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Amb l’arribada del setembre s’acaben les vacances per a la majoria de la població. Pels grans significa reprendre la vida laboral i les res-
ponsabilitats quotidianes, i pels petits, preparar-se per a la tornada al col·legi. Ja ha començat el compte enrera, d'aquí ben poc els des-
pertadors tornaran a sonar ben d'hora i els més petits iniciaran un nou curs escolar. Un ritual que es repeteix cada any sense més notí-
cia de la que és; aquesta tornada, però, des que es va disparar l’«alarma» per l'epidèmia de la grip nova està sent una tornada diferent.
La pujada del material escolar, els barracons que augmenten una vegada més a Catalunya...són temàtiques d'articles de mitjans de comu-
nicació però la portada se l'endú, aquest setembre, com pot afectar aquesta afectació als centres escolars i la conseqüent preocupació
generada entorn el tema. P3 

Una tornada 
al col.legi diferent

Fer unes festes populars i aconseguir la major participació ciutadana, és l'ob-
jectiu de l'Ajuntament de Tortosa per aquestes festes Majors 2009. Un any
més la capital del Baix Ebre es vestirà de festa per rebre la Mare de Déu de
la Cinta. 8 dies, del dia 5 al 12 de setembre, on es podrà gaudir d'un calen-
dari d'activitats molt complet i una oferta molt variada d'actes. Malgrat el con-
text econòmic, que ha suposat una contenció de la despesa en el programa,
Tortosa gaudirà aquest 2009 d'unes festes populars i participatives..."La
festa de tots". P12

Cinta 09, la Festa de Tots

L’Escola Bressol de l’Aldea. «Bressol del Delta»

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Es descobreix la primera
construcció de l’època
romana al barri del Castell
de Tortosa.

P5

Obre les portes el primer
McDonald’s de les Terres
de l’Ebre. «Un Big Mac, per
favor».

P6

Esports

La Vuelta a Espanya passa
per l’Ebre.

P17

Societat

Estimo Tortosa posa en
‘jaque’ a tot un
Ajuntament.

P9
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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. 

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

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

Si parlem de dades aproximades la
grip estacional (la de tota la vida)
mata a més de 2.000 persones a
tota Espanya durant el transcurs de
l'any. Altres dades significatives...
anualment moren 10 milions de nens
en països subdesenvolupats per
malalties que fàcilment es podrien
curar. Trobem aquesta informació en
els mitjans de comunicació? Crec,
sincerament, que l’alarma social cre-
ada pel virus de la grip nova és exa-
gerada i egoista al preocupar-nos
per una simple grip, quan al conti-
nent Africà moren milions i milions
de nens per afeccions que a Europa
o a Amèrica són de “risa”. Les esta-
dístiques ho diuen, parlen per sí
soles, mor molta més gent de grip
comú que de grip nova, l'únic que
aquesta última es contagia més
fàcilment.
Una altra qüestió important. Aquesta
nova enfermetat no s'ha pogut crear
sola, ens hauríem de preguntar, per
exemple, Qui pot estar al darrera de
tota aquesta envergadura? Qui
s'està beneficiant d'aquesta histèria

col·lectiva? Qui obté beneficis en
aquest context de crisi econòmica? 
No es pot espantar tant gratuïta-
ment a la població, els mitjans
només informen dels casos en que
la gent ha perdut la vida, però no
dels que surten bé, que són els més
majoritaris, en aquest cas. 
Seguim amb més polèmiques ober-
tes...Seria una mesura adequada
procedir al tancament dels col·legis? 
Crec que la paraula exageració seria
una bona resposta per a tal pregun-
ta. Recapitulem dades...i crec que la
conclusió ens durà a la idea que
encara no hi ha la suficient informa-
ció per saber com es comportarà el
virus, per tant, ens podríem precipi-
tar portant a terme aquest tipus
d'actuacions. Seria més convenient
estar atent i actuar sobre la marxa. 
L'Estat sempre pot decretar el tan-
cament massiu si es produís un des-
control del contagi. Però tancar-los
abans d'hora i que desprès no hi
hagués cap tipus d' incidència
podria tenir un efecte molt negatiu
en l'educació. A més a més, per
aquesta mateixa regla de tres s'hau-
ria de pensar en tancar empreses,
centres esportius, edificis públics...i
òbviament seria pitjor el caos que
això provocaria que la grip en si
mateixa. S' han de prendre les
mesures d'higiene i desinfecció
oportunes, senzillament, no hi ha
més, i no deixar, com bé diu el titu-
lar de la nostra noticia de la notícia
de portada, que “la por sigui la veri-
table epidèmia”.

«L’alarma social creada pel virus 
de la grip nova és exagerada i egoista»

L’OPINIÓ DE TERE GONZALEZ

Divendres passat, pas-
sejava per la plaça
d’Alfons de Tortosa i
davant del Sabogabar
vaig tornar a veure el
diari MÉS EBRE. Feia
unes setmanes que,
amb el descans anun-
ciat, no l’havia vist. I la
veritat és que em va fer
molta gràcia. En diven-
dres, anar a buscar-lo
s’ha convertit en un
hàbit. A més, es nota
certa competició entre
la gent a veure qui l’ha
trobat i qui no ha pogut
fer-ho. 
La veritat és que, tot i
que n’hi ha una bona
pila, s’esgoten de segui-
da.
Jo m’he atrevit a escriu-
re aquestes lletres, a
més de desitjar a totes
les tortosines i els torto-
sins unes molt bones
festes, per agrair a tota
la gent que fa possible
aquest diari gratuït, per
la sensacional labor
social que està fent MÉS

EBRE. 
A Tortosa ens agradaria
que n’hi haguessin més
perquè de vegades és
difícil agafar-lo perquè
s’acaben aviat. Però
això entenc que és com-
plicat a nivell pressu-
postari. Ja imagino que
es fa un gran esforç per

tirar-lo endavant i més
en els temps que
corren. Per això doble
agraïment. 
Jo n’acostumo a agafar
uns quants i, al cap
d’uns minuts, pel carrer,
no hi ha persona que
em trobi que me’n pren
un. 
El triomf del MÉS EBRE,
baix el meu punt de
vista, és la proximitat.
Es fàcil de llegir i, amb
molts de continguts,
entra molt ràpidament.
Un fet molt important en
l’accelerada vida que es
porta.
Hi ha resum de notícies
de la setmana i una
amplia informació
esportiva, una cir-
cumstància que agraei-
xo, sent, en aquest sen-
tit, egoista perquè a mi
m’agrada molt l’esport. 
Bé, gràcies per publi-
car-me aquesta carta
d’agraïment. Un agraï-
ment que més tortosins
traslladem a tots vosal-
tres. Esperem que con-
tinueu molt de temps,
en la mateixa línia.
Sort en la nova tempo-
rada. I insistir en les
bones festes a totes les
tortosines i els torto-
sins.
Juan A. Caballé
Tortosa.

Agraïts a Més Ebre

Cartes dels lectors

Fa pocs dies el govern espanyol definia l'estratègia
a seguir pel que fa a la grip A, i deixava clar que no
es contempla una tàctica com la que França
emprendrà amb el tancament d'escoles on hi hagi
3 estudiants contagiats. També el fet de no consi-

derar la vacuna
per als menors de
14 anys, han fet
que moltes mares
i pares es plante-
gin seriosament
no portar als nens
a l'escola aquest
curs escolar. La
psicosis ja està
servida i la manca
d'una informació
més clara pel que
fa a les vacunes i

les conseqüències reals  d'aquesta modalitat de
grip nova, no fa altra cosa que augmentar la des-
confiança i la por de la gent. Possiblement el pitjor
de tot és l'encreuament d'informacions contradictò-

ries que desconcerten encara més a una població
preocupada pel tema. Pel que sembla seran moltes
les persones que patiran la grip A, però si en fem
una lectura positiva, més del 90% dels afectats tin-
dran efectes lleus i sense cap mena de conseqüèn-
cies. 
Per acabar d'embolicar el tema, ens trobem que les
vacunes no són les mateixes a tot arreu, i ni arriba-
ran a hora ni n'hi haurà prou per a tothom. 
Aquest any els pares a part del mal de cap que
implica la tornada al col·legi pel que fa a les despe-
ses de llibres i demés material, hauran de preveure
els recursos necessaris per quan els fills es desper-
tin amb unes dècimes de febre, o quan el col·legi
es quedi sense professorat per baixes per malaltia,
ja que segons els sindicats més del 30% dels pro-
fessors agafaran la baixa en un moment o altre de
l'hivern. Potser d'aquesta situació en traurem algu-
na cosa bona, ja que la prevenció que es farà a les
escoles per no encomanar la grip A serà present en
tot moment, tant és així que el consum d'aigua per
rentar-se les mans cada dos per tres es veurà for-
tament incrementat a totes les escoles.

Pel que sembla seran moltes
les persones que patiran la
grip A, però si en fem una
lectura positiva, més del
90% dels afectats tindran
efectes lleus i sense cap
mena de conseqüències.

Editorial

La grip A i la tornada al col.legi
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L'hemisferi sud ja ha pas-
sat la grip nova, i ara li toca
el torn a Catalunya. Això no
és, però, cap amenaça. És
hora ara d’intentar treure
ferro a les previsions més
alarmistes i ser conscients
que la grip A és tan sols
una malaltia nova que una
bona part de la població
haurà de passar, com en el
cas de la grip comuna.
Sense que això implique
més preocupació del nor-
mal.    L'afectació a les
escoles serà, doncs, la
mateixa que en la resta de
la societat; per tant, amb
les mesures de prevenció
que es duran i s’estan
duent a terme, no caldrà
arribar a l’extrem de tancar
aules ni centres.

Precisament aquesta
mateixa última mesura i
retardar l'inici del curs
escolar a causa de la grip
nova està ja definitivament
descartat a tot l'Estat. Així

van decidir-ho conjunta-
ment aquesta setmana el
ministeri de Sanitat amb
els responsables d'educa-
ció de les diferents comuni-
tats autònomes. La minis-

tra de Sanitat, Trinidad
Jiménez va ressaltar que
tot i els brots de grip A, les
mesures que s'estan adop-
tant han de ser proporcio-
nals a les conseqüències
de la malaltia. En aquest
sentit, també va afegir que,
tal com s'ha fet cada any
amb la grip comuna, les
escoles iniciaran el curs
amb normalitat. A més es
crearà una comissió de
seguiment per avaluar la
seva fectació i s'editarà

una guia de recomanacions
per a alumnes, pares i per-
sonal docent per prevenir
els contagis. Algunes guar-
deries que ja han començat
el curs, ja tenen activat el
seu protocol de prevenció.
A més d’estar pendents de
la informació entorn la
vacuna, el protocol intenta
utilitzar tot allò que evite al
màxim qualsevol tipus de
contagi i que redueixi la
possibilitat de contraure el
virus. Entre aquestes

mesures, destaquen la
higiene màxima en les
mans i l’ús de mocadors de
paper d’un sol ús. D’altra
banda, desde les escoles
estan pendents de que
s’active una altra sèrie de
protocols o s’anuncie la
necessitat de vacunar a
tots els alumnes, una acció
que sí es duria a terme en
coordinació amb el servei
sanitari català. Entre finals
d'octubre i principis de
novembre, els grups de
risc definits per la Unió
Europea començaran a
rebre les vacunes.
Convençuts, tranquils i
satisfets, doncs, així s’han
de sentir els pares i mares
a l’hora de deixar els seus
fills al «cole».  També una
altra polèmica que ha gene-
rat el tema és la falta de
docents que poden provo-
car les baixes per la grip.
El conseller d’Educació,
Ernest Maragall, també ha
volgut llançar un missatge
d’optimisme i dir que tam-
poc no faltaran professors,
tot i tenir en compte que un
trenta per cent d'aquest
sector podria contraure la
grip en el mateix moment i
agafar la baixa. 
Tot i que el pròxim curs
escolar comptarà amb
24.000 alumnes més, el
creixement de professors
ha doblat el d'alumnes, i
Catalunya compta amb la
millor dotació docent de tot
Europa. 

La por a la grip A és 
la veritable epidèmia

«Alarma i angustia exa-
gerada» són les parau-
les que acompanyen,
aquestes darreres set-
manes, al nou virus de
la grip A. La tornada
dintre de poc als col.le-
gis ha provocat reac-
cions polèmiques en-
torn el tema. El
missatge és clar, no s’
han de buscar més pre-
ocupacions de les ne-
cessàries.

