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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El Congrés rebutja la
proposta de l’Aragó de
modificar el PIPDE i la
manera de decidir el cabal
ambiental de l’Ebre.

P5

L’Alcalde de l’Aldea reclama
al ministre Blanco que
transformi la voluntat de
millorar l’estació de tren en
‘realitats’.

P6

Esports

Sergi Domènech, nou
entrenador del CD Tortosa.

P10

Societat

Una prèvia renaixentista per
anar fent boca.

P9
Aquestes eleccions europees passaran a la història per la baixa participació que han tingut, tant a nivell estatal, nacional o a la
vegueria de les TE. Més d'un 60% de tota la població amb dret de vot no s'han apropat a les urnes per a decidir els represen-
tants a la cambra europea. Els resultats han generat tot un recital d'interpretacions per part dels diferents partits politics. P3

6 de cada 10
No han votat

El Catalònia ha de jugar diumenge (18 h), el partit
de tornada de la promoció d’ascens a Preferent. A
l’anada, va perdre 4-2 contra l’Aiguafreda. En aques-
ta confrontació, l’actitud del col.legiat va traure de
polleguera a aficionats jesusencs que van increpar-
lo quan es dirigia cap el vestidor al descans. La
zona no estava delimitada per cap tanca i l’àrbitre
va rebre una espenta però va arribar al seu vestidor

sense més. Va demanar presència de la força públi-
ca i la segona meitat es va disputar amb tota nor-
malitat. La sorpresa i el malestar del Catalònia
comença quan el comitè decideix sancionar amb
què la tornada s’ha de fer a porta tancada. El Cata
va enviar un recurs ahir. I avui en sabrem la respos-
ta d’Apel.lació i també quin posicionament té el club
segons quina sigui aquesta resposta.       P10

El Catalònia, a l’espera de saber si la tornada 
de la promoció ha de ser a porta tancada
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’opi-
nió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

5.000 exemplars 

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

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. 

Tota la
v i d a
e s c o l -
tant allò
de: “La
c u l p a
de les
nostres
desgrà-
cies és
la infla-
c i ó .
Això de
la infla-
ció és

fatal i és llàstima, tu, perquè si no
n'hi hagués, ui, si no hi hagués
inflació... Ja veuràs, tu, el dia que
els preus no pugin, sinó que bai-
xin, tot serà fantàstic”. I arriba el
dia que els peta l'invent, els preus
cauen avall, avall, avall, però tan
avall que s'han trobat de cara amb
les restes de Ciutadans (imagini's
si és avall l'avall de què estem par-
lant) i, què passa? 
Doncs que els mateixos que ens
havien dit que era horrorós que els
preus pugessin, ara ens diuen que
és un desastre que baixin.
Colossal. 

I els que en saben ens expliquen
què coi és això de la deflació. I ens
fan el dibuixet de la corba aquella
en què: 1. Els botiguers abaixen
preus a veure si així aconseguei-

xen vendre alguna cosa. 2. La gent
no compra perquè pensa que ja ho
farà demà, quan el preu hagi bai-
xat encara més. 3. Com que si
ningú compra, ningú ven, les
empreses deixen de fabricar i tan-
quen. I 4. Al final tot plegat fot un
pet com una gla. Molt bé, el con-
cepte ja l'entenem, ja. El que no
acabem d'entendre del tot és per
què és terriblement dolent per a
l'economia que puguin els preus i
també és terriblement dolent que
baixin. Què passa, que l'economia
mai no pot estar terriblement nor-
mal? 

I passa el mateix amb l'euro: “Ui,
puja l'euro... malament. Ui, ara
baixa, pitjor encara”. O amb el
dòlar: “Baixa el dòlar, mala notí-
cia... i ara puja, morirem tots (i
totes) i no podran ni enterrar-nos”.
Però on se superen és amb la ben-
zina: “Prepareu-vos perquè la set-
mana vinent el petroli anirà a 200
dòlars el barril i ens matarem pels
carrers per omplir el dipòsit del
cotxe... Vaja, ja ha passat una set-
mana i el petroli va a 50 dòlars el
barril. Esclar, com que la inflació
està amb la grip A... ¿o eren els
sensors de l'Airbus?” 

Iu Forn.

El que era bo ja no ho és (o tampoc)

Opinió

Com a forero que sóc vull
donar la meva opinió sobre tot
el que pasa en alguns foros
avui en dia, en concret als de
futbol on suposadament a més
d’informar sobre resultats de
futbol, clasificacions, horaris  i
poder fer cròniques dels
parits, cadascú pot intercan-
viar opinions en vers a un par-
tit, a l’actucaió d'un àrbitre,
competicions o qualsevol cosa
que passi relacionada amb el
món del futbol.
Això és el que es fa a la majo-
ria dels foros de futbol,  o de
qualsevol foro, els quals es
defineixen com a foros d’opi-
nió, missatges o discussió,
diguem que són un mitjà per a
expressar opinions en linia.
Així és com haurien de ser tots
els foros, un lloc on  poder opi-
nar, debatre o discutir (mode-
radament);  diguem que la
gent pot expressar el que
pensa, sense que et limiten la
teva llibertat d'expresió i on
poder fer public, coses que
passen al carrer i que si no fos
per aquests mitjans de comuni-
cació, molta gent ignoraria;
però desgraciadament també
existeix algun foro de futbol
per aquí a l'Ebre, on passa tot
el contrari del que abans he
exposat, tal vegada deuria
anomenar-se  l'ANTIFORO,  lloc
creat per a uns quants  on
mentre no digues res en con-
tra de l'entorn d'aquesta gent ,
podràs opinar al post, però en
el moment que facis qualsevol
comentari o critica encara que
sigui constructiva, en vers a
aquesta gent o el seu entorn
(equip simpatitzant d'ells,
equip del qual algun és entre-
nador per posar un exemple,
critica a la forma de moderar
el foro i sancionar als usuaris,
etc.). En aquest moment  elimi-
nen els escrits que no els agra-
den o expulsen a l'usuari  per a
que no pugui expresar-se més.
Tal volta el problema és  falta
de profesionalitat per part de
la gent que gestiona este post,
i  falta de serietat, ja que de
vegades en volta d’un foro de
futbol sembla un chat entre
usuaris, on a més es vol ven-
dre una imatge que no és,
com per exemple presumir  de
que ja en són més de 1500
usuaris els registrats, i és cert,
però el que no ens han comp-

tat és que d’aquests 1500
usuaris hi han gairebé 900 que
no han escrit cap missatge
mai, per no dir que tots els
usuaris que han estat expul-
sats encara figuren a la llista
d’usuaris, o que hi han usuaris
que han arribat a registrar-se
fins 10 vegades amb noms
diferents... es a dir que no és
tot com ho volen pintar.
Jo penso que el primordial en
un post d'aquest és tenir la
informació ràpida i al dia en
totes les categories que es
tracten,  i que això no s'ha de
descuidar mai. A partir d’aquí
em sembla genial que es parle
de tot  un poc, però  també hi
ha que tindre molt clar que
cadascú pensa d'una manera
diferent i que per als gustos,
els colors,  que si ets una per-
sona vinculada al món del fut-
bol que a més estàs clavat a
un foro, tal vegada pots sentir
coses o rebre critiques que no
t'agradaran, però estàs expo-
sat a això i ho has d’acceptar,
el que no es pot fer és censu-
rar a algú que té una opinió
que no t'agrada.
Com a exemple se m’ocurreix
a un persona que treballa per a
un mitjà de premsa, que al seu
temps lliure entreni un equip i
que a més sigue moderador a
un foro d'aquests… 
Imagineu-vos que fes servir la
seva informació periodistica
beneficiant-se d'alguna forma
el seu equip, i perjudicant un
altre. Si la part perjudicada
entrés al  foro a denunciar uns
fets i opinar d'aquesta perso-
na... creieu just que aquesta
gent fos censurada o expulsa-
da  pel fet d’exposar la seva
opinió en contra d'aquesta per-
sona?????. Si tots actuéssim
així creieu que podrien acudir
als camps de futbol i manifes-
tar-se en contra del rival???
Deixarien d’existir les pancar-
tes que veiem cada cop als
Camps de futbol fent critiques
a jugadors, entrenadors …..
deixaria d'existir la LLIBERTAT
D'EXPRESIO!!!
No deixem que ningú, i molt
menys gent inexperta i poc
capacitada, ens prive  de dir el
que pensem.

M.D.

Foro o antiforo?
Cartes dels lectors

S'han complit els pitjors auguris. La immensa
majoria de gent amb edat de votar, ha preferit
anar a la platja, sortir de vacances o fer qualse-
vol altra cosa abans que apropar-se al col·legi

electoral
per diposi-
tar la seva
papereta.
Aquesta
dada gene-
ralitzada
d'una abs-
tenció
superior al
60%,
porta

implícit un missatge ple de significat, i que tots
els partits politics han de saber desxifrar i sol-
ventar pel be de la salut democràtica. No pot
ser que una fita tant important com la constitu-
ció del parlament europeu importi tant poc als
ciutadans. Alguna cosa s'està fent malament. 
Aquestes han estat unes eleccions on s'ha parlat
més en clau d'eleccions estatals i catalanes que

de temes purament europeus. Ha sortit més a la
tele Zapatero i Rajoy que els candidats socialis-
tes i populars, que amb tota seguretat, a hores
d'ara, encara la gran majoria de gent, no
sabrien identificar els seus noms; i ens estem
referint als caps de cartell. 
En clau catalana, el missatge europeu ha estat
més present, i els candidats han estat més pro-
tagonistes. 
En l'àmbit de les Terres de l'Ebre, s'ha intentat
apropar als pocs candidats ebrencs a les llistes,
amb debats a la televisió de les Terres de l'Ebre,
Canal TE.
Dels resultats val la pena fer un anàlisi acurat,
amb una interpretació si més no curiosa, ja que
no guarden massa relació amb la distribució de
forces politiques que tenim actualment a nivell
municipal, nacional i fins i tot estatal. Això refer-
ma un cop més, que Europa és diferent. I ho és
aquí, i també a la resta de països europeus, on
l'extrema dreta ha fet l'agost de la seva vida
política. 
Ara la qüestió és saber si aquests resultats són
una avanç de les properes eleccions o no.

No pot ser que una fita tan
important com la constitu-
ció del parlament europeu
importi tan poc als ciuta-
dans. Alguna cosa s'està fent
malament.

Editorial

Eleccions descafeïnades
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Ja ha passat gairebé una
setmana de les eleccions
al Parlament Europeu i els
resultats són els que són.
A grans trets, i destacant
les dades més rellevants,
el PSC s’ha mantingut com
la primera força política en
el conjunt de Catalunya, i
també a les Terres de
l’Ebre. Concretament, amb
un 37,56% al Montsià, un
37,81% al Baix Ebre i un
32,22% a la Ribera d’Ebre.
A la Terra Alta, però, la
victòria se l’endú CiU amb
un 37,98%. Si aprofundim
en les reaccions dels dife-
rents partits polítics, el
portaveu del grup del PSC
a l’Ebre, Joan Sabaté, ha
afirmat que els resultats
evidencien el bon treball
del seu partit i dels res-
ponsables municipals
arreu de les 4 comarques.
Tot i la ventaja dels socia-
listes al nostre territori,

amb un 9% sobre CiU, des-
tacar també l’increment de
vots d’aquests últims, pas-
sant del 21,49% de les
eleccions europees del
2004 a representar un

30,52% i incrementar els
vots absoluts en 2.030. El
candidat ebrenc de CiU,
Lluís Soler, es mostrava
molt satisfet amb els
resultats per ser l’únic par-

tit que ha pujat en nombre
de vots, «i això representa
una bona tendència de
cara a futures cites electo-
rals». El president de CDC
a Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, destacava també
« que hem guanyat a 20
dels 53 municipis amb
pujades del més del 50%
de vots a municipis com la
Pobla de Massaluca,
Roquetes, Deltebre,
l’Aldea i Tortosa». No tant
contents amb els resultats

obtinguts es mostra
Esquerra que està insatis-
feta, tot obtenir a les
Terres de l’Ebre uns per-
centatges (12,75%) supe-
riors a la mitjana catalana
(9,21%) i del conjunt de la
demarcació de Tarragona
(10,69%). El candidat
Josep Maria Sáez ha afir-
mat que «si mirem els
resultats des d’una pers-
pectiva històrica i ho com-
parem amb els de l’any
1999 que vam tenir un

6,75% es poden conside-
rar un avanç molt impor-
tant, perquè l’any 2004 el
17,23% venia donat per
uns fets exepcionals com
l’efecte PHN, l’atemptat de
l’11-M, etc...Sáez també
s’ha mostrat molt agraït
amb el seu poble, Miravet,
perquè és on Esquerra ha
aconseguit, amb un
43,37%, el millor resultat
de tots els Països
Catalans. També
Rasquera, amb un
32,65%, és un dels muni-
cipis amb un dels millors
resultats.   «Es demostra
que la baixa participació
ha beneficiat els partits
espanyols i ha perjudicat
els partits d’esquerres que
estem governant» ha afir-
mat el Secretari
d’Organització de la
Federació, Lluís Salvadó.
A les cuatre comarques de
les Terres de l’Ebre es va
produir un increment signi-
ficatiu del vot nul, fet que
només pot respondre a la
crida que feia la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre (PDE) en considerar
que cap partit català
garantia la nova cultura de
l’aigua. 
1.236 indecisos a les
urnes van optar per aques-
ta opció. Però destacar
sobretot l’elevada absten-
ció que hi va haver en tots
els àmbits i en tots els
territoris. Més del 60%
dels ciutadans van preferir
el biquini a la butlleta.

