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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L’Ajuntament de Tortosa
renova el conveni de l’EMD
de Jesús i fa l’aprovació
inicial de les de Campredó i
Bítem.

P5
Aquest cap de setmana obre
portes la fira Gastronòmica
EBRE GOURMET a Deltebre,
una bona ocasió per tastar
els productes autòctons del
Delta.

P6

Societat

Les farmàcies ja poden
vendre la píndola del dia
després sense recepta.

P9
Esports

El porter Raül Jimenez
fitxa amb el CD Tortosa.

P10

Més de 500 milions d'euros, una quantitat semblant a la de l'any passat, són els que l'Estat preveu invertir el 2.010 a la demar-
cació de Tarragona i Terres de l'Ebre, segons el projecte de pressupost general que es va presentar aquesta setmana al
Congrés dels Diputats. Pocs dies desprès ja s'han fet sentir veus contradictòries... Les Terres de l’Ebre seguim sent el forat
negre de les inversions del Govern de Madrid?  És lamentable la manca d’execució d’obres importants dotades de partides
pressupostàries milionàries des de fa anys?  És «ridícul» i fins i tot «ofensiu per als seus ciutadans» el pressupost reservat
aquí? O parlem d'interès per veure el got mig buit enlloc de mig ple en un context de crisi ecomòmica que no passa desaper-
cebut per ningú?  Tota opinió, ben argumentada, sembla ser vàlida. P3

Pocs diners per a les
Terres de l’Ebre

El tenista rapitenc va guanyar l’Open de Bucarest en imposar-se a la final a l’argentí
Juan Mónaco. D’aquesta forma, va obtenir el tercer títol de l’ATP. L’any passat va
vèncer en el torneig holandès d’Amersfoort i enguany ho ha fet a Estoril i el diumen-
ge passat a Bucarest. Tot i la lesió d’aquest estiu, Albert Montañés ha mostrat la
seua capacitat de sacrifici i de recuperació i, amb la darrera victòria, ha pujat a
la llista del rànquing. Sense dubte, és un orgull per a la Ràpita i per a les Terres
de l’Ebre. P17

Montañés, rei a Bucarest

PPAAGG 1133
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L’opinió del diari queda reflecti-
da exclusivament a través de

l’editorial. Els articles de la sec-
ció d’opinió expressen els crite-
ris de qui els signa i el diari no

els fa seus necessàriament.

6.000 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. 

Van impactar-me de debò les imatges
de Jan Laporta encapçalant la mani-
festació de les plataformes indepen-
dentistes durant la diada nacional.
Quin goig!!! Necessitem veure mem-
bres importants de la societat civil
catalana que surtin de l'armari oberta-
ment, i sense cap mena de temor rei-
vindiquin el dret del poble català a ser
independent. Hi ha una llarga llista de
personatges del món de l'esport, el
cinema, les arts, la literatura que són
independentistes i que volen aixecar
la veu davant dels titubejants posicio-
naments dels partits polítics catalans
majoritaris. 
Jan Laporta acostuma a parlar  sense
embuts i no ha amagat mai el seu
independentisme militant. M'agradaria
que quan deixés de ser president del
Barça, amb acumulació d'èxits espor-
tius com mai!!!, s'incorporés plena-
ment al món de la política. Els i les qui
creiem que els Països Catalans hau-
rien de ser lliures el necessitem d'allò
més. M'agradaria que s'incorporés a
les files d'ERC, per suposat.
Primerament perquè crec que la seua
personalitat desacomplexada ens
podria ajudar a alliberar-nos dels lli-
gams amb el PSOE, amb la qual cosa
s'aprofundís en el projecte d'ERC com
a veritablement independentista.
També sembla que festeja amb la gent
del nou partit de Carretero, amb el
qual òbviament tinc moltíssimes afini-
tats ideològiques. Jo no faig mai culte
a les sigles, i m'interessa qualsevol
grup que vulgui treballar per alliberar-
se d'Espanya i de França. L'important
és sumar per la causa independentis-
ta, sense cap mena de sectarisme.
Davant de tota aquesta saga política
espanyola, que ens vol impedir que

parlem, la popularitat d'homes com
Laporta, que ha demostrat èxits de
gran relleu en l'àmbit personal i
social, pot ajudar-nos a enlairar la llui-
ta d'alliberament nacional de tota la
nació catalana. Ens calen persones de
relleu per sortir de la mediocritat polí-
tica total actual i agafar embranzida
amb un únic horitzó: la independència.
Com hem repetit ara i adés, l'estatut
que ens cal és el de Portugal.
L'EstaFatutet mutilat de ZP-Mas no
ens interessa, la via autonomista ha
quedat totalment liquidada. L'Artur
Mas també s'ha posat nerviós davant
de la possibilitat que Laporta abande-
ri algun projecte independentista. És
allò que passa quan algú navega entre
dos aigües, més en les aigües espan-
yoles que en les catalanes.
L'èxit de la consulta popular d'Arenys
i de la manifestació de les platafor-
mes sobiranistes ens ha d'enlairar els
ànims a tothom. Podem desfer-nos
d'Espanya amb la força del sentiment
i de la raó. Amb gent que estima la
terra, la cultura, la gent i la llengua, i
que vol deixar enrera qualsevol mena
de submissió que ens empobreix les
butxaques i culturalment.
Els detractors de Laporta li critiquen
que un president del Barça es deu a
tota la massa social. Jan Laporta ja
aporta un gran treball al Barça, a
aquesta massa social, que ens ha por-
tat al cim màxim de l'esport mundial.
Això als detractors els importa un
rave, ja que només els ofèn la voluntat
independentista del president del
club, que sap fer la seua feina en l'àm-
bit esportiu quan vol, i pot fer feina
socialment quan ho cregui oportú. 

Emigdi Subirats.

El clam independentista de Jan Laporta

Cartes dels lectors

Benvolguts amics lec-
tors, a dies d'avui, hi ha
futbol, menys dilluns i
divendres, tots els dies i
a hores intempestives.
Per a nosaltres (jo no
m'incloc) mirar el futbol
és una forma de treure
l'agressivitat, que tot
ésser humà té, acumula-
da durant la setmana.
Per als 'poderosos pre-
sidents', sabent aquest
fet, se gasten milions
d'euros en comprar els
millors jugadors del
mercat, per diversos
motius i dos d'ells són
per mantenir la flama
viva i l'altra per poder
fer els seus negocis pre-
sumptament 'bruts' com
més endavant explicaré. 
El Reial Madrid, amb
Florentino Pérez al cap-
davant, per poder conti-
nuar amb aquest pre-
sumpte control disfres-
sat de la gent, ha tingut
que fer un préstec de
300 milions d'euros al
‘Banco Santander’ i
‘Caja madrid’, en temps
de crisi mundial, i on a
un treballador obrer per
poder tenir un crèdit
bancari ho té gairebé
impossible per poder-lo
rebre. El Projecte
Castor estarà finançat a
part de Société

Générale, pel ‘Banco
Santander’ i ‘Caja
Madrid’. 
Ara entenc com li van
poder donar 300 milions
d'euros en temps de
fallida econòmica, i és
perquè ‘Banco
Santander’ i ‘Caja
Madrid’ sabien que
Florentino Perez els
podia tornar el préstec
amb la concessió que
ACS tindrà, el Projecte
Castor. Així que cana-
reus, barcelonistes la
gran majoria, pagareu
indirectament i suposo
que sense ganes, el fit-
xatge de Kaka i
Cristiano Ronaldo, entre
altres, per al Reial
Madrid, respirant pitjor
al vostre poble i can-
viant la vostra economia
agrícola, rural, pesque-
ra i turística per una de
industrial, que qui té una
mica de seny ho vol ben
apartat del seu territori
o no el vol simplement.
Mai millor dit ‘ens han
colat un gol per l’esqua-
dra’.

Cristian Carratalà
Camps.
Alcanar

Els efectes del futbol a la 
nostra vida quotidiana

Cartes dels lectors

No valen més excuses. Un cop més les Terres de
l'Ebre tornem a ser la germaneta “fea”, la que es
queda a casa i no balla mai amb ningú. De res ser-

veix el
retard histò-
ric pel que
respecta a
les inver-
sions al
territori, o
que la crisi,
que encara
que afecta
a tot arreu,
a les TE han
deixat un
bon grapat
de parats

sense solucions. El que si que és cert, és que als
pressupostos generals de l'estat per aquest 2010
tornem a sortir mal parats. I no és per manca de
promeses de tirar endavant projectes reiteratius

com l'estació de l'Aldea o el tercer pont de Tortosa,
la qüestió és que com diuen els polítics socialistes
del territori, “ajustar en temps de crisi no és fàcil”. I
amb aquestes afirmacions ens retrobem amb la
prioritat del partit abans que el territori. També els
altres partits en veuen un filó polític amb la denun-
cia dels pressupostos per extremadament austers
per a les TE, però al final qui acabarà patint som els
habitants del territori aliens a les discussions politi-
ques dels partits. La realitat és que avui anar de les
Terres de l'Ebre a Tarragona en cotxe és pot fer per
la N-340 (gratuïta, col·lapsada i plena de revolts) o
amb l'AP-7 (on la “P” significa de pagament), però
mira per on a partir de l'Hospitalet ja trobem la A-7
(sense “P”) amb projecció d'arribar al territori, però
un cop més, tard i malament.
Això ens porta a preguntar-nos, si a Madrid conei-
xen la nostra realitat, i per trist que ens sembli,
aquesta pregunta no es mereix ni que sigui contes-
tada, però si que ens hauria de fer reflexionar
envers a la defensa que tenim dels nostres a
Madrid.

La realitat és que avui anar de les
Terres de l'Ebre a Tarragona en cotxe
es pot fer per la N-340 (gratuïta,
col·lapsada i plena de revolts) o amb
l'AP-7 (on la “P” significa de 
pagament), però mira per on a partir
d'Hospitalet ja trobem la A-7 (sense
“P”) amb projecció d'arribar al 
territori, però un cop més, tard i
malament.