Una tornada al col.legi diferent pel respecte, precisament, a l’aparició d’aquesta nova malaltia

Metges i professionals del sector demanen calma i asseguren que les mesures adoptades estan sent les adequades

TG

La tornada als col.legis aquest setembre no té perquè ser més diferent que la resta d’anys.
L’Escola Bressol de l’Aldea. «Bressol del Delta»

«La grip A és una enfermetat amb
menors afectacions que la grip
normal»

Exageració
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Els Quicos, així mateix,
van deixar també en el seu
pregó espai per a la
nostàlgia i per al senti-
ment col·lectiu de ciutat i
de territori, elements sem-
pre presents en les seves
cançons. La lectura del
pregó d'enguany va tenir
lloc dissabte passat des-
prés de la tradicional pro-
clamació de pubilles i dels

parlaments institucionals a
càrrec del regidor de l'à-
rea de Festes de
l'Ajuntament, Jordi Folqué,
i de l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel.
L'acte de proclamació fou
el preàmbul de la Festa
Major de la Cinta, la qual
es perllongarà en aquesta
edició 2009 del 5 al 12 de
setembre. Fer unes festes
populars i aconseguir la
major participació ciutada-
na possible. Aquest és
l'objectiu de l'Ajuntament
de Tortosa per aquest any.
Les principals novetats
que trobem en el progra-
ma són l'actuació dels
grups Manel i Gossos. La
Cinta 2009 també tindrà
diverses jornades dedica-
des a la solidaritat, en
col·laboració amb la Lliga
contra el Càncer, a més
del Festival Ebre Terra de
Vent i un programa ple
d'activitats per als dife-

rents públics.
Pel que fa a la música,
cada nit hi haurà orques-
tres i concerts. El dime-
cres 9 de setembre, es
farà l'únic concert de
pagament, al Teatre
Auditori Felip Pedrell, a

càrrec de Manel. Es tracta
d'un grup revelació que
mescla el pop i la música
tradicional i que han acon-
seguit un gran èxit de
públic i crítica. El dijous 10
de setembre, al pavelló
firal, hi haurà el concert de

Gossos, grup de rock
català que, després d'una
sòlida trajectòria de 15
anys , tornen a Tortosa en
el seu moment de màxima
maduresa musical. El
divendres 11 de setem-
bre, també al pavelló firal,
es farà el V Festival
Piràmide, un revival de
música dels anys 80 i 90.
L'última nit de festes, la
del dissabte 12, al pas-
seig central del parc muni-
cipal, tindrà lloc l'actuació
de Dalai, un homenatge al
grup Mecano. Els últims
tres dies de festes es
faran multitud d'actes soli-
daris en favor de la Lliga
contra el Càncer, on l'es-
port tindrà un paper desta-
cat. 
La Bandera de la Ciutat,
aquest any, es lliurarà al
Club Deportiu Tortosa,
amb motiu de la celebra-
ció del centenari de la
seua fundació.

Festes de la Cinta 2009, 8 dies per davant
amb una oferta molt variada d’actes

El passeig central del
Parc Municipal Teodor
González es va omplir
de gom a gom el pas-
sat dissabte per a es-
coltar un dels pregons
de festes majors més
esperats dels darrers
anys, el que van llegir
els Quicos.

Protagonisme a Tortosa, un cop més, de la participació ciutadana i solidaritat dels tortosins i tortosines

REDACCIÓ

Tornen les festes de la Cinta, a Tortosa.
Cedida

El Govern ha acordat avui
destinar 3.005.371,63
euros a la realització de
diferents obres d'amplia-

ció i millora de la xarxa
d'equipaments d'atenció
a la dependència. 

Aquesta subven-
ció es distribuirà amb
càrrec als 61.965.893
euros traspassats a
Catalunya a compte del
Fons estatal per a obres

de creació i millora de la
xarxa d'atenció a la
dependència. H a
estat un Ajuntament del
territori, l’Ajuntament de
Deltebre, el que ha rebut
una subvenció de
400.000 euros per
finançar l'ampliació i

millora de la residència i
centre de dia per a gent
gra. L'equipament oferirà

96 noves places de
residència assistida i 30
de centre de dia.

Deltebre rep una subvenció 
de 400.000 euros

Diners per millorar les condicions de vida dels seus majors

REDACCIÓ

La Xarxa Montsià Jove i
l'Àrea d'Esports del
Consell Comarcal del
Montsià, amb la col·labo-
ració del Consell Català
de l'Esport, organitza un
curs d'iniciació a tèc-
nic/a d'esport, “CIaTE”,
amb la voluntat de for-
mar tècnics i tècniques
d'activitats fisicoesporti-
ves en l'àmbit extraesco-
lar i ajudar així les peti-
tes entitats esportives
en la seva gestió del dia
a dia. 
El curs consta de 50
hores repartides, dos
blocs: el bloc comú, obli-
gatori i  el bloc específic.

L’Octubre, un
bon mes per
«formar-se»

El passat dissabte 29 d'a-
gost, més de dos milers
de persones van poder dis-
frutar de la cinquena
Jornada Gastronòmica de
la Baldana d'Arròs a
Camarles. 
En aquesta nova edició els
visitants van poder degus-
tar més de 30 receptes
diferents amb el principal
producte la baldana
d'arròs, com a protagonis-
ta, des de la baldana
d'arròs típica passant per
l'anguila amb baldana,
pizza, pebrot farcit, balda-
na amb allioli, canalons de
baldana o fins amb fesols
amb baldana. Gastronomia
tradicional amb innovació.

Baldanes «per
un tubo» a
Camarles
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Es tracta d'un "gran edifici
de cronologia romana alt-
imperial d'una magnitud
que no té precedents en
l'estudi arqueològic de la
ciutat", i és per tant sus-
ceptible d'aportar dades
d'"inestimable valor histò-

ric". Aquesta setmana pre-
sentàven les troballes
arqueològiques l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel,
acompanyat de la regido-
ra d'Urbanisme, Meritxell
Roigé, del regidor de
Cultura, Joan Caballol, així
com de l'arqueòleg i pro-
fessor de la URV, Jordi
Diloli, i el director de l'ex-
cavació, Ramon Ferré.
La casa romana trobada
al carrer Sant Felip Neri
consisteix en un mur peri-
metral estucat de set
metres de llarg per tres
d'alçada, associat a dues
parets de dos metres de
llargada. Una de les
parets separa l'espai en
dues habitacions. Pel
tipus de ceràmica que s'hi
ha trobat, la construcció
es data a l'entorn del
canvi d'era, mentre que
es va abandonar cap a la
segona meitat del segle II.
Entre els estris trobats hi
ha àmfores i vaixella en un
estat de conservació
excel·lent i també diver-

sos objectes de metall,
entre els quals un strigi-
lum, un estri utilitzat per a
la neteja corporal que s'ha
recuperat íntegrament.
L'arqueòleg Jordi Diloli ha
assenyalat que "estem
davant d'una troballa de
gran importància científi-
ca que ens permet

avançar en la coneixença
de l'antiga Dertosa roma-
na" i ha dit que l'excavació

encara no ha finalitzat i
que es pretén resseguir
l'edifici romà.

Restes Arqueològiques

El treballs d’excavació
arqueològica que s’es-
tan realitzant al carrer
Sant Felip Neri, en el
marc de la reforma in-
tegral del barri del
Castell inclosa al Pla
Integral del Nucli Antic
de Tortosa, han donat
com a resultat la troba-
lla d’una casa romana
datada als segles I i II,
part de la qual es troba
en un estat de conser-
vació extraordinari.

Es troba, a Tortosa, una casa romana datada als segles I i II

REDACCIÖ

Imatges de la casa romana trobada al carrer Sant Felip Neri.
CEDIDA

L'afectació de la plaga
d'un tipus d'insecte cone-
gut com la 'rendilla' als
arrossars podria minimit-
zar-se i reduir-se si s'a-
vancés unes setmanes la
inundació dels camps
d'arròs i, per tant, de la
sembra. Així ho han
constatat tècnics de
l'IRTA en els seus assajos
per buscar alternatives
agronòmiques i naturals
per combatre les pla-
gues que afecten el con-
reu de l'arròs. Les inves-
tigacions se centren ara
en trobar alternatives
com l'avançament de la
sembra o l'ús dels sulfat
de ferro. 

Una altra plaga als
arrossars del 

Delta de l’Ebre

La campanya   ‘Encomana
el català” vol permetre
descobrir en un ambient
lúdic i festiu, l'oferta de
serveis que la Generalitat
posa a disposició de tot-
hom per facilitar l'ús de la
llengua catalana. Es tracta
d’ una campanya impulsa-
da pel govern de
Catalunya i destinada a
promoure l'ús del català
en aquells contextos o
situacions en què se sol
canviar de llengua inne-
cessàriament.
L'objectiu general és sen-
sibilitzar la població per-
què en les converses man-
tingui la llengua amb nor-
malitat.

Campanya
lingüística a Tortosa

el 6 de setembre

La setmana passada es
duia a terme la neteja de
la Sèquia Mare, ara és el
torn de fer la neteja a les

vores del riu Ebre. La
barca que, habitualment,
realitza la sega d’algues
al riu, aquesta setmana
treballa a les ribes del
final del riu, en un tram de
8 quilòmetres entre
Deltebre i Sant Jaume
d’Enveja. Eliminar el

màxim d’ous d’aquesta
espècies per evitar una
major proliferació, és ara
un dels principals objec-
tius i preocupacions dels
pagesos del territori. La
setmana vinent hi ha pre-
vista la reunió de tècnics i
i administració per parlar

sobre possibles tracta-
ments químics. Es parla

d’un pressupost de
12.000 euros.

Continua la lluita contra 
el cargol poma

La nova espècie detectada que amenaça els arrossars del Delta

REDACCIÓ

«Segur que es descobriran més troballes,
tenint en compte que actualment el ritme
d’excavacions a Tortosa no té precedents»

Ferran Bel, alcalde de Tortosa
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Les primeres, organitza-
des per la Regidoria de
Cultura de l'Ajuntament de
la Ràpita, s'iniciaran
aquest dijous, dia 3, i fina-
litzaran el dissabte 19 de
setembre. Teatre, art, lite-
ratura, i música tindran
cabuda en aquestes jorna-
des, juntament amb altres
manifestacions de la cultu-
ra popular com la XXI
Trobada de Gegants i
Capgrossos que organitza
l'Esbart Dansaire Rapitenc

el dia 12 de setembre. La regidora de Cultura de

l'Ajuntament de la Ràpita,
Amparo Pérez, assegura
que “la implicació de les
entitats i associacions
locals ha estat fonamental
per poder concentrar tanta
oferta cultural amb un
pressupost reduït”. A més,
tots els actes programats
seran gratuits per al
públic, i fins i tot ho serà el
concert estelar d'aquestes
jornades culturals. És el
concert per commemorar
el 25 aniversari de Ràdio
Ràpita i 50 aniversari de
Revista Ràpita, que prota-
gonitzaran Quico El Cèlio,
el Noi el Mut de Ferreries
aquest dissabte (22.30h) a
la plaça del Cóc, presen-
tant el seu setè treball dis-
cogràfic Oco!. En l'apartat
artístic, una de les nove-
tats d'enguany serà la
mostra ART OBERT que el

cap de setmana següent
se celebrarà al pavelló firal
i en la qual hi participaran
artistes novells de totes
les disciplines. El certa-
men s'inaugurarà el dis-
sabte dia 12, amb una
exposició d'art i tindrà con-
tinuitat el dia 13, amb
tallers i exhibicions d'art in-
situ per a tots els públics.
Les jornades culturals de
la Ràpita coincidiran uns
dies amb la cel·lebració de
les festes de la Mare de
Déu de la Ràpita que arren-
quen aquest dissabte.
Com és tradicional,  els
actes taurins ocuparan
part del programa festiu,
juntament amb les menja-
des populars, els jocs tra-
dicionals i els actes religio-
sos del dia de la festa local
de la patrona, el dimarts 8
de setembre.

Seguim de Festes Majors

El setembre és el mes
en què la Ràpita cele-
bra  les jornades cul-
turals i les festes en
honor a la seva patro-
na,. Unes festes que
serveixen per clausu-
rar la temporada turís-
tica.

Sant Carles de la Ràpita repeteix, aquest cop en honor a la seva patrona 

REDACCIO

El grup de teatre Xip Xap amenitzarà les jornades culturals.
Cedida

El Departament
d ' A g r i c u l t u r a ,
Alimentació i Acció Rural
(DAR) ha convocat els
ajuts per al desenvolupa-
ment de zones depen-
dents de la pesca de
Catalunya, dins el Fons
Europeu de la Pesca
(FEP) 2010, relatives al
període de programació
2007-2013, i n'ha apro-
vat les corresponents
bases reguladores,
segons publica aquest
dimecres el DOGC. El
termini de presentació
de sol·licituds és d'un
mes. La convocatòria
afecta només els munici-
pis de l'Ametlla de Mar,
l'Ampolla, Deltebre (Baix
Ebre), Amposta, Sant
Carles de la Ràpita, Sant
Jaume d'Enveja, i
Alcanar (Montsià). 
El DAR destina a aquests
ajuts un total de
456.637,62 euros per a
l'any 2010.