Ressaca de les Eleccions al 
Parlament Europeu’09

Unes paraules del so-
cialista Joan Sabaté a
una de les entrades del
seu blog, «Hem passat
aquestes eleccions eu-
ropees i es compleix el
tòpic i com sempre
sembla que tothom ha
guanyat» és un bon ini-
ci per aquest article.

ERC està insatisfeta amb els resultats aconseguits a les Terres de l’Ebre. «La baixa participació ens ha perjudicat»

CiU comptarà amb un nou eurodiputat que és de les comarques de Tarragona, en Salvador Sedó

TG

Mostreig dels resultats de les eleccions europees del 2009.

El més destacat d’aquestes eleccions
al Parlament Europeu és, sens dubte,
la baixa participació (37,4%)

Notable Abstenció
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A partir de les 10.00 del
matí els plantadors, acom-
panyats per l'associació
Tres Tombs de Deltebre,
recorreran amb carros i
carretes els principals
carrers del poble fins al
recinte de la festa, situat a
les Barraques de
Salvador, a les afores de
Deltebre. A partir de les
11.00 es farà la presenta-
ció dels plantadors experi-
mentats que seran els
encarregats de mostrar
als assistents com es
plantava l'arròs de
forma tradicional i perme-
tran després la participa-
ció del públic que podrà
entrar als arrossars i plan-

tar arròs. Paral·lelament,
es faran tallers de jocs
tradicionals per als nens i
hi haurà un mercat de pro-
ductes típics. També cal
destacar l'actuació de
Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries.
La festa de La Plantada

acabarà amb un dinar
popular a base de produc-
tes típics del Delta de
l'Ebre. Encara hi ha tiquets
a la venda per al dinar a un
preu de 10 Euros. Per
reservar el tiquet, s'ha de
trucar a l'àrea de Turisme
de l'Ajuntament de

Deltebre (977 48 93 09).
Després del dinar actuarà
la companyia Delta
Teatre amb la representa-
ció de l'obra “Arròs tardà,
ni palla ni gra” i també cal
destacar l'actuació de
Joseret i la seva rondalla.
Per ambientar la festa es
lluiran els vestits de pagès
que van confeccionar
l'estiu passat les alumnes
del Taller d'Indumentària
de Deltebre. En total es
van confeccionar 12 ves-
tits de pagès seguint tots
els elements de la
vestimenta tradicional del
Delta de l'Ebre que es van
estrenar ja l'any passat
per a la Festa de la Sega.
També posat en marxa un
nou taller d'Interpretació
teatral que consistirà en
aprendre a interpretar
escenes quotidianes i
anècdotes que tenien lloc
a l'arrossar.

Festa de la Plantada a Deltebre, la forma
tradicional de plantar l’arròs al Delta

Aquest diumenge es
celebra a Deltebre la
Festa de la Plantada,
que mostrarà de for-
ma tradicional de
plantar l’arròs al Delta
de l’Ebre, de forma
manual.

Els assistents, que ho desitgen, podran participar activament en la jornada

Jocs i tallers complementaran les activitats organitzades per a la Festa

REDACCIÓ

Imatge típica de  la Plantada de l’Arròs.
CEDIDA

Un dels projectes més
importants que
l’Ajuntament de
Tortosa tenia sobre la
taula, el projecte del
camp de golf a la ciu-
tat, ha vist modificada
la seva trajectòria
degut al context de
crisi econòmica en el
que ens trobem en
l’actualitat. Aturar o

relantitzar...la qüestió
és que, de moment,
no tira endavant la
requalificació dels
terrenys de la zona del
Mas de Xies a la peda-
nia de Vinallop on la
societat Tortosa Golf
Resort plantejava
construir una urbanit-
zació amb un miler
d’habitatges i un camp
de golf de divuit
forats. Davant que
l’empresa no pot apor-
tar les suficients
garanties que el pro-
jecte sigui una realitat

en un període de
temps curt o mig, el
consistori tortosí ha
decidit no continuar el
procès de requalifica-
ció dels terrenys. «Ho
hem acordat mútua-
ment, i crec que és el
més raonable» ha afe-
git l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel.
Aquest ha reconegut
que segueix pensant
que es tracta d’un pro-
jecte molt interessant
per al municipi,  «però
quan sigui una realitat
i no una virtualitat». El

conveni es va firmar al
juliol del 2006. Un
hotel de quatre estre-
lles amb capacitat per
a 100 persones, i una
urbanització amb un
miler d’habitatges uni-
familars, aïllats i ados-
sats, era el que es
preveia construir.
Equipaments esportius
consistents en pistes
de paddel i de tenis de
titularitat pública, si
bé gestionades i
explotades privada-
ment, complementa-

ven la oferta. També
s’especificava que
dins dels terrenys per
a zones verdes s’in-
corporaria el jaciment
del Pla de Sitges,
catalogat com a Bé
Cultural d’Interès
Local. Un projecte
interessant i ben
estructurat, però que,
de moment, no sabem
si serà una realitat o
es veurà interromput.
El temps, o millor dit,
el context econòmic,
dirà.

Tortosa no tindrà camp de
golf, de moment

La crisi econòmica obliga a aturar el projecte

REDACCIÓ

El ple de l'Ajuntament de
Tortosa ha aprovat
aquesta setmana l'expe-
dient de desafectació de
béns per la cessió al
Ministeri de Medi
Ambient, Rural i Marí per-
què execute la segona
fase del passeig fluvial.
Un projecte que té un
cost de gairebé sis
milions d'euros i que, a
més de l'actuació al pas-
seig, inclou la conversió
també del pont del tren
en una passarel·la de via-
nants. L'alcalde de la ciu-
tat, Ferran Bel, ha comu-
nicat que les obres
començaran abans de
final d'any. 
D'altra banda, el plenari
va aprovar una modifica-
ció del pla urbanístic per
canviar l'emplaçament
de la deixalleria de
Jesús, que anirà al camí
dels Reguers en una par-
cel·la de 4.500 metres
quadrats.

Noves
aprovacions al
Ple de Tortosa

Una delegació perma-
nent a Tarragona del Tri-
bunal Laboral de Catalun-
ya farà més fàcil, a partir
d’ ara, la resolució dels
conflictes que puguin
sortir entre empreses i
treballadors. L’objectiu
és evitar arribar a la via
judicial entre les dues
parts. L’ens funciona des
de l’any 1992, i aquest
ofereix la seva mediació
en temes relacionats
com diferències sala-
rials, convenis, dret de
vaga o expedients de re-
gulació. Una obertura de
delegació que coincideix
amb aquest actual con-
text de crisi econòmica, i
amb la fragilitat en la que
es troben moltes empre-
ses del territori. 35 tre-
balladors a un local del
número 25 del carrer Ra-
món y Cajal estan a punt
per intervenir.

Nova seu per
tractar

conflictes
laborals

La Festa de la Plantada acabarà amb
un dinar popular a base de
productes típics del Delta

Gastronomia

«Si no tenim les garanties que el projecte

sigui una realitat, no té sentit tirar

endavant els tràmits del procès»

Ferran Bel, Alcalde de Tortosa
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Segons l'article 26 del
PHN són els organismes
de conca qui estableixen
els cabals ambientals dels
rius espanyols, amb la par-
ticularitat de la disposició
addicional desena de la llei
que determina un règim
especial per al tram final
del riu Ebre, el qual ha de
ser fixat pel Ministeri de

Medi Ambient d'acord amb
la Generalitat de
Catalunya, en el marc del
Pla Integral de Protecció
del Delta de l'Ebre (Pipde). 
La polèmica ha sortit
davant la proposta que ha
fet la Comissió per a la
Sostenibilitat de l’Ebre

d’establir un cabal mínim
per al riu d’entre 270 i
350 metres cúbics per
segon per al tram final, i
que l’ Aragó no veu facti-
ble. La comunitat autòno-
ma considera la mesura
una hipoteca per a la
conca i un fre per al crei-

xement dels regadius, i
per això ha proposat que
totes les comunitats autò-
nomes de la conca (nou en
total) tinguin capacitat de
decisió. Una proposta
que, definitivament, no
serà una realitat perquè ha
estat rebutjada pel

Congrés amb els vots con-
traris a la proposició de
llei del PSOE, CiU, ERC i
ICV. Les reaccions  aquí al
nostre territori tampoc
s’han fet esperar. Segons
el senador d’ERC, Pere
Muñoz, condemnar el
tram final del riu Ebre i el
Delta a rebre nomès les
aigües restants, haguès
estat el resultat d’aprovar
la proposta. I ha recordat
que ja hi ha una proposta
aprovada per la Comissió
el maig del 2007. També
la diputada socialista
Luïsa Lizárraga ha explicat
que la llei del PHN ja té en
compte la participació de
totes les comunitats autò-
nomes per on passa l’Ebre
en l’elaboració del Pla de
Conca. Lizárraga diu que
l’Aragó volia «garantir un
cabal per fer noves zones
de regadiu» però que això
«repercutiria en la desem-
bocadura de l’Ebre».

No a la modificació del PIPDE

Davant la proposició
de l’Aragó de voler sot-
metre l’aprovació dels
plans hidrològics i la
definició del cabal a
l’acord vinculant de les
comunitats autòno-
mes, el Congrès dels
Diputats s’ha posicio-
nat contràriament.

El Congrés dels Diputats rebutja la proposició presentada per les Corts d’Aragó

REDACCIÓ

Imatge del tram final del riu Ebre.
Jordi Domènech

A l’ edat de 62 anys ha
mort l'expresident provin-
cial del PP i exregidor tor-
tosí, Carlos Curto,
com a conseqüència de
la greu malaltia que li va
ser diagnosticada fa
pocs mesos. Curto va
ocupar la presidència
provincial del partit con-
servador entre els anys
1996 i 2003, i va entrar
en polèmica acusant les
estructures territorials
superiors del partit d'ha-
ver deixat 'abandonada'
l'agrupació tortosina, al
capdavant de la qual va
haver de fer front a l'a-
provació del PHN i del
transvasament de l’Ebre.

Mor
l’exregidor

tortosí, Carlos
Curto

Una trentena de treballa-
dors d'Ercros han tallat,
aquest dimecres, els ac-
cessos dels camions a
la planta que l'empresa
té a Flix a la Ribera d'E-
bre. Una nova mesura
de força contra l'ERO
que ha presentat la di-
recció de la companyia i
que afecta 75 treballa-
dors de la fàbrica de
Flix. 
La plantilla continua rei-
vindicant que els aco-
miadaments no són co-
rrectes i es planteja
continuar prenent mesu-
res com aquesta si s'en-
calla la negociació. 

Noves
mobilitzacions

a Flix

L'empresa PC Golf, SL, ha
signat un contracte amb
l'Ajuntament d'Amposta
per a l'ús privatiu tempo-

ral del bé de domini públic
de l'escorxador municipal
fins que el consistori tre-
gui a subhasta la nova
concessió a finals d'any.
La intenció de l’equip de
govern és treure de nou la
concessió de l’escorxa-
dor, que va quedar

automàticament revocada
arran del concurs de cre-
ditors presentat l’any
2007 davant els tribunals
per Ganados y Carnes
Martí SL. El consistori va
haver d’assumir 520.000
euros dels seus deutes a
compte de les arques

municipals el passat mes
de març quan l’empresa
comunicava el seu tanca-
ment. Tot i així, diverses
fonts afirmen  que a l’es-
corxador segueix havent-
hi activitat. «Estan sacrifi-
cant tres dies a la setma-
na» ha confirmat Miquel
Àngel Arasa, cap dels
veterinaris del
Departament de Salut a
les Terres de l’Ebre. El
portaveu del grup munici-
pal del PSC a l'oposició,
Antoni Espanya, ha acusat
a l'alcalde d''amagar infor-
mació' i 'mentir', després

de recordar que en l'últim
ple, fa dues setmanes,
Ferré va afirmar pública-
ment que l'escorxador es
trobava totalment aturat. 
Els socialistes han exigit a
l'alcalde la 'màxima trans-
parència' i consideren que
l'operació amb PC Golf,
SL posa de relleu l'e-
xistència d'una 'empresa
pantalla que fa d'interme-
diària amb l'antiga empre-
sa. Malgrat això, Ferré ha
insistit que PC Golf, SL, i
els anteriors concessiona-
ris no guarden 'cap rela-
ció'. 