Editorial

«Saben de l’existència 
de les Terres de l'Ebre a Madrid?»
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Més de 500 milions d'eu-
ros, una quantitat semblant
a la de l'any passat, -238
els ministeris i 273 els ens
públics, un 1,5% més que el
2009-, són els que l'Estat
preveu invertir el 2010 a la
demarcació de Tarragona i
Terres de l’Ebre, segons el
projecte de pressupost
general que es va presentar
aquesta setmana al
Congrés dels Diputats.
Entre algunes de les actua-
cions més importants que
es veuen contemplades
destaquen els 6 milions per
a obres de millora del reg a
l'Ebre i a Valls; 7,5 milions
per a l'emmagatzematge de
residus de la central d'Ascó,
en espera que es defineixi
on es farà el cementiri
nuclear estatal, i la remode-
lació del parador de turisme
de Tortosa, que rebrà més
de 3 milions. No obstant,
aquest projecte de pressu-
post estatal d’ una inversió
total de 514 milions d'euros
a la demarcació no ha agra-
dat als diputats tarragonins,

PSC a banda. A més de
lamentar que «no és en
absolut bo per a Catalunya
en el seu conjunt, perquè no
arriba al 17% d'inversió que
marca l'Estatut», el conver-
gent Jordi Jané, per exem-
ple, creu que «no inclou les
inversions adequades per al
Camp i  Terres de l'Ebre».
CiU ho ha exemplificat en
l'allargament de l'autovia A-
7, que «queda tallada tant
cap al sud com cap al nord,
quan hauria de ser una alter-
nativa a l'AP-7 i a l'N-340.
Tant o més crític ha estat
amb el tema Francesc

Ricomà, del PP, que ha
comentat d'entrada que el
pressupost «impossibilita
les condicions necessàries
per reactivar l'economia»,
quan al Camp i l'Ebre «hi ha
la xifra rècord de 75.000
aturats». El PP troba «injusti-
ficable» que no s'empren-
guin noves actuacions tam
importants, vitals i necessà-
ries, com el desdoblament
de les nacionals, les roda-
lies ferroviàries, o la línia de
mercaderies. El PP també
creu «ridícul» i fins i tot
«ofensiu per als seus ciuta-
dans» el pressupost reser-

vat a les Terres de l'Ebre. El
que tampoc s´ha quedat al
darrera de les declaracions,
i ha estat  un dels primers
en manifestar la seva opinió
ha estat el senador Pere
Muñoz. El senador republicà
i secretari de Política
Parlamentària de la
Federació de l'Ebre, des-
prés d'analitzar la proposta
de Pressupostos Generals
de l'Estat, ha afirmat que
“les Terres de l'Ebre seguim
sent el forat negre de les
inversions del Govern de
Madrid”. Segons Muñoz, “un
any més hi ha un nivell d'in-

versió molt baix que es veu
maquillat en aquest cas per
la partida de la variant de
l'Aldea”.
Per al polític republicà és
lamentable la no execució
de moltes d'aquestes obres
o inversions pressuposta-
des, “Les variants de
Corbera i Gandesa, l'autovia
A-7 entre la Jana i el Perelló
o la descontaminació de
l'embassament de Flix són
l'exemple més clar d'obres
pressupostades amb parti-
des milionàries en els dos
pressupostos generals
anteriors i encara a hores
d'ara no s'han començat a
executar”. 
Per últim, Pere Muñoz ha
lamentat que algunes inver-
sions per al territori, com
l'estació de tren de l'Aldea-
Amposta-Tortosa o el tercer
pont de Tortosa, amb parti-
des obertes en els pressu-
postos per a aquest any, i
que encara no s'han execu-
tat, ara no apareguin pres-
supostades per a l'any
2010. El PSC és l’únic partit
que no comparteix aques-
tes opinions. MÉS EBRE ha
volgut saber el parer del
representant socialista de
les Terres de l’Ebre que
tenim a Madrid, el senador
Joan Sabaté. Aquest ens
comenta que ajustar els
pressupostos per al 2010
en un context tan greu de
crisi econòmica com el que
està vivint el país, no és
gens fàcil, poc o molt tot-
hom ha de sortir ressentit, i

tot i així Catalunya té assig-
nada una partida de 4 mil
milions d’euros; de les quals
les Terres de l’Ebre en sur-
ten bastant reforçades. «El
Departament de Medi
Ambient i el de Foment han
fet un esforç important al
territori.» El condicionament
dels murs del riu Ebre al seu
pas per Tortosa (més de
1000 milions de les anti-
gues pessetes) i l’ aposta
econòmica forta pel Pla de
Protecció Integral del Delta
de l’Ebre, són partides que
destaca Sabaté, com la
recuperació de la catedral
de la capital del Baix Ebre o
la remodelaciódel Parador.
«No comparteixo en absolut
les declaracions del sena-
dor Muñoz; pel que fa al
transcurs del procès de
descontaminació del pantà
de Flix, hi ha ara sobre la
taula un pla d´abastament
d’aigua prioritari, és primor-
dial donar seguretat ciuta-
dana abans que tirar enda-
vant el projecte constructiu;
i pel que fa a les variants,
per primera vegada, aquest
2010, hi han executades
partides pressupostàries, el
que haviem tingut fins ara
no havien estat nomès que
projectes constructius». Tot
i que el desglosse de les
dades que ens pertoquen a
les Terres de l’Ebre no s’ha
fet encara, la polèmica ja
està més que servida. 
Ja sé sap... «nunca llueve a
gusto de todos». I així és un
altre cop.

Aprovat o Suspens?

Com cada any, les xi-
fres no agraden a tots
els colors polítics. De
Madrid a les Terres de
l’Ebre... ens té suficient-
ment en compte la capi-
tal d’Espanya?

La presentació del Projecte dels Pressupostos Generals de l’Estat no convenç al sector polític de l’Ebre

Insult a la intel.ligència ebrenca o esforç important en un context generalitzat de crisi econòmica?

TG

La presentació del Projecte dels Pressupostos Generals no convenç al sector polític ebrenc.

Cedida
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Les noves instal·lacions
estaran ubicades al costat
d'una recta de 2.200
metres del riu Ebre,
distància mínima que
requereix l'organització de
regates de rem olímpic.
Amb aquest nou complex
esportiu l'Ajuntament de
Tortosa dóna compliment
a un compromís de l'equip
de govern i satisfà una
antiga reivindicació del
món del rem a la ciutat,

que en els últims anys ha
assolit els millors resultats
esportius de la seva histò-
ria, havent quedat primers
l'any 2007 en el rànquing
estatal de la Federació
Espanyola de Rem. En el
decurs de l'acte s'ha fet la
signatura de cessió dels
terrenys, que són propie-
tat del Club de Rem, a
l'Ajuntament de Tortosa,
que és qui assumirà la
construcció de la infras-
tructura. El projecte inclou
la construcció d'una nau
amb dos hangars que tin-
dran capacitat per a 36
embarcacions de rem
olímpic, a més de tots els
equipaments necessaris
per a la pràctica del rem.
L'edifici estarà connectat
al riu Ebre a través d'un
pantalà basculant.
Després de destacar l'alt
nivell del rem tortosí, amb
resultats brillants en l'àm-
bit estatal i internacional,

l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha recordat
que la nova base nàutica
fluvial i camp de regates
"és un compromís de man-
dat que vam incloure al Pla
d'Actuació Municipal (PAM)
2007-2011. Es tracta

d'una infrastructura que
no només millorarà les
condicions d'entrenament
dels remers de casa nos-
tra, sinó que permetrà
celebrar-hi competicions
importants." Bel ha dit que
el camp no s'ha ubicat

més a prop del nucli urbà
de Tortosa perquè aquest
és l'espai més indicat per
a la pràctica del rem en
aquest tram del riu", i ha
avançat que la temporada
vinent la nova base hauria
d'estar plenament operati-
va. En un àmbit més gene-
ral, l'alcalde ha destacat
que la construcció de la
nova infrastructura s'em-
marca en l'aposta per la
millora general de l'esport
que està duent a terme
l'Ajuntament de Tortosa,
impulsant la creació de
noves instal·lacions i
donant suport tant a l'es-
port base com a l'esport
d'elit. El president del Club
de Rem Tortosa, José
María Chavarría, ha agraït
a l'alcalde de Tortosa i a
l'Ajuntament l'esforç realit-
zat i ha destacat els avan-
tatges de les noves
instal·lacions per a la pràc-
tica del rem. 

Projecte de nova base nàutica fluvial 
i camp de regates a Tortosa

L’Ajuntament de Torto-
sa i el Club de Rem
Tortosa han presentat
el projecte de nova
base nàutica fluvial i
camp de regates que
es construirà a Cam-
predó.

Avantatges de les noves instal.lacions per a la pràctica de rem a la capital del Baix Ebre

REDACCIÓ

Imatge de la presentació del projecte.
Cedida

La distribució del nou
local  de 380m2 per-
tany a la  d'una típica

comissaria adaptada
per donar un servei al
ciutadà més còmode i
accessible.
El nou local  disposa
d'una sala de coordina-
ció operativa, que acull
la recepció i la centra-

leta, una oficina d'aten-
ció al ciutadà, on es
poden  tramitar les
denúncies i  accidents
de trànsit, diferents
despatxos per allotjar
les diferents àrees,
vestidors, magatzem i

dos garjoles a la zona
de custòdia. 
S'ha ampliat la xarxa
informàtica del servei
de la policia, amb un
sistema en xarxa
redundat amb l'edifici
de l'Ajuntament, l'am-

pliació del nombre d'or-
dinadors i la implemen-
tació d'un nou software
de gestió policial. 
D’aquesta manera, cal
dir també que  s'ha
millorat també la cen-
traleta de telèfons.

Noves dependències de la
Policia Local d’Amposta

Situades al Carrer Barcelona número 66

REDACCIÓ

El conselller comarcal
del Baix Ebre, Antoni
Montagut, ha estat nome-
nat president del
Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i Montsià (CODE) en
substitució de Josep
Caparrós, conseller del
Montsià. El CODE s’enca-
rrega de la lluita contra el
mosquit i del control de
la mosca negra.
Montagut va dir que s’in-
tensificarà el treball per
promoure les energies
renovables, i ha destacat
que aquest organisme
«és la història d’un èxit
col.lectiu del territori»

Relleu en la
presidència del

CODE

El cap de Protecció Civil
del Camp de Tarragona i
les Terres de l’Ebre, Manel
Pardo, ha explicat aquesta
mateixa setmana als res-
ponsables dels ajunta-
ments la necessitat de
redactar el pla d’actuació
municipal en cas d’inunda-
ció. Al nostre territori, la
meitat dels municipis que
tenen la obligació de tenir
el pla activat, ja el tenen
redactat o bé estan en trà-
mits d’encarregar-lo; com
són Amposta, Ascó,
Benissanet, Deltebre,
Garcia, Miravet, Móra la
Nova, Riba-Roja d’Ebre,
Roquetes, Santa Bàrbara i
Ulldecona.

Pla d’actuació
municipal en

cas d’inundació

El nou local disposa d’una sala de
coordinació operativa, una oficina
d’atenció al ciutadà, diferents despatxos,
magatzemi dos garloles.

Nou local
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Tots els grups municipals,
sense excepció, han votat
a favor de la renovació
del conveni entre
l'Ajuntament de Tortosa i
l'EMD de Jesús, després
de setze anys de la seva
creació, i han fet l'aprova-
ció inicial dels expedients
per a la constitució de les 
Entitats Municipals

Descentralitzades (EMD)
de Bítem i Campredó. En
el cas de Jesús, la revisió
del conveni, amb la defini-
ció de competències i
marc financer, arriba amb
anys de retard, segons ha
recordat el president de
l'EMD, Pere Panisello. I,
pel que fa a Bítem i
Campredó, l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha
assenyalat que l'acord ha
culminat després de nom-
broses negociacions
fetes durant els dos pri-
mers anys d'aquest man-
dat, ha destacat el suport
unànime assolit i la conse-
cució d'una fòrmula finan-
cera comuna per a totes
les EMD que "beneficia a
tothom i garanteix estabi-
litat".  El president de
l'EMD de Jesús, Pere
Panisello, s'ha dirigit als
presents per expressar la
seva satisfacció per la
renovació del conveni que
regula les relacions i els
marcs competencial i
financer entre el poble i

l'Ajuntament de Tortosa.
Els alcaldes pedanis de
Bítem i Campredó, Josep
Cugat i Joan Sanahuja,
respectivament, han estat
els protagonistes dels
altres dos plens, en què
s'ha fet l'aprovació inicial
dels expedients per a la
constitució en EMD. 

El següent pas és ara la
convocatòria d'una con-
sulta popular als pobles,
prevista per a aquesta
tardor, que ha de refren-
dar la proposta, abans
que l'Ajuntament elevi
l'expedient a la
Generalitat de Catalunya
perquè l'aprovi definitiva-

ment. 
Els portaveus dels cinc
grups municipals han
valorat de diferent mane-
ra el pas que s'ha donat
avui amb Jesús, Bítem i
Campredó, tot coincidint
en l'aposta per un model
descentralitzador més efi-
caç i més eficient.

Un abans i un després

L’Ajuntament de Torto-
sa ha viscut aquesta
setmana un dels mo-
ments claus del pre-
sent mandat amb la
celebració de tres ses-
sions plenàries conse-
cutives que marcaran
un abans i un després
en la història de la ciu-
tat quant a la configu-
ració territorial del mu-
nicipi.

Renovació del conveni entre Tortosa i l’EMD de Jesús, i aprovació per la constitució de Bítem i Campredó

REDACCIÖ

El conveni entre Tortosa i l'EMD de Jesús s'ha renovat i s'han aprovat els de Bítem i Campredó.
CEDIDA

L'Ajuntament de Tortosa
ha obert 152 expe-
dients sancionadors en
aplicació de l'ordenança
de civisme des que la
normativa va entrar en
vigor el maig passat. En
poc més de quatre
mesos, la Policia Local
ha identificat i sancionat
diferents conductes incí-
viques de ciutadans per
motius diversos. Els
més nombrosos han
estat els relacionats
amb la pesca fluvial des
de la via pública, fer les
necessitats fisiològi-
ques al carrer, o el con-
sum de begudes alcohò-
liques.

5 mesos de
civisme a
Tortosa

La pertorbació que
aquests últims dies ha
afectat el País Valencià
i les Illes Balears s'ha
desplaçat les últimes
hores a l'extrem sud de
Catalunya, on fins a les
nou d'aquest matí s'han
registrat quantitats prò-
ximes als 100 litres per
metre quadrat, segons
el Servei Meteorològic
de Catalunya (SMC). 
El territori més afectat
per les pluges a les
Terres de l'Ebre ha
estat l'Ametlla de Mar
(Baix Ebre) on han arri-
bat a caure 125,8
litres.

Una setmana
passada 

per aigua

Segons el regidor Josep
Ma. Sancho, membres del
govern de l’Ajuntament
d’Alcanar són, des de fa

temps, increpats i insultats
per part del president del
PPC, Miguel Reverter, en
les sessions de plenària
ordinària. «Aquest individu
llença insults contra alguns
dels regidors. Es tracta de
situacions vergonyoses i
totalment antidemocràti-

ques”. El regidor Sancho
es mostra molt dolgut amb
la “complicitat” del regidor
de l'oposició Josep Beltran
(PPC) “perquè davant
aquest espectacle tant
lamentable, es va limitar a
deixar anar un somriure
irònic». Sancho considera

que el regidor del PPC hau-
ria de clarificar si aquest
comportament correspon
a una tàctica consensuada
en el si del seu partit, o es
tracta d'una estratègia
muntada entre Beltran i

Reverter, al marge de les
bases del partit”, perquè
segons ha matitzat, no es
pot titllat de “mentiders”
als membres del govern
“quan relaten uns fets verí-
dics”.

«Insults i burles del PP  
tensionen els plens d’Alcanar»

«Membres del govern vam ser increpats pel president del PPC»

REDACCIÓ
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Els dies 3, 4 i 5 d'octubre
es celebrarà a Deltebre la
tercera edició de la fira
gastronòmica Ebre
Gourmet que té com a
objectiu promocionar els
productes i la cuina de qua-
litat de les Terres de l'Ebre.
Ebre Gourmet estarà ober-
ta a tot el públic el dissab-
te 3 d'octubre i el diumen-
ge, dia 4, des de les 10.00
del matí fins a les 22.00
hores. L'entrada tindrà
enguany un preu de 5
Euros amb dret a tres
degustacions i una copa
per a tast de vins. A  la fira
participen enguany 27
expositors en representa-
ció dels principals sectors
de producció de les Terres
de l'Ebre i també estaran
presents 36 restaurants i
45 cuiners que faran
demostracions de cuina en
directe i degustacions de
plats cuinats amb produc-
tes de primera qualitat. En
total s'han organitzat prop
d'un vintena de tallers de
cuina a més de demostra-
cions de pastisseria i cates
de vins. Les cates seran

realitzades per un equip de
sumillers dirigit per Jordi
Raventós. També es faran
sessions de cates de tès i
cafès.
El dilluns 5 d'octubre, la fira
estarà reservada al sector
professional i s'han
organitzat una desena de
ponències, entre les que
cal destacar “L'Alta
hoteleria” a càrrec de
Jaume Tàpies President de
la Cadena
Relais&Châteaux. També
es parlarà dels arrossos
del Delta i de l'arròs en l'al-
ta gastronomia, es
farà una cata de mels i
també es mostrarà als pro-
fessionals noves tècniques
de cuina com la cuina al
buit o l'aplicació de la llavor
del cacau a la restauració.
Enguany cal destacar la
participació a la fira de
L'Institut Català de la Cuina
i el gremi de Bacallaners
de Catalunya amb les jorna-
des Gadus Morhua.
L'autèntic Bacallà! i que han
triat Deltebre com una de
les primeres parades
d'aquest projecte que té
com a objectiu preservar i
ampliar el coneixement del
bacallà, un producte culina-
ri específic i de gran tradi-
ció a la cuina catalana i
també a les Terres de
l'Ebre. A la fira estaran pre-
sents amb la parada “La
bacallaneria” i oferiran
tallers organolèptics, que
són uns tastos guiats per
diferenciar les diferents
espècies de l'autèntic

bacallà el Gadus Morhua.
Aquests tallers es faran
tant per a professionals
com per al públic  en gene-
ral.

Aquest cap de setmana, la fira
gastronòmica EBRE GOURMET obre
portes a Deltebre

Els amants de la bona
cuina i dels productes
típics de l’Ebre, tenen a
partir de dissabte, un
lloc on no poder-hi fal-
tar, Ebregourmet.

Aquest esdeveniment té com a objectiu promocionar els
productes i la cuina de qualitat de les Terres de l’Ebre

REDACCIÓ Torna l'Ebre Gourmet.
Cedida

Els Mossos d’Esquadra
de l’Àrea Regional de
Trànsit de les Terres de
l’Ebre duran a terme tot
el mes d’octubre un pla
de prevenció d’accidents
en diferents carreteres
principals. Es destinaran
més d´un centenar d’e-
fectius al patrullatge i
control de les carreteres
C-12, N-340, N-420 i au-
topista AP-7. Els agents
destinats a aquesta cam-

panya establiran controls
de tot tipus, ja sigui de
velocitat, alcoholèmia,
drogues o transports, tot i
que es potenciarà el pa-
trullatge mòbil per les ca-
rreteres esmentades per
tal de prevenir així les
possibles conductes ne-
gligents que pugin donar
lloc a accidents. En les
carreteres incloses al pla
s´han produït, aquest any,
el 90% dels accidents
mortals registrats a les
Terres de l’Ebre.

Més controls a les carreteres

REDACCIÓ
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Aquest ajut representa un
increment del 31% respec-
te al pressupost que el
Departament hi va desti-
nar l'any passat,
300.286. Així ho recull l'a-
cord que van signar
dimarts el director dels
serveis territorials d'Acció
Social a Terres de l'Ebre,
Adam Tomàs, i l'alcalde
d'Amposta, Manel Ferré.
“Suposa un pas endavant
en la dotació de recursos
d'atenció a la ciutadania i
posa de manifest el com-
promís del Departament
d'Acció Social i Ciutadania
amb el món local, amb un
augment significatiu de
pressupost, tant per ser-
veis com per recursos

humans” ha destacat el
director dels Serveis
Territorials, Adam Tomas.
Els serveis socials bàsics;
són els que presenten una
major demanda per part
de la població desfavorida
i són els que han notat
més directament l'impacte
de la crisi, ja que actuen
com la primera finestra a
la qual s'adreça la ciutada-

nia que es troba amb difi-
cultats.   
La resta d'actuacions
incloses en el programa
fan referència, entre
altres, a:  els ajuts
d'urgències socials;  els
serveis d'intervenció
socioeducativa no residen-
cials per a infants i adoles-
cents; l'acollida i inte-
gració a persones estran-

geres immigrades;  el pro-
grama d'inclusió social; el
sistema de resposta
urgent per a dones que

pateixin una situació de
violència masclista; 
serveis de trans port
adaptat. 
L'objectiu d'aquests con-
venis és establir els eixos
estratègics, les accions
concretes i el nou sistema
de finançament. 
D'aquesta manera, es vol
obtenir una millor eficàcia
en la gestió dels serveis
socials i altres programes
en matèria de benestar
social durant el 2009.
Els convenis es van fer
realitat al 2008 com un
instrument per augmentar
la coordinació entre les
diferents administracions i
el Departament d'Acció
Social i Ciutadania, millo-
rar la qualitat del serveis
públics, avançar cap a l'e-
ficiència en l'ús dels recur-
sos i propiciar un canvi de
cultura en les relacions
amb les entitats locals.

393.674 euros per finançar programes
de serveis socials a Amposta

El Departament d’Acció
Social i Ciutadania
atorgarà aquest any a
l’Ajuntament d’Amposta
393.674 euros per fi-
nançar els programes
de serveis socials.

El Departament d’Acció Social i Ciutadania ha atorgat aquesta xifra a l’Ajuntament d’aquest municipi

El Director dels serveis territorials, Adam Tomàs, i l’Alcalde, Manel Ferré, signen conveni

REDACCIÓ

L’objectiu dels convenis és establir accions concretes
Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
ha fet diverses actuacions
de millora al pavelló muni-
cipal de Ferreries, consis-
tents en la renovació i
millora del vestidor d'abo-
nats, el desdoblament
d'un segon vestidor, així
com l'equipament i mobi-
liari de les tres estances
resultants. 
També s'ha pintat tot l'ex-

terior del pavelló incorpo-
rant-hi la imatge corporati-
va de l'Ajuntament i de
l'empresa municipal
Tortosa sport, S.L. La cre-
ació d'una vorera en tot el
perímetre de les
instal·lacions esportives,
la instal·lació de mobiliari
urbà i l'arranjament per a
vorera i aparcament del
tram de l'avinguda
Marcel·lí Domingo, confor-
men tota l'actuació que ha
dut a terme l'àrea
d'Esports de l'Ajuntament
de Tortosa, en col·labora-
ció amb l'Escola Taller

Coll de l'Alba. 
El regidor d'Esports, Pere
Panisello, ha explicat que
"l'esport és una de les
prioritats d'aquest equip
de govern" i ha recordat
les inversions realitzades
amb una nova pista d'atle-
tisme i camp de gespa
artificial, el complex ciclis-
ta de Vinallop, el nou ska-
teparc, la pista de parquet
al pavelló firal o la piscina
coberta i complex d'ai-
gües, del qual en breu es
farà públic el projecte
definitiu. 
El titular d'Esports ha afe-

git que "tan important és
invertir en nous projectes
com fer un bon manteni-
ment dels existents", i ha
assenyalat que la deman-
da existent en les
instal·lacions del pavelló
municipal de Ferreries i

l'estat en què es trobaven
recomanava fer-hi una
intervenció com la que
s'ha presentat. Pere
Panisello ha agraït el tre-
ball realitzat pels alumnes
dels diferents mòduls for-
matius de l'Escola Taller.

Un pavelló municipal 
de Ferreries renovat

Diverses actuacions de millora en els vestidors d’abonats

REDACCIÓ

El grup municipal
d'Esquerra a
l'Ajuntament d'Amposta
ha demanat explicacions
a l'alcalde, Manel Ferré
(CiU), sobre el funciona-
ment del registre des-
prés de detectar l'entra-
da d'una moció fora de
l'horari d'obertura al
públic. Concretament, la
moció,  havia estat
entrada pel grup munici-
pal de CiU, al govern
municipal, un quart d'ho-
ra abans de l'horari del
registre. 
La portaveu d'Esquerra,
Marta Cid, ha explicat
que podrien entendre
que s'utilitzés el registre
de sortida per documen-
tació interna de
l'Ajuntament, però 'en
cap cas' per un grup
polític. 'No es pot entrar
una moció o document
en un horari diferent al
de la resta de ciuta-
dans', ha lamentat Cid.

Polèmica sobre
una moció fora

d’horari

La primera Trobada de
motos oficials de Policia,
organitzada per la Policia
Local de Tortosa, va
aconseguir reunir més de
60 participants proce-
dents dels diferents cos-
sos policials i d'una vinte-
na de ciutats diferents.
Així, hi van participar el
cos policial del Principat
d'Andorra, el Cos
Nacional de Policia, la
Guàrdia Civil de Trànsit
de Castelló, Mossos
d'Esquadra i la Policia
Local de Barcelona,
Castelló i Alcañiz, entre
d'altres. Els participants
van realitzar un recorre-
gut per diferents pobla-
cions del Delta de l'Ebre i
van acabar a Tortosa a la
plaça de l'Ajuntament on
van ser rebuts per les
autoritats locals.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, va lliurar pla-
ques commemoratives.

Primera
trobada de

motos oficials 

Establir els eixos estratègics, les
accions concretes i el nou sistema de
finançament.

Objectiu del conveni
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Aquest proper 8 d'octu-
bre, l'Auditori Felip
Pedrell acollirà a cientí-
fics de prestigi mundial
en el que serà la jornada
de presentació del
Centre en Canvi Climàtic
del Campus de la
Universitat Rovira i Virgili
(URV) a les Terres de
l'Ebre que porta per nom
“Entenent el canvi climà-
tic i preparant-nos per

afrontar-ne els impac-
tes''.
En aquests moments, el
C3, com s'anomena el
Centre, compta amb set
investigadors que ja es
troben treballant en diver-
sos projectes a  nivell
estatal. El seu objectiu
és avançar en tots
aquells camps relacio-
nats amb el canvi climà-
tic, especialment en
recerca, transferència de
coneixements i divulgació
dins l'àmbit de la recons-
trucció i anàlisi instru-
mental de la situació

mediambiental. La direc-
tora del Centre en Canvi
Climàtic (C3), Manola
Brunet, ha destacat que
aquest és l'únic centre
universitari especialitzat
en el canvi climàtic de
Catalunya, i que col·labo-
ra amb el Centre Català
de Ciències del Clima de
la Generalitat. Destaquen
diverses ponències, com
per exemple, la del doc-
tor Thomas Peterson,
editor de l'anàlisi que
s'ha fet sobre l'impacte
que tindran els extrems
climàtics sobre els Estats
Units.  
La jornada també comp-
tarà amb la participació
de Malcom Haylock, que
se centrarà en la funció
de les companyies asse-
guradores i reassegura-
dors davant del canvi
climàtic; i de Aryan Van
Engelen, científic
holandès que explicarà la

construcció d'escenaris
climàtics al seu país en
l'horitzó 2050. Entre
aquests experts interna-
cionals, també hi haurà
una ponència del cap de
meteorologia de Televisió
de Catalunya, Tomàs
Molina, que explicarà el
possible acord de
Copenhaguen en la cime-
ra que s'ha de fer a finals
del 2009, i que ha de
succeir al protocol de
Kiot. Finalment, el
centre C3 es tracta d'un
projecte en sí d'investiga-
ció que pretén fer-se molt
gran, que treballarà des
del propi Territori amb
l'intenció de crèixer,
sense anar més lluny en
plantilla ja que comença
amb 4 investigadors
postdoctorals i 3 predoc-
torals treballant-hi, però
es confia que en tres
anys es pugui ampliar la
plantilla fins a quinze.

Prestigiosos científics a
Tortosa per debatre
sobre el Canvi climàtic

REDACCIÓ

Mou-te, 25 anys de ràdio esportiva dedicada a l’aficionat
La temporada 1984/85 naixia a
Ràdio Delta el programa d’esports
Mou-te, un espai dedicat única i exclu-

sivament a l’esport local i comarcal. Els primers components
del programa van ser «Polet», «Lito» i entre altres col·labora-
dors, Juanjo Prats. Enguany l’equip de la nova temporada,
estarà format per Amado Cebolla, Manolo Borràs i Lluïsa
Bertomeu.

cedida

Nous aires d'enteniment
giren al voltant de les nego-
ciacions reactivades recent-
ment entre el consistori tor-
tosí i la comunitat musulma-
na de Tortosa, per tal que la
nova mesquita, que de
moment no se sap on s'ins-
tal·larà, sigui a més del nou
espai de culte, un centre cul-
tural per a tota la ciutadania.
Els membres de la comuni-
tat musulmana han aclarit
que totes les despeses per
la compra del terreny i la
construcció de l'obra corre-
ran a càrrec dels membres.
Per altra banda, el represen-
tant de la Comunitat Al Fath
ha manifestat que davant els
problemes que poden sorgir
arran de la ubicació de la
mesquita per la seva magni-

tud i certes incomoditats
que moltes vegades desper-
ten aquest tipus de centres,
ells tenen clar que prioritza-
ran els interessos dels veïns.
Els membres de la mesquita
fa molt temps que és quei-
xen que el lloc que tenen
actualment per a rezar és
petit i no està en condicions.
De fet el propi alcalde de la
ciutat, Ferran Bel, ha comen-
tat que no podien continuar
amb aquesta situació, i que
ell és del parer que això “ja
s'hagués pogut solventar fa
cinc o sis anys” fent referèn-
cia a l'anterior govern. Així,
la idea conjunta del  projecte
busca crear un espai on es
podrien celebrar tot tipus
d'activitats, com conferèn-
cies o cursos d'idiomes. 

La nova mesquita més que un espai de culte

REDACCIÓ

Sant Carles de la Ràpita
tancava aquest passat
dimecres, 30 de setembre,
la campanya turística d'en-
guany, que ha aconseguit
desafiar els pronòstics
més pessimistes i superar
els índexs d'ocupació de
l'any passat, així com man-
tenir el nombre de consul-
tes als punts d'informació
turística del municipi. 
Des de la Regidoria de
Tursime “ens donem per
satisfets perquè no hem
arribat als percentatges
d'ocupació del 2007 però
sí hem millorat lleugera-
ment els del 2008”, desta-
cava la seva titular, Rosa

Anglés. 
D'altra banda, els dos
punts d'informació del
municipi han atés un total
de 12.274 consultes de
visitants entre els mesos
de juny i setembre del
2009, davant les 13.862
registrades els mateixos
mesos del 2008. Però
segons Rosa Anglés,
aquest miler de consultes
menys d'enguany podrien
haver estat absorvides pel
nou punt d'informació ins-
tal·lat aquest estiu per
l'Ajuntament d'Alcanar
davant el Camping Els
Alfacs, a la zona d'Alcanar
Platja i molt proper a la
població de la Ràpita.

La campanya turística desafia pronòstics

En el moment de dispen-
sar-la, els farmacèutics no
estan obligats a fer entre-
vista, com en un principi
s'havia determinat. El pro-
tocol final, en canvi, esta-
bleix que el professional
haurà d'informar a la dona
sobre els efectes de la
pastilla i li haurà de facilitar
un 'kit' amb informació
sobre el medicament, les
malalties de transmissió
sexual i un preservatiu.
Intentant esbrinar l'opinió
d'alguns dels nostres far-
macèutics, ens trobem
amb que per exemple, la
Noèlia de la Farmàcia
Salom d'Amposta comenta
“jo la dispensaré un cop
sàpigue que la noia té més
de 16 anys” i cal dir que de
moment no n'ha venut cap.
Per la seva banda, l'Anna

de la Farmàcia Telles-
Gallego de Tortosa, ens ha
explicat “de moment
només ne'm venut una i ha
estat a una dona de més
de vint-i-cinc anys”. I final-
ment, he contactat amb la
Farmàcia Vidal-Regolf
d'Amposta, on la Cinta al
sol·licitar-li la píndola del
dia després, en un primer
moment m'ha indicat que
potser seria millor que
anés al CAP, ja que allí me
la donarien de forma gra-
tuïta. Després d'una
estona parlant, m'ha
comentat “jo personalment
no ho veig bé el que han
fet amb l'assumpte de la
píndola”, però reconeix
que si l'ha de dispensar ho
haurà de fer, però sempre
després d'una entrevista
informativa sobre el que
s'està prenent. Així puc dir
que en base al que m'han
explicat els nostres far-
macèutics (la pregunta
s'ha realitzat a més far-
macèutics però no s'han
posat tots per no repetir
opinions), la píndola ja està
a disposició de totes aque-
lles persones que la
sol·liciten, i que només en
molt poques farmàcies,
seran estrictes a l'hora de
suministrar-la. Així aquesta
mesura, anunciada ara fa
sis mesos per la ministra
de Sanitat, Trinidad
Jiménez, creada amb l'ob-

jectiu de reduir embaras-
sos no desitjats i avorta-
ments, no arriba a dividir
als professionals del nos-
tre Territori, però si que de
les seves respostes s'ex-
treu que alguns d'ells, no
han tingut l'opció d'objec-
tar, i per tan no tots actua-
ran de la mateixa manera

en el moment de suminis-
trar-la. Per últim, cal remar-
car  que tan la ministra de

Sanitat com la consellera
de Salut, Marina Geli, han
recordat que la píndola no
és un mètode anticoncep-
tiu més, sinó una solució
per a situacions d'e-
mergència. I que l'ús habi-
tual d'aquest mètode no és
recomanable, ja que es
podrien patir efectes

secundaris, a més de cau-
sar l'alteració del cicle
menstrual.

