46 66

7. Montañesa 38 68 62 58

8. Vilassar 38 48 46 55

9. Tàrrega 38 56 54 54

10. Tortosa 38 54 45 53

11. Montcada 38 49 52 53

12. Poble Sec 38 45 56 48

13. S. Cristobal 38 45 56 46

14. Peralada 38 51 61 46

15. Guíxols 38 39 47 42

16. Igualada 38 54 67 42

16. Vilafranca 38 40 48 41

18. Manresa 38 45 71 38

19. Morell 38 42 65 33

20. Martorell 38 34 70 27

El Catalònia disputarà la promoció d’ascens, davant l’Aiguafreda.

ME
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Tortosa va tornar, després
de molts anys, a veure un
final d’una etapa d’una cur-
sa ciclista. Va ser dimarts
amb motiu de la 50a. Volta
ciclista a Tarragona.

El ciclista rus d’origen
cubà Arguelyes Rodrigues
va ser el vencedor. Rodri-
gues pertany a l’equip Lo-
komotiv que té seu a Torto-
sa.

La ronda tarragonina va
encetar la segona etapa di-
mecres des de la capital
del Baix Ebre fins la Pineda.

D’altra banda, el diumen-
ge es va celebrar la final
del torneig internacional de
tenis femení, a Tortosa. La
tenista catalana Inés Ferrer
va guanyar a la final a Yera
Campos, en un partit igua-
lat que va acabar amb 7-5,
4-6 i 6-3.

Ferrer, de 19 anys, ha
estat la revelació després
d’haver arribat de la fase
prèvia. 

Pel que respecta el Hand-
bol, informar que el CH Am-
posta ja es troba en semifi-
nals de la Copa Catalunya
després de superar el Gavà
per 39-25, en el partit de
tornada. Les semifinals les
disputarà el dissabte da-
vant del Molins de Rei. La fi-
nal es jugaria al dia se-
güent també al pavelló de
Fornells de la Selva. Final-
ment, l’ampostí Marc Font
va guanyar el campionat
d’Espanya de segona cate-
goria d’esgrima en la mo-
dalitat d’espara. El seu
company Rafa Miñana va
quedar tercer i va aconse-
guir la medalla de bronze.
Font va derrotar Miñana en
la semifinal per 15 tocats a
12.

El Lokomotiv s’imposa en
l’arribada a Tortosa

Va ser dimarts, en la 50a Volta a Tarragona

REDACCIÓ

POLIESPORTIU

El CH Amposta jugarà
demà les semifinals de la
Copa Catalana, contra el
Molins de Rei

Handbol

Tot està a punt a
Santa 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 par-
tits sobre la gespa
artificial que recent-
ment s’ha estrenat
a les instal.lacions
esportives de la lo-
calitat del Montsià.
En la categoria ba-
bis, hi participaran:
Santa Bàrbara,  Ro-
quetenc, Jesús i
Maria, Camarles,
Rapitenca i Perelló.

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

I en la benjamí: FCB Esco-
la, Nàstic de Tarragona, Ra-

pitenca, Santa Bàrbara, Vila-
real, Montecarlo de Saragos-
sa, Ebre Escola Esportiva i
EF Delta de l’Ebre.

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

II Torneig Futbol-7 
Vila de Santa Bàrbara

Serà demà dissabte dia 6 de juny
REDACCIÓ

ACTUALITAT

Juanjo Serrano no continuarà
entrenant el primer equip de
l’Ulldecona. A partir d’ara
serà el coordinador del futbol
base. 
Un futbol base que estarà
gestionat per una junta for-
mada per pares de joves ju-
gadors. Setmanes enrera
semblava que aquesta nova
junta no conduiria el futbol ba-
se però finalment ha hagut
entesa i dirigirà el futbol for-
matiu ulldeconenc.

La directiva del primer
equip ha accelerat les ges-
tions per trobar tècnic i en
breu ja es podran concretar.
D’altra banda, esmentar que
hi ha clubs de la Segona re-
gional que es troben immer-
sos en un espiral d’incertesa.
Es el cas, com vam comen-
tar la setmana passada, del
Benifallet. El president Poley
no continuarà i no es confia
que ho facin altres membres
de la junta. Per tant, caldrà

esperar que passa i si surt
gent nova. A Santa Bàrbara,
on estan a expenses de l’eli-
minatòria del CE Ascó per
salvar-se, pot haver-hi un inte-
rrogant en la continuïtat de la
directiva actual si no hi ha
més incorporacions a la jun-
ta. De la possible alternativa
no se’n sap res oficialment.