Polèmica generada envers
l’escorxador d’Amposta

S’especula sobre la procedència de la nova empresa adjudicatòria

REDACCIÓ
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Arran d’ aquestes decla-
racions del Ministre de
Foment sobre l'estació
de tren L'Aldea -
Amposta - Tortosa, con-
testant a la pregunta del
senador Joan Sabaté
sobre l’estat de l’infraes-
tructura, l'alcalde de
l'Aldea, Dani Andreu s'ha
mostrat “escèptic per-
què a hores d'ara no hi
ha cap avant - projecte
sobre l'estació i el més
segur és que durant
l'any en curs no dispo-

sem ni de projecte tam-
poc; perdent-se així els
500.000 Û consignats
als pressupostos de
l'Estat”. Andreu ha afir-
mat desconèixer el con-
tingut del conveni anun-
ciat pel Ministre per tal

d'ampliar l'estació i
construir un moll de mer-

caderies, és per això
que els alcaldes de

l'Aldea, d'Amposta i
Tortosa, demanaran de
mantenir una reunió amb
el Ministre per explicar-li
les demandes del territo-
ri i saber de primera mà
les seves intencions.
“Les necessitats i millo-
res a fer als accessos i
l'estació són diverses, i
mentre no tinguem un
projecte redactat no es
podran executar les par-
tides dels pressupostos
generals de l'Estat desti-
nades per aquest objec-
tiu”. Dani Andreu ha ani-
mat al Ministre de
Foment a demostrar “en
fets” la seva voluntat de
que aquesta sigui una
estació de referència per
les Terres de l'Ebre i el
corredor del mediterrani.  
L'alcalde li ha demanat
que comenci per fer
actuacions en la presta-
ció de serveis ferroviaris
que ara per ara són del
tot possibles. 

La millora de l’estació ferroviària de
l’Aldea, ¿voluntat o realitat?

«El més aviat possible,
abans que acabi l’any,
es firmarà un conveni
amb la Generalitat per
fer de l’estació de l’Al-
dea, una estació de pri-
mer ordre»

El Senador Sabaté pregunta, el Ministre Blanco respòn i l’Alcalde de l’Aldea dubta

REDACCIÓ

L’Alcalde de l’Aldea, Dani Andreu, a l’estació.
Cedida

La policia local de
Tortosa ha detingut un
veí de la ciutat, de 38
anys i de nacionalitat
senegalesa, com a pre-
sumpte autor d'un delicte
contra la propietat
intel·lectual. L'operació
es va fer en un pis del
nucli antic on residia el
sospitós, i on els agents
van comissar més de
2.000 DVD i CD il·legals,
així com un ordinador
amb capacitat per gravar
una mitjana de 5.000
còpies al mes. Amb tot,
el valor del material
comissat supera els
22.000 euros. 

22.000 euros
en material

il.legal

Gairebé una trentena
d'associacions roqueten-
ques han confirmat la se-
va presència a la segona
edició de la Fira d'Enti-
tats, que se celebrarà a
la ciutat el proper dissab-
te 13 de juny. Com en la
primera ocasió, l'Hort de
Cruells serà l'escenari de
la Fira; la mostra de l'ac-
tivitat associativa de Ro-
quetes. A partir de les
17h i durant tota la tarda,
les entitats participants -
culturals, lúdiques, es-
portives i socials- dona-
ran a conèixer les seves
activitats al públic.

Mostra de
l’Activitat

Associativa a
Roquetes

La Borsa Jove
d'Habitatge de Tortosa
ha obert el termini per
tal de sol·licitar ajudes

per a pagar el lloguer
del pis. 
Es tracta de subven-
cions per ajudar a
pagar el lloguer a arren-
dataris amb dificultats
que compleixin uns
requisits i es trobin dins
uns determinats col·lec-

tius. Els aspirants a una
d'aquests subvencions
han de tenir menys de
35 anys o més de 65,
ser arrendataris d'habi-
tatges administrats per
operadors públics, llo-
gaters d'habitatges
administrats per la

Generalitat de
Catalunya a través
d'Adigsa, empreses
públiques d'àmbit local
o entitats sense ànim
de lucre, o el lloguer
obtingut o supervisat a
través de les borses
integrades en la Xarxa
de mediació per al llo-
guer social, i persones
que es trobin en condi-
cions especials. La
quantitat de la subven-
ció ve determinada per
la diferència entre el
que s'anomena lloguer
just i la quantitat de la

renda del lloguer que
cobra el propietari o llo-
guer concertat o d'equi-
libri, amb la limitació
màxima de 240 euros
mensuals. El ter-
mini per presentar les
sol·licituds finalitza el
proper 30 de juny. 
Per presentar la sol·lici-
tud cal que les perso-
nes interessades s'a-
drecin a la Borsa Jove
d'Habitatge de
l'Ajuntament de Tortosa,
situada al Carrer de la
Rosa, 17 (Tlf: 977 44
4947).

Ajudes per adquirir un
habitatge a Tortosa

Obert el termini per presentar sol.licituds fins al proper 30 de juny

REDACCIÓ

Augmentar la freqüència dels trens
regionals, ampliar l’horari nocturn, una
parada de l’Euromed...són serveis bàsics

Una estació de referència
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Els socialistes han fet
referència en primer lloc a
un dels temes que el PSC
ja portava en el seu pro-
grama electoral i que el
govern de CiU va marcar
com a prioritat com és
resoldre la manca d'apar-
caments i on, segons els
socialistes, “el més calent
és a l'aigüera”. “Han aban-
donat ja el projecte d'a-
parcament al mercat, i el
de la plaça Joaquim Bau,
potser es prevegui alguna
referència en el projecte
de les piscines, però difí-
cilment es farà i del del
Rastre, amb moltes difi-
cultats, de moment no
se'n sap res”. Els socialis-

tes han lamentat també
que avui Tortosa és
menys segura que fa dos
anys i, en aquest sentit,
també ha lamentat que la
Policia Local està desapa-
reguda en la regulació del
trànsit a la ciutat, tot i els
problemes circulatoris

que hi ha, tot recordant la
responsabilitat de l'alcal-
de com a president de la
junta local de seguretat
de la ciutat. Per als socia-
listes, el govern de CiU
està mancat clarament de
projecte de ciutat i les úni-
ques actuacions que es

veuen són precisament
les que tenen el suport de
la Generalitat, com el
Pincat, promogut i iniciat
durant l'anterior mandat, i
les obres incloses en el
Pla E del govern de
Zapatero, finançat al
100% per l'Estat. En

aquest sentit, han lamen-
tat també que s'està
pagant tard i malament
als proveïdors. “Per tant,
mala gestió de les obres,
de la situació econòmica i
incapacitat de generar
expectatives raonades.
Tot això en un context de
greu crisi econòmica, que
tot i que es produeix a
nivell global, exigeix
actuacions locals. Per
Sabaté estem, per tant,
“en un mandat de transi-
ció, per anar menjant i fre-
gint com havien estat els
20 anys anteriors de CiU,
i haurem d'esperar dos
anys per donar un nou
impuls a la ciutat, quan els
socialistes presentarem
un projecte amb voluntat
d'engrescar a la ciutada-
nia.” Una ciutadania que
Sabaté ha emfatitzat que
es segueix manifestant
majoritàriament socialista
en totes les eleccions. “El
senyor Bel no ha aconse-
guit ni tan sols agafar una
hegemonia política ni un
lideratge polític que sí
vam aconseguir els socia-
listes quan vam arribar a
l'alcaldia l'any 1999”.

El PSC de Tortosa veu el mandat actual
decebedor i de transició

«Un mandat decebedor
i de transició», així ha
resumit el portaveu del
Grup Municipal Socia-
lista a l’Ajuntament de
Tortosa, Joan Sabaté,
els dos anys de mandat
del govern de CiU.

Els socialistes lamenten l’incompliment del govern de CiU per resoldre temes importants 

Defineixen una forma de governar prepotent i sense respecte a la democràcia

REDACCIÓ

Fotografia del grup municipal socialista de Tortosa.
CEDIDA

Unió de Pagesos ha
denunciat que la situació
de crisi de preus que
pateix el sector productor
d'oli d'oliva no es deu a un
desajust entre l'oferta i la
demanda i que només es
pot explicar per un canvi
en les estratègies de
compra per part de la dis-
tribució. El sindicat vol
que s'investigui un possi-
ble abús de posició domi-
nant al mercat, o bé pos-

sibles estratègies venda a
pèrdues en oferir l'oli com
a producte reclam. Unió
de Pagesos demanarà la
intervenció immediata de
les autoritats de defensa
de la competència, de
fraus alimentaris i de pro-
tecció dels consumidors,
tan estatals com autonò-
mics. Unió de Pagesos
també considera que l'en-
trada en vigor del
Reglament 182/2009, en
el passat mes de març, i
llur aplicació a partir de
l'1 de juliol d'aquest any
_que permet comercialit-
zar a tota la UE barreges
d'oli d'oliva amb oli de lla-

vor_ afavoreix encara
més aquesta posició
dominant de la gran distri-
bució i li ha facilitat modi-
ficar els seus paràmetres
de compra. Actualment, ja
no els cal aprovisionar-se
d'oli d'oliva per a tot l'any,
ja que sempre el podran
barrejar amb l'oli de llavor
i treure'l al mercat. D'altra
banda, el sindicat recorda
que l'emmagatzematge
privat és una mecanisme
del tot insuficient en un
cas, en el qual, l'origen
del problema no és l'ex-
cés d'oferta. Tot i que
aquesta mesura pot anar
bé a certes empreses

d'Andalusia que poden
ser-ne beneficiaries, no
serveix de res a
Catalunya, ja que no farà
recuperar el preu de l'oli
als productors catalans i
la fi del període d'emma-
gatzematge coincidirà
amb l'inici de la propera
campanya de comercialit-
zació. Unió de Pagesos
denuncia la inacció del
Govern de la Generalitat i
especialment del
Departamentd'Agricultura
Alimentació i Acció Rural
per no haver pres una
posició activa en el con-
trol dels abusos i fraus i
en la defensa dels drets

dels consumidors, ni con-
tra la modificació de les
normes de comercialitza-
ció de l'oli d'oliva i per
haver deixat morir un pro-
jecte de promoció d'oli en
la restauració. Davant d'a-
questa situació, el sindi-
cat ha demanat la convo-
catòria extraordinària de
la Taula sectorial agrària
del sector de l'oli d'oliva,
pel proper 18 de juny. Així
mateix, també farà analit-
zar diferents olis d'oliva
verge i verge extra de
marca blanca per conèi-
xer si la gran distribució
està fent frau al consumi-
dor. 
El sindicat també traslla-
darà als partits polítics
amb representació al
Parlament de Catalunya la
necessitat del control de
la inacció del govern de la
Generalitat i mesures per
tal de pal·liar la crisi dels
productors catalans.

Denúncia de la 
Unió de Pagesos

La crisi de preus al sector de l’oli d’oliva es deu a la distribució dominant

REDACCIÓ

El claustre de professors
de l'IES Joaquín Bau de
Tortosa ha exigit al
Departament d'Educació
l'obertura de 'nous
espais de diàleg' que per-
metin trobar una sortida
negociada al conflicte
per la creació d'una nova
línia d'ESO als centres de
secundària tortosins. Els
professors han subscrit
per unanimitat un mani-
fest on reclamen que els
alumnes que ho van
sol·licitar siguin escolarit-
zats al centre, davant la
negativa d'Educació, que
pretén crear una línia
addicional a l'IES de
l'Ebre. El col·lectiu, a
més, ha mostrat el seu
suport a l'equip directiu
del centre tot demanant
la continuïtat del director,
Joan Serra, a qui
Educació busca substitut
després que presentés la
dimissió arran el conflic-
te.

Segueix vigent el
conflicte

educatiu a
Tortosa

La Festcat, Escoles
d'Estiu de Cultura
Popular és una proposta
d'activitats formatives
centrades en el món de
la festa tradicional en
tota la seva diversitat, on
es combinen i es com-
parteixen l'aprenentatge i
la festa, en un marc de
participació, d'intercanvi
d'experiències i de con-
vivència. Els principals
objectius són repensar i
dinamitzar la cultura
popular catalana, així
com la seva difusió. En el
seu conjunt, la FESTCAT
ofereix un ventall molt
ampli i variat de propos-
tes: cursos de diferents
temàtiques i nivells,
tallers de continguts molt
diversos, tertúlies i tota
mena d'actes, amb la
voluntat d'esdevenir un
espai de referència per a
totes aquelles persones
que estimen la cultura i la
festa tradicional.

FestCat’09 arriba a
Horta de Sant Joan

del 12 al 19 
de juliol

UP denuncia la

inacció del

Govern i del DAR

Inacció
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Però fent-nos ressò d'a-
questa selectivitat uns 500
alumnes ebrencs iniciaven
aquest passat dimarts els
exàmens, amb les probes
de català, castellà i llengua
estrangera. Per continuar
amb les matèries comunes
el dimecres, amb exàmens
d'història o filosofia i amb
les pròpies de cada modali-
tat, ahir dijous. Pel que fa a
fets destacables en aques-
ta convocatòria, i pel que
sembla ser també coinci-
dents amb anteriors, ha
estat el sentiment generalit-
zat per part de l'alumnat en

front de les proves de cas-
tellà i català, considerant
els estudiants que la prova
de castellà va ser més
assequible que la de català.
D'altra banda i com ve sent
el funcionament de la selec-
tivitat, els alumnes podien

triar entre dos opcions. En
llengua castellana podien
optar entre preguntes de
comprensió, expressió, sin-
taxi i gramàtica sobre un
text de 'Júlia', l'obra narrati-
va de l'escriptora Ana Maria
Moix o les mateixes pregun-

tes però amb l'anàlisi d'un
informe sobre joventut de la
ministra d'Igualtat, Bibiana
Aído.
Quant a llengua catalana,
les opcions eren un frag-
ment del poema “Bèlgica”
de Josep Carner o un frag-
ment del pròleg del llibre
Introducció a la Ilíada.  Pel
que fa al dimecres en filoso-
fia, Plató va ser clar guan-
yador respecte de Hume. I
en història es van dividir
entre Solidaritat Catalana o
Setmana tràgica i les dicta-
dures de Primo de Rivera i
Franco. Per aprovar les
PAU cal obtenir un mínim de
4, aquesta nota valdrà el
40% de la marca final d'ac-
cés a la universitat. La
resta, el 60%, correspon a
la nota mitjana que l'alumne
ha obtingut durant els dos
anys de batxillerat. A partir

del pròxim 25 de juny els
estudiants podran consul-
tar la seva nota a través de
a web de les notes i el 26
de juny els resultats arriba-
ran a tots els centres de
batxillerat. Quan a la nova
Selectivitat, això vol dir que
aquesta serà l'última que
es farà seguin les directrius
de la Logse,  ja que l'any
que ve la prova d'accés es
modificarà per apartar-se a
la nova llei orgànica d'edu-
cació (LOE). 
A diferència de l'actual la
prova constarà d'una fase
general, obligatòria per a
tots els estudiants que vul-
guin accedir a la universitat,
i d'una segona fase especí-
fica voluntària per millorar
nota en cas que l'alumne
opti a una carrera en què la
demanda superi l'oferta de
places.