Pose’m una píndola!

Des d’aquest passat
dilluns, 28 de setem-
bre, les dones que ho
necessiten poden com-
prar a qualsevol
farmàcia l’anticoncep-
ció hormonal d’urgèn-
cia, més coneguda per
«píndola del dia des-
prés» sense cap mena
de preinscripció mèdi-
ca.

Els farmacèutics poden determinar subministrar-la o no, depenent del cas

DM

La píndola del dia després és per a casos
d’úrgència, utilitzar-la de forma indiscriminada
pot provocar efectes secundaris.

No és un anticonceptiu!

La píndola del dia després.
cedida

REDACCIÓ
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La darrera fou diumenge, a
casa, davant el Cassà (2-
3). Un partit en el que la
manca d’encert puntual i un
penal inexistent que va
suposar l’1-2, van condem-
nar al conjunt ebrenc.
La situació continua sent
bona, amb deu punts de
divuit. Però el bon
començament havia gene-
rat il.lusions que ara s’han
diluit i que també han
desencadenat, en produir-
se les derrotes, debat
sobre el sistema i l’estil de
joc. S’ha arribat a dir que
quan un equip guanya al
descans 1-3 i perd un par-

tit, la responsabilitat és del
tècnic. «Són opinions i jo
com a entrenador les res-
pecto. No obstant, penso
que s’han d’analitzar els
partits i entendre que hi ha
circusmtàncies a valorar

com per exemple que amb
el 3-3 vam estar a punt de
fer el 3-4, gairebé en
temps afegit. Després va
venir el 4-3. A més, crec
que ni la setmana abans
era el millor ni ara tot està

mal fet. Entenc que al fut-
bol hi ha estats d’ànim i
que l’inici va engrescar i
que ara hi ha certa decep-
ció. Però hem d’estar tran-
quils. Resta molt per
davant», deia Antoni
Teixidó.
D’altra banda, el mister va
declarar diumenge, en aca-
bar el duel contra el Cassà,
que el responsable de la
derrota, en aquesta oca-
sió, havia estat ell, per ser
massa ambiciós en el plan-
tejament. El missatge es
podia interpretar com si el
propi entrenador informava
que en el futur no ho serà
tant i que tornaria a altres
plantejaments suposada-
ment més conservadors:
«hi ha vegades que un
entrenador ha d’assumir
tota la responsabilitat d’una
derrota perquè així ho con-
sidera i per alliberar els
jugadors, perquè estiguin
més tranquils. Així mateix,

he de dir que quan intentes
ser més ofensiu, també
tens més possibilitats de
que t’agafin al contraatac.
Som el segon equip més
golejador però, a la vega-
da, ens han fet vuit gols.
Per tant, la meua opinió és
que hem de saber que
estem a la Tercera divisió i
que ens hem d’adaptar a
les circumstàncies de la
categoria, en base a les
nostres possibilitats». 
Raül, Edu Aguilar i Siria
seran baixa. Efren és dubte
per al partit a Llagostera.
Aniria bé un bon resultat
per reconduir la situació i
perquè no hi hagin dubtes.

Reconduir-ho

La Rapitenca havia sig-
nat un inici sensacional
amb tres victòries i un
empat. Però les dues
darreres derrotes se-
guides l’han frenat.

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca, després d’una setmana gris, necessita un bon resultat per recuperar la bona línia

M.V.

Demà dissabte (17 h),
l’equip d’Antoni
Teixidó visita el conjunt
gironí, un dels primers
classificats.

Llagostera

Gairebé portem un
mes de competició, pel
que respecta la Tercera
divisió i la Primera cata-
lana, i els nervis ja han
començat a aparèixer.
En el darrer partit de
l’Amposta, a casa, els
aficionats van sortir dis-
gustats de l’estadi, amb
la derrota contra el Ba-
laguer: «estàvem mal
acostumats de l’any
passat», deien.

Hi ha consciència de
que és disposa de
menys potencial que l’e-
xercici anterior (a més,
les lesions assetgen)
però l’aficionat és exi-
gent i passa de l’eufòria
al pessismisme en un
moment. La victòria a
Olesa apaga focs en
una temporada en què
se sap que es patirà.

I a la Ràpita la situa-
ció està sostinguda. Un
inici fulgurant s’ha eclip-
sat amb les primeres
derrotes. I ara ja s’ha
obert un debat sobre
les possibilitats de l’e-
quip i si podria anar mi-
llor. 

I és que potser exis-
teix la idea (o s’ha cre-
at) de que amb la planti-
lla que s’ha pogut
confeccionar i amb l’ini-
ci de lliga que s’ha fet,
la Rapitenca hauria
d’estar per les primeres
places.  

La prudència s’ha
convertit en ambició.
Això és bo, però pot te-
nir diverses lectures i
més segons com vagin
els propers resultats.
Segons aquests i baix
el plantejament anterior
(si és d’aquesta forma),
la inquietud pot incre-
mentar. Ja veurem.

I a Tortosa poc més a
dir. La desil.lusió no
sorprèn a una afició i a
un entorn que accepten
amb respecte una situa-
ció coneguda en els da-
rrers anys en els inicis
de cada temporada.

No obstant, no per
això no es pot dir que
no hi hagi preocupació.
És lògic que existeixi. I
existeix.

La primera victòria ha
d’arribar el més aviat
que sigui possible per
la confiança i per creu-
re que es pot tirar
avant.  

Inquietud

L’opinió de Michel

L’Amposta va guanyar al
camp de l’Olesa més que
tres punts (0-1). Després de
la derrota contra el Bala-
guer, estava necessitat d’a-
conseguir una victòria per
recuperar confiança i per te-
nir més credibilitat per les
properes jornades. A més, a
l’entorn del club també li feia
falta un bàlsam en forma
d’un resultat positiu. 

Del partit a Olesa, el tèc-
nic Franc Artiga, deia que
«l’equip es va adaptar força
bé i cal destacar el seu tre-
ball. Penso que en una altre
moment, amb més
tranquil.litat, la victòria ha-
gués estat més àmplia pel
joc i per les ocasions que
vam crear».

Va ser la primera de l’Am-
posta que ara té cinc punts i
que diumenge rebrà la visita

de la Pobla de Mafumet (17
h).

«Ja vaig dir la setmana
passada que, a curt termini,
afrontàvem dues finals per
aclarir la nostra situació i
per tenir més seguretat en
nosaltres mateixos. La pri-
mera ha anat força bé i ara
hem de buscar traure un bon
resultat en la segona i més
davant la nostra afició, per
poder oferir-li el primer

triomf a casa», recordava
l’entrenador de l’Amposta.

El problema, en el mo-
ment del nostre tancament,
ahir dijous, són les baixes.
Ho són segures: José Ra-
mon, Raül Lucha, Puig i Jor-
ge Diaz. 

Són dubte: Recio (pot tor-
nar després de la sanció
però dilluns va fer-se un
pinçament muscular), Gusta-
vo, amb un cop i Luis, amb

grip. 
Cal esperar que algun d’a-

quests jugadors pugui recu-
perar-se per diumenge. 

Oxigen per a l’Amposta
La victòria a Olesa dóna confiança i tranquilitza els ànims de l’entorn del club

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

Antoni Teixidó, tècnic de la Rapitenca, en una roda de premsa.
ME

Gustavo, de falta, va
marcar el gol d’un
Amposta que diumenge
(17 h) rebrà la Pobla,
cuer del grup

Pobla Mafumet

El porter rapitenc Raül Ji-
menez, tal com vam anunciar
la setmana passada, ha fitxat
amb el CD Tortosa. Després
de la baixa d’Alex Ródenas, la
directiva va haver de mobilit-
zar-se per trobar un relleu. I ja
el té. Raül entrarà en la prope-
ra convocatòria.

En l’aspecte esportiu, el

Tortosa, que només ha sumat
un punt de dotze i és penúl-
tim, necessita guanyar diu-
menge contra l’Igualada: «és
evident que ens fa molta falta
una victòria, per la confiança i
per la moral i, a més, perquè
estic segur que ho canviarà
tot», deia el tècnic Sergi
Domènech.

El Tortosa ve de perdre de

Banyoles (2-1): «penso que
amb més confiança i
tranquil.litat, era un partit que
havíem de guanyar. Amb el 0-
1, vam poder fer el segon i el
tercer gol. I no vam aconse-
guir-lo. Després és cert que
van haver decisions confoses
de l’àrbitre però això no ha
ser una justificació. El partit
l’havíem de decidir abans». El

Banyoles va remuntar a la se-
gona meitat en un duel en
què, per lesió de l’àrbitre, fou
xiulat per un dels assistents,
sense molt d’encert.

Sergi accepta que «hi hagi
preocupació perquè només
hem sumat un punt dels dot-
ze. I això és el que compta a
la classificació. Però la línia
de treball és bona i crec, com

he dit, que amb un triomf tot
millorarà». David Subirats, le-
sionat dimecres, serà baixa
mentre que Héctor i Borrull
tornen a la convocatòria. El
CD Tortosa busca poder fer
algun reforç més en breu.

Raül Jimenez, nou porter del Tortosa
Jugava amb l’Ulldecona i ja entrarà en la propera convocatòria

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

El Tortosa rebrà
diumenge l’Igualada amb
urgència per guanyar el
partit i per sortir de la
cua de la taula (17 h).

Falta un triomf
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L’Alcanar va perdre contra el Reddis en una confrontació en
la que va anar de menys a més. Va reaccionar a la represa
igualant el gol matiner dels reusencs (9’) i va assetjar la por-
teria visitant però no va poder aconseguir la remuntada. En
el darrer quart, el partit estava obert però també va igualar-
se. I fou el Reddis qui, per mitjà un altre cop de Gallego, va
establir l’1-2. Un gol que va fer mal i del que, tot i intentar-ho,
l’Alcanar no va poder refer-se. Fou la segona derrota seguida
dels canareus. L’Aldeana, per la seua part, tot i les baixes, va
aconseguir una victòria balsàmica i que li permet agafar aire.
Joaquin amb dos gols, un a cada part, va liderar el triomf.

L’Alcanar no consuma la reacció contra el
Reddis mentre que l’Aldeana agafa aire

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona va perdre el primer partit de lliga. I va ser al
camp d’un Vila-seca que no havia puntuat fins el diumen-
ge. Els locals van avançar-se als primers minuts, amb el
gol de Raül. L’Ulldecona, posteriorment, va agafar el do-
mini però no va gaudir de la convicció necessària per po-
der reaccionar. No va tenir profunditat i el seu joc, carent
de l’agressivitat necessària, no li va portar a l’empat. El
tècnic Rogelio Figueres, admetia que «no vam jugar ben
posats i el gol rebut tan aviat va fer mal. No vam ser ca-
paços de remuntar, tot i dominar». L’Ulldecona rebrà diu-
menge l’Alcanar, en el derbi del Montsià.

L’Ulldecona, apàtic i poc agressiu, no reacciona
al gol matiner i perd a Vila-seca (1-0)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia no havia estat a l’alçada esperada en els primers
dos partits, sobre tot en el segon contra l’Ascó. I s’esperava
una reacció i diumenge va arribar, tot i no poder guanyar a l’-
Hospitalet (1-1): «vam millorar, jugant en la línia de la tempora-
da passada, amb bona actitud i amb opcions clares per haver
guanyat. Vam dominar gairebé totes les fases i el problema
fou no sentenciar», deia Guillermo Camarero, el tècnic.

Eugeni del Cerro, amb qualitat, va batre el porter local al pri-
mer temps. A la represa, els locals van empatar (60’): «un gol
afortunat del que ens vam refer, malgrat que no vam poder en-
certar en les ocasions que vam crear posteriorment».

El Catalònia millora tot i no poder guanyar
a l’Hospitalet (1-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va guanyar l’-
Horta (2-1). D’aquesta for-
ma, passades tres jornades,
ja és segon. A més, una altra
conclusió positiva, i que ja
se sabia, és que disposa d’u-
na plantilla molt competitiva,
amb jugadors com Lluís, Da-

vid Vilanova o Marc Alegre
que contra l’Horta van estar
a la banqueta. Així com Cres-
po, Moisés o Javi Asín, san-
cionat, que no van poder ju-
gar. Els que van sortir van
complir perfectament i això
representa una garantia per
afrontar la temporada.

Del partit, dir que els
ebrencs van avançar-se
aviat, arran d’una acció a pi-
lota aturada. Adell va fer l’1-
0. A la primera meitat, com
el dia del Cambrils, el duel
va ser intens i més dominat
pel Roquetenc que va dispo-
sar de més arribada que el

rival.
No obstant, a la represa,

els barcelonins van guanyar
metres. El Roquetenc va ce-
dir-ne. L’Horta va empatar i
el partit va estar incert. Però
la clau fou el penal que va
transformar el jove Sandu,
jugador moldavo que és ju-
venil. Amb el 2-1, va ser
qüestió d’apretar les dents. I
el Roquetenc va tornar a sa-
ber fer-ho. Va guanyar i és
segon. Diumenge visita el
Pubilla Cases i després el
Sitges. 

El Roquetenc supera l’Horta i
ja és segon a la taula (2-1)

L’equip de Camarero afronta dos desplaçaments seguits

REDACCIÓ

PREFERENT

Dos dels favorits en la lluita
per l’ascens van enfrontar-se
diumenge a Gandesa. Els lo-
cals, molt reforçats per
aquesta lliga, rebien a la Ca-
va. Els visitants van endur-se
el triomf (1-2). Un triomf

amb doble valor i que certifi-
ca el seu bon inici de la com-
petició, amb tres victòries.

Va ser un derbi marcat pel
respecte. Va haver-hi domini
altern i poques ocasions du-
rant a primera meitat. I a la
represa no va canviar la
dinàmica. Els dos equips es

passaven el domini i la pres-
sió i ho intentaven però sem-
pre conscients de l’impor-
tant que era no rebre cap
gol. I és que el duel es podia
decidir en qualsevol jugada.

Cantó, des de la banqueta
del CD la Cava, va anar a
guanyar el partit, amb els

canvis, introduint a Nico (per
prevenció d’una lesió fou su-
plent) i a Chupo, que torna-
va. Manel havia tingut dues
opcions clares i la Cava
semblava prop. Chupo va fer
el 0-1 i el partit va tornar-se
boig. El local Alex va empa-
tar i el Gandesa, que ho ha-

via passat malament, va
creure que podia vèncer. La
Cava, a la vegada, va de-
mostrar el seu caràcter i or-
gull i també que té l’autoesti-
ma alta. Nico va marcar
l’1-2. L’àrbitre va xiular el pe-
nal anterior. Pier va transfor-

mar-lo amb l’1-2.
El CD la Cava va aconse-

guir tres punts que el refor-
cen. L’equip està com-
promès i se’l veu unit. És
orgullòs i conserva el talent
guanyador, amb possibilitats
per la plantilla que disposa.

Com ja era de preveure,
serà dels candidats a l’as-
cens en una lliga que estarà
oberta i que es preveu inte-
ressant. El Gandesa, amb
moltes expectatives i il.lusió,
li està costant agafar el
caràcter guanyador que sí
que té ara la Cava.

Cop de timó de la Cava que va ser ambiciós i
que va guanyar al camp del Gandesa
Chupo, ja darrera hora, va fer el 0-1 i Pier, de penal, va establir l’1-2

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Els de Cantó, que han
guanyat els tres partits,
comparteixen liderat.
Diumenge reben la Unió
Cambrils.

Un dels líders

Miquel Cotaina, tècnic de
l’Ascó, del partit de diumen-
ge, manifestava que «va ser
un partit igualat en el que ens
vam enfrontar a un equip,
ben col.locat al camp i que va

jugar amb molta intensitat. A
la primera meitat, dins d’a-
questa igualtat, gairebé no
van haver-hi ocasions. No
obstant, nosaltres vam aprofi-
tar la que vam tenir i vam es-
tablir l’1-0 abans del descans

per mitjà de Juan Antonio Ma-
rin». La represa, segons Co-
taina, «va ser més oberta. El
Remolins-Bítem va buscar
l’empat i nosaltres, en la línia
de l’inici de lliga, vam estar
molt posats. I la clau va ser

en aprofitar l’ocasió i aconse-
guir el 2-0. El Remolins-Bítem
va tornar a crear oportunitats
però no va transformar-les».
L’Ascó és líder: «estem molt
satisfets i ni els més optimis-
tes esperaven aquest inici.

No obstant, cal seguir. La lli-
ga acaba de començar». Ra-
fa, central que va jugar Red-
dis, ha fitxat amb l’Ascó.
Nacho Pérez, tècnic del Re-
molins-Bítem, considerava
que «a l’equip li està costant

agafar els conceptes que jo
vull i penso que ens pesa no
poder encadenar dos resul-
tats positius seguits. Estem
perdent contra equips que no
són superiors a nosaltres. I
hem de parlar-ho per poder
millorar. No obstant, estic
convençut que amb la intensi-
tat que s’entrena, els resul-
tats arribaran. A Ascó, penso
que vam tenir ocasions sufi-
cients però ens manca con-
fiança per finalitzar-les». Os-
car Gilabert serà baixa per
una lesió a la mà. 

L’Ascó efectiu i pràctic supera un Remolins-
Bítem que encara no pot enlairar-se (2-0)
El local Juan Antonio Marin va liderar la resolució dels locals que són líders

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ascó no ha rebut cap
gol i n’ha fet sis en les
tres jornades disputades
fins al moment. Per això
és líder.

270 minuts

L’Ampolla va deixar emprenta de la seua identitat a la Canonja
on va sumar un punt meritori. Va fer un treball defensiu extra-
ordinari, amb molta disciplina tàctica i amb una pressió conti-
nuada a la creació dels locals que li va representar controlar la
direcció del duel en moltes de les seues fases. A més, els del
Baix Ebre van disposar d’ocasions en accions a pilota aturada,
una a cada part, que van traure defenses locals sota els pals.
La Canonja, tot i no trobar-se cómode, també va crear les
seues oportunitats puntuals, principalment a la primera meitat
i en els darrers minuts quan va efectuar un joc directe i va as-
setjar, d’aquesta manera, a l’equip ampollero. Els d’Angel Gar-
cia, que tenien la baixa de Talarn, que va casar-se dissabte, han
sumat quatre punts. Diumenge rebran el Torredembarra.

L’Ampolla mereixia més en la seua visita al camp
de la Canonja, on va empatar sense gols (0-0)

PRIMERA REGIONAL
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EL PROGRAMA
Divendres, dia 2/10/2009
00'00 h. Actuació estel·lar dels grups
de ressò LAXA'N' BUSTO i COM-
PANYIA ELÈCTRICA DHARMA. Lloc
Centre Cívic. 

Dissabte, dia 3/10/2009
00'00 h. Actuació estel·lar de PIMPI-
NELA, amb el seu últim treball “DIA-
MANTE, 25 ANIVERSARIO” . Lloc
Centre Cívic. 

Divendres, dia 9/10/2009
00'00 h. Actuació estel·lar del grup de
ressò internacional “EL SUEÑO DE
MORFEO”. Lloc Centre Cívic.

Diumenge, dia 11/10/2009
9'00 h. Sortida en romeria de les auto-
ritats, pubilles, hereu, pubilletes,
carrosses i públic en general cap a
l'ermita. La imatge de la Mare de Déu
podrà ser portada per tothom. En arri-
bar, se celebrarà la santa missa de
campanya a la plaça del santuari pre-
sidida per l'Il.lm.Sr. Vicari General Mn.
José Luis Arín Roig i  acompanyada
per la rondalla “Verge del Remei”.
Després, es traslladarà la imatge per
tal d'entronitzar-la al seu cambril, es
cantaran els Goigs i es farà l'ofrena
floral per part de les pubilles i pubille-
tes.

Dilluns, dia 12/10/2009
19'00 h. Gran concert homenatge
“Dos canareus del S.XX per la
Música”, amb la participació de totes
les entitats musicals del nostre muni-
cipi. Lloc: Centre Cívic. (Entrada
Gratuïta).
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David Torres, tècnic de la UE Jeús i Maria, equip líder a la Segona.
ME

L’equip que entrenen Jildo Acero i José Antonio Chavarria va ser
molt aplicat des del primer minut, compromès a les dificultats
que el partit al camp de la Torre de l’Espanyol podia comportar
pel fet de ser de terra. Ja al primer temps, els jesusencs van im-
primir un control defensiu i van sentenciar en les seues arriba-
des, situant-se amb el 0-4 al descans. A la represa, els locals
van marcar amb un penal molt discutit «no va ser-ho» però no
van tenir cap opció perquè els jesusencs van estar molt posats.
De la segona jornada, destacar el triomf del Ginestar al camp
del Flix (2-3) en un derbi molt tens i amb alternatives. La victò-
ria, sense dubte, fou de prestigi pels de Ginestar. El Roquetenc
B també va vèncer (a Camp-redó, 1-3) i, com el Ginestar i el Ca-
talònia, suma sis punts. 

El Catalònia B goleja al camp de la Torre
Espanyol i és un dels líders del grup (1-5)

TERCERA

Gallego va viure un partit especial i és que tornava a Móra d’E-
bre, però ara com a rival. Tot i rebre tres gols, el porter morenc
va salvar al Perelló de la derrota, sense dubte. Els locals, enco-
ratjats, van començar amb molta força. Als 25 minuts havien
creat sis ocasions, tres d’elles foren gols (el tercer protestat per
unes mans). Amb el 3-0, el Perelló reaccionà i el partit va embo-
gir. Fran Moreno i Narcís van posar als de Harri dins de situació
(3-2). A la represa, cinc minuts, Fran Moreno empata. Amb el 3-
3, el visitant William fou expulsat rigorosament. Moments de
nervis i protestes. El Perelló va sortir de la confrontació i l’Olím-
pic va insistir. Però Gallego va aturar-ho tot. 
La nota negativa pels perellonencs per al derbi de diumenge: la
baixa de Tudela per lesió i la de William per sanció. 

El porter Gallego lidera la remuntada d’un
Perelló que perdia 3-0 als 25 minuts (3-3)

SEGONA REGIONAL

El Camarles va sumar els primers punts. Va ser a Benifallet (2-
3). Els de Barbosa van avançar-se aviat amb els gols de Qui-
que (2, un de penal) i d’Edu (23’). Els locals van protestar la fal-
ta que va suposar el primer gol i el penal que va significar el
segon. A la represa, el Benifallet, amb més coratge que altra
cosa, va intentar-ho i va posar-se dins de la confrontació amb
els gols d’Admed, tots dos similars amb llançaments de falta.
Amb el 2-3 el partit va igualar-se però la veritat és que va es-
tar bastant travat, amb els locals crispats per l’expulsió de Moi-
sés, quan «només va veure una groga i l’àrbitre va considerar
que en tenia dos». El Benifallet encara no ha puntuat. 

El Camarles encarrila a la primera meitat i, tot
i sofrir a la segona, guanya a Benifallet (2-3)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla va saber adaptar-se a la situació del partit al camp del
Vilalba (1-3). Principalment al primer temps, els de Balfegó van
dominar el joc i van tenir la confrontació controlada gràcies al
seu treball defensiu. A més, van disposar d’encert en dues de
les ocasions que va crear i es va avançar amb el 0-2 amb el que
va arribar-se al descans. A la represa, arran d’una falta molt pro-
testada pels de la Cala, «no va existir», el Vilalba va reduir distàn-
cies amb l’1-2. Llavors, els locals, amb accions a pilota aturada
i amb un joc molt directe van pressionar i van poder empatar.
L’Ametlla va saber sofrir i va fer contraatacs. Finalment va apro-
fitar-ne un i va decidir amb l’1-3, obra de José Mari.

L’Ametlla frena l’impuls del Vilalba amb una
victòria de prestigi (1-3)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El filial de la Rapitenca va tornar a golejar. Són dues victòries,
les dues a la Devesa i per golejada. En aquesta ocasió fou
contra el filial de l’Aldeana. No obstant, tot i el marcadot fi-
nal, cal dir que el partit va estar igualat en el primer temps,
quan els aldeans, molt lluitadors, no van deixar jugar amb co-
moditat a un equip rapitenc que no trobava la seua situació
al camp. No obstant, tot va canviar a l’inici de la represa,
quan la Rapitenca va fer l’1-0 amb un gol de Zaki (la lliga pas-
sada era juvenil). A partir d’aquell instant, va obrir-se la llau-
na, l’Aldeana va baixar i la Rapitenca va imposar-se amb els
gols de Josep, Sergi, Abdreu i de Zaki altre cop.

El filial de la Rapitenca goleja però ho fa a la
segona meitat del duel contra l’Aldeana B (5-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

No va ser un bon partit del Santa Bàrbara. Tot i avançar-se en el
marcador amb una acció de Pau, amb col.laboració amb un de-
fensa local, no va estar ben posat al camp ni va tenir una actitud
adequada. I el Corbera, un equip carregat de lluita i bona actitud,
amb jugadors que ja coneixen la categoria, va pressionar amb in-
sistència i va empatar merescudament abans del descans. A la
represa el ritme dels locals va baixar però, malgrat això, van im-
posar-se a un Santa Bàrbara que no va sortir-se’n. I Sancho (65’)
va marcar el 2-1. Faltaven vint minuts i el Santa va reaccionar amb
un joc totalment directe que va fer patir als locals fins el final però
que no va aportar ocasions clares ni novetats al marcador. 

El Santa Bàrbara fa patir el Corbera en els
darrers minuts, però no pot puntuar (2-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Sí, va ser un partit obert. El Batea va avançar-se amb el 0-2,
amb els gols d’Abdul, al primer temps. El Masdenverge també
va tenir opcions puntuals però el duel estava controlat pel con-
junt de la Terra Alta. A la represa, en els primers minuts, els
de Gaspar van poder decidir. Però no van fer-ho i els locals
van guanyar metres i van agafar confiança amb l’1-2. El gol va
esperonar a uns i va desconcertar als altres. En poc més de
deu minuts, el Masdenverge va remuntar amb el 3-2. Faltaven
vint minuts i el partit era per veure’l. I quedava encara. L’equip
de Moncho va acusar l’esforç i el Batea va reaccionar empa-
tant per mitjà de Yalti i tenint altres opcions. 

Masdenverge i Batea protagonitzen un partit
esbojarrat, obert fins el final (3-3)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Deltebre, amb qui va debu-
tar Tomàs Paulino, necessita
victòries per refermar el pro-
jecte nou que enceta en la
present temporada. I en les
dues darreres jornades n’ha
pogut obtenir-ne dues que li
han servit per agafar con-
fiança i per poder crèixer.
De totes formes, la del diu-
menge passat fou molt sacri-
ficada i a còpia d’efectivitat. I
és que el Remolins-Bítem, tot

i rebre un gol desafortunat en
una acció de Baucells, va
saber reaccionar i va dur la
iniciativa davant d’un Deltebre
que va haver de cedir metres
i que va buscar el contraatac.
Els de Bítem van disposar de
les seues arribades amb pos-
sibilitats però no van ser
letals en els darrers metres.
El Deltebre, al primer temps,
va tenir també la seua opciò
amb una rematada de
Gilabert amb el cap a la sorti-
da d’un córner.

A la represa, va seguir la llui-
ta al centre del camp i el par-
tit obert. Els visitants van
continuar intentant-ho, però
sense fortuna ni resolució,
amb la pólvora mullada.
El Deltebre, més segur que
no pas el dia del debut en la
lliga, va aguantar i va crear
també les seues oportuni-
tats. Un gol anulat per possi-
ble falta prèvia i una acció de
Gilabert van poder decidir. 
No va ser així i el partit va
estar incert fins el seu temps

afegit, quan una jugada de
Cornejo va suposar un tret
que va desviar Alex amb una
gran intervenció. Del rebuig,
Robert va fer el 2-0 i la
sentència. Els visitants van
protestar la posició del
davanter local, considerant-la
de fora de joc.
Per al Deltebre fou una victò-
ria meritòria i molt treballada
que, a més, li dóna molta
confiança per seguir progres-
sant. El filial de Bítem que
demà rebrà el de la
Rapitenca (18 h) va deixar
emprenta de les seues possi-
bilitats, tot i que sense encert
en moments determinats. 

El Deltebre és més resolutiu que el Remolins Bítem B i suma una
segona victòria que li comporta la confiança que necessita (2-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL 

El Jesús i Maria va guanyar el
tercer partit, segon fora de
casa. Va ser al camp de l’Am-
posta on els de Torres van
imposar-se per 0-3. Al primer
temps, els roigiblancs van ju-
gar molt ben posats i van do-
minar el joc, tenint opcions i

avançant-se en el marcador
amb els gols del Killer Jesús
Ferreres i d’un inspirat Je-
frey. La confrontació sembla-
va resolta. I així va ser fins a
manca de vint minuts. Lla-
vors, l’Amposta va fer el seu
gol i va intentar entrar en el
partit. El Jesús i Maria, in-

conscientment, va cedir me-
tres i l’Amposta va crèixer.
Faltant cinc minuts, va arri-
bar el 2-3 i el partit va ajus-
tar-se fins a l’extrem que fou
emocionant en els darrers
minuts. El Jesús i Maria va
saber temporitzar i va aguan-
tar l’avantatge. 

Toni Bertran, tècnic de l’e-
quip ampostí, reconeixia que
«dels tres rivals que hem tin-
gut fins ara, el Jesús i Maria
ha estat el que he vist millor,
el que més m’ha agradat. Va
dominar fins el minut 75, lla-
vors nosaltres vam pressio-
nar quan vam fer l’1-3, però
no vam poder empatar, tot i
marcar el 2-3». David Torres,
tècnic del Jesús i Maria, deia
que «el partit vam controlar-
lo fins al seu primer gol. Des-
prés vam sofrir però vam po-
der mantenir la victòria».

La UE Jesús i Maria és líder en solitari
del grup ebrenc de Segona regional

Va véncer a Amposta en un partit en què va decidir al primer temps

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Aldeana-Amposta (16.30 h)
Remolins Bítem-Rapitenca (18 h)

Diumenge
S. Bàrbara-Benifallet (16.30 h)

Pinell-Corbera (16.30 h)
Jesús i Maria-Horta (16.30 h)

Vilalba-Deltebre (16.30 h)
Perelló-Ametlla (16.30 h)
Batea-Olímpic (16.45 h)

Camarles-Masdenverge (16.30 h)

RESULTATS
3 jornada Segona regional

Amposta-Jesús i Maria 2-3

Benifallet-Camarles 2-3

Corbera-Santa Bàrbara 2-1

Deltebre-Rem. Bítem 2-0

Horta-Pinell 0-1

Vilalba-Ametlla 1-3

Masdenverge-Batea 3-3

Olímpic-Perelló 3-3

Rapitenca-Aldeana 5-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 3 11 7 9

2. Batea 3 8 4 7

3. Perelló 3 9 5 7

4. Rapitenca B 3 12 4 6

5. Ametlla 3 8 4 6

6. Deltebre 3 7      4 6

7. Vilalba 3 5 3 6

8. Rem. Bitem B 3 5 3 6

9. Corbera 2 4      2 6

10. Pinell 3 3 5 6

11. Santa Bàrbara 3 3 3 3

12. Amposta B 3 4 5 3

13. Camarles 3 6 8 3

14. Olímpic Móra 3 3 6 1

15. Masdenverge 3 3 8 1

16. Horta 2 0 3 0

17. Benifallet 3 4 8 0

18. Aldeana B 3 0 12 0

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Ulldecona-Benissanet (16 h)
Catalònia-Godall (19 h)

Jesús i Maria-Móra la Nova (16.30 h)
Alcanar-Campredó (18 h)
Roquetenc-Atlas (16.30 h)

Diumenge
Arnes-Flix (16.30 h)

Ginestar-Torre de l’Espanyol (16.30 h)
Rasquera-Tivenys (16.30 h)

Fatarella-Tivissa (16 h)

RESULTATS
2 jornada Tercera regional

Móra la Nova-Alcanar 1-1

Atlas Tortosa-Tivissa 3-0

Benissanet-Arnes 3-2

Campredó-Rapitenca 1-3

Flix-Ginestar 2-3

Godall-Rasquera 1-1

Tivenys-Jesús i Maria 2-3

T. Espanyol-Catalònia   1-5

Ulldecona-Fatarella 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1.  Catalònia 2 7 2 6

2. Ginestar 2 6 2 6

3. Rapitenca 2 5 2 6

4. Godall 2 9 3 4

5. Rasquera 2 7 2 4

6. Atlas Tortosa 2 5 3 3

7. Ulldecona 2 5 4 3

8. Arnes 2 5 5 3

9. Camp-redó 2 3 3 3

10 . Tivenys 2 3 3 3

11. Fatarella 2 4 5 3

12. Benissanet 2 3 5 3

13. Jesús i Maria 2 5 10 3

14. Móra Nova 2 2 3 1

15. Alcanar 2 1 2 1

16. Flix 2 3 5 0

17. Tivissa 2 0 5 0

18. Torre Espanyol 2 2 11 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Icomar-Vilaseca (17 h)
Reddis-Ascó (18.30 h)

Diumenge
Ampolla-Torredemb. (16 h)

Valls-Canonja (16.30 h)
la Cava-Cambrils Unió (16 h)

la Sénia-Gandesa (16 h)
Catalònia-Aldeana (18 h)

Rem. Bítem-Hospitalet (17 h)
Ulldecona-Alcanar (16.30 h)

RESULTATS

3 jornada, Primera regional 

Torredembarra-Icomar 1-0

Canonja-Ampolla 0-0

Cambrils-Valls 2-3

Gandesa-la Cava 1-2

Aldeana-la Sénia 2-0

Hospitalet-Catalònia 1-1

Ascó-Rem.Bítem 2-0

Alcanar-Reddis 1-2

Vila-seca-Ulldecona 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 3 6 0 9

2. la Cava 3 9 4 9

3. Valls 3 8 5 9

4. Reddis 3 7 3 7

5. Canonja 3 6 2 7

6. Torredemb. 3 7 4 6

7. Ulldecona 3 6 6 4

8. Ampolla 3 2 2 4

9. Gandesa 3 6 6 3

10. Rem. Bítem 3 6 7 3

11. Aldeana 3 5 7 3

12. Alcanar 3 4 6 3

13. Cambrils 3 3 5 3

14. la Sénia 3 2 6 3

15. Vila-seca 3 2 9 3

16. Catalònia 3 2 4 1

17. Hospitalet 3 2 4 1

18. Icomar 3 2 5 0 

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
St. Ildefons-Sitges

Ol. Can Fatjó-Mollerussa

Catllar-Morell

Vista Alegre-Cervera

Camp Clar-Viladecans

Cambrils-Canyelles

Alcarràs-Torreforta

Horta-Martorell

P. Cases-Roquetenc (diu 12h)

RESULTATS

3 jornada, Regional preferent

Mollerussa-Sant Ildefons 1-2

Morell-O. Can Fatjó 1-1

Cervera-Catllar 6-1

Viladecans-Vista Alegre 1-1

Canyelles-Camp Clar 2-2

Torreforta-Cambrils 2-2

Martorell-Alcarràs 1-4

Roquetenc-Horta 2-1

Sitges-Pubilla Cases 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre 3 9 2 7

2. Roquetenc 3 5 3 7

3. Horta 3 7 2 6

4. Cervera 3 9 4 5

5. Camp Clar 3 7 4 5

6. O. Can Fatjó 3 5 4 5

7. Sant Ildefons 3 5 4 5

8. Morell 3 4 3 5

9. Alcarràs 3 7 5 4

10. Viladecans 3 5 4 4

11. Cambrils 3 5 5 4

12. Canyelles 3 7 9 4

13. Sitges 3 4 4 3

14. Mollerussa 3 5 6 3

15. P. Cases 3 3 9 3

16. Martorell 3 4 8 1

17. Torreforta 3 2 7 1

18. Catllar 3 2 12 0

Regional preferent

Una acció del partit de l’Amposta, a casa contra el Manlleu.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

L’Amposta rebrà
diumenge a  la Pobla en
un derbi en el que
necessita fer més bona
la victòria a Olesa.

Derbi
PRÒXIMA JORNADA

Balaguer-Olesa
Amposta-Pobla Mafumet

Palamòs-Santboià
Benavent-Hospitalet

Europa-Prat
Reus-Blanes

Cornellà-Premià
Llagostera-Rapitenca

Cassà-Castelldefels
Manlleu-Vilanova

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 6 3 3 0 9 0 12
2. Llagostera 6 3 3 0 9 2 12
3. Palamòs 6 4 0 2 12 8 12
4. Benavent 6 3 3 0 7 4 12
5. Prat 6 3 2 1 10 3 11
6. Reus 6 3 2 1 6 3 11
7. Rapitenca 6 3 1 2 11 8 10
8. Santboià 6 2 3 1 6 4 9
9. Manlleu 6 2 3 1 6 4 9 
10. Premià 6 3 0 3 8 9 9
11. Balaguer 6 2 2 2 9 6 8
12.  Vilanova 6 2 1 3 8 11 7
13. Cornellà 6 2 1 3 6 11 7
14. Europa 6 2 1 3 5 12 7
15. Blanes 6 2 0 4 9 14 6
16. Cassà 6 2 0 4 10 16 6
17.  Amposta 6 1 2 3 5 8 5
18. Castelldefels 6 1 2 3 7 12 5
19. Olesa 6 0 3 3 3 7 3
20. Pobla Mafumet 6 1 0 5 6 11 3

Tercera divisió RESULTATS
5a jornada, Tercera divisió

Castelldefels-Vilanova 4-2
Rapitenca-Cassà 2-3
Balaguer-Manlleu 1-1
Hospitalet-Europa 2-0
Olesa-Amposta 0-1
Pobla-Palamòs 1-3
Santboià-Benavent 1-2
Prat-Reus 1-1
Blanes-Cornellà 2-3
Premià-Llagostera 0-2

PRÒXIMA JORNADA
Banyoles-Poble Sec

Santfeliuenc-Peralada
Vilafranca-San Cristobal

Rubí-Tàrrega
Mataró-Vilassar
Montcada-Sants

Muntanyesa-Masnou
Marianao-Gramenet

Guíxols-Iberiana
Tortosa-Igualada

RESULTATS
4 jornada, Primera catalana

Banyoles-Tortosa 2-1

Poble Sec-Santfeliuenc 2-2

Peralada-Vilafranca 2-0

San Cristobal-Rubí 2-1

Tàrrega-Mataró 2-0

Vilassar-Montcada 2-1

Sants-Muntanyesa 1-1

Masnou-Marianao 1-0

Gramenet-Guíxols 2-0

Igualada-Iberiana 3-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gramenet B 4 13 2 12

2. Vilafranca 4 8 3 9

3. Tàrrega 4 7 5 9

4. Peralada 4 6 4 9

5. Guíxols 4 7 4 7

6. Masnou 4 6 4 7

7. Rubí 4 5 3 7

8. Muntanyesa 4 6 5 7

9. S. Cristobal 4 4 3 7

10. Banyoles 4 5 6 7

11. Igualada 4 6 7 6

12. Marianao 4 5 4 5

13. Santfeliuenc 4 7 7 4

14. Vilassar 4 5 8 4

15. Poble Sec 4 3 6 4

16. Iberiana 4 6 10 4

17. Sants 4 2 6 2

18. Mataró 4 1 5 1

19. Tortosa 4 3 9 1

20. Montcada 4 3 7 0
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Va ser una altre dia de joïa
per a l’esport ebrenc i, con-
cretament, per al rapitenc.
Albert Montañés va guanyar
el seu tercer títol de l’ATP,
una fita extraordinària i que
premia la trajectòria d’a-
quest tenista que, sense
dubte, està fent història.
A més del prestigi i la pro-
gressió que significa un éxit
com aquest, el rapitenc pu-
jarà diversos llocs a la llista
del rànquing.
Cal destacar que la victòria
es produeix en un moment

important per a la seua recu-
peració, després de la lesió
d’aquest estiu. Un fet que fa
més meritori el triomf. 
El tenista de la Ràpita va

guanyar a Amersfoort (l’any
passat) i en aquest ho ha
aconseguit a Estoril i ara a
Bucarest.

Només Rafa Nadal o

Tommy Robredo han obtin-
gut dos o més títols en el
que portem d’any. Això dóna
més valor als triomfs del
nostre tenista. 

Albert Montañés assoleix el
tercer títol de l’ATP

Albert Montañés va
vèncer en la final de
l’Open de Bucarest
en superar a l’argentí
Juan Mónaco, diu-
menge. 

ACTUALITAT

El rapitenc va guanyar l’Open de Bucarest en imposar-se a Juan Mónaco

REDACCIÓ

Albert Montañés continua acumulant éxits.
Cedida El Tortosa juvenil va

començar un xic desconcer-
tat. I el Jabac Terrassa, més
posat, va aprofitar-ho per
avançar-se en el marcador i
tenir altres opcions. 
L’adaptació a la categoria
està comportant aquestes
llacunes inicials que s’acusen
perquè, posteriorment, s’ha
de jugar a remolc.
No obstant, amb el 0-1 i
sobre el minut 20, el Tortosa
va perdre la por al duel i va
entrar-hi, creant les primeres
arribades. L’equip de Videllet
va millorar i va poder empa-
tar abans del descans en un
partit que estava obert i que
era força interessant.
A la represa, els roigiblancs
van sortir amb la mateixa
vocació del final del primer
temps i van pressionar el
rival. El Jabac va quedar-se
en deu i el Tortosa va abo-
car-s’hi totalment, tenint
opcions clares. Però el gol
no arribava. I, en canvi, sí
que va fer-ho el 0-2. Fou una
jugada espectacular del visi-

tant Parera, anticipant-se al
centre del camp i culminant
amb qualitat.
Semblava tot sentenciat.
Però la insistència dels
ebrencs va tenir un premi
merescut. Els egarencs van
refiar-se de la suposada
comoditat del resultat i no
van defensar amb ordre. Una
falta a la frontal visitant va
ser executada amb rapidesa
i Cristian va resoldre amb
maestria, creuant la pilota.
Era l’1-2. Ja en temps afegit,
una altra falta la va traure
Curto a l’estil Koeman. La
pilota va foradar la tanca. 2-
2. Era un recompensa
merescuda per als de
Videllet que tenen dos punts
i que visiten la Damm. 

El Tortosa remunta en els
darrers cinc minuts

Va empatar davant el Jabac Terrassa (2-2)

REDACCIÓ

LLIGA NACIONAL JUVENIL

Curto, autor de l’empat, celebra el gol amb els companys.
CANAL TE

Elena Ferreres (UEC Torto-
sa) va ser subcampiona de
la Copa d’Espanya de carre-
res de muntanya (en catego-
ria veterana) després de la
darrera prova celebrada a
Sabinyanigo i que  tenia 38
quilòmetres de recorregut.

La reguerenca va ser ter-

cera en aquesta cita.
D’altra banda, cal informar

que Mirèia Guarner i Ismail
Aitben van guanyar l’edició
d’enguany del Memorial ‘Je-
roni Juan’ que es va celebrar
a Sant Jaume i que serveix
per recordar al popular es-
portista d’aquesta localitat
del Montsià.

Va ser en carreres de muntanya

REDACCIÓ

ATLETISME

El sènior femení del CH Am-
posta començarà la lliga
demà dissabte, a la pista del
Molins de Rei. Una nova tem-
porada, noves il.lusions i un
nou projecte que intentarà
aprofitar més les joves jugado-
res que pugen dels planters.
Les incorporacions han estat

Estefe de la Iglesia (Tortosa) i
Geanina