A Sant Jaume, amb des-
cens de l’equip, no hi ha res
clar. Més bé al contrari. El
president i gent de la junta
que fa anys que estan al club,
han dit que no seguirien.
Caldrà veure com s’aclareix
el futur d’aquests clubs, més
en una època tan complicada
en l’aspecte econòmic.

Serrano no continua al
capdavant de l’Ulldecona
Serà el coordinador del futbol base Va guanyar al camp del Remolins-Bítem B

REDACCIÓ

REGIONAL

El Batea, amb la victòria de
dissabte al camp de Remo-
lins-Bítem B (1-2), ha confir-
mat el primer lloc de la lligue-
ta d’ascens. Per tant, és el
campió del grup ebrenc de
Tercera. El seu ascens, així
com el del Corbera i el del
Remolins Bítem, ja estava
confirmat. Només quedava
aclarir qui quedava primer.

El Remolins-Bítem ha estat

tercer. El Corbera ha acabat
segon després de derrotar el
Ginestar (2-0) i l’Aldeana és
quart en golejar el Roquetenc
(5-2). El Ginestar, decebut
per no haver assolit l’objec-
tiu, és cinquè i el Roquetenc,
sisè.

Els resultats de la tornada
de l’eliminatòria de la Copa
Delegació els poden trobar a
la plana 16.

El Batea és el campió
del grup ebrenc

TERCERA REGIONAL

Cartell del Torneig.

ME

Incertesa a diversos clubs
davant el fet que ha de
sortir un nou president i
una nova junta per
agafar el relleu.

Segona regional

Jordi Casals va estar ahir a les TE

Jordi Casals, candidat a la Fe-
deració Catalana de Futbol,
va estar ahir fent campanya a
Tortosa. La seua candidatu-
ra, en la que hi ha l’exàrbitre
Sergi Albert, el periodista Xa-
vi Torres i el president de la
Rapitenca, Tomàs José, entre
altres, va obtenir 452 avals,

una xifra destacada. El fet de
tenir al darrera a Israel Ló-
pez, del futbol sala, ha estat
molt important.

Casals, president del Sant-
boià, va estar també a CANAL

TE en una entrevista que es
podrà veure dilluns al progra-
ma MÉS ESPORT (22.30 h).

Ha començat la campanya
ACTUALITAT

A l’estat espanyol hi ha vuit
seus. Les que es disputa-
ran a Catalunya seran
aquest cap de setmana,
concretament dissabte a
Vilanova i diumenge a Llei-
da (fase Catalunya-Aragó).

El sistema de competició
és com el del mundial: 32
equips i 8 grups de quatre.
Passen els dos primers i
llavors es forma el quadre
de quarts de final.

En aquestes seus,  Vila-
nova i Lleida, aquest cap
de setmana vinent, hi parti-

ciparan equips com el Der-
tusa i el Tortosa.

L’aleví de la Rapitenca va
pendre-hi part, el cap de
setmana passat, de la seu
de Llevant que es va dispu-

tar les instal.lacions espor-
tives del Llevant. L’equip ra-
pitenc va fer un molt bon
paper en la primera fase,
quan va ser el primer. Però
a quarts fou eliminat pel

conjunt valencià de l’Albora-
ya, que va acabar sent el
campió.

La Danone Nations Cup,
un torneig de futbol base
de prestigi internacional,
compta amb l’apadrina-
ment de Zinedine Zidane i
té ambaixadors com Rafa
Márquez o David Villa.

Es un al.licient pels més
joves i un estimul per pro-
gressar enmig d’un gran
ambient futbolístic, sensa-
cional per a la formació. 

La Danone Nations Cup 
arriba a Catalunya

La Danone Nations
Cup arriba a Catalun-
ya. Una competició
en categoria aleví en
la que hi ha equips de
40 d’arreu del món.