A esperar els resultats després de Sant Joan!

L’actual selectivitat ha
viscut aquests darrers
dies la penúltima con-
vocatòria, si contem
amb setembre, perquè
l’any vinent s’estrenarà
un nou format.

L’actual selectivitat té els dies comptats, ja que l’any que ve la prova es modificarà.

REDACCIÓ

Estudiants de selectivitat
Cedida

Una intensa investigació
per part d'agents de la
Policia de la Generalitat -
Mossos d'Esquadra de la
UI de l'ABP del Baix Ebre,
ha permés detenir quatre
membres d'una mateixa
família que es dedicaven
al tràfic de drogues a
Tortosa. Els detinguts,
tots de nacionalitat
espanyola i veïns de
Tortosa,   han passat a
disposició del jutjat
d'Instrucció de Tortosa
en funcions de guàrdia,
per un delicte contra la
salut pública per tràfic de
drogues i un de recepta-
ció, amb l'empresona-
ment d'un dels detinguts,
Julián GR.

Detenen a quatre
persones a Tortosa
per tràfic de drogues

L ' A s s o c i a c i ó
S o c i o c u l t u r a l
Tarambana d'Amposta
projecta el documental
«ABC Àfrica», realitzat
l'any 2001, del director
iranià Abbas
Kiarostami, com a clo-
enda del cicle «Mirades
sobre el segle XX» avui
divendres 12 al Casal
d'Amposta. 
Aquest cicle ha estat la
manera en que aquesta
entitat ha ofert una
reflexió sobre diversos
fets que van protagonit-
zar el segle passat. 

ABC Àfrica clou
el cicle “Mirades

sobre el 
segle XX”

La setmana passada s'ini-
ciaven els tradicionals cur-
sos de cuina del segle XVI,
manera amb que les festes
del Renaixement comença-
va a escalfar motors. Però
el tret de sortida de la XIV
edició de la Festa del

Renaixement de Tortosa
tindrà lloc aquest dissabte
13 de juny amb el que serà
la primera escenificació de
la Festa per presentar
públicament la imatge i el
cartell de la nova edició.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha dit que
enguany la festa serà el
preludi de la 15 edició. 'Per
la qual ja s'ha començat a
treballar per tal que sigui

una gran celebració'.
Paral·lelament a la imatge i
el cartell de la Festa, el
director Domingo Tomàs
ha avançat ja alguns dels
espectacles que es podran
veure en aquesta nova edi-
ció. Concretament, Tomàs
ha explicat les cinc grans
produccions que es podran
veure enguany i que són
'La Taverna d'Enrico', un
clàssic de la festa que
enguany es representarà al
fossat del Baluard de les
Avançades dcarrer que
com cada any superarà la
cinquantena , entre teatre,
música, animació, etc.

Una prèvia renaixentista,
per anar fent boca!
“La tarverna d’Enrico” un clàssic de la Festa

REDACCIÓ

Demà per la nit el municipi
d'Amposta celebrarà l'inau-
guració de la rehabilitació  i
enllumenat del Pont Penjant
de la ciutat, amb un progra-
ma ple d'activitats que s'ini-
ciaran a les 21:00 de la nit
amb la reconstrucció de la
prova de resistència del
Pont Penjant amb el pas de
carros, a càrrec del Club
Amics dels Cavalls d'Amposta; acte amenitzat per la
Banda de Música La Lira Ampostina, tal com es va fer l'any
1920. Després dels Parlaments a càrrec de les autoritats,
les corals dels centres escolars d'Amposta i les corals
Aquae i de La Lira, cantaran l'himne “Oh! Amposta”, de
Joan Suñé (1919), acompanyades per la Banda de Música
La Unió Filharmònica. 
La celebració finalitzarà amb l'encesa de la il·luminació del
Pont Penjant. 

Els anys vint
marquen
l’inauguració del
pont penjant
d’Amposta

Per aprovar les PAAU cal un mínim de 4 i aquesta
nota valdrà el 40% de la nota final.

Aprovat!
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El jove entrenador del
Tortosa fou presentat dime-
cres. En els darrers anys ha
estat al futbol base del
Barça i enguany en el del
València. En la seua presen-
tació va destacar que
«quan el Tortosa em va tru-
car em va fer molta gràcia i
em va alegrar que hagues-
sin pensat amb mi».
El nou entrenador afegia
que «és un repte a nivell
esportiu i també en l’humà.
Porto set anys fora de
Tortosa i tornar per entre-
nar el primer equip és una
gran satisfacció».
L’objectiu és «tornar la
il.lusió al soci i a l’aficionat i
demostrar que el Tortosa

és un equip referent a
l’Ebre».
L’ascens no es marca com
un propòsit, «la idea és con-
solidar la línia marcada. Hi
ha unes bases i un projecte
per iniciar i apuntalar. I amb
això hem de treballar.

Xavi Cid, tal com vam infor-
mar setmanes enrera, és el
segon entrenador d’un cos
tècnic en el que també
estarà Carlos Soler.
Santi Pelejà, el president, i
Carlos Alós, Director
Esportiu, van mostrar-se

molt il.lusionats davant del
nou projecte    del que s’a-
niran coneixent més
detalls.
El nou projecte té previst
donar protagonisme als
planters, concretament a
jugadors de juvenil que ja

puguen fer el salt i alternar
entre els dos equips.
Aquesta és l’aposta, a més
de reforçar les posicions
que facin falta.
Hi haurà incorporacions de
jugadors  de clubs veïns
com Borrull o Toni Calafat i
es pot recuperar al porter
Alex Ròdenas.
Poc a poc s’aniran confir-
mant les baixes que poden
existir. Però n’hi ha unes
quantes que poden ser evi-
dents.
El nou projecte ja està en
marxa. L’ascens no és
dibuixa com un objectiu clar
però ja sé sap que el
Tortosa, per història, té
obligacions a la Primera
catalana.

Sergi Domènech és el nou tècnic

Era un secret conegut.
Més Ebre ja va anun-
ciar-ho fa dues setma-
nes. Sergi Domènech
dirigirà el nou projecte
del CD Tortosa. 

CD TORTOSA

El jove tècnic de Bítem va estar al futbol base del Barça i en la darrera campanya al del València

M.V.

Demà són les elec-
cions per a la presidèn-
cia de la Federació Cata-
lana de Futbol. Molt se
n’ha parlat en els darrers
dies i els clubs han es-
coltat pacientment els
candidats. 

Es hora d’anar a votar.
I de fer-ho amb convic-
ció. Segurament, per a
la majòria serà compli-
cat. Els tràfics d’influèn-
cies i altres qüestions de
tipus polític poden aju-
dar. Sí. Els dos candi-
dats han desviat la seua
resposta quan se’ls ha
preguntat per si hi hauria
política darrera. «No, en
cap cas», diuen.

Però s’ha arribat a pu-
blicar que Montilla pot
estar darrera de Farga
per una correspondèn-
cia a gestions empresa-
rials que aquest ha efec-
tuat darrerament. Fins i
tot s’especula que el
PSC ja ha engegat la ma-
quinària amb Ajunta-
ments del seu color.

Els Ajuntaments tenen
molt a veure amb els
clubs (la majoria depe-
nen d’ells) i tenen poder.
En qualsevol cas, els
avals decanten la ba-
lança a favor de Casals.
Però les urnes poden
ser una altra història. Hi
ha molt en joc.

A mi m’agradaria que
les eleccions fossin
transparents. I que anes-
sin a votar tots els clubs,
sense pressió ni per ami-
guismes puntuals que
sorgeixen com els rove-
llons ni per res. I sempre
pensant amb el bé d’una
Delegació ebrenca que
ha de ser més forta.

Cal votar amb
convicció

L’opinió de Michel

Edgar, migcampista del Vila-
nova, és el primer fitxatge
confirmat de l’Amposta que,
la setmana vinent (dia 19)
confia en presentar-ne més a
l’assemblea. També ha fitxat
el porter Víctor Contreras
(Cambrils). Han renovat: Die-
go, Gustavo, Eden, Gerard,

Yuri, Ruibal i Miguel Reverté.
S’està pendent de Recio i de
Pitarque i Becerra. Els dos da-
rrers continuen a l’espera de
confirmar un dels contactes
establerts. El filial passa, a
partir d’ara, a formar part de
l’Associació de pares de fubol
base. D’altra banda, la Rapi-
tenca té les següents baixes:
Jordi, Víctor, Borja, Jordi Ro-

ca, Pibe, Parra, German i Pe-
dregosa. El porter Marc Ber-
tomeu (Deltebre) s’incorpo-
rarà i compartirà la porteria
amb Miki. El tema Gilabert
continua intacte i poden inte-
ressar Tauste i un central del
Vila-real, Galindo. Pep Carce-
llé és el nou cap de premsa.
El juvenil rebrà demà (18 h) el
Reus. A l’anada, 1-0. 

Edgar (Vilanova), a l’Amposta
La Rapitenca incorporarà el porter Marc Bertomeu

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ. PRIMERS FITXATGES

Carlos Soler, Javi Cid, Santi Pelejà, Sergi Domènech i Carlos Alós, en la roda de premsa de la presentació.
ANTOLÍ

A la plana següent expliquem
que va passar al camp de l’Ai-
guafreda i les protestes jesu-
senques que van haver-hi
quan els àrbitres intentaven
accedir al vestidor al des-
cans. També  indiquem que el
Catalònia esperava un comu-
nicat després de l’acta de Fa-
rizo Boada. La sorpresa (no

n’hi va haver per tant) fou
quan el dimecres el Catalònia
va rebre la notícia que estava
sancionat i que la tornada s’-
havia de jugar a porta tanca-
da. Es va fer un recurs i
Apel.lació ha de contestar
avui. Per tot plegat, hi ha ma-
lestar a Jesús. Caldrà veure
quina resposta rep el club i
com actua segons aquesta.

Pendent de si s’ha de
jugar a porta tancada

El Catalònia espera resposta al recurs
REDACCIÓ

DARRERA HORA. CATALÒNIA-AIGUAFREDA

Javi Cid farà de segon i
Carlos Soler també
formarà part d’un cos
tècnic que va presentar-
se dimecres passat.

Cos tècnic



DIVENDRES 12
DE JUNY
DE 2009 11

diarimés
ebreesports

www.mesebre.cat

Els de Camarero es van
avançar aviat amb gol
d'Aleix però la veritat és
que, durant el primer
temps, no van estar del tot
ben posats en el partit i
l'Aiguafreda, un gran equip,
va remuntar aprofitant la
poca intensitat defensiva
que els jesusencs van tenir
en diverses jugades. Així, al
minut 35, els barcelonins
guanyaven 4-1. 
Tot i haver-ho parlat i saber
que era un camp petit, no
va existir l'atenció necessà-
ria en accions a pilota atu-
rada, principalment en
llançaments de banda.
A la represa, el partit va
igualar-se i el catalònia,
amb un canvi tàctic que li
va anar força bé, va estar
més ben posat, va dominar
i va imposar-se tenint
opcions. Juanma Fatsini, en
el llançament d'una falta,
amb un obús, va reduir
distàncies amb el 4-2
(minut 82). Un gol d'or tal
com estava el partit i l'elimi-
natòria.  Aleix tindria la pos-
sibilitat d'aconseguir el ter-
cer gol visitant ja en temps
afegit. Però el seu llança-
ment, un xic forçat i ben
tapat pel porter local,  va
anar fora.
D'aquesta manera, amb el
4-2, va acabar el partit. Un
resultat complicat però
esperançador a la vegada
pel fet d'haver marcat dos
gols fora de casa.
Diumenge vinent, a les sis
de la tarde, serà la tornada