El DAR convoca les
ajudes públiques 
per als pescadors

Amb motiu de les festes
de la Cinta 2009, Creu
Roja Joventut de
Tortosa participarà al
cosso iris amb l'elabo-
ració d'una carrossa
solidària. Per quart any
consecutiu, Creu Roja
Joventut ha demanat la
col·laboració en aquest

projecte a una entitat de
Tortosa. L'entitat que
aquest any els acom-
panyarà serà Atzavara
Arrels. 
Per a l'elaboració de la
carrossa, els/les volun-
taris/-àries s'han trobat
dos cops cada setmana
a l'espai jove d'Atzavara
Arrels, durant els
mesos d’ estiu de juny i
juliol. 
La temàtica de la

Una carrossa solidària a
les Festes de la Cinta

REDACCIO

El passat dimecres es va
inaugurar el nou
McDonald’s de les Terres
de l’Ebre. Aquest ha creat
40 nous llocs de treball i es
marca com a objectiu
"guanyar la confiança dels
ciutadans de Tortosa".
L'empresari Manuel

Alguacil, propietari de l’es-
tabliment. ha afirmat que el
nou projecte li suposa "un
repte i una gran responsa-

bilitat", i ha agraït la impli-
cació de l'alcalde de
Tortosa en la gestació del
projecte. 

La coneguda 

Big Mc arriba a les

Terres de l’Ebre

Altres activitats destacades són la Fira del
Decreixement i el primer mercat d’intercanvi, el
diumenge 6, a la Plaça del Cóc.

Més actes

Com és tradicional, els actes taurins ocuparan
gran part del programa festiu

Més bous

carrossa'09 va sobre La
carta de la Terra i la situa-
ció en que es troba el nos-
tre món. 
Entre les dues entitats han
aplegat un grup de 15
joves tortosins/-sines. 
Aquests/-tes d'edats com-
preses entre 12 i 17 anys
així com de diversos orí-
gens; Xinès, Equatorià,
Marroquí, Català,
Senegalès...
Amb la carrossa, a més de
potenciar la integració
dels/les joves, s’ ha inten-
tat que es representi el
món que volem; més res-
pectuós amb la natura i
amb la nostra terra. 
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L'augment dels costos de
producció (pinsos, fitosani-
taris, fertilitzants), combi-
nat amb la baixada dels
preus que cobren els page-
sos, els posa al caire de la
fallida. Per intentar posar-hi
solució, o almenys fer sen-
tir amb més força la seva
situació i la seva veu, els
principals sindicats i coo-
peratives agrícoles de les
Terres de l'Ebre, les coope-
ratives agràries del Baix
Ebre i el Montsià, agrupa-
des a l'associació Acobem,
i les organitzacions Unió de
Pagesos (UP), JARC, UPA i
ASAJA prendran part de
forma unitària en una pro-
testa, el proper dissabte 5
de setembre al matí a

Tortosa, per exigir a les
administracions l'aplicació
de mesures que garantei-
xin als agricultors i rama-
ders 'preus justos' per a
les seves produccions. La
mobilització té previst
començar a les deu del
matí davant la cooperativa

Soldebre, des d´aquest
punt s'iniciarà un recorre-
gut per la C-12 i pel barri
de Ferreries, creuarà el
pont de l'Estat i anirà pel
centre de Tortosa amb una
aturada a la plaça d'Alfons
(davant els serveis territo-
rials d'Agricultura), on l'es-

criptor i pagès a temps
parcial Manel Ollé llegirà un
manifest. El sector vol
transmetre, d'aquesta
forma, un crit unànime d'a-
larma davant una situació
'insostenible' per les cons-
tants caigudes dels preus
que reben en paral.lel a l'in-

crement dels marges de
les grans distribuïdores.
“Per primera vegada en 15
anys ens ajuntem tots per
denunciar una situació caò-
tica i exigir una llei de de
comerç que reguli aquests
abusos. 
La situació és insostenible,
per la qual cosa ha estat
fàcil posar-nos tots d'acord
i defensar els interessos
dels productors” així de
contundent ha estat en les
seves declaracions el coor-
dinador d’ASAJA, Albert
Castellà.
Ajudes per a la comercialit-
zació dels productes, aca-
bar amb les facilitats de
l’exportació, uns preus “jus-
tos i dignes”, la disminució
dels mòduls de l'IRPF,
reduccions en la cotització
de la Seguretat Social, així
com que s'incremente el
nombre de recursos que
destina el govern a la pro-
moció dels productes agra-
ris catalans…són altres
mesures que el sctor rein-
vindica per acabar amb
“una competencia deslleial
que ens està deixant sense
producte i sense mà d’o-
bra”, conclou Castellà.

Cooperatives i organitzacions en peu de
guerra per lluitar contra la crisi de preus

La situació de la pa-
gesia és, ara per ara,
més que dolenta. La
crisi econòmica l’ha
agreujada, però ja fa
molt de temps que
pèrdues. 

Dissabte hi haurà una tractorada per denunciar la situació actual

«El moment és crític. Necessitem l’ajuda de tots»

REDACCIÓ

Demà dissabte està prevista una tractorada com a protesta.
Cedida

L'empresa pública de la
Generalitat Gestió
d'Infraestructures, SAU ha
licitat les obres de cons-
trucció de la seu de les
Delegacions Territorials
de l'administració catala-
na a les Terres de l'Ebre,
al solar de l'antic institut
del carrer Montcada de
Tortosa, segons publicava
aquesta setmana el Diari

Oficial de la Generalitat de
Catalunya. La licitació
consta, d'una banda, del
contracte per a les obres
de l'edifici, valorades en
14.629.123,92 euros, i
el de la concessió d'obra
pública per a la gestió de
l'aparcament soterrat, de

5.187.123,49 euros, que
sumen en total prop de
20 MEUR, i que soluciona-
ran, també, un dels pro-
blemes més importants
del nucli antic de Tortosa.
Les obres de l'anomenat
edifici de les delegacions
tenen un període d'execu-

ció d'uns 30 mesos, per
uns divuit mesos les de
l'aparcament. La data
límit per participar en el

concurs és el 19 d’octu-
bre. El Govern confia en
iniciar les obres a finals
d'any. 

El nou edifici de les delegacions
s’emplaçarà al carrer Montcada

Tindrà 4 plantes i 5.000 metres quadrats

REDACCIÓ

El Govern ha publicat
aquest dijous al DOGC l'e-
dicte pel qual se sotmet a
informació pública el Pla
territorial de les Terres de
l'Ebre (PTPTE) durant un
període de dos mesos,
després d'haver estat
aprovat inicialment pel
conseller de Política
Territorial i Obres
Públiques, Joaquim
Nadal. El text ja va ser
sotmès a consulta públi-
ca durant tres mesos,
durant els quals va rebre
75 suggeriments i obser-
vacions, que s'han 'consi-
derat' per a l'elaboració
del projecte. El document
aprovat inicialment va ser
presentat al Consell
Rector de l'Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
(IDECE) el passat 22 de
juliol. El Govern preveu la
seva aprovació definitiva
a 'principis de l'any
vinent'.

2 mesos més a
informació pública

el PTPTE

Cada any al llarg de l'es-
tiu s'organitzen a Europa
diverses activitats per
donar a conèixer els rat-
penats en el que s'ano-
mena la Bat Night, que
aquest any arriba a la
seva 14a edició i que a
Catalunya celebra la seva
cinquena edició. Els rat-
penats són animals noc-
turns que han estat pro-
tagonistes de moltes lle-
gendes, la majoria de les
quals sense tenir en
compte la seva realitat.
Diversos estudis demos-
tren que aquests animals
estan disminuint les
seves poblacions arreu
d'Europa i cal conèixer el
seu apassionant món per
aprendre a respectar-los i
protegir-los. Les Terres
de l'Ebre, i en especial
del Delta de l'Ebre, són
zones amb una elevada
biodiversitat de ratpe-
nats.

Bat Night, la
nit dels

ratpenats

Es tracta d’una construcció dissenyada pel
Gabinet d’Arquitectura de Carme Pinós

Arquitecte de renom
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El dissabte dia 4 de setembre
s’inicien les tradicionals fes-
tes de la Cinta 2009 a Torto-
sa. A banda d’altres activitats,
enguany es comptarà amb la
presència del grup DALAI- TRI-
BUT A MECANO, el dia 12 per
clausurar les Festes. Un grup
que néix de l’amistat entre ells
i després que fa un any Albert
Ormazàbal, tècnic i produc-
tor, tingués la genial idea de

proposar-ho. Així es van en-
grescar i el proper diumenge
12, els tindrem interpretant
un repertori, que probable-
ment els ajudi a guanyar-se el
vist-i-plau, per esdevindre
clons oficials del mític grup.
Els seus components mani-
festen que per a començar, el
projecte ha estat tot un repte
per diversos motius. 
Motius que ens expliquen els
seus propis protagonistes.
D’una banda la Gemma (Ana)
recorda que amb 7 anys ja va
pujar-se a un escenari per
cantar una cançó d’ells, pel

que podriem dir que ja estava
escrit que ella fos la vocalista.
Després Josep Lanau (Nacho)
confessa que la seva primera
reacció quan Albert li anava
explicant la idea va ser d’es-
clafir a riure, però que el va
fer sentir bé.

I per últim Manu Macias (Jose
Maria) ens explica que per a
ell va ser un projecte engres-
cador i que a més li tornava a
donar l’oportunitat de tocar
en directe.

Dalai, un grup que busca
rendir tribut a Mecano i
tot el que va simbolitzar
“El directe vol ser un detonant de records
a través de la música d’aquest grup”

DM

Imatge de Dalai.
cedida

Azael Fabregat rep la distinció J. Vicenç Vives

Azael Fabregat (Tortosa, 1953) és
catedràtic d’Enginyeria Química i ha

rebut la distinció de la Generalitat en el camp d’Innovació, pel
seu treball “Problem solving: la competència”, concretat en
l’assignatura extracurricular que imparteix fa 8 anys.

cedida

16:44Diana Mar
Hola, et sembla si comencem?

16:44EstimoTortosa
Perfecte.
16:44Diana Mar
Quan vas crear Estimo
Tortosa?
16:45EstimoTortosa
EstimoTortosa va nèixer
04/02/2008
16:45Diana Mar
Ok, perquè poses quan va néi-
xer? En aquest cas, qui són els
pares?
16:45EstimoTortosa
Lògicament, coincidint amb la
creació del fotolog del mateix
nom, i la introducció del pri-
mer debat.
16:47EstimoTortosa
Sóc jo mateixa, una simple
noia tortosina, preocupada
per la seva ciutat, i amb un
objectiu clar: intentar ajudar a
millorar-la.
16:47Diana Mar
Genial, en quin moment deci-
deixes l'anonimat i perquè?
16:50EstimoTortosa
Les noves tecnologies perme-
ten l'anonimat, això és cert.
Però el veritable objectiu de
mantenir-me en anonimat és
que no busco cap protagonis-
me en la meva persona, ni
ficar-me medalles a mi matei-
xa. Si a partir de la creació
d'EstimoTortosa, resulta que
s'arriba a aconseguir alguna
cosa, he de reconèixer que és
degut al suport de moltíssi-
mes persones també anòni-
mes de Tortosa.
16:52Diana Mar
Què penses que algú pugui
aprofitar la ben entesa per uti-
litzar la teva tasca per a bene-

fici propi?
16:56EstimoTortosa
El cert és que a EstimoTortosa
sempre hem realitzat "crítica
constructiva" de les coses que
succeeixen a Tortosa. Així,
moltíssimes vegades hem cri-
ticat als partits polítics, de tots
colors. Els partits polítics que
actualment estan receptius
envers les nostres reclama-
cions, no fa gaire temps han
estat durament criticats per

nosaltres, sempre que no ens
ha agradat la seva actuació.
Per contra, els partits al
govern municipal també han
estat criticats, en la mateixa
línia. De la mateixa manera,
hem felicitat als polítics quan
ens ha agradat el seu treball,
amb independència del seu
color.
16:56Diana Mar
Quina edat tens?
16:56EstimoTortosa
Aquesta és una pregunta que
m'han realitzat moltíssimes
vegades, molta gent que
m'escriu... 
16:59EstimoTortosa
Et puc dir que soc menor d'e-
dat. Menor però amb criteri
propi i opinió, i a més intento
estar ben informada.
17:00Diana Mar