FUTBOL BASE

Equips ebrencs hi participaran, aquest cap de setmana, a Vilanova i a Lleida
REDACCIÓ

L’aleví de la Rapitenca va participar a la seu de Llevant.
Cedida

L’aleví de la Rapitenca
va jugar el cap de
setmana passat a la
seu de Llevant,
arribant fins els
quarts de final

A Valencia
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La premsa catalana ha infor-
mat aquesta setmana de que
el Barça podria obrir la nòmi-
na de contractacions amb el
jugador de l’Almeria, Bruno
Saltor. 

Bruno va nèixer al Masnou
però de molt petit va venir a
les Terres de l’Ebre, concre-
tament a Móra d’Ebre. Per
motius professionals del seu
pare, que és metge, Bruno
Saltor va crèixer a la localitat
de la Ribera, comarca en la
que es va formar com a juga-
dor i també com a persona.

En les darreres campan-
yes ha jugat en l’Almeria on
ha estat titular indiscutible,
tant Emeri i Goikoechea com
amb Hugo Sanchez, l’actual
entrenador. A més, Saltor és
jugador de la selecció catala-
na.

Bruno ha manifestat en
moltes ocasions el seu orgull
de ser ebrenc i, de fet, viatja
fins a Móra d’Ebre quan té
ocasió de fer-ho. Per això, la
notícia de que el Barça pot
fitxar-lo ha entusiasmat a l’a-

fició ebrenca i més en
aquests moments tan bri-
llants per al barcelonisme.

Bruno tenia un preacord
amb una empresa de Ruiz de
Lopera, propietari del Betis.
Però el descens a Segona
dels verd-i-blancs ha compor-
tat que el compromís es tren-
que. El Valencia, entrenat pel
seu extécnic, també li ha
anat molt al darrera.  I l’At,
de Madrid. 

Però ara apareix el Barça:
«a qualsevol jugador li encan-
taria estar al Barça, el millor
equip del món. No obstant,
de moment vull estar tranquil
i si això tira avant, per la
meua part no hi hauran con-
dicions complicades».

Caldrà esperar. Però el
Barça és cert que vol apunta-
lar els dos laterals. I pel cos-
tat dret l’aposta seria un ju-
gador català que, a més, és
un habitual de la selecció. Un
fet que cal destacar. 

Bruno interessa a Guardiola

La notícia ha saltat
aquesta setmana. El ju-
gador de l’Almeria Bru-
no Saltor interessa al
Barça per reforçar la
banda dreta. 

El jugador format a l’Olímpic de Móra d’Ebre està a l’agenda del Barça, per ser el recanvi de Dani Alves

REDACCIÓ

Bruno Saltor, amb la selecció catalana.

Cedida

Bruno reconeix que
estaria encantat en
anar «al millor club
del món»

Un somni

El fet que hagi baixat
a Segona divisió
trenca el preacord
existent

El Betis
Bruno va començar a
l’escola de futbol de Flix
per passar posterior-
ment a l’Olímpic de Móra
d’Ebre, club de la locali-
tat on vivia i on viu la
seua família.

Les seues condicions
el feien marcar diferèn-
cies en el futbol ebrenc i
l’Espanyol va poder po-
sar fill a l’agulla abans
que ningú. Va jugar amb
el club blanc-i-blau abans
d’estar al Nàstic. Va tor-
nar a l’Espanyol i, d’allí,
va anar al Lleida.

Semblava que feia un
pas enrera. Però tot al
contrari. La seua autoes-
tima i les ganes de millo-
rar van fer-lo destacar
per la banda dreta de
l’estadi lleidatà.

Va progressar d’una
manera que tècnics de
Primera divisió van fixar-
se amb ell. I va anar a
l’Almeria, on ja s’ha con-
solidat en el futbol de pri-
mer nivell. Unai Emeri va
fer l’empenta a ell i al
club andalús. I ara el dre-
am team pot estar espe-
rant-lo. A l’Ebre n’estem
molt satisfets.