la Santa Creu. S’ha de
remuntar.
Aquesta seria la història, a
nivell esportiu. Però n'hi ha
una altra. Farizo Boada,
l'àrbitre, no va tenir una
bona tarde. O potser sem-
pre ha estat així. No ho sé.
No obstant, la realitat és
que es va ofuscar amb el
Catalònia al primer temps
amb un actitud extremada-
ment autoritària.
Lamentable. Potser perquè
el partit semblava que es
jugava a la Santa Creu més
que al camp del rival, per
l'ambient, però l'àrbitre es
va mostrar intolerant i infle-
xible amb els jesusencs.
Com si això sumés punts
en la seua actuació camí
de pujar com a àrbitre a la
Preferent.
I si bé és cert que els gols
van ser legals i que no va
haver-hi cap problema
entre jugadors i els aficio-
nats, l'arbitratge va desqui-
ciar al Catalònia que està
clar que no va estar ben
posat durant el primer
temps però és que, a més,
va trobar-se amb un
col.legiat desafiant i que
fins i tot va respondre amb
insults a comentaris de
fora del terreny de joc.
No posarem en dubte que
Farizo Boada  sigue el
col.legiat més puntuat
sobre el camp de
Catalunya de Primera regio-
nal i que pujarà a Preferent,
tal com ens van informar,
però si no canvia la seua
actitud amb el xiulet, penso
que no té molta projecció,
independentment de la
seua edat. 
Semblava que els àrbitres
Sheriff ja no existien. No,
es va poder comprovar que
no és així, que encara en
queden. I per molt que vul-
guis estar preparat i aillar-
te, va ser dificil que els
jugadors del Catalònia

puguessin fer-ho. Només al
primer temps, vuit targetes
pels de Jesús, amb expul-
sió del massatgista, i dues
pels locals en un partit en
el que no calien, per cap
dels dos costats.
Al descans, aficionats jesu-
sencs van increpar el
col.legiat. Van ser uns
moments de tensió en què
el col.legiat va tenir dificul-
tats per accedir fins la
barraca prefabricada que
tenia com a vestidor dins
de les instal.lacions.
Aquest també va ser el pro-
blema. No existia cap deli-
mitació ferma (només una
cinta) entre el públic i el

passadis per on passaven
els jugadors i els àrbitres. I
aquest fet va propiciar que
els aficionats es pugueren
acostar fins aquella zona.
No ho haguessin pogut fer
en el cas de que hi hagues-
sin hagut unes tanques per
separar. L’àrbitre, al des-
cans, va demanar la
presència de les forces de

seguretat i fins que aques-
tes no van arribar no va tor-
nar a sortir al camp.
El Cata va desplaçar dos
autocars fins a terres oso-
nenques. 
L’ambient va ser del tot
verd-i-blanc, reflectint la
festa que significava la pro-
moció d’ascens pel club i el
poble jesusenc.

Diumenge, tots a la Santa Creu!!!

El Catalònia va perdre
4-2 en el partit d’anada
de la promoció d’as-
cens a Preferent. Va ser
contra el conjunt barce-
loní de l’Aiguafreda. 

PROMOCIO D’ASCENS A PREFERENT

El Catalònia va perdre en l’anada, contra el Chelsea osonenc, l’Aiguafreda (4-2), i diumenge disputarà la tornada (18 h)

REDACCIÓ

Formació del Catalònia, abans del partit de diumenge, al camp de Sant Julià de Vilatorta.
JG

Amenitzat per l’actitud
desafiant de l’àrbitre , el
Catalònia no va estar dins
del partit al primer temps

Primer temps

Transmetrà el partit amb
la col.laboració de Ràdio
Pèrgola.

Canal TE

Juanma Fatsini, amb un
gran gol de falta, va donar
vida al conjunt jesusenc
amb el 4-2.

Gol d’or

Àrbitre: Farizo Boada. Targetes per als locals Gebre, Vinyet, Roses i Verdaguer; i als
visitants Marcos, Calafat, Aleix, Gumiel, Isaac, Juanma, Joel, Marc, Oscar, Camarero
(tècnic) i a Manolo -massatgista- (2). Incidències: uns 150 espectadors. La meitat
eren de Jesús.  

Gols: 0-1, Aleix minut 7; 1-1, Tomeu minut 14; 2-1, Vinyet minut 18; 3-1, Cesc
mminut 25; 4-1, Cesc minut 35 i 4-2, Juanma minut 82.  

Cárdenas, Gebre, Pala,
Tomeu, Vinyet, Muntané,

Carles, Rullera, Verdaguer
(Molist), Cesc (Munta) i Puig. 

AIGUAFREDA

4
Marcos, Xavi, Solla, Calafat
(Sisco), Aleix, Gumiel, De la
Torre, Isaac (Manel Carles),
Juanma, Joel i Castillo. 

CATALÒNIA

2

Independentment del
resultat, la promoció
d’ascens és un premi per
al Catalònia, al seu bon
treball i a la seua tra-
jectòria durant un any en
el que s’han fet bé les co-
ses.

Diumenge serà el par-
tit de tornada. I la Santa
Creu serà una festa del
futbol ebrenc. Sense
dubte. L’estadi jesusenc,
amb la seua afició patriò-
tica, serà la Bombonera.
Això sí, amb ànim de do-
nar suport a l’equip i dins
de la correcció que ha
d’existir en un partit de
futbol. A Sant Julià de Vi-
latorta l’expedició jesu-
senca va rebre un molt
bon tracte. I s’ha de res-
pondre. Finalment, direm
que a l’Aiguafreda, a l’O-
sona, el coneixen alguns
com el Chelsea osonenc. 

Una festa del
futbol ebrenc

Diumenge (18 h)

Aiguafreda és un poble
de poc més de 1.500 ha-
bitants i en el que l’Ajun-
tament no sembla gaire
implicat amb el futbol.
Potser per aquest motiu,
hi ha un empresari que
ha apostat per l’equip i
per això disposa d’un po-
tencial manifest (109
gols). Aiguafreda no té
camp (sí de futbol-7, ges-
tionat pel club) i des de
fa dos anys juga a S. Ju-
lià de Vilatorta (35 quilò-
metres), qui millors trac-
tes de lloguer li fa. 

Aiguafreda
Juga a 35 quilòmetres

L’equip de l’Aiguafreda
és molt competitiu per la
Primera regional, amb ju-
gadors que han estat en
categories superiors.
L’objectiu de l’empresari
que està al darrera és
fer-lo pujar fins el més
amunt que sigue possi-
ble. L’Aiguafreda era el
favorit per l’ascens en la
lliga. Però en les darre-
res jornades va perdre el
liderat. Llavors va desti-
tuir el tècnic. Ara entrena
l’equip el preparador fí-
sic, Pere Vila. 

El rival
El Chelsea osonenc

De les tres eliminatò-
ries, pujaran tres equips.
Però enguany hi ha una
compensació. Això vol dir
que n’han de pujar qua-
tre. Dels tres perdedors,
pujarà el que tingui més
punts. En el cas de que el
Catalònia no superi l’elimi-
natòria, pujaria si tampoc
la superen el Pubilla Ca-
ses i el Farners. Però si el
P. Cases no és eliminat
(2-0), serà el seu rival qui
pujarà: el Lloreda. O si-
gui, poden pujar els dos.
Pot haver-hi pacte?

Ascens compensat
Altra opció
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Pregunta: Què ofereix la seua
candidatura?

Resposta: D’entrada, l’ob-
jectiu principal és canviar total-
ment la Federació. Les op-
cions les tenim ara i creiem
que és necessari. I per això es-
tem treballant, per un canvi i
per donar un aire nou.

P: Els avals, en principi, són
una bona referència.

R: Sí, com he dit en altres
ocasions, estem 2-0 al des-
cans. Falta la segona meitat,
sentenciar el partit. I, tot i que
com és lògic altres candidats
també tindran el seu recolza-
ment, lluitarem per aconseguir
la victòria final. La primera
mostra la tenim quan els clubs
han manifestat que volen un
canvi, amb els avals. Ara falta
reflectir-ho tot el dia 13. I el
que desitjo per aquest dia és
que tots els clubs vagin a vo-
tar, sigui a qui sigui. Si van a
fer-ho i nosaltres som capaços
d’aporfitar aquesta referència
que ens donen els avals, pen-

sem que podem tenir bones
opcions per obtenir aquest
canvi tan desitjat a la Federa-
ció Catala de Futbol.

P: Equip de treball?
R: Som una candidatura

senzilla, treballadors de futbol,
amb molta il.lusió i ganes de
fer feina. De les Terres de l’E-
bre, hi és Tomàs José, presi-
dent de la Rapitenca, i Joaquim
Del Pino. És important aquesta
representació ebrenca, de
gent d’aquí per estar ben prop
dels clubs i que aquests hi pu-
guen estar ben representats.

P: Quin missatge envia als
clubs ebrencs?

R: L’altra candidatura com-
porta tornar a la Federació de
fa 40 anys. Nosaltres aportem
aire nou, amb il.lusions renova-
des. I cal dir que totes les De-
legacions seran una Federa-
ció, tindran tot el poder de
gestió. Això, fins ara, no passa-
va així, ni aquí a TE ni a enlloc.
No hi comptaven. No som una
candidatura presidencialista. El

compromís es fer territori.
P: Mutualitat de futbol base

i altres millores que va introduir
Roche, estan garantides?

R: Hi ha garantia total tant
amb la mutualitat com amb la

Fundació, que ha fer la feina
que feia. La mutua serà gratuï-
ta fins els divuit anys. El repte
és que la Tercera regional i la
Segona hi hagi una reducció
de quotes de mutualitat. Així,

amb aquest objectiu, anirem
pujant de categories. Per
aquest motiu, per trobar recur-
sos, hem creat una vicepre-
sidència de màrqueting. Lluís
Carrasco, un professional con-
trastat , serà el màxim respon-
sable per trobar el recursos
que puguin comportar aconse-
guir aquest repte. La FCF no
ha de ser recaptativa com fins
ara, ha d’ajudar els clubs.
Aquesta és la forma i també a
través de les seleccions cata-
lanes.

P: Les seleccions, un tema
important?

R: Molt important. Apostem
totalment per elles. Portarà
aquesta gestió una persona de
forma exclussiva. Jo, com a
president, faré les gestions a
Madrid i on faci falta però, com
he dit, hi haurà una persona
dedicada perquè les selec-
cions catalanes tinguin l’aten-
ció i el protagonisme que me-
reixen.

P: Es reforçarà la Delegació

TE?
R: Es facilitarà tot el que fa-

ci falta a la Delegació perquè
funcioni el millor possible. Es-
coltarem el Delegat i aporta-
rem el que sigui necessari. Qui
millor que el delegat perquè ho
demani. Ell que coneix a les
persones i les inquietuds i és
qui ha de fer la proposta de tot
el que manca per millorar i no-
saltres, sense dubte, hi res-
pondrem. La Delegació, com
he dit, no tenia poder i ara sí
que en tindrà.

P: Qui serà el delegat?
R: Tomàs José i Del Pino ho

decidiran. Ells coneixen a la
persona que potser ideal.

P: Hi haurà política en les
eleccions?

R: Puc afirmar que nosaltres
no tenim cap pressió de cap
partit. No n’hi ha cap al darre-
ra. Només molta il.lusió i ga-
nes de portar el canvi. Jo ha
diem: ‘Casals, Units pel Canvi’.
Em sembla que l’altra candida-
tura és més del mateix.

«L’objectiu és canviar totalment la Federació»
JORDI CASALS, CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA DE LA FCF

«Amb els avals, hem obtingut la primera mostra de que els clubs volen un canvi. L’altra candidatura és més del mateix»

Jordi Casals. A la seua candidatura hi són Tomàs José i Del Pino.
ME

Pregunta: Què ofereix la seua
candidatura?

Resposta: El nostre progra-
ma està sobre tot basat en el
futbol modest i el futbol base.
Com a empresari penso que
tinc la capacitat per dirigir i sa-
ber traure recursos per al futbol
modest, i per al futbol base. Co-
neixo les dificultats que tenen
els clubs per tirar endavant el
futbol formatiu. I se’ls ha d’aju-
dar en tot el possible.

P: Quin missatge transmet
als clubs ebrencs?.

R: El nostre objectiu, com he
dit, és ajudar al futbol modest.
La Federació ha de ser el seu
company de viatge, la mà ober-
ta. I s’han de buscar els recur-
sos per poder fer-ho. Un exem-
ple, que està dins de la
proposta de contracte d’ahesió
que he plantejat: jo ja he parlat
amb una empresa d’autocars
per saber quin descompte ens
farà si se li fa un contracte per
tots els clubs catalans, pels
desplaçaments. Haurà d’haver-

hi una delegació a cada lloc i
l’estalvi seria d’un 30 %. Això va
a favor del futbol català. No em
dedico a criticar els altres. Em
dedico a fer un programa amb
un compromís ferm i que tinc la
seguretat de poder-lo complir.
Tinc el repte de fer de la Fede-
ració Catalana la millor d’Espan-
ya».

P: De totes formes, amb els
avals, d’entrada, hi ha cert de-
savantatge.

R: He de ser diplomàtic i no
respondre com voldria, però al-
guna cosa he de dir. S’han fet
disbarats. Des de recollir avals
sense nom del club d’on venia.
Ha estat així. Jo sóc una perso-
na honesta, vaig amb la veritat
per davant. Tinc la confiança de
que els avals han estat una co-
sa, però els vots en seran una
altra amb tot el que m’he com-
promès amb el futbol català.

P: Equip de treball. Repre-
sentació ebrenca.