Potser ja m'has respòs pero
per si vols afegir alguna cosa.
A què creus que aquest
reclam social hagi tingut més
força que altres d'anteriors?
17:05EstimoTortosa
Poden haver diversos motius
que expliquen la major reper-
cusió actual. Per una part, ja
fa un cert temps que treballem
per Tortosa, amb la qual cosa
molta gent coneix el projecte.
Per una altra, el descontent

del jovent tortosí cada cop és
més gran. (continuo)
Per exemple, en l'assumpte
de la Llotja del Parc, el que ha
succeït és que aquest edifici
ha estat utilitzat durant els
darrers vint anys com a lloc de
concerts, cultural i lúdic. El
govern municipal opta per tan-
car amb vidre de seguretat i
al.lumini la Llotja, per tal d'ins-
tal·lar els gegants, capgros-
sos, cucaferes, etc. 
No diem que aquesta no sigue
una bona idea, perquè oferirà
una alternativa turística per
Tortosa. Del que ens queixem
és de la forma "despòtica" de
realitzar les obres.
17:09EstimoTortosa
Ja abans de l'estiu passat ens
vam preocupar pels concerts
de Festes de la Cinta 2008,

perquè ens temíem que no
agradarien al jovent.
L'Ajuntament no ens va fer
cas. Aquest any, molt temps
abans de Festes de la Cinta
2009, vam realitzar una reivin-
dicació similar. 
17:10Diana Mar
Ok, perquè una cosa que vull
saber és exactament que ha
passat amb el tema de la llot-
ja, però de manera objectiva,
que es va demanar i com ha
anat tot.
17:11EstimoTortosa
Un cop es van saber els con-
certs de Festes de la Cinta,
molta gent es va sentir engan-
yada, perquè l'Ajuntament
explicava que havia tingut en
compte un grup de joves que
demanava l'actuació de
"Manel, Misha i Love of
Sebastian".
Realment, l'Ajuntament va
tenir en compte aquests
joves, però mal interpretant
les seves reivindicacions:
Dels 3 grups reclamats
només en va portar 1.
17:12Diana Mar
Però, si diuen que no hi ha
pressupost? O creus que és
per una altra cosa?
17:12EstimoTortosa
Com que van veure que hi
havia 200 persones interessa-
des en aquest concert, van
optar per fer-lo de pagament.
A més, van optar per fer-lo a
l'Auditori, on un concert jove
no es pot gaudir tant bé (tot-
hom deu estar assegut, i a
més no hi ha servei de bar).
17:13Diana Mar

Critiques que ho facin de
pagament entenc, no?
17:14EstimoTortosa
Realment el tema de Manel és
una part del problema. La gira
de Manel és totalment gratuïta
arreu de Catalunya, excepte a
Tortosa.
17:18Diana Mar
Em parles de moltes persones
però tu sembles estar al cap-
davant? Et consideres la crea-
dora d'un moviment?
17:22EstimoTortosa
Jo no és que estigue al capda-
vant, el que faig és coordinar
les idees, que provenen de
moltíssima gent. Per una part,
el Pub Cool facilitant les
instal·lacions,  l'Associació
Black Fly, Ebre FM,  moltes
colles i penyes i sobretot el
jovent tortosí (sense ells no tin-
dríem motiu de ser).
17:24Diana Mar
Crec que ja està moltíssimes
gràcies, i endavant!
17:25EstimoTortosa 
Moltíssimes gràcies. Una
abraçada, EstimoTortosa.

Estimo Tortosa posa en “jaque” a tot un Ajuntament

Davant les últimes notí-
cies al voltant del que ha
succeït amb la petició de
fer un concert a la Llotja
de Tortosa, i les diverses
interpretacions que
s'han dut a terme, he
decidit contactar amb la
noia que ha creat aquest
enrenou i que s’amaga al
darrera d’Estimo Tortosa
per preguntar-li que li
sembla. Així que per tal
de mantindre el seu ano-
nimat, fins i tot per a mi,
ja que només sé que és
una tortosina menor d'e-
dat, ens decidim a fer
l'entrevista a través del
xat del Facebook, para-
doxalment mitjà en el
que el compte d’Estimo
Tortosa ha adquirit, en
part, heretat del fotolog,
amb el mateix nom un
carisma i trascendència
importants. Elements
que no han passat desa-
percebuts i que molts ja
estan començant a tin-
dre en compte i fins i tot
a utilitzar-ho per a bene-
fici propi.

Entrevista a través de Facebook.

DIANA MAR

“Sóc menor però amb criteri propi i opinió, i
a més intento estar ben informada... Sóc
anònima perquè no busco protagonisme”

Estimo Tortosa
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El tècnic Fran Artiga va
debutar diumenge a la
Tercera divisió, al camp
de l’Europa (2-1). «Vam
marxar decebuts per la
derrota i perquè va venir
quan menys ens ho merei-
xiem. Es cert que durant
la primera mitja hora,
l’Europa ens va superar
perquè va jugar amb més
intensitat. Però, posterior-
ment, i ja a la segona mei-
tat, teníem el partit on volí-
em. Vam empatar per
mitjà de Lluís i estàvem
ben posats. No obstant,
una jugada desafortunada
i estranya va generar el 2-
1 que ja fou definitiu.

Malgrat això, estic con-
tent. Les sensacions de
l’equip van ser bones. Ha
sofert una gran renovació
i vam comprovar que està
totalment preparat per
competir a la Tercera divi-
sió», deia l’entrenador

Fran Artiga.
Del partit de demà, Fran
opinava que «està clar que
necessitem la victòria per
agafar confiança i perquè
el treball que es fa no
sigui desagraït. Sabem
que el Benavent serà un

rival complicat però pen-
sem que si fem les coses
com durant la pretempora-
da, podrem superar-lo».
L’Amposta va golejar el
Remolins-Bítem, dimecres
(0-4). José Ramon serà
baixa per la lesió. 

Bon inici dels rapitencs
La Rapitenca va començar
força bé el campionat. Va
guanyar el Blanes (2-0)
amb gols de Gilabert i
Manel. Tres punts en el
primer partit. La tempora-
da passada se’n van
sumar cinc en deu jorna-
des. La història, sense
dubte, canvia. Antoni
Teixidó, tècnic de la
Rapitenca, deia que «és la
primera vegada que
començo guanyant. Molt
important. El primer partit
és per guanyar perquè els
tres punts donen con-
fiança. El nivell del joc
està clar que s’ha de millo-
rar. Hem de tenir en comp-

te que la plantilla ha sofert
una renovació important
(un 70 % és nova) i s’ha
d’adaptar». La Rapitenca
visita diumenge el Premià
i, el següent, el Manlleu.
Teixidó explicava que «són
dos equips que han d’es-
tar dalt i que seran compli-
cats. Intentarem puntuar
per arribar ferms al poste-
rior de casa contra el
Castelldefels. Un dels
objectius ha de ser fer-nos
forts a casa i que no s’es-
capin els punts de la lliga
passada». 
Siria, Tacon i Efren seran
baixa per aquesta segona
jornada.

L’Amposta debuta a casa demà (19 h)

L’Amposta va perdre
en el primer partit de
lliga, al camp de l’Eu-
ropa (2-1). Demà rebrà
el Benavent en el debut
a casa en la lliga. 

ELS EQUIPS EBRENCS DE LA TERCERA DIVISIÓ

I la Rapitenca, que va guanyar el Blanes (2-0), es desplaça diumenge al camp del Premià (12 h)

REDACCIÓ

La Rapitenca afronta
dos partits seguits fora.
Diumenge a Premià i
després a Manlleu. La
victòria de dissabte fou
molt important.

Diumenge 12 h

Recordo quan jugava
amb l’Ametlla que, en la da-
rrera jornada d’un campio-
nat (ja estàvem salvats),
podíem rebre uns diners
per guanyar el partit. Els di-
ners procedien d’un equip
de Reus que s’hi jugava la
permanència amb el nos-
tre rival d’aquell dia. El pre-
sident va entrar al vestidor
i ens va dir que tenia els di-
ners. Feia dos mesos que
no cobràvem i no vam dub-
tar: a guanyar!.  He d’acla-
rir que en acabar el cam-
pionat vam cobrar els
diners pendents per part
del club i també que aquell
partit vam perdre’l per
unes raons que ara no re-
cordaré. 

Aquesta seria una anéc-
dota com moltes altres
han succeit i que tothom
que ha jugat sap que exis-
teixen, per guanyar i fins i
tot per perdre... Sí, sem-
pre es diu que mai s’accep-
tarien diners per perdre i
que ningú ho fa... però han
pogut passat casos com
per exemple els de porters
que la setmana abans del
darrer partit han pogut fit-
xat per un altre equip que
té un altre interès que no
és solament incorporar-lo
a la seua plantilla. 

Bé, tot això no és nou.
Però potser més o menys
actual amb el cas del Tor-
tosa, de si va rebre o no
una ‘prima’ en la darrera
jornada de la lliga passada. 

A l’assemblea va infor-
mar-se que s’obria un ex-
pedient als jugadors per
aquest afer.  Podria no en-
tendre’s. No obstant, faria
falta saber si reialment la
‘prima’ fou certa i, en el
cas que ho fos, si el club
ho sabia. I, llavors, si hi ha-
gués estat d’acord o no.
Això ho podria explicar.

Guanyar
L’opinió de Michel

El CD Tortosa comença la
temporada diumenge (17 h).
Serà a l’estadi, el dia de la
Festa Major. És el partit de
la il.lusió. I del debut oficial
pels jugadors nous i per al
tècnic, Sergi Domènech.

El jove entrenador de Bí-
tem deia que «pensem que
s’ha treballat molt bé i ara el
que cal és reflectir-ho amb

un resultat. Estem espe-
rançats i il.lusionats davant
de l’inici de lliga i de poder
començar bé. És el primer
repte. Intentarem jugar bé i
guanyar el partit».

Sobre la importància de
sumar els punts en la prime-
ra jornada, Sergi opinava
que «pel que respecta a la
confiança és evident que és
molt interessant pensar no-

més amb guanyar com si-
gue. Però intentarem ser fí-
dels a l’estil que hem treba-
llat i fer-ho jugant el millor
possible». Sergio Pradas
serà baixa. Xavi Anell es
queda i l’interés és que Os-
car Benet (estava al Remo-
lins-Bítem) també ho faci. El
Tortosa, en un bon partit, va
golejar el Benicarló dissabte
passat (0-6) en una jornada

en què el club castellonenc
va fer-li un homenatge a Jo-
sep Otero.

El Tortosa, com hem dit,
debuta en la lliga contra el fi-
lial de la Gramenet. La tem-
porada passada i també en
altres anteriors, coincidint
amb l’inici del campionat i
també amb les Festes, s’ha-
via avançat el primer partit
al divendres per la nit. En-

guany es tornarà a l’horari
oficial a casa: diumenge a
les cinc de la tarde.

Dia de Festa Major, inici de lliga
El Tortosa rebrà diumenge la Gramenet B (17 hores)

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

Antoni Teixidó tècnic de la Rapitenca, equip que visita el Premià.
ME

El Tortosa, fent una
bona sensació, va
empatar a casa amb la
Pobla (2-2) i va golejar
el Benicarló (0-6)

Darrers partits
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La història dels maletins en
les darreres jornades d’un
campionat és de tots cone-
guda que existeix. Altra co-
sa és demostrar-la perquè,
en situacions d’aquesta me-
na, només acostuma a ha-
ver-hi comentaris i la majoria
d’ells poden ser interpreta-
bles com a llegendes del fut-
bol. Poques proves fermes
poden existir per compro-
var-ho.

A l’assemblea de socis
del CD Tortosa es va parlar
de la possibilitat de que l’e-
quip va poder rebre una ‘pri-
ma’ d’un tercer per guanyar
el Masnou, conjunt que s’hi
jugava l’ascens (havia de su-
mar els tres punts). El Torto-

sa va vèncer (1-0) i va privar
de l’ascens als mares-
mencs. Un fet que s’havia
produit anys enrera quan el
Tortosa, que ja havia baixat
a Preferent en la darrera jor-
nada, va empatar al camp
d’un Masnou que, d’aquesta

forma, tampoc va poder pu-
jar.

Coincidint amb el descans
de MÉS EBRE a l’agost, no
vam poder comentar aques-
ta notícia. Han passat unes
setmanes i, al respecte, el
president Santi Pelejà expli-
cava que «es va obrir un ex-
pedient per aquest tema i
només es pot dir el que ja
vam esmentar a l’assemblea
de socis».

Sobre si existia alguna
prova dins de la possible in-
vestigació establerta, el pre-
sident aclaria que poc es po-
dia informar perquè «és un
tema d’ordre intern». 

Per tant, a nivell oficial no
hi ha cap novetat sobre un
afer que pot quedar en res
però que també pot arribar
a ser utilitzable si hi ha
constància reial (dificil de
provar). La realitat és que no
hauria d’haver-hi cap novetat
més (almenys públicament)
perquè, en el cas hipotètic
que fos cert que va existir
una compensació per als ju-

gadors, s’implicaria a un ter-
cer club, amb les conse-
qüències que pot tenir tot
això pel complicat que és
demostrar-ho.