De l’Olímpic de
Móra d’Ebre, al
Camp Nou

Progressió

REDACCIÓ
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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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Amb l’arribada del bon temps els nostres costums gastronòmics comencen a variar, el nostre cos ens demana 
menjars més digestius, frescos i saludables. Avui: Amanida de músic

Perquè ja fa calor, perquè
volem mantindre el tipus, i
sobretot, perquè ja en te-
niem ganes, arriba la tem-
porada de les amanides.
L’amanida no té perquè ser
un plat repetitiu, és la mane-
ra fàcil de menjar sa i fred.
Avui us presentem l’Amani-
da de músic. Senzilla, diges-
tiva i molt saludable l’aporta-
ció dels fruits secs la fa
cardiosaludable, tot i que no
cal abusar-ne per l’alta apor-
tació calòrica dels fruits
secs. Podreu apreciar que
aquesta amanida no té cap
secret: poseu escarola o
una barreja d'enciams o de
rúcula i hi afegiu anous, pin-
yons, panses, anacards,
avellanes, o qualsevol altre
fruit sec que us vingue de
gust i després ho piqueu
amb el ganivet o la ma de
morter. Ho amaniu amb oli

d'oliva i reducció de vinagre
de mòdena o amb una vina-
greta de melassa, mòdena,
mostassa de granet i oli, al
gust. Els fruits secs consti-
tueixen un complement ido-
ni de la nostra dieta i resul-
ten particularment apropiats
quan fem esport de llarga
durada o esforços físics in-
tensos. Però  no són acon-
sellables per a aquells que
segueixen dietes baixes en
calories o tenen problemes
digestius. Els diabètics han
d'evitar els fruits secs que
en alguns casos poden cau-
sar al·lèrgies en qui els con-
sumeix. Els fruits secs són
llavors pobres en aigua i ri-
ques en greix (és el cas dels
oleaginosos: nou, anacard,
ametlla, avellana, pipes de
gira-sol, cacauet...) o en un
hidrat de carboni complex,
el midó (és el cas de glans i
castanyes). El programa de
Canal TE, “Primentons i To-
mates”, cada setmana sor-
teja un sopar per a dues
persones, si voleu partici-
par-hi en aquest concurs no-
més heu d'enviar un missat-
ge amb el mòbil al 5516
amb la paraula TE CUINA, i
participareu en el sorteig

d'un sopar al restaurant de
la setmana, aquesta setma-
na sortegem el sopar al res-
taurant Casa Ramon Mari-
nés. Ja sabeu, contra més
missatges envieu, més pos-
sibilitats de guanyar tindreu.
Ara toca arremangar-se i...
començar a cuinar. 

«Primentons i Tomates». Avui: Amanida  

Ja comença el bon
temps, fa calor de dia i
de nit encara refresca,
el nostre cos demana
canvis. Ja ha arribat la
temporada de les ama-
nides

REDACCIO

Imatge de l’amanida de músic

MARIANO LALANA

Escarola
Barreja d’enciams
Rúcula
Nous
Pinyons
Panses
Anacards
Avellanes
Oli d’oliva verge
Vinagre de Mòdena
Olives

Ingredients

MARIANO LALANA
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Hauràs de fer un esforç per resoldre qüestions
de treball que seran de molta importància ,
però procura no actuar de manera massa
brusca.

Taure
20/4 al 19/5

És possible que hagis  de prendre decisions
ràpidament , fes-ho amb fase en el que cone-
guis i puguis, però de cap manera et quedis
paralitzat.  

Bessons
20/5 al 21/6

El dia serà mogut . Pel que fa al teu treball,
és possible que es presentin canvis que
també hauran de veure amb la teva econo-
mia , però seran canvis bons.

Cranc
22/6 al 21/7

Hauràs d'enfrontar la teva relació sentimental o
d'associació amb realisme , i si és una cosa
que s'ha d'acabar , no continuïs proposant-lo .
Ara és el moment.   

Lleó
22/7 al 22/8

Aquest serà el millor dia per prendre una deci-
sió  en qüestions  de feina , perquè és possi-
ble que puguis fer el gran salt que necessites
per progressar.

Verge
23/8 al 21/9

Les teves relacions sentimentals requeriran de
tota la teva atenció , i hauràs de resoldre els pro-
blemes que hagin quedat bloquejats . Deixa que
tothom sigui lliure.