R: Santi Pelejà, president del
Tortosa, ja hi és i ens ajudarà

José Luis Tarrazona, president
de l’Amposta. Hi ha molta feina
a fer i vull que hi hagi gent per
dur-la a terme. La Federació ha
d’estar propera als clubs, per la
importància que tenen. I penso
que una persona sola no podria
fer bé la feina, per tant hem
buscat més ajudes. I si és ne-
cessari més gent perquè les Te-
rres de l’Ebre estiguen ben ser-
vides, ho estudiarem i
buscarem resoldre-ho i reforçar-

la amb el que faci falta.
P: Qui seria el delegat?
R: Santi Pelejà i José Luis Ta-

rrazona coneixen la gent de la
zona i les persones amb valua
que puguin ser més adients.
Que tinguin vocació d’això. Si la
tenen, ho faran bé. Considero
les TE una de les zones molt
potentes del futbol català, i l’-
hem de cuidar.

P: Quan es diu que amb Far-
ga no hi haurà canvi, què en

pensa?
R: No ho entenc, de cap for-

ma. 22 primers directius són
nous. Si això no és canvi. N’han
d’haver-hi 27. Deixeu-me una
porta oberta per poder tenir
gent adient per poder portar te-
mes de forma especifica i que
jo sé que estan capacitats per
fer-ho. Hi ha diversitat. I que es
digui que hi ha continuitat no és
gens correcte. No puc estar
d’acord. La única continuïtat és
la meva. I penso que amb l’ex-
periència que tinc amb el futbol,
havent estat president del futbol
base del Barça (d’on han sortit
d’aquella època jugadors que
ara han fet un triplet), estic ca-
pacitat per seguir-hi vinculat. A
més, tinc clar que si un no es re-
nova, no creix. I per això reno-
vem. Tinc previstes fins a cinc
vicepresidències, amb dos aju-
dants, i tinc estudiat el que ha
de fer cadascuna. Cada
parcel.la ha de funcionar bé per-
què els clubs estiguen atesos.

P: Al contracte d’adhesió ja

esmenta la mutualitat del futbol
base, que estigui garantida.

R: Està totalment garantida. I
les revisions mèdiques que s’-
han de fer també han d’estar
sufragades. Informatitzarem les
actes arbitrals perquè es pu-
guin evitar totes les confusions
que han pogut existir. Volem
modernitzar la Federació, se-
guir en diversos aspectes la lí-
nia de Roche i renovar-ne d’al-
tres.

P: Hi haurà política darrera
de les eleccions?

R: No. Vull gent de futbol.
Després, cadascú que tingui les
idees que vulgui. Mentre faci la
feina ben feta, la resta no m’im-
porta.

P: Les seleccions catalanes?
R: Sóc català i estic total-

ment al seu costat. Faré tot el
possible perquè es respectin
les dates UEFA i perquè pu-
guem jugar contra seleccions
de primer nivell. Insistiré i toca-
ré totes les portes que facin fal-
ta i les vegades que facin falta.

Jesús Farga. A la seua candidatura hi són Santi Pelejà i J. Luis Tarrazona.
ME

JESÚS FARGA, CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA DE LA FCF

«El repte és que la FCF sigui la millor d’Espanya»
«Amb els avals, s’han fet autèntics disbarats». «Hi ha 22 primers directius nous. Si això no és un canvi...»
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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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Un bon resultat, sobre tot
per haver guanyat els
penals, un fet que potser
decisiu i és que els asco-
nencs, en el proper partit, a
casa contra el Salou (dia
20), amb una victòria ja són
equip de Primera regional,
independentment del que
facin del resultat del Salou-
Roda d’aquest cap de set-
mana vinent. El CE Ascó
depèn d’ell mateix. Sense
dubte, un avantatge.
De totes formes, el partit va
posar-se molt bé pels
ebrencs quan el Roda,
abans del descans, va que-
dar-se amb deu. Malgrat
això, l’equip rodenc va
demostrar, tot i la seua

joventut, bona fusta i va
saber aguantar davant d’un
CE Ascó que no va saber
aprofitar la situació i va
estar bastant espès ofensi-
vament. El joc a la represa
fou igualat i sense ocasions.
A la tanda de penals, quan
més complicada estava, el
porter de l’Ascó va ser sen-
sacional, aturant-ne tres. 

Un bon resultat

El CE Ascó va empatar
al camp del Roda (0-0)
en el primer partit del
3x1 d’ascens a la Pri-
mera regional. I va
guanyar als penals. 

PROMOCIO D’ASCENS A PRIMERA REGIONAL

El CE Ascó empata al camp del Roda de Berà (0-0)

REDACCIÓ

L’equip de Cotaina, amb
l’encert del seu porter,
va guanyar als penals.
D’aquí vuit dies rebrà el
Salou. Si guanya,
pujarà.

Molt a favor

-Dissabte hi ha elec-
cions a la presidència de
la FCF. A la plana 14 po-
dem trobar una entrevis-
ta als dos candidats. I
avui divendres (23 ho-
res) poden seguir a tots
dos en un programa es-
pecial a Canal TE. Un
programa que es va
emetre per primer cop
dimecres. Per primer
cop els clubs podran vo-
tar a la Delegació de Te-
rres de l’Ebre, a Torto-
sa. 

-Juanjo Balfegó és el
nou entrenador de l’A-
metlla. El tècnic calero
ja ha començat a treba-
llar per al nou projecte,
a la Segona regional.

-El Santa Bàrbara està
a expenses de l’ascens
del CE Ascó. Si aquest
es produeix, l’equip se
salvaria del descens per
compensació que té en
aquests moments. De
totes maneres, tot i que
és cert que falta saber
en quina categoria es-
tarà, no hi ha cap movi-
ment a nivell de junta di-
rectiva i no se sent dir
que pugui haver-hi cap
incorporació, un fet que
podria comportar incer-
tesa. 

-Del 3x1 d’ascens de
Segona a Primera, cal
dir que pujaran dos
equips si el Catalònia
també ho fa a Preferent. 

-Els Reguers tampoc
té del tot definida la si-
tuació directiva per la
campanya vinent. Caldrà
esperar per saber com
queda. El mateix pot
passar a Sant Jaume.

-Hi haurà equips de la
Tercera regional que po-
den dependre de com
queda el tema a la Sego-
na regional. Si hi ha  un
equip que no s’inscri-
gués i les compensa-
cions estan aclarides,
pujaria el filial de l’Aldea-
na.

-El cadet de Preferent
del CD Tortosa va guan-
yar el Torneig Josep Ote-
ro en la categoria. I l’ale-
ví va tenir una molt bona
partipació en la Danone
Nations Cup, arribant a
la Final en la que va per-
dre 3-0 contra l’At. Se-
gre. 

Breus

Ja vam informar la setma-
na passada que hi havia la
possibilitat, al CD la Cava,
de que s’estés muntant
una nova junta directiva
formada per persones que
ja han estat vinculades al
club en altres èpoques i
també gent jove. 

Aquesta nova junta, quan
es confirmi, seria el relleu
a la que ha estat els da-
rrers anys al capdavant de
la directiva. Les gestions
que s’estan fent es conei-
xen i poden definir-se en
breu en els propers dies.

Tot està encara per de-
terminar però, sobretot,

es preveu «molta il.lusió i
moltes ganes de treballar»
per l’entitat blanc-i-blava
que aquesta temporada ha
acabat en la tercera plaça
del grup tarragoní de la
Primera regional. 

En els propers dies po-
drem fer oficial la nova jun-
ta i la gent que la forma.

Nova directiva a la Cava
Es perfila un nou grup directiu, «amb molta il.lusió i ganes»

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Alfonso Povill, Moisés,
Adell, Julio, Vilanova, Marc
Alegre, Nando, Trullen, Lluís
i Javi Asín ja està confirmat
que continuen, que han re-
novat.

En el moment del nostre
tancament, encara s’havia
de parlar amb més jugadors

per poder-ho concretar.
Llorenç i Franklin són les

novetats que ja se saben
que tindrà el Roquetenc per
a la propera temporada
quan estarà entrenat per
Guillermo Camarero. 

Són jugadors que, com el
tècnic, estaven al Remolins
Bítem i que ja estan com-
promesos.

Primeres renovacions 
al Roquetenc

Llorenç i Franklin, s’incorporaran

REDACCIÓ

PREFERENT

Miquel Cotaina, tècnic del CE Ascó.
ME

Ja venim comentant en les
darreres setmanes que la
situació actual del país pot
accelerar el cansament de
directius de clubs de la Re-
gional. I ja tenim un cas ma-
nifest: el CF Benifallet.

El president Poley i la jun-
ta (ho venien dient en les
darreres setmanes) van in-
formar al soci, en una as-
semblea extraordinària, que
no tenien intencions de se-
guir.

Però cap dels quinze que
es van presentar  va mos-

trar interés en agafar-lo.
Únicament n’hi va haver-hi
un, exjugador de l’equip be-
nifalletenc, que va oferir-se
per organitzar i conduir un
equip juvenil. Però res més.

La directiva ha avisat de
que si aquest cap de setma-
na no hi ha novetats al res-

pecte, portaran les claus
del club a l’Ajuntament.

Això està aquí. Veurem
que passa. Potser no sigui
l’únic cas. No obstant, fal-
ten poc més dues setma-
nes per tancar les inscrip-
cions dels equips. I

situacions com aquesta ne-
cessiten una solució més
ràpida del que sembla per
no perjudicar a tercers. 

Comunicar o no si s’ins-
criu l’equip pot generar un
canvi en les competicions
de cara la temporada pro-
pera.

Caldrà esperar com es
resolt el tema a Benifallet  i
també a altres llocs.

La setmana vinent segui-
rem informant de com es
desvetlla la incògnita.

Buit de poder
A l’assemblea extraordinària no es va presentar cap alternativa

REDACCIÓ

CF BENIFALLET

La directiva plega i, si no
surt ningú aquesta
setmana, portarà les claus
a l’Ajuntament.

Futur incert

La setmana passada anun-
ciàvem que Nacho Pérez,
que la lliga passada va entre-
nar l’Amposta, estava a l’òrbi-
ta del Remolins-Bítem. 
I aquesta ja s’ha confirmat el
seu fitxatge amb el club que
presideix Joaquim Roda. El
propi Nacho Pérez deia que
«per qüestions personals, a
més de no tenir el carnet de
tècnic Nacional, era compli-
cat poder seguir vinculat a
l’Amposta amb l’exigència
que implica la Tercera divisió.
La setmana passada em va
trucar el Remolins-Bítem i en
pocs dies vam arribar a una
entesa. És un bon club, m’a-
grada el que m’han plantejat i
també s’adapta a la meua si-
tuació personal», deia Na-
cho.

Segons va informar el pro-
pi tècnic, la primera incorpo-
ració que es produirà al Re-
molins-Bítem, per la nova

campanya, és la de Ramon
Castells, que va estar al Ro-
quetenc i a l’Aldeana i que ja
estaria compromés. 

El davanter Sergio Ruiz,
amb qui ja han existit conver-
ses, interessa així com el ro-
manès Alex, també del Delte-
bre. El porter Jonatan, que
jugava a l’Ulldecona, podria
estar a l’agenda i amb possi-
bilitats de fitxar. Sergi Arasa
pot tornar a l’Ampolla.

Franklin i Llorenç podrien
anar al Roquetenc. 

D’altra banda, informar
que la UE Remolins-Bítem té
previst fer la festa cloenda
de la temporada el diumen-
ge. 

Nacho Pérez entrenarà
el Remolins-Bítem

Ramon Castells (Aldeana), compromès
REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El davanter Sergio Ruiz
interessa, així com el
defensa Alex (Deltebre) i el
porter Jonatan (Ulldecona)

Molt prop
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Les classificacions van ser
les següents?
Benjamí femení

1. Núria Tibari (Ametlla)
2. Cinta Escoda (Tortosa)
3. Elena Popa (Ulldecona)
4. Paula López (Hospi.)
5. Paula Mejia (C. Brava)
6. Ariadna Callau (Vilobí)

Infantil femení
1. M. Martínez (Blanes)
2. N. Ropero (Ulldecona).
3. Natàlia Ferré (Tortosa)
4.  Núria Guerra (Hospi.)
5. A. Navarro (Alfacs)
6. Anna Zafra (Alfacs)

Cadet femení
1. Anna Cobos (Blanes)
2. Anna Colomer (Blanes)

3. Karen Guerri (Ametlla)
4.Diana Popa(Ulldecona)
5. N. Sanchez (Gornal)
6. Maria Ridorsa (Blanes)

Júnior femení
1. Patricia Jurao (Blanes)
2.Gemma Rguez. (Alfacs)
3.A.Noguero (Magraners)

4.Ariadna Gasparin (Alfacs)
5. J. Villaescusa (Blanes)
6.Arantxa Fornos (Alfacs)
Juvenil femení
1.Ariadna Gonzalez (Alfacs).
2.Paola Barquilla (Blanes)
3. Andrea Aguera (Alfacs)
4. Alba Moreno (Blanes)
6. Eva Morato (Badalona)

Senior femení
1.Elena Garcia(Badalona)
2.Maria Velasco (Tortosa)
3. Miriam Pastor (S. Bàrbara).
4. Maria Martin (Alfacs).
5. Elisabeth Codina (C.

Parellada).
6. Benilde Domingo (S.

Bàrbara).

Final Catalana Segona Divisió

El dia 31 de maig es
va celebrar a Ampos-
ta la Final Catalana
de Segona Divisió,
amb els següents re-
sultats.

TWIRLING

Es va disputar a Amposta, el passat dia 31 de maig
REDACCIÓ

Un dels podis de la jornada.
Cedida

El Club Handbol Amposta es
va proclamar el cap de set-
mana passat campió, per
segon cop, de la Copa Cata-
lunya. Els partits van dispu-
tar-se al pavelló de Fornells
de la Selva. El dissabte, el
conjunt ebrenc va guanyar
el Molins de Rei per 30 a
20. A la final, es va imposar
al Lleida per 32 a 26.

El títol representa un final
feliç a una temporada en la
que, tot i jugar a casa, no
es va poder assolir el desit-
jat ascens de categoria.

Aquesta setmana ja s’ha
conegut el relleu a la ban-
queta de l’equip sénior fe-
mení. Ivan Dragic, que
aquesta temporada ha diri-
git el masculí, és el nou en-
trenador. Marc Fornós, que
ho era fins ara, passarà a
ser el Director Tècnic de
l’entitat.

D’altra banda, destacar
que el Club Nautic Amposta
va proclamar-se campió del

campionat de Catalunya que
va tenir lloc a Banyoles en
aconseguir 9 medalles d’or,
9 d’argent i 6 de bronze. El
Club Nautic Tarragona fou
segon amb 9 ors, 7 argents
i 1 bronze. El Club de Rem
Tortosa va acabar la compe-
tició en la tercera plaça amb
8 medalles d’or, 5 d’argent i
8 de bronze.

Finalment, dir que Pau Ro-
selló (Sala Amposta) va vèn-
cer en el Català Júnior d’es-
grima celebrat a la capital
del Montsià. En fèmines,
Amanda Balada va ser ter-
cera i en infantils Josep Mo-
reno (Sala Ebrense) va guan-
yar i Ana Delhom va fer la
cinquena plaça.

EL CH Amposta guanya la
Copa Catalana

Ivan Dragic serà el nou tècnic

REDACCIÓ

POLISPORTIU

El CN Amposta va
guanyar per quart any
consecutiu el Campionat
de Catalunya. El CR
Tortosa fou tercer.

Rem

Guardonats en la III Festa Esportiva Tots Els Gols.
La Veu de l’Ebre

Participants del II Torneig Futbol-7 Vila de Santa Bàrbara.
Cedida

El dissabte passat va cele-
brar-se el segon torneig Vila
de Santa Bàrbara, en les ca-
tegories benjamí, prebenjamí
i babys. El torneig va superar
les expectatives i va ser un
exit, destacant la participació
i la afluència de públic per les
renovades instal.lacions es-
portives de la localitat del
Montsià.

En categoria benjamí, la
classificació fou la següent:

1) Montecarlo de Saragos-
sa; 2) FCB Escola; 3) Rapiten-
ca; 4) EF Delta de l’Ebre; 5)
Ebre Escola Esportiva; 6)
Nàstic; 7) Vila-real i 8) S. Bàr-
bara. En prebenjamí:

1) FCB Escola; 2) Nàstic;
3) Montecarlo; 4) Castelló; 5)
S. Bàrbara; 6) la Sénia; 7) Je-
sús i Maria i 8) Rapitenca.

En babys: 1) Santa Bàrba-
ra; 2) Camarles; 3) Rossell;
4) Perelló; 5) Roquetenc i 6)
Rapitenca.

El Torneig de futbol-7
supera les expectatives
Fou la segona edició, dissabte passat

REDACCIÓ

VILA DE SANTA BÀRBARA

S'han obert les inscripcions
per la participació en el tor-
neig de festes de Remolins
de futbol sala i que enguany
arriba a complir el seu desè
aniversari en el Memorial Da-
vid Forcada. Restaran ober-
tes fins al proper divendres
dia 3 de juliol, per tal de tan-
car el quadre previst per a
entre 20 o 24 equips. L’ins-
cripció per equip és de 150
Euros i el límit d'inscrits per
equip serà de 15 jugadors. 
La data d'inici del torneig
està prevista (si no hi ha mo-
dificacions de darrera hora)
per al dissabte 11 de juliol. A
partir d'aquella setmana i
fins al dissabte 8 d'agost es
disputarà la competició du-
rant els posteriors dissab-
tes, a les 4 pistes simultània-
ment del pavelló firal de
Remolins. Les semifinals i fi-
nals, tal i com passa cada
any, coincidiran dintre la pro-
gramació dels actes de les

festes de Remolins durant
els dies del 15 i 16 d'agost. 
Enguany els premis en joc
són realment interessants: 
Primer premi: 1000 Euros 
Segon premi: 500 Euros 
Tercer premi: 300 Euros 
Per tal de realitzar les incrip-
cions o sol·licitar més infor-
mació us podeu adreçar al
número de mòbil
699.694.717 o bé a l'a-
dreça de correu electrònic
que s'ha generat expressa-
ment per al torneig: memo-
rialforcada@gmail.com 
En els propers dies informa-
rem d'altres novetats que pu-
guin sorgir com pot ser la
creació d'una pàgina web del
propi torneig.

X Torneig Memorial
David Forcada

Les inscripcions, fins el dia 3 de juliol
REDACCIÓ

FUTBOL SALA

El campió s’emportarà
1.000 euros; 500 el
sotcampió i el tercer
classificat, 300.

Premis

Prop d’un miler d’assistents es
van congregar dissabte pas-
sat al pavelló firal de Remolins
per seguir la III Festa Esportiva
Tots els Gols d’Imagina Ràdio i
la Veu de l’Ebre, en la que van
ser premiats més de cent es-
portistes ebrencs i que en-
guany va ser la més multitu-
dinària de les anteriors tres
edicions. Van haver-hi diverses
mencions especials per fer un
reconeixement a trajectòries d

directius ebrencs i també a les
persones vinculades a l’esport
que ens han deixat aquesta
temporada. Fou el moment
més emotiu de la tarda-nit
quan es va recordar al jove Da-
vid López i a Josep Maria Alei-
xendri i a Josep Gómez Que-
sada. 

Michel Viñas, de Més Ebre, i
Viki Maigí, del Diari de Tarrago-
na, foren guardonats per la
trajectòria en el periodisme
esportiu. 

III Festa Esportiva Tots Els
Gols, d’Imagina Radio
Prop de mil persones van assistir-hi

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Avui: ADAM TOMÁS i ROIGET

Ser el crack de la setmana no vol
dir treure's el títol a la següent,
aquesta setmana ets tú, demos-
tra-m'ho:
Què et fa adonar-te'n que ets
humà?
Les emocions que sento en cer-
tes situacions és allò que em fa
sentir que sóc humà. En aquest
sentit, des que sóc Delegat dels
Serveis Territorials d'Acció Social
i Ciutadania a les Terres de l'Ebre,
he viscut situacions especialment
emotives que han ratificat la meua
sensació de ser humà. La veritat
és que és que hi ha moments
durs, però a la vegada també és
molt gratificant com a ésser humà
fer una tasca que acaba repercu-
tint tant directament sobre el be-
nestar de tanta gent.
Què pot aportar una xarxa so-
cial a les persones?
Molt! El fet de tenir un territori i un
país on hi hagi una bona xarxa so-
cial fa que aquest estigui cohesio-
nat. No es tracta tan sols de tenir
un teixit associatiu en matèria de
serveis socials, també són impor-
tants les associacions de caire lú-
dic, cultural, de salut, socials, es-
portives..., però han de ser
independents, la relació l'han de
tenir amb les administracions, no
amb els polítics. A més, les asso-
ciacions són un catalitzador per a
l'administració, solen anar sem-
pre per davant d'aquesta, per la
seva capacitat de moviment i de

resposta immediata. En el cas
dels Serveis Socials, l’anomenat
Tercer Sector Social, composat
per tantes i tantes associacions,
entitats, fundacions, ets..., ha fet
una tasca excepcional durant els
anys en que el Sistema Català de
Serveis Socials encara no estava
configurat. I continuen fent una
gran tasca, ja que sempre arriba-
ran allà on no pot arribar l'admi-
nistració i sempre treballaran em-
penyent-la cap a una societat del
benestar, societat que, en definiti-
va, està formada per persones.
Quina diferència hi ha en creu-
re en política i religió?
La política no és qüestió de Fe,
per molt que hi hagi cops que ho
sembli. És una qüestió d'ideari, i
segur que no hi ha cap partit que
pugui respondre al teu al 100%,
però es tracta de trobar aquella
opció que et representi en major
grau.
Que et fa ràbia de les perso-
nes, sobretot quan no les co-
neixes? I que t'agrada?
El que més em pot molestar de
les persones és la hipocresia, i en
política n'hi ha molta. La definició
d'hipòcrita és “aquella persona
que fingeix sentiments que no té o
expressa ideals que no sent”, i
això si que em molesta, ja que
molts polítics, de tots els colors,
eh!, per tal d'aconseguir vots aca-
ben defensant allò que realment
no creuen.

Allò que més valoro en la gent és
el la sinceritat i el compromís, va-
lors bàsics per fer una societat
potent.
T'enfades si no pensen com
tu?
No, si parlem d'opinió, no. Tots
podem tenir la nostra. Però hi ha
coses que són indefensables. Pot-
ser m'emociono un pel massa
quan parlo de temes de país, de
Catalunya, i més en aquests mo-
ments.
Si no estesis vinculat al món
de la política a quin t'hagués
agradat estar vinculat?
Ja estic vinculat al mon educatiu,
donat que sóc professor de se-
cundaria. També m'agrada el món
associatiu. I com sempre dic que
hi haurà un abans i un després d'-
haver estat Director d'Acció So-
cial i Ciutadania, quan acabi amb
aquesta tasca, de ben segur que
em vincularé a alguna associació
d'àmbit social.
Si fossis un super heroi que fa-
ries?
Depèn dels poders que m'ator-
guis!! M'agradaria poder trencar
aquesta xarxa de poder que tot
ho controla. Bàsicament equilibrar
el món per evitar que es puguin
repetir situacions com l'actual i ,
tot i que sembli un tòpic, acabar
amb el patiment de tota la gent
que es veu atrapada enmig de
conflictes que al final responen a
interessos econòmics de perso-

nes o grups que es troben a mi-
lers de quilòmetres.
El Departament que dirigeixes
necessita de grans dosis de
sensibilitats, n'ets posseïdor?
Si, massa i tot, i m'emociono amb
facilitat. Però també has de ser
dur i contundent en algunes co-
ses. 
Com a exemple de sensibilitat et
diré que jo rebo a tothom, ho en-
tenc com la meva obligació i això
fa que molts cops marxi cap a ca-
sa amb una càrrega bastant gran,
ja que no sempre pots donar res-
posta a les necessitats de la

gent. Assumeixo com a propis al-
guns dels seus problemes, però
segur que no ho pateixo tant com
ells. 
Hi ha casos bastant dramàtics, no
te n'explicaré cap, però et puc as-
segurar que quan has resolt algu-
na situació problemàtica, la satis-
facció també és molta. 
Hi ha moltes alegries en la meva
feina.
Què no tens previst fer aques-
tes vacances?
No tinc previst descansar, ja que
sóc molt aficionat al bricolatge i
m'estic arreglant jo mateix  una

casa al camp i aprofitaré per
avançar feina. Sembla la Sagrada
Família de tant que fa que l'estic
fent.
I Per últim, creus en la reen-
carnació? Per què? (en cas
afirmatiu en que t'agradaria
reencarnar-te).
No hi crec. Puc creure en algun
ens superior, que tampoc no sa-
bria dir-te quin és, però això d'a-
nar canviant de receptacle mortal
no ho veig molt clar. 
Per si m'equivoco, demano reen-
carnar-me en la meva gossa, Lua,
que viu de “lujo”.

Data naixement    01-02-72 

Lloc de naixement Andorra la Vella. Andorra.

Residència Amposta 

Càrrec Director Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania.    
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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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Tindre galtes no sempre és negatiu, si les tenim a la nevera podem 
fer un plat com el que us proposem avui

Salpebrem les galtes i les
passem per la farina. Cal es-
polsar bé la farina sobrant.
Posem en una paella o en
una safatacde forn l'oli d'oli-
va i deixem que s'escalfi bé.
Posem la carn a la paella i la
deixem daurar bé per amb-
dós costats. Quan estigui
dorada, afegirem la ceba, la
carlota i la tomata. Quan ho
tinguem ben barrejat ho in-
troduirem al forn a 180
graus fins que veiguem que
les verdures estan ben ten-
dres, llavors afegirem a poc
a poc el vi negre i ho deixa-
rem reduir. Quan ho tinguen
quasi reduit, afegirem les
herbes aromàtiques i el vi de
Xerez, deixarem coure al
forn durant 10 minuts més i
afegirem un raig d'aigua fins
que cobreixi la carn i ho man-
tindrem al forn a 180 graus
durant dues hores i mitja.

Passem el brou per un cola-
dor o un xinès, fent bastant
pressió, perquè les verdures
soltin tota la seva substàn-
cia. Si volem la salsa més
espessa, la podem reduir al
foc. Rectificarem el punt de
sal i tornarem a introduir la
carn al forn durant un quart
d'hora i ja tindrem les galtes
preparades per emplatar.
Aquest plat se serveix ca-
lent. Les galtes són una de
les parts carnoses de l'ani-
mal, no és una de les parts
més valorades, però en les
seves diferents preparacions
resulta un producte molt
apreciat. Per a aconseguir
un plat excepcional, l'única
cosa que cal fer és cuinar-
les durant bastant temps,
anant amb compte de no
passar-se, i combinar-les
amb verdures per a enriquir-
les, tal com s'indica en
aquesta recepta. Les galtes
poden procedir tant d'espè-
cies animals com la vedella
o el porc, o de peixos com el
bacallà, amb el qual es pot
preparar un plat molt curiós.
En general, aquests produc-
tes  estan contraindicats en
patologies digestives, hiper-
tensió, hipercolesterolèmia i

hiperuricèmia. Les verdures
aporten una ració extra de
vitamines a la recepta, així
com importants substàncies
protectores de la salut. Les
herbes aromàtiques i el vi
convinen molt bé amb
aquesta carn, potenciant el
seu sabor i el seu aroma. 

“Primentons i Tomates”. Avui: Galtes  

Les Galtes, tot i no ser
una de les parts més
valorades de l’animal,
són molt apreciades
per tots aquells qui els
agrada aquest pro-
ducte.

REDACCIO

Les galtes.

MARIANO LALANA

4 Galtes carrilleras de porc.
Oli d'oliva
Sal i pebre.
20 g de farina.
1 dl de vi de Xerés.
2 dl de vi negre.
1 ceba, tallada en trossos grans.
1 tomata madura, gran, pelada i tos-
sejada
50 g de carlotes
Un manoll d'herbes aromàtiques

Ingredients

MARIANO LALANA
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Estàs en un període molt seductor , creatiu i
lúdic , però no  pretenguis que arribi la perso-
na dels teus somnis en pocs dies . Si no et cui-
des   tu és impossible que milloris.

Taure
20/4 al 19/5

Una nova persona apareixerà en la teva vida
i et sentiràs fortament atret per ella. No et
descontrolis , tu ets més important que qual-
sevol assumpte de treball.

Bessons
20/5 al 21/6

Els teus plantejaments en l'amor et poden
servir per agafar impuls i consolidar la teva
imatge respecte a la teva parella. Aprofita el
teu dia de descans per airejar-te i relaxar-te.

Cranc
22/6 al 21/7

No et resultarà fàcil negociar amb la teva pare-
lla. Potser et posaràs una mica nerviós .
Respecte a la salut, avui disposaràs de molta
energia física. 

Lleó
22/7 al 22/8

No vols tenir desavinences amb ningú. Et ve
de gust passar el dia tranquil. Respecte a la
salut, has de millorar  en nivell de qualitat en
el teu menjar .

Verge
23/8 al 21/9

Pots rectificar moltes coses de la teva vida
amorosa , però no totes són tan importants
com tu creus. No estàs per orgues i qualsevol
excés que fas costarà car.   

Balança
22/9 al 22/10

Et sentiràs millor saps diferenciar l'amor
de l'amistat .Empra la teva energia a lluitar
per objectius que et valguin la pena o aca-
baràs deprimit.  

Escorpí
22/10 al 21/11

És un bon dia per viure una aventura o per
donar-li a la relació que tinguis una bona
empenta .Avui tindràs una jornada  carrega-
da de compromisos.

Sagitari
21/11 al 21/12

Busca l'estabilitat en la teva vida sentimental .Si
permets  que els teus comentaris no siguin
encerts acabaràs  patint-los  en la teva pròpia
carn, Dosifica't para no esgotar-te  en excés .

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Venus per la teva casa vuit reflec-
teix que en aquest  moment tot relacionat
amb la teva sexualitat augmenta de tempera-
tura.  

Aquari
20/1 al 18/2

Venus transitat per la teva casa set indica un
període intens  però dolç  en les teves rela-
cions de parella. Respecte a la salut, evita les
situacions que et produeixin intranquil·litat . 

Peixos
19/2 al 20/3

Les relacions que estiguin en punt mort, i que
fan l'efecte que són un llast , seran objecte
de canvi . La millor manera de regularitzar el
teu excés d'energia es fent esport.

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

Cuartiella - Guimera, C.B. Major, 12 (Roquetes)  977500929-639187549

Barreda - Sorli C.B Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106  

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

Albella Beltran, Mª. del Carme Av. Santa Bàrbara, 18-20  (Amposta) 977702613

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

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

Gonzalo Alfredo Rodrigo Sujar          de la Creu, 32 (Paüls)  977492213-679806323

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

28º 18°Nuvolositat variableNúvols
alts

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 
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Forta
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Mar 
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Mar molt
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Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
cel ras en conjunt, tot i que fins a mig matí hi haurà intervals de
núvols baixos al litoral sud. A partir de migdia creixeran alguns
núvols d'evolució al Pirineu i al Prelitoral nord. 
Precipitacions: 
no se n'esperen. 
Temperatures: 
mínimes sense canvis o en lleuger ascens. Màximes en lleuger
ascens, tret del litoral on es mantindran similars. Les temperatu-
res mínimes oscil·laran entre 15 i 20 graus al litoral i entre 13 i
18 graus a la resta. Les temperatures màximes oscil·laran entre
23 i 28 graus al litoral, entre 25 i 30 al Pirineu i entre 29 i 34
graus a la resta del país. 
Visibilitat: 
bona, localment regular de matinada al litoral sud. 
Vent: 
de matinada i al final del dia el vent serà fluix i de direcció varia-
ble, tret de l'Empordà on bufarà la tramuntana entre feble i
moderada i del litoral sud on bufarà la component sud, fluix amb
cops moderats. Durant la resta del dia, el vent serà de compo-
nent sud, feble a cops moderats. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
component nord entre fluix i moderat al nord del Cap de Creus
durant la matinada. Durant la resta de la jornada predominarà la
component sud, entre fluix i moderat amb predomini del migjorn
al nord del cap de Begur i del garbí a la resta.
Marejol. 
Costa Central:
terral fluix de matinada. La resta del dia, vent de component sud,
fluix amb cops moderats, amb predomini del garbí.
Mar arrissada a marejol. 
Costa Daurada:
vent de component est, fluix amb cops moderats fins al migdia.
A partir d'aleshores girarà a component sud, fluix amb cops
moderats, amb predomini del migjorn i del garbí.
Marejol.

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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Més Ebre: Vostè s'ha fet famo-
sa per ser la primera dona a
qui se li va implantar un dispo-
sitiu d'assistència ventricular a
tot l'Estat espanyol. Però par-
lar de l'implant seria
començar pel final de l'histo-
ria, no és així?
Mª Cinta Barberà: Cert, la
meva història comença quan
jo m'adono un dia al sortir de
la dutxa, que un dels meus
pits estava diferent. En aquells
moments jo no li vaig donar
cap importància, perquè en
cap moment em va fer mal.
Dos mesos i mig després em
decideixo a anar al metge,
comptava amb 41 anys. I a
partir de llavors tot va anar
molt ràpid, massa ràpid.
ME: Per què? Què va succeir?
Mª Cinta: Del poble ja em van
enviar a Tortosa i en poques
hores ja van comprovar que
tenia càncer. Durant la prova
que em van fer a l'Hospital
Verge de la Cinta jo ja vaig
veure en els ulls dels profes-
sionals que m'estaven ate-
nent, l'angoixa, vaig dissimular
per tal de que els meus pares
que m'havien acompanyat no

s'adonessin de que ho havia
vist.
ME: Què va passar quan et
van confirmar l'infermetat?
Mª Cinta: Vaig esclafir a plorar,
la paraula càncer és molt forta
i més quan a la teva família no
has viscut cap cas, com em
passava a mi. Després no va
ser només un pit sinó que
eren els dos. Imagina’t, una de
les parts que més m'agradava
del meu cos i d'un dia per a
l'altre desapareix. Jo quan
vaig veure els dos coixinets
que em van portar a l'habita-
ció, vaig perdre el control. I la
meva reacció negativa la vaig
pagar amb les voluntàries de
la lliga contra el càncer, que
em deien que m'entenien. No,
en aquells moments la dona
que em deia això havia perdut
els dos pits en 3 o 4 anys i en
tenia uns 60, jo amb 40 havia
perdut els dos alhora.
M'havien pres 20 anys de la
meva coqueteria com a dona.
ME: Què passa a partir d’ales-
hores?
Mª Cinta: Arran d'aquella reac-
ció desmesurada, jo vaig
començar a pensar en les
reaccions que anava tenint. És
molt important respectar els
moments de soledat del
malalt, perquè es necessiten
per fer-te forta i així transme-
tre la fortalesa als teus.
ME: Quin paper juguen les per-
sones del voltant en moments
així?
Mª Cinta: Pel que fa a la famí-
lia i els amics són importantís-
sims. Recordo un dissabte
que me trobava molt mala-
ment després del tractament,
que encara no anava rapada,
aquell dia a casa només està-
vem ma filla que tenia tretze
anys i jo. Li vaig demanar que
per favor me rapés, va ser
molt dur. D’altra banda, quan
tens un malaltia com aquesta

o el SIDA per exemple, sembla
que ho portem escrit al front.
La gent et mira, però el dia
que surts al carrer sense
necessitat de disfressar-te
amb perruques, mocadors o
barrets, aquell dia comences
a ser feliç de nou. Va ser al
2006, parlo en tot moment
per mi.
ME: Molta gent és preguntarà
que ha de veure el teu càncer
amb l'implant del dispositiu
ventricular. Què els hi diries?
MªCinta: Les coses sempre
venen juntes. Jo vaig resultar
ser al·lèrgica a la “químio” i em
va afectar al cor, de fet nou
mesos després vaig
començar a tossir molt i no
trobaven que tenia. Un dia

pels voltants de Nadal, estava
venent comptes per a la lliga
amb el meu grup d'autoajuda i
vaig sentir una punxada molt
forta al cor. Em van fer una
prova i em van dir que m'ha-
vien d'ingressar. Jo no volia,
però si, em van ingressar. No
em deien que tenia, necessita-
ven una màquina per fer-me
unes proves que no la tenien,
així vaig fer cap a l'Hospital de
Bellvitge amb helicòpter, això
va ser el 18 d'abril de 2007.
ME: Què pensaves de tot el
que estava succeint?
Mª Cinta: Jo estava molt ben
cuidada a l'Hospital Verge de
la Cinta i la veritat, Bellvitge
era un gran desconegut. Amb
els dies em vaig adonar que

estava a la planta de trasplan-
taments i allí vaig començar a
insistir en que em donessin
respostes. El metge que sem-
pre venia, un dia davant de
tanta insistència em va dir
‘Cinta tu sempre em veus a
mi, però darrera meu hi ha un
equip de moltes persones
buscant un solució per a el
que et passa’. A mi m'havien
dit que tenia el cor molt limitat,
i pensava, per què no me'l
canvien? Llavors se'm va expli-
car que per la meva situació
no era apta per a un transplan-
tament ordinari, i que m'havien
de fer un pont per aconseguir
que passés el temps fins el
moment en què se'm pugues
fer un transplantament nor-
mal.
ME: Què va passar durant
aquell temps? 
Mª Cinta: La meva situació s'a-
nava complicant, fins que va
ser tan extremis que la perso-

na que havia de signar la con-
formitat per fer portar una
màquina de fora de l'Estat
capaç de solventar la meva
dolència ho va fer, ja no
podien esperar més.
ME: Com ho vivies tot això que
estava passant?
Mª Cinta: Mai sabré qui va
autoritzar per a què em fessin
l'implant, ni ho vull saber, quan
va arribar el moment vaig fer
una festa a l'habitació i em
vaig acomiadar de tots, sabia
que m'ho jugava tot en una
carta, però vaig entrar tran-
quil·la a quiròfan on amb la
poca veu que tenia vaig donar
les gràcies a tots els profes-
sionals que estaven allí i els hi
vaig dir que el que fessin, per
ben fet estava. 
ME: L'operació va anar bé, la
prova és aquesta mateixa
entrevista. 
Què vas pensar quan et vas
despertar?
Mª Cinta: No podia parlar,
però vaig aixecar els dos pol-
zes en senyal d'èxit i per
reconèixer la feina ben feta
dels metges, perquè s'ho
mereixien. 
Però per dintre vaig tindre una
sana ràbia, el fet és que jo ja
m'havia fet la idea de que mar-
xava d'aquest món. Com
també vull explicar, que quan
estàs lluitant entre la vida i la
mort, passen moltes coses, jo
m'he vist fora del meu cos i
tornar, com allò de que no és
el moment, em vaig enfadar
recordo perquè jo no volia.
Crec en Déu i puc dir que l'he
conegut, l'he vist i l'estimo, i
gràcies a ell he conegut el
perdó i l'amor. En definitiva
penso que les persones tenim
dos intel·ligències: la regida
pel cervell i la que regeix el
cor i si molts cops féssim cas
a de l'intel·ligència del cor,
erraríem molt menys.

La història d’un camí

La reguerenca, Mª Cin-
ta Barberà, és d’aque-
lles dones que a banda
de tot el que vulguin
explicar, les seves ex-
periències de vida po-
den ajudar a molta
gent, però no per dog-
ma sinò per experièn-
cia, així neixía el llibre
“La força d’un batec”.

“Amb 40 anys, em van pendre 20 de la meva coqueteria com a dona”, Barberà.

DIANA MAR

Mª Cinta Barberà.
Cedida

«Quan estàs lluitant entre la vida i la mort,
passen moltes coses, jo vaig tornar...»

Al final del túnel:

Mª CINTA BARBERÀ. PRIMERA DONA A TOT L’ESTAT ESPANYOL A QUI SE LI VA IMPLANTAR UN DISPOSITIU D’ASSISTÈNCIA VENTRICULAR.

 