La majoria de jugadors ja
no estan al club, tot i que en
queden uns quants. 

Ha començat una nova
temporada i la lliga passada
hauria de ser història, si no
és que extremadament ne-
cessari recordar-la per algun
motiu.

Bandera de la ciutat
El CD Tortosa portarà la

bandera de la ciutat durant
l’ofrena en l’any de la cele-
bració del seu centenari.
«Es un orgull per a tothom
que ha tingut i té a veure en
la història del club, sense
dubte», deia Santi Pelejà.

Finalment, sobre els actes
del centenari, el president
deia que «porten la progra-
mació establerta. En acabar
l’estiu anirem fent-los tal
com ho teníem previst», co-
mentava Santi Pelejà. 

No hi ha novetats sobre l’expedient
obert pel partit contra el Masnou

Era el darrer partit de
la lliga passada. El
Masnou s’hi jugava
l’ascens. Però el Torto-
sa va guanyar-lo. Moti-
vació afegida?

CD TORTOSA

A l’assemblea va informar-se que s’investigaria si els jugadors van poder rebre diners

REDACCIÓ

El Tortosa va guanyar el Masnou, amb gol de Jordi Rojas.
CANAL TE

El CD Tortosa, amb
motiu del centenari,
portarà la bandera de la
ciutat durant l’ofrena de 
dissabte.

Bandera de la ciutat

El cap de setmana passat
va disputar-se la sisena edi-
ció del torneig juvenil Josep
Ramon Segarra, a Alcanar,
a l’estadi de la Fanecada.
El València fou el guanya-
dor en imposar-se a la final
a l’At. de Madrid per 2-3.
Josep Ramon Segarra fou
directiu de l’Alcanar i una
persona molt estimada i
coneguda en el món espor-
tiu de la demarcació. Fins i
tot amb la Federació va
tenir molts de vincles. Era
molt volgut. Reflex conti-
nuat d’un sonriure i també
bones maneres. Així va
guanyar l’amistat de moltís-

simes persones. Parlar de
Josep Ramon Segarra és
parlar de bona gent i
també fer-ho d’Alcanar. 
Fa uns anys ens va deixar i
el món del futbol ebrenc va
estar de dol perquè un dels
seus directius més
emblemàtics ja no podia
seguir sent-ho.
Llavors va sortir la possibi-
litat de recordar la figura
de Josep Ramon Segarra a
través d’un torneig. Gent
vinculada al futbol de la
localitat va implicar-se per
fer-ho i ha tirat endavant un
torneig de prestigi i que es
consolida. Molta feina a fer
i molt ben feta. La col.labo-
ració d’uns i altres han

donat la categoria necessà-
ria a un esdeveniment que
s’ha convertit en un refe-
rent.
A més, és una promoció de
la localitat que, a través del
torneig, és força coneguda
arreu de l’estat, pel pas
dels clubs que ja l’han visi-
tada.
En aquesta edició, cal
recordar que en les semifi-
nals de dissabte, l’At de
Madrid va acabar vencent
el conjunt japonès de
Urawa Red. Posteriorment,
el València va fer el mateix
amb l’equip amfitrió, el CD
Alcanar.
Finals
El diumenge van disputar-

se les finals. En el tercer i
quart lloc, els japonesos
van guanyar per 0-4 a
l’Alcanar en un partit que
d’entrada fou molt igualat,
amb opcions pels locals
que van estar molt ben
posats en el joc. No obs-
tant, van ser els japonesos
els que van marcar ja
avançada la primera mei-
tat. L’equip nipó va jugar
amb molta més intensitat
que el dia anterior contra
l’At. de Madrid.
Arran del 0-1, el partit va
trencar-se i els visitants van
aconseguir dos gols més
que deixaven la final de
consolació sentenciada
abans del descans. 
A la  represa, Urawa Red va
fer un quart gol que va
ampliar la diferència fins el
0-4 definitiu.
La final va començar amb
molt d’equilibri de forces
entre dos equips que van
especular. El València va
ser més efectiu i va establir

el 0-1. El gol va obligar al
conjunt matalasser a
avançar línies. El València
va aprofitar-ho i, amb més
espais, fou letal. Va fer el 0-
2. L’At de Madrid va des-
pertar i va entrar en el par-
tit amb l’1-2. I semblava
que podia empatar per la
seua pressió i insistència.
No obstant, no va ser d’a-
questa forma i en els
millors moments del tor-
neig per l’emoció i les alter-
natives, el València va obte-
nir l’1-3 que pareixia que
decidia. Però no. L’At. de
Madrid, fidel a l’orgull que
sempre ha tingut el club, va
reduir distàncies. El 2-3,
que ja fou definitiu, va pro-
piciar uns darrers minuts
molt emotius i de gran
nivell per la incertesa.
En acabar la final va haver-
hi un espectacular piromu-
sical que va anar acompan-
yat d’un resum en imatges
del torneig projectades a
una pantalla gegant.

El CF València fou el campió del
torneig Josep Ramon Segarra 
Va guanyar a la final a l’At. de Madrid (2-3)

REDACCIÓ

FUTBOL JUVENIL

El Cambrils, primer rival del
Roquetenc en la lliga, va de-
manar poder avançar el
partit al divendres dia 11. El
Roquetenc, que és qui juga
a casa i qui havia de deci-
dir, ha acceptat. Serà a les
sis de la tarde. També dir
que el segon a casa (tercer
del campionat) es disputarà
en diumenge i no en dissab-
te. Contra l’Horta.

D’altra banda, el Roque-
tenc va perdre dissabte en
la presentació del Catalònia
(4-2). «Vam estar bé, però
en vint minuts vam tirar el
partit. Van ser els darrers
de la confrontació quan ens
va mancar tensió defensiva
i vam cometre indecisions
importants al darrera», deia
Guillermo Camarero, tècnic
del Roquetenc. 

El tècnic afegia que «fins
llavors vam jugar bé,
avançant-nos amb l’1-2 i te-
nint intensitat. Però, arran
del gran gol de Solla, ens
vam perdre». Guillermo
considera que «estem sent
massa irregulars. Hi ha mo-
ments molts bons però n’hi
ha d’altres en els que come-
tem errades i no juguyem
prou centrats. Ens han fet
molts gols en la pretempo-
rada, un aspecte que hem
de treballar per rectificar i
millorar».

El CD Roquetenc
avança l’inici de la
lliga al divendres
dia 11 (18 hores)

PREFERENT

El Tortosa Ebre, un cop ja
va confirmar que renuncia-
va a la Primera divisió na-
cional pel fet de que el
Nàstic ha entrat a la Su-
per-Lliga i ha incorporat ju-
gadores de clubs de la de-
marcació com és el cas
de l’ebrenc, ha decidit par-
ticipar a la Lliga femenina
de futbol-7 que s’organitza
a les Terres de l’Ebre la
temporada vinent.

L’entitat que presideix
Nati Ferré ha preparat una
jornada de portes obertes
per al proper dia 15 de se-
tembre en la qual totes les
noies interessades en po-
der jugar i implicar-se amb
l’equip poden anar-hi a l’es-
tadi de Tortosa (19 h).

Jornada de portes
obertes del Tortosa
Ebre, el dia 15 de
setembre (19 h)

FUTBOL FEMENÍ
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APERITIUS

1º PLAT, a escollir:

Torradetes de Salmó amb Bolets
Rotllet Cruixent  d'Escalivada

i Anxova
Brotxeta de Gamba i Bacó
Tempura de Calamarsets

* * * * *

Canelons de Bacallà
a la Crema de Pebrots del Piquillo

o
Velouté Freda de Porros

amb Encenalls d'Ibèric i Foie
* * * * *

MENÚ de la CINTA, 6 SETEMBRE 2009

36 €
(Iva inclòs)

Vine a dinar
i refresca’t
a la piscina! Molt Bones Festes

de la
Cinta 2009!

2º PLAT, a escollir:

CELLER

Medallons de Rap amb Salsa Fina de Llamàntol
o

Cuixa d'Ànec Confitada amb Alls Tendres
i Prunes
* * * * *

Bescuit Aromatitzat de Pinya al Caramel
Amb el seu Petit Four de Mousse de Fruits del

Bosc

Aigües Minerals i Pa
Vi Blanc i Vi negre D.O.Terra Alta
Cava Brut Nature Conde de Caralt

Cafè i didalet
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ACTES DESTACATS
DE LA CINTA 2009 

5 de setembre 
-Santa Missa
-Lliurament de la bandera de la ciu-
tat al CD Tortosa pel seu centenari 
-Ofrena de flors i fruits
-Presentació i festa de les penyes

6 de setembre
-Homenatge al Tortosí Absent
Solemne Missa
-CD Tortosa - Gramenet M Ud. At. B
-Processó de la Cinta
-Ball de gala de les pubilles amb -
Cimarrón

7 de setembre
-Diada del Riu
-Cós iris
-Regates de Muletes
-Ball al Parc amb Himàlaia

8 de setembre
-Diada de la gent gran
-Dinar de la gent gran
-Torna el Carrilet
-Circuit de penyes: prova del 600
-Cós Iris
-Ball amb Orquestra Europa
-Festival Músiques del Món

9 de setembre
-Dia dels Xiquets
-Desfilada de carros enramats-
-Concert de Manel
-Ball amb orquestra Pensylvania

10 de setembre
-Festival Ebre Terra de Vent
-Concert de Gossos al pavelló firal
-Orquestra Centauro
-Circuit de penyes: concurs de pae-
lles

11 de setembre
-Ebre Terra de Vent
-Torneig de futbol base ciutat de
Tortosa
-Baixada de torxes des del castell
de la Suda
-Concert amb l'orquestra Maravella
-V Festa Piràmide
12 de setembre

-Diada del foc
-Concentració cotxes clàssics,
homenatge J.M Aleixendri
-Correfoc
-Castell de focs
-Final de festa Cinta'09 d'Imagina
Radio
Dalai
Cocodril Club d'Albert Malla
DJ Tonet, música revival
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Plantilla de l’Ampolla, dissabte passat.
Cedida

L’equip que entrena Rogelio Figueres jugarà demà, en fes-
tes majors, contra el Traiguera. Dimecres havia d’enfrontar-
se al filial del Remolins-Bítem, també a Ulldecona.

El cap de setmana passat, el conjunt del Montsià va visi-
tar l’Albocàsser, de la Primera regional de Castelló. Albert
Arnau va marcar el gol de l’Ulldecona que va empatar (1-1).

Abans, dijous de la setmana passada, el conjunt que diri-
geix Rogelio va desplaçar-se fins a l’Aube, on va jugar con-
tra el Jesús i Maria (3-3). El porter Raül Jiménez va debutar
amb l’equip ulldeconenc. En la primera jornada de la lliga,
l’Ulldecona s’enfrontarà al Remolins-Bítem.

L’Ulldecona, en festes, rebrà demà dissabte
el Traiguera

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

A les incorporacions de David Garcia (Roquetenc), Fidel (Am-
polla), Jonatan i Oscar Masdeu (Amposta B), Abraham (Ampos-
ta juvenil) i els juvenils Fortunat, Rumbau i Raül cal afegir Chi-
cho, un jove jugador de Sant Jaume que estava fent la
pretemporada amb l’Amposta. Chicho ja va jugar dissabte
passat contra el Camarles en una confrontació en què l’Aldea-
na va imposar-se per 3-0, amb gols de Joaquin, Rallo i Fidel.
Demà dissabte, visita el Campclar (19 h). Anton Flores, el tèc-
nic, explicava que «hem anat fent proves i agafant el to físic
com és lògic en la pretemporada. Ara ja estem prop de la lli-
ga i com és normal ja podem traure més conclusions». 

Chicho, que estava a l’Amposta, s’incorpora a
l’Aldeana que entrena Anton Flores

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

David, jugador que va arribar a El Pinell procedent del futbol
barceloní fa dues temporades i que ha donat bon rendiment a
l’equip pinellà, s’ha compromès amb l’Ascó. Serà una nova in-
corporació per una plantilla que haurà de tenir més descarts
dels que ja ha tingut. D’altra banda, la possibilitat del fitxatge
del davanter Angel Luis Rosado, que ja vam avançar la setma-
na passada, continua vigent, tot i que no ha hagut novetat al
respecte. L’Ascó va perdre a Móra d’Ebre, el diumenge (2-1):
«vam jugar molt malament», deia el tècnic Cotaina. 
El conjunt asconenc visita demà dissabte el Cambrils, en la
presentació de l’equip Javi Robles (17.30 h).  

David, que estava a El Pinell, fitxa amb el CF
Joventut Esportiva Ascó Escola

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

En els darrers dies s’han accelerat les gestions des del CF Ca-
talònia amb el RCE Espanyol per tal de poder establir a Jesús un
centre de tecnificació del club ‘perico’. El centre, obert a nois i
noies de 4 a 9 anys, estaria coordinat per Ximo Talarn. Durant la
setmana es seguirien les directrius marcades pel futbol base de
l’Espanyol i, durant el cap de setmana, els equips podrien compe-
tir sent del CF Catalònia. D’altra banda, l’equip de Guillermo Cama-
rero va guanyar en la presentació davant de la seua afició contra
el Roquetenc (4-2). Abans el filial va jugar contra el de l’Ulldecona.
Ferran Bel, Alcalde Tortosa, i Pere Panisello, president de l’EMD
de Jesús, van assistir-hi a l’acte de presentació. 

Jesús, prop de  ser un centre de
tecnificació del RCE Espanyol

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La setmana passada explicàvem, segons fonts del club de Bí-
tem, que el porter Albert Forcadell no seguia per una incompa-
tibilitat dels estudis i els dies d’entrenament. Llavors es va posar
en marxa el fitxatge de Raül Jiménez, un porter que finalment ha
anat a l’Ulldecona. Ja vam dir que hi havia possibilitats de recon-
duir la situació d’Albert Forcadell i el porter, després de parlar-
ho amb el tècnic, entrenarà dos dies a la setmana. Per tant, con-
tinua. D’altra banda, el Remolins-Bítem va guanyar 2-1 el Tortosa
juvenil: «va anar bé; l’únic que vam fallar moltes situacions de
gol. Va faltar definir», deia el tècnic. Els de Bítem van jugar dime-
cres amb l’Amposta i aquest cap de setmana descansaran.

El porter Albert Forcadell seguirà jugant a
la Unió Esportiva Remolins-Bítem

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

En l’edició passada vam esmentar que, en el moment del nos-
tre tancament, el CD la Cava no tenia rival en haver-li fallat el
Vinaròs, equip que estava anunciat en principi per disputar el
Blai Sanchís. I així era, fins que divendres es va poder concre-
tar la visita del juvenil del Nàstic que va visitarel Camp Nou
amb un combinat de jugadors de Divisió d’Honor i també de
l’altre juvenil. La Cava es va poder imposar en el torneig del
seu fundador per 4-2. L’equip, per lesions i per motius perso-
nals, va tornar a tenir diverses baixes. Adrian, jugador que
continuarà a l’equip, ja va debutar en un CD la Cava que diu-
menge visita el Jesús i Maria (19 h). 

El CD la Cava s’imposa en el Blai Sanchís al
Nàstic juvenil (4-2)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catllar va guanyar es va
emportar dissabte passat
el segon torneig Ciutat de
l’Ampolla. Va guanyar 0-2 a
l’Ampolla, conjunt amfitrió, i
va empatar a un amb el
Reus juvenil de Lliga Nacio-
nal. El conjunt local i el juve-

nil roig-i-negre van empatar
sense gols. Angel Garcia,
tècnic de l’equip ampollero,
deia que «els resultats no
van ser bons, però pel que
respecte el treball i l’actitud
estic molt satisfet dels ju-
gadors. La implicació és to-
tal i la veritat és que il.lusio-

na». Angel afegia que «da-
vant el Catllar, dins de la
igualtat, vam acusar dues
errades. I contra el Reus
vam gaudir de moltes oca-
sions amb un penal fallat
inclòs». 
L’Ampolla visita diumenge
l’Ametlla. 

El Catllar s’adjudica el 
II Torneig Ciutat de l’Ampolla

Va disputar-lo amb l’equip local i el juvenil del Reus 
REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Tots els equips del CD Alca-
nar faran la presentació ofi-
cial davant de l’afició el pro-
per diumenge, a partir de les
cinc de la tarde.

Després de la presentació
i dels parlaments, el primer

equip jugarà un partit contra
l’Estivella, de la Regional va-
lenciana, un equip que està
entrenat per Antonio Descal-
zo, que fou tècnic canareu
fa dues temporades.

Estava pendent de confir-
mar, però l’Alcanar tenia pre-
vist disputar un partit d’en-

trenament ahir dijous, al
camp de la Rapitenca.

Diumenge passat, l’equip
que entrena Txiqui Reverté,
amb diverses baixes, va em-
patar al camp de la Salsade-
lla (1-1). 

Paulo va fer el gol del con-
junt del Montsià.

Pepo, amb unes molesties
al genoll, podria ser baixa
pel  proper compromís. Jo-
sep ‘Trinquet’ continua a la
Rapitenca, amb qui està fit-
xat. En la primera jornada de
lliga, dissabte passat, no va
anar-hi convocat.

L’Alcanar ha tingut les al-

tes de Floro (Santa Bàrbara),
Oscar (Sant Jordi), Toni (VIla-
seca) i Utman (La Cava/Sant
Rafel). 

El porter Rodri continua
mentre que Johan i Kiko han
estat baixa en l’equip blau-i-
grana. 

Els equips del CD Alcanar faran la
presentació diumenge vinent (17 h)
El de la Primera regional s’enfrontarà a l’Estivella, que entrena Antonio Descalzo (18 h)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar de Txiki
Reverté, amb diverses
baixes, va empatar el cap
de setmana passat a la
Salsadella (1-1)

Darrer partit

‘Txiki’ Reverté, tècnic de l’Alcanar.
Cedida
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Una acció d’un partit d’Els Reguers, de la lliga passada.
Cedida

Amb la retirada d’Els Re-
guers, l’únic que mancava
confirmar eren els equips
que, tot i que també esta-
ven inscrits, encara no te-
nien del tot clara la seua
participació. Un fet que era
necessaria saber-se per la
importància que té el for-
mat que ha de disposar la
categoria. La retirada del
Venus ho ha resolt. Ara que-
den 18 equips i, d’aquesta

manera, tal com sempre s’-
ha establert si la xifra és de
18, es pot fer un sól grup
amb una lliga a dues voltes,
amb l’al.licient de que els
tres primers pujaran a Se-
gona. Era una opció que bo-
na part dels equips desitja-
ven encara que a la reunió
s’havia acordat fer els dos
grups en ser més de 18
equips els que en aquell mo-
ment hi havien inscrits. 

La retirada del Venus fa que quedin 18 equips
i que la competició tingui només un grup

TERCERA REGIONAL

La setmana passada vam informar del fitxatge de Xavi Gila-
bert, pichichi de la Segona regional la lliga passada amb 35
gols, amb el Deltebre. El dissabte passat ja va debutar amb
el seu nou equip, en aquesta pretemporada. Va jugar uns mi-
nuts. L’equip que entrena Rogelio Masià va perdre per 3-2.
Reverté i Lletí van aconseguir els gols del Deltebre en
aquest partit de la pretemporada. En el proper, aquest cap
de setmana vinent, visitarà el camp del filial de l’Ulldecona.

Recordar en què el primer partit de lliga, el derbi entre el
Deltebre i el Jesús i Maria, s’ha avançat al divendres dia 11
(20 h). 

El pichichi Xavi Gilabert debuta amb el
Deltebre, al camp de l’Amposta

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Va ser dissabte passat quan va celebrar-se una nova edició
del torneig que, al Perelló, recorda al tècnic d’aquesta locali-
tat que ens va deixar fa tretze anys. Un tècnic força conegut
al nostre territori. 
La Canonja i l’Hospitalet van empatar sense gols. Posterior-
ment, Perelló i la Canonja també van empatar, en aquest cas
a un gol. I finalment, l’Hospitalet va vèncer el Perelló per 1-2.
Per tant, el conjunt del Baix Camp fou el guanyador. 

Demà dissabte, la plantilla que entrenen Harry Arraut i Ro-
bert Avinyó farà la presentació davant l’afició. Al dia següent,
es desplaçarà a l’Hospitalet. 

L’Hospitalet va adjudicar-se el Memorial
Amadeu Cid, al Perelló

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El camp del Masdenverge fou aixecat per resembrar-lo i instal.lar-
li reg automàtic. Han passat les setmanes i l’estat actual no és
l’esperat, tot i que es confia en què millori. Per això, ja s’ha deci-
dit que el primer partit de la lliga, que és a casa contra el Vilalba,
es disputarà a Santa Bàrbara, camp on ha fet la pretemporada el
conjunt que entrena Moncho. De la plantilla, els porters seran Jo-
sé (Aldeana) i Rafel i la resta: Dani Iniesta, Domi, J. Carlos, Marc
Rastrero i Joan (Aldeana), Santi, Josep, Robert, Edu, Jordi, Felip,
Pau, Isra, Sandal, Amador, Ivan, Gerard, Carlos Santos, Romero
(Amposta B), David (torna) i Hierro. El Masdenverge va empatar a
Sant Rafel (2-2) i diumenge visita la Rapitenca juvenil (19 h).

El Masdenverge no podrà jugar el primer
partit del campionat al seu camp

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Batea ha confirmat que el davanter Zaki continuarà jugant
amb l’equip, així com Abdul que ja ho havia fet fins ara a la pre-
temporada. Yalti (Casp) i el porter Alex (Ginestar) són també in-
corporacions del Batea que, no obstant, encara no té la planti-
lla tancada. I és que pot sofrir baixes. Entre aquestes, hi ha la
possibilitat de que Xatet abandoni el club després de rebre una
oferta del Gandesa. En el moment del nostre tancament encara
no se sabia si marxava o es quedava. El Batea, en la pretempo-
rada, ha visitat el Casp (4-0) i, posteriorment, en la tornada, va
guanyar-lo per 2-0. El cap de setmana passat no va jugar i en el
proper té previst visitar el Catalònia B. 

Zaki i Abdul seguiran jugant a la davantera del
Batea, equip que entrena Gaspar Estupinyà

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’equip que entrena Jesús Ferrando va perdre dissabte passat
contra el filial del Roquetenc (2-4): «vam jugar molt malament.
No vam estar dins del partit. Ells, en canvi, van tenir molta més
intensitat i van implicar-se amb més motivació. A més, foren
efectius. Nosaltres, tot i reconèixer que ens van superar i que
no vam jugar bé, cal dir que no vam estar gens encertats en
les ocasions que vam crear. Per tant, va mancar intensitat, rit-
me de joc i també definició». Dimecres passat el Remolins-Bí-
tem B havia de visitar l’Ulldecona, «esperant millorar la imatge»,
deia Jesús. Per últim, dir que Sergi Otero no continua a l’equip
i que Víctor Alcoverro i Joan Esmel, lesionats, són baixa. 

El filial del Remolins-Bítem s’enfronta al
Rossell, demà dissabte (17 h)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Jesús i Maria disputarà un altre partit de pretemporada el
proper diumenge. Serà a les 19 hores contra el CD la Cava,
a l’Aube. Abans, a les 17 hores, el filial roig-i-blanc jugarà con-
tra el juvenil del CD la Cava. El primer equip, amb baixes com
el porter Joan o Jesús, va visitar l’Andorra, el dissabte pas-
sat. A més, va passar el cap de setmana al país dels Piri-
neus, aprofitant l’estada pel partit. El resultat va ser 4-2. «Es-
tic molt satisfet. A la segona meitat vam remuntar amb dos
gols i vam estar a punt de fer l’empat a tres. Ja en temps afe-
git, ens van marcar el 4-2. Però l’experiència va ser molt bo-
na, en tots els sentits», explicava el tècnic David Torres. 

El Jesús i Maria s’enfrontarà diumenge, a
l’Aube, al CD la Cava (19 h)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Santa Bàrbara va guanyar 2-1 al Morella que entrena Tomàs
Badia. Cristian i Florin, jugador del Venus que està a prova
amb el conjunt que dirigeix Jordi Roca, van marcar els gols
planers. 

Els blau-i-grana acaben els partits de la pretemporada demà
dissabte (17.30 hores) al camp del filial del Roquetenc. 

En el duel contra el Morella, el Santa Bàrbara va seguir acu-
sant el mateix problema que ha tingut fins ara en la pretempo-
rada. Com altres equips, per uns motius o per uns altres, no
va poder disposar de la totalitat de la plantilla en cap de les
confrontacions dispuades fins ara. 

Florin, del Venus, està a prova amb un Santa
Bàrbara que acaba la pretemporada a Roquetes

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Benifallet ha incorporat al porter David, que jugava amb el
Bot. Els de Pere Rins van enfrontar-se el cap de setmana pas-
sat, a casa, al Móra la Nova (1-2). El rival havia de ser la Torre
de l’Espanyol, equip que a darrera hora va informar que no li
anava bé. Es va buscar amb urgència un altre conjunt. I la Torre
visitarà el Benifallet aquest cap de setmana vinent, quan els
equips locals (Segona regional, infantil i prebenjamí) faran la pre-
sentació. «Estem molt contents de la implicació que ha hagut.
De no haver-hi futbol, hem passat a tenir 50 fitxes al club. I amb
un primer equip, a diferència dels darrers anys, en el que la ma-
joria són jugadors del poble», deien fonts directives. 

David, porter del Bot, fitxa amb el CF Benifallet
que diumenge vinent fa la presentació

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’infantil del Nàstic va guanyar en el primer partit al del Ca-
marles i, posteriorment, el de l’Espanyol també va superar
al conjunt local. En el darrer duel del 3x1, el que havia de de-
cidir el trofeu, el Nàstic va guanyar 1-0 a l’Espanyol i, per
tant, va emportar-se el trofeu que en aquesta edició es va
celebrar en la categoria infantil.

D’altra banda, el primer equip camarlenc, amb diverses
baixes, va perdre a l’Aldea (3-0). Per a demà dissabte tenia
un partit amb el CD la Cava, però s’ha ajornat, a petició del
conjunt camarlenc, a causa de les baixes que disposa per
aquest dia. 

L’infantil del Nàstic s’emporta el trofeu
Balcó del Delta, disputat dissabte a Camarles

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Era una retirada anunciada, però
que no s’ha fet oficial fins aquesta
setmana. Els Reguers no competirà
l’any vinent. 

D’aquesta manera, el filial de l’Al-
deana puja a la Segona regional, un
fet que ja ha acceptat i que també
és oficial. I a això s’ha d’afegir la re-

tirada del Venus. D’aquesta forma, la
Tercera, a hores d’ara, té 18 equips.
Per aquest motiu, passa a ser un
únic grup que jugarà un campionat
de lliga a dues voltes. El format ini-
cialment aprovat canvia i és que tam-
bé sempre estava a expenses de
que hi haguessin més de 18 equips.
Ja no és el cas actual.

El filial de l’Aldeana jugarà a la
Segona regional
Els Reguers ja ha confirmat que no continua

REDACCIÓ

ES OFICIAL
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No va ser una excepció i la
cursa va comportar un mo-
viment inusual, propi d’una
competició d’aquest nivell, i
també una expectació ex-
traordinària. La que sempre
ha generat el ciclisme en
aquestes terres.

L’etapa de la Vuelta havia
de conduir ahir als corre-
dors des de Tarragona fins
a Vinaròs, passant per Beni-
fallet, Tivenys, Bítem i Torto-
sa, localitats que van gaudir
de prop la dimensió que té
una cursa d’aquesta índole.

La caravana de la Vuelta
implica el moviment de més

de 2.500 persones, una cir-
cumstància que incrementa

l’espectacle i la seua magni-
tud, en tots es sentits.  

La Vuelta a Espanya torna a
trepitjar les Terres de l’Ebre

Els bons aficionats
ebrencs al ciclisme
vaN gaudir amb la
Vuelta en el seu pas
per les Terres de l’E-
bre. 

CICLISME

L’etapa d’ahir (Tarragona-Vinaròs) va fer vibrar els aficionats

REDACCIÓ

La Vuelta va passar per Tarragona i les Terres de l’Ebre, ahir dijous.
JESUS RUIZ

Albert Montañés va rea-
parèixer en l’Open dels
Estats Units després de
dos mesos en els que ha
estat apartat de les pistes
per la lesió que va sofrir i
que l’ha impedit competir.

La tornada no va poder
acabar amb victòria i és
que el tenista rapitenc va
caure en la primera ronda
en veure’s superat per Ro-
bin Soderling. El suec,

que cal recordar que va
eliminar a Nadal a Roland
Garros, va ser superior en
aquesta confrontació i es
va imposar per 6-1, 3-6,
6-1 i 6-4.

Albert Montañés, poste-
riorment, afrontava la
competició de dobles for-
mant parella amb Oscar
Hernandez i es va veure
les cares a la primera ron-
da amb Robby Ginepri i
Scoville Jenkins.

Montañés es veu superat
per Robin Soderling

Va ser a l’Open dels Estats Units

REDACCIÓ

TENIS

Albert Montañés.
ME

El Club Handbol Ampos-
ta, abans de començar la
lliga, afronta aquest cap
de setmana la Lliga dels
Pirineus femenina.

A les semifinals, el con-
junt de la capital del
Montsià jugarà contra la
selecció catalana. L’altra

semifinal la disputaran el
Jacou i Bouillargues. Els
dos guanyadors d’aques-
tes semifinals es veuran
les cares en la gran final.

Serà una prova extraor-
dinària per les jugadores
ampostines davant de ini-
ci del campionat de Ll i -
ga. 

S’enfronta a la Selecció Catalana

REDACCIÓ

HANDBOL

La Penya Baix Ebre ‘Ja Arri-
barem’ va organitzar una
prova puntuable per a la
Copa Catalana Infantil.

Els corredors de l’entitat
ebrenca, Oscar Cabrera i
Xavi Espuny, van ocupar
les dues primeres posi-
cions, una circumstància

que va fer que Cabrera pu-
gés fins la primera posició
de la competició.

Per la seua part, Xavi Es-
puny ocupa ara la quarta
plaça de la classificació ge-
neral després de la prova
celebrada a Tortosa i en la
que els corredors locals
van destacar.

Fou en la Copa Catalana Infantil
REDACCIÓ

CICLISME

L’ampostí Jordi Tomàs va
guanyar la tercera prova del
Català celebrada a Delte-
bre. D’aquesta manera,
Tomàs passa a ser el líder
de la classificació.

Un fet molt important te-
nint en compte que només
resten les proves de Vilano-

va i la Geltrú i de Roses per
concloure el campionat.

La bona trajectòria es
veu reflectida amb aquest li-
deratge que referma les
possibilitats de poder aca-
bar en la primera posició. 

En aquestes dues proves
restants, Jordi Tomàs de-
fensarà el primer lloc.

L’Ampostí és el líder de la classificació

REDACCIÓ

MOTONAUTICA

L’expedició ebrenca va sor-
tir aquesta setmana direc-
ció a la Illa Reunión. Aques-
ta expedició està formada
per Oscar Barquero, Joan
Sabaté, Oscar Pinyol i Al-
bert Ortiz, membres de la
UEC Tortosa.

Durant un mes afronta-

ran el descens de més de
15 barrancs. 

Els quatre expedicionaris
disposen de molta expe-
riència per haver realitzat
descensos per Europa.

Entre els barrancs que
intentaran baixar n’hi ha
que tenen una cascada de
gairebé 300 metres.

L’expedició ebrenca surt 
cap a la Illa Reunión

Jordi Tomàs va guanyar en la
prova de Deltebre

El CH Amposta disputa la
Lliga dels Pirineus

Cabrera i Espuny s’imposen
en la prova de Tortosa

Està formada per 4 membres de la UEC Tortosa

REDACCIÓ

BARRANQUISME

La nedadora del CN Torto-
sa, Anna Aïda Martí, ha fet
un pas endavant en la seua
carrera esportiva en co-
mençar a treballar al C.A.R.
de Sant Cugat on podrà in-
tensificar el seu treball per
seguir millorant, com ja ho

ha fet els darrers anys.
Anna Aïda complementarà

els estudis amb els entrena-
ments que durant la setma-
na efectuarà a terres barce-
lonines. Però continuarà
competint amb el Club Nata-
ció Tortosa, el seu club de
sempre.

Anna Aïda Martí farà un
punt i seguit en la 

seua progressió
Al C.A.R. de Sant Cugat

REDACCIÓ

Anna Aïda Martí.
Cedida
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Avui: Jordi Folqué i Borrull, Regidor de Festes de l’Ajuntament de Tortosa

Comença la Festa Major
de Tortosa. I MÉS EBRE ha
parlat amb el Regidor de
Festes de l’Ajuntament de
la capital del Baix Ebre,
Jordi Folqué.

- Alegria. És Festa Ma-
jor. Tot a punt?

- La Festa Major és sem-
pre alegria i amb alegria
es fa la feina i, per tant:
tot a punt.

- Molta feina?

- Moltíssima feina els úl-
tims dies i cal pensar que
la feina es ve fent prèvia-
ment des que s’acaben les
festes de l’any anterior.

- Les festes de la Cinta
han passat a un segon
terme des que es va
instaurar el Renaixe-
ment?

- No!. Són absolutament di-
ferents!. Es veritat que
quantitativament hi ha més
gent a la Festa del Renai-
xement, però les festes de
la Cinta són les patronals
i, per tant, les de tots els
tortosins.

- Però la sensació és
que han perdut caliu,
tot i que es lluita per-
què no sigui així. No
obstant, és complicat

redreçar-ho i més en
una època com l’ac-
tual?

- Han perdut caliu? Això
són apreciacions. Jo no ho
diria així. Cal recordar la
gent que els últims anys
ha sortit al carrer i ha par-
ticipat en totes les activi-
tats. I les activitats són
moltes i diverses. I, a
més, de qualitat.

- La comparació amb
festes de la Cinta de fa
uns deu anys enrera és
inevitable. S’ha de mi-
rar en una altra direc-
ció?

- Penso que es té una
imatge mitificada d’aquells
anys. Les activitats són
les mateixes, excepte els
concerts -diriem que d’ar-
tistes reconeguts i que ac-
tualment són cars i que re-
presentarien actes de
pagament-. Els que es fan
ara mateix són totalment
gratuïts.

- Hi ha opinions que
diuen que els actes
culturals han perdut
molt i, en general, les
festes amb l’oferta per
al jove. Com ho veu? 

- Oferta cultural n’hi ha i
molta: músiques del món,
torna el carrilet (cultura
popular), Festival Ebre Te-

rres de Vent en apropa-
ment a altres cultures
mundial i europees, expo-
sicions de carros enra-
mats, exposicions fotogrà-
fiques, jornades cultural
jueues, gravats, trobada
de gegants, aplec de sar-
danes i múltiples activitats
que es celebren al riu. I
les pròpies que fa la Lliga
Contra el Càncer, i altres
entitats col.laboradores. I
per als joves també hi ha
el seu espai, com altres
anys. 

- Què en pensa quan
es comenta que el Re-
naixement és l’autènti-
ca Festa i que la Cinta
s’ha quedat amb la
vessant més purament
religiosa. Si això és ai-
xí, potser mancaria re-
cuperar a la Cinta la
festa com  a tal? 

- Cal insistir en què la
Festa del Renaixement no
té res a veure amb les de
la Cinta. Les activitats re-
ligioses estan organitza-
des per la Reial Arxicon-
fraria de la Cinta. Penso
que les festes de la Cinta
estan totalment recupera-
des, tant per la gent que
es queda a Tortosa com
pels tortosins absents
que any rera any  vénen a
la seua ciutat. A tots ells,
aprofito des d’aquí per
agrair-los la seua presèn-
cia.

- En qualsevol cas, és
Festa Major i ha d’ha-
ver voluntat per gaudir-
la. 

- D’acord. Per això dema-
no a totes les tortosines i
a tots els tortosins que
surtin al carrer i que gau-
deixen i participin de la
multitud d’actes que es
duen a terme.

- El MÉS EBRE és un gra-
tuït consolidat al terri-
tori i a Tortosa, on té

molt bona acollida.
Quin missatge envia als
ciutadans?.

- Que les Festes de la Cin-

ta són les festes de tots i
que la gent en gaudeixi
sortint al carrer, engal.la-
nant les balconades i par-
ticipant en tots els actes
que són molts i variats.

«Les Festes de la Cinta són les Festes de tots
i desitjo que la gent en gaudeixi, sortint al
carrer i participant en tots els actes que són
molts i variats»

Missatge
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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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L’anomenat Fast Fod o menjar ràpid importat dels Estats Units d’Amèrica ha aterrat a casa nostra, 
una bona notícia per a uns i no tant bona per a uns altres. Ja podem reparar les finestres dels cotxes...

No hi ha activitat ali -
mentària més persegui-
da que l'anomenat "fast
fod". Per aquest motiu
l'article gastronòmic
d'avui aixecarà polèmi-
ca. L'arribada d'aquest
tipus d'establiments a
casa nostra  significa la
importació d'una de les
icones del mode de vida
nord-americà i d'aquí se-
gurament el seu èxit. Si
no en fem un excés, tot
té el seu moment en
això de satisfer a les pa-
pil· les gustatives que,
tot sovint, s'estimulen
per impulsos irracionals
i incomprensibles que
de tant en tant ens can-
ten a l'orella: hey honey:
take a walk on the wild
side... 
Alleujats per la confes-

sió i com a penitència,
la recepta d'avui és la
versió saludable del nos-
tre pecat golafre. Per
fer el pa d'hamburguesa
necessitarem 300 ml.
de l let, un ou, 30 ml.
d'oli de girasol, una cu-
l leradeta de sal, 550g
de farina, un sobret de
llevat sec, un pessic de
sucre i l lavors de sè-
sam, rossella i comí. En
un bol batre la llet, l'ou,
l'oli i la sal. En un altre
fer un volcà amb la fari-
na, el l levat i el sucre.
En el centre del volcà
abocar-hi la mescla líqui-
da, barrejar-ho bé, i
amassar-ho bé damunt
del marbre. Fer una bo-
la, posar-la dins un bol,
tapar-la i deixar-la llevar
fins que dobli el volum,
mínim 1 hora. Passat el
temps, tornar a amassar
la massa per treure l'ai-
re. 
Formar 8 panets, ben
xafadets per a que sur-
tin planets. Deixar-los
llevar fins que doblin de
volum, mínim una hora.
Preescalfar el forn a
220 graus, calor dalt i

baix. 
Mullarem amb aigua i en-
ganxar les llavors al da-
munt. 
Coure els panets durant
10-15 minuts. Per fer

les hamburgueses de
peix, netejarem el peix
de pell i espines, trin-
xeu-lo ben menut amb
un robot de cuina. Tallar
les gambetes a rodan-
xes petites (no picar-les
amb el robot). 
Treure la crosta del pa
de motlle i remullar la
molla amb una mica de
llet, ha de quedar humit,
no banyat. 
En un bol barrejar el
peix, les gambes, un

pessic de sal i pebre, el
pa i unes quantes fulles
de julivert picat fins
aconseguir una mescla
homogènia. 
Donar forma d'hambur-
guesa i passar-la per la
planxa amb una mica
d'oli f ins que queden
ben cuites. 
Ara només ens falta pre-
parar la crema d'albergí-
nies. Per a fer-la neces-
sitarem una albergínia
grossa, un iogurt grec,

3 fulles de menta fres-
ca, un raig de suc de lli-
mona i un pessic de sal
i pebre, escalivarem l'al-
bergínia, treure-li la pell i
extraure la polpa. 
En el got de la batedora
triturar la polpa de l'al-
bergínia amb el iogurt,
les fulles de menta, un
rajolí de suc de llimona i
un pessic de sal i pebre.
Reservar a la nevera i ja
podem preparar el nos-
tre BIG EBRE.

“Primentons i Tomates”. Avui: Big Ebre  

Durant la temporada
d’estiu la nostra alimen-
tació ha estat una mica
més desordenada. Avui
farem el darrer desor-
dre i la setmana vinent
començarem a fer bon-
dat.

REDACCIO

Big Ebre.
ME
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En les teves relacions de parella no et convé
ser arrogant. Respecte a la salut, pensa que la
vida et regala moltes coses però has de saber
apreciar-les. 

Taure
20/4 al 19/5

T'arribaran nous estímuls de tipus sentimen-
tals i creatiu. Respecte a la salut, estàs en un
moment idoni per treballar el teu cos i posar-
lo en forma.

Bessons
20/5 al 21/6

Et veuràs immers en compromisos de tipus
sentimental que d'alguna manera et molesta-
ran. Avui tens energia de sobres encara que
et pot dur pel camí equivocat. 

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor algú t'està buscant i
vol estar prop a tu. Respecte a la salut, el teu
estat físic passa un moment excel·lent i de
gran agilitat. 

Lleó
22/7 al 22/8

en assumptes d'amor, mentre Mercuri, Urà
i el sol estiguin transitant per la teva casa
vuit veuràs en la teva parella bastant inte-
ressats. 

Verge
23/8 al 21/9

Avui li contagiaràs a la teva parella el teu entu-
siasme i les teves ganes de passar-t'ho bé.
Respecte a la salut, el teu humor serà una mica
canviant.  

Balança
22/9 al 22/10

Avui posaràs damunt la taula tota la teva
capacitat per mantenir viva la passió amb la
teva parella. Si el treball estàs tot el dia
assegut pots tenir problemes d'esquena. 

Escorpí
22/10 al 21/11

La teva parella és més sàvia del que et sem-
bla. Escolta-la i hi sortiràs guanyant.
Respecte a la salut, vés amb compte amb la
pressió i l'esgotament laboral.  

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes d'amor t'enduràs una sorpresa
on menys t'ho esperes. A pesar que tot va bé,
hi ha coses que t'inquieten. Amb els diners
vés amb compte amb els teus compromisos.  

Capricorn
21/12 al 19/01

En l'amor pots ser bastant feliç sempre que
no vulguis abastar-ho tot. Respecte a la
salut, petits canvis en les teves activitats dià-
ries poden alterar la teva tranquil·litat. 

Aquari
20/1 al 18/2

D'aquí endavant les teves estratègies amoro-
ses han de ser diferents. Respecte a la teva
salut, pensa que molta activitat no es contradiu
amb el fet de dur una vida normal. 

Peixos
19/2 al 20/3

Mercuri, Urà i el sol transitant pel teu signe et
dóna una gran capacitat creativa per materia-
litzar les teves pròpies iniciatives. T'interessa
viure de forma tranquil·la. 

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

Joanna Pedrola - Roser Olivella A. Llambrich, 22 (L'Ametlla de Mar) 637733985

Torrent Costilla, Francesc X. Felip Pedrell, 94  (Tortosa) 977441830  

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

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

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

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

Peset Bosch, Tomàs          Sant Llorenç, 47 (La Galera)  977718419

(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

27º 22°PLUJANUVOLOSITAT VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
al matí estarà molt ennuvolat o cobert al litoral, al Prelitoral i a la
resta de la meitat est, mig ennuvolat al Pirineu i serè a la resta del
territori. A partir de migdia augmentarà la nuvolositat i creixeran
nuvolades i, en conjunt, quedarà molt ennuvolat o cobert arreu a
la tarda. 
Precipitacions: 
fins a migdia s'esperen alguns plugims febles a punts del litoral i
del Prelitoral. A partir de migdia s'esperen ruixats i tempestes a
qualsevol indret d'intensitat moderada. 
Temperatures: 
mínimes i màximes lleugerament més baixes. Malgrat això, les
màximes seran, de manera local, moderadament més baixes a
l'interior. 
Visibilitat: 
al matí serà regular al litoral, al prelitoral i a la resta de la meitat
est de Catalunya, i serà entre bona i regular a la resta. A la tarda
quedarà regular arreu. 
Vent: 
a l'Empordà bufarà vent de component nord i est entre fluix i
moderat, si bé el component nord es reforçarà a partir del vespre.
A la resta del litoral, del prelitoral i del quadrant nord-est s'impo-
sarà el vent de component est entre fluix i moderat. A la resta de
l'interior del país el vent serà fluix i de direcció variable al matí i
de component oest entre fluix i moderat a la tarda. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
al nord del cap de Creus bufarà tramuntana entre fluixa i modera-
da al matí a forta a la tarda. A la resta el vent serà fluix i de direc-
ció variable al matí i tramuntana entre fluixa i moderada a la tarda.
Marejol, amb àrees de maror al final del dia al nord del cap de
Creus. 
Costa Central:
vent de component est entre fluix i moderat.
Marejol. 
Costa Daurada:
vent de component est entre fluix i moderat.
Marejol.

El temps. Previsió



DIVENDRES 4 DE SETEMBRE DE 2009 23classificatswww.mesebre.cat

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 plan-
tes, 3 habitacions, menja-
dor rústic amb xemeneia,
cuina office, 1 bany, 1
terrassa ample i magat-
zem. ¡Ideal Famílies!
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
DIVERSOS�

SI VOLS UN AMIC:
ADOPTA!PROGAT T'O-
FEREIX LA POSSIBILI-
TAT D'ADOPTARGATS
QUE HAN ESTAT ABAN-
DONATS.GRÀCIES PER
LA TEUA AJUDA:

TELF. 977446649/630502142

TREBALL�

MOTOR�

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 QUAL-
SEVOL 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 350€ al mes.

647 938 168.

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

977 74 33 99

AMPOSTA. LOCAL
EN VENDA Ó LLO-

GUER A L’AVINGUDA
LA RÀPITA. GRAN

OPORTUNITAT
661913588

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

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 25 27 27
publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Immobiliaria Busca
autonoms amb dedica-
ció total ó parcial per

vendre pisos a les
Terres de l’Ebre.
977 24 97 00

INFERMER/A
Es busca professional
amb titulació vigent i

experiència demostrada
per a treballar a les

Terres de l’Ebre.
ImtInteresades enviar

curriculum a:
cpradera@empleoperfecto.com

www.mesfeina.com
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Ser pubilla a les festes del
teu poble, és un d'aquells
fets que recordaràs al llarg
de tota la teva vida, a l’i-
gual que si no ho ets,
també, ho recordaràs.
Arribant a esdevenir en

algun moment un trauma a
superar. Així la contra d'a-
questa setmana la dedico

a totes aquelles persones
traumatitzades o no pel
tema “pubillil”. 
Però fora del que pot signi-
ficar a nivell d'història i
simbologia ancestral el
tema de la pubilla i en el
seu defecte, el tema de
l'hereu. Anem a tractar l’a-
fer des de la vessant dels
anhels juvenils i el desper-
tar a  l'adolescència. Al
llarg de la teva vida,
podem dir que tens dos
moments per acariciar la
sensació de que tot un
poble et mira disfressada,
de pagesa estranya.
M'explico, les faldetes i
gandaies de colors, és
innovador, tot i que per
excel·lència el color, en el
cas de la pagesa rica, és
el grana. Quan dic que les
pubilles vénen a ser unes
pageses extranyes, és
perquè jo sempre m'he
decantat pel vestit de
pagesa pobra, el qual
trobo impressionant tot i
que els seus colors son
foscos, però que d'alguna
manera em recorden a
totes aquelles plegadores
d'olives, que es van esllo-
mar, per tirar endavant els
masos de la família. Fet
aquest apunt, tornaré a
reconduir-me cap a la iro-
nia més pura, intentant

però, no caure en la vulga-
ritat. Així, estava parlant
de que una persona comp-

ta, de moment, en dos
cops a la vida per abraçar
aquesta tradició. De peti-
ta, normalment a l’edat de
la comunió, 9 anys i de
jove, al complir els 18.
Les pubilles petites en
gran part vénen a ser el

reflex d'un anhel complert
o no de les respectives
mares, perquè ben bé no
crec que s'adonen de
gaire, és igual que quan
t'apunten a classes de
ballet en cinc anys, que no
entens res. Però després

d'aquest primer contacte,
hi ha un altre moment,
aquest cop la decisió per-
sonal és determinant i així
hi haurà noies que diran
“jo me nego a posar
aquest llaç al cap” i altres
que decidiran perpetuar la

tradició, però d'aquestes
últimes, la immensa majo-
ria ho faran perquè es tro-
ben en aquell moment de
l'adolescència, més cone-
gut com “l'edat del pavo”
en el que el teu cos et
demana demostrar que
existeixes al preu que
sigui, i aquestes seran les
que es posaran el llaç al
cap. I no només el llaç al
cap, sinó que estaran d'a-
cord en passar calor, mati-
nar per repartir el pa i oli i
compaginar-ho perfecta-
ment amb la festa noctur-
na. Durant els dies de
festa tindran un lloc desta-
cat en determinats actes, i
la reina obrirà el ball del

sopar de pubilles del bra-
cet de l'alcalde, que en el
cas de Tortosa, ara és
Ferran Bel. Un sopar que
totes, no sé per quina raó,
van vestides de novia, un
fet força curiós! La banda,
brodada amb fil “d'or” els
donarà un passaport a la
fama momentània i podran
lluir-se davant dels nois
d'institut com vulguen dir:
Ei! Que sóc pubilla, i qui
sap igual més d'un enlluer-
nat pel glamour quedarà
totalment atrapat. Ara bé,
que sent sincera, el ser
pubilla és necessari,
almenys per decidir si vols
o no seguir-ho sent!.

«Mamà, vull ser pubilla!»

Tal com deien els grans
Teddy (Freddy) Nois,
emblemàtic grup tortosí
de finals de la dècada
dels 80, o semblant a la
mítica frase de la no
menys coneguda Conxa
Velasco “mamà vull ser
pubilla” ja que no deixen
de ser artistes, almenys
durant una setmana.
D’això en vull parlar
avui, moment idoni si
tenim en compte que
demà comencen oficial-
ment les festes  de la
Cinta a Tortosa! I ja que
he nombrat a Conxa
Velasco per qui sento
autèntica admiració,
recordar-vos que aterrit-
za el proper 25 de
setembre a l’auditori
Felip Pedrell amb l’obra
per la que ha estat guar-
donada: “La vida por
delante”.

El ser una pubilla és un sentiment que et marca de per vida per a bé o per a mal (si hi ha fotos)

DIANA MAR

Federich Sancho en el paper de Rita Asterich.

Cedida

“Quan et toca repartir el pa i oli ploraries”,

Cristina Vallejo, pubilla juvenil el 1997.

Confessió d’una pubilla....

Que l’edat per ser

pubilla sigue

indefinida.

La petició...
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