Balança
22/9 al 22/10

Aquest serà un dia que els grans mals hauran
de resoldre's amb gran solucions i per a tu això
es farà notar en les teves relacions familiars i
assumptes de feina.

Escorpí
22/10 al 21/11

El dia serà bo per parlar clarament amb els
teus fills , amb els teus amics i amb la teva
parella en relacions de festeig ,però no vegis
solament els errors dels altres.

Sagitari
21/11 al 21/12

Poden sorgir situacions especials relacionades
amb la llar , la família i qüestions de diners , que
tindran un bon resultat . Deixa que els teus sen-
timents positius et guiïn.

Capricorn
21/12 al 19/01

Tindràs força i voluntat per resoldre proble-
mes o per iniciar coses noves  , però no et
passis  en les teves paraules ni en els teus
actes . Mostra diplomàcia i bona voluntat.

Aquari
20/1 al 18/2

A partir d'avui podràs tenir mes clares les
coses i ara sí que sabràs com actuar . És pos-
sible que rebis un suport econòmic , però no
et confiïs per això.

Peixos
19/2 al 20/3

Ara si que podràs prendre les decisions que
has estat analitzant des de fa temps , i
obtindràs  més del que imagines .
Comptaràs amb ajuda d'amics.

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.

Albiol Palles, Francesc        Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

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

Segarra, C.B. Major, 36 (Roquetes)  977588007-629363200

Renau Domingo, Montserrat Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126  

Ulldemolins Reverter, Xavier         Generalitat, 17 (Alcanar) 977730105

Salom Beltran, Artur Passatge Júpiter, 18  (Amposta)  977704076

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

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

33º 18°Nuvolositat variableNúvols
alts

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat
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Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu
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Estat del cel: 
la nuvolositat minvarà i el cel passarà d'entre mig i molt ennuvolat
a entre poc i mig ennuvolat al llarg del matí. A partir de migdia
creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot al terç nord i
terç oest, que puntualment deixaran el cel molt ennuvolat.
Independentment, hi haurà bancs de núvols baixos a punts de la
meitat sud del litoral. 
Precipitacions: 
a partir de migdia se n'esperen en forma de ruixat o xàfec al terç
nord i terç oest, preferentment a punts de muntanya. Seran entre
febles i moderats, i localment acompanyats de tempesta i cala-
marsa. 
Temperatures: 
les mínimes pujaran lleugerament, i les màximes seran similar o
puntualment més baixes. 
Visibilitat: 
entre bona i regular en general, empitjorant en moments de xàfec.
Fins a primera hora del matí hi haurà algunes boirines a la meitat
sud del litoral. 
Vent: 
bufarà vent de component oest a l'interior, i de component sud al
litoral, entre fluix i moderat arreu. Al final del dia i al litoral girarà
a component oest i nord. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
bufarà el vent de component sud arreu, entre fluix i moderat,
sobretot de migjorn al nord del cap de Creus i de garbí a la resta.
Al final del dia girarà a component nord arreu, entre fluix i mode-
rat.
De marejol a maror. 
Costa Central:
bufarà de component sud, entre fluix i moderat, sobretot de garbí,
quedant fluix i de direcció variable durant la nit. 
Marejol amb àrees de maror. 
Costa Daurada:
bufarà de component sud arreu, entre fluix i moderat i amb predo-
mini del garbí al nord del cap de Salou, i del migjorn a la resta. Al
final del dia girarà a component oest arreu.
Marejol amb àrees de maror.

El temps. Previsió

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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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-cafete-
ria a Amposta molt bona
situacio i en plena acti-
vitat economica. 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

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 comercial,
un/a professional amb
experiéncia al sector.
Interessats trucar 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

SE ALQUILA LOCAL

COMERCIAL 60M2

EN DELTEBRE.

BUENA SITUACIÓN. 

650 46 84 55

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

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
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El proper 7 de juny les taules electorals pendran el pols a la credibilitat dels nostres polítics!

Vull cridar als quatre
vents que entenc el fun-
cionament de les elec-
cions europees i em
sento orgullosa de la
meva capacitat d'abstrac-
ció, vos explicaré que
m'ha portat a aquesta
conclusió! Em moro de
ganes!
Farà ara uns quinze dies,
per ser més precisos, el
passat 22 de maig, és
donava el tret de sortida,
tot i que amb certa propa-
ganda el tret hagués
hagut d’anar al publicista i
ideòleg de més d'una

campanya. Però bé, no
ens distraguem, el passat
22 s'iniciava la cursa cap
al Parlament europeu,
amb la famosa penjada de
cartells, replets d'eslò-
gans i imatges dignes de
portada de les millors
revistes de tendències,
amb frases tan colpidores
com: Pròxima estació

Europa, Crisi de dretes,
solucions d'esquerres,

Ara!,  Socialistes euro-
peus, La Europa social o
Ara solucions (trobo que
em recorda a un altre
eslògan) per tal de mar-
car els ciutadans a foc,
per a que no oblidem,
anar a les urnes un dia tan
important com és en el
cas de l'Estat espanyol el
dia 7, perquè pel que es

veu no votem tots el
mateix dia, això si les
votacions estaran con-
templades entre el 4 i el 7
de juny.
Amb la votació dels ciuta-
dans espanyols s'optarà a
50 escons de la totalitat
de les places, que venen
a ser per a aquesta nova
legislatura de 751, i vos
explicaré més, Espanya
optava a 50 escons
abans de signar el tractat
de Lisboa, però amb la
signatura d'aquest, s'op-
tarà a 54. Això està
fantàstic, 27 països que a
partir del dia 7 lluitaran
pels interessos de tots
els ciutadans de la Unió
Europea. Però que vol dir

això per a nosaltres?, en
què ens repercutirà?
Sembla ser que existeix
una gran responsabilitat
que recau sobre el poble,
amb l'insistent missatge
de que s'ha de votar! Bé
el poble ja ha captat la
idea, però molts pensa-
ran i ara què? De que ser-
veix votar a Europa? Quan
en altres eleccions, ja
siguin locals, generals, i
sobretot en els últims
temps, la sensació de
presa de pèl, ha sobrevo-
lat els caps de la gran
majoria dels espanyols?
Aquí, just en aquest punt,
i per tal de resultar creï-
bles, un cop més, juga un
paper importantíssim les

propostes que ha presen-
tat cada partit, a través
de sublims campanyes

per publicitar als seus
candidats i fer-los apetito-
sos als diferents sectors
poblacionals, òbviament
sempre hi ha temes estre-
lla i en aquest cas les
eleccions europees al

Parlament 2009 no s'han
quedat enrere, així com
en anteriors legislatures.
D’aquesta manera, ens
trobem amb extenuants
discursos, parlant d'infra-
estructures, de corredors
(el de la mort no entra),
terrorisme, energies i així
podria estar fins al proper
número, però per a que si
amb les campanyes televi-
sades vosaltres mateixos
podriu fer els mítings! No
obstant, tornant al fet que
m'ha portat a escriure un
article sobre una bandera
blava amb estels daurats
formant un cercle, és que
és senzilla de compren-
dre, una circumscripció
única (no per províncies
com succeeix amb les
Generals) on aplicar la llei
D'Hont resulta relaxant,
aplicant-se als vots d'un
partit a tota Espanya i que
un ascó equival a aconse-
guir l'1.45% dels vots.
Sent tan senzill, indepen-

dentment de que es cre-
gui que serveix per a algu-
na cosa o no, no costa
res, és un dret constitu-
cional, i qui sap, si algun
dia la política ens tornarà
a sorprendre en positiu!.

A votarrrrrrrrrrrrrrrrr!
Anem a veure! No vull
parlar ni de King Àfri-
ca, ni es tracta de pa-
trocinar “El precio Jus-
to” del gran
presentador, Joaquim
Prats.

DIANA MAR

Al·legoria de les Eleccions Europees.
ME

Realment els caps de llista que ens arriben
d’arreu del País i de fora d’aquest, saben que és
sentir-se vertebrats per un riu?

Representació simbòlica de l’Ebre:

L’Eurocàmara el 1992, creava l’Europol, una
oficina de policia criminal intergubernamental
que facilita l’intercanvi d’informació entre les
policies nacionals en materia d’estupefaents,
terrorisme o pederastia.

No tot és negatiu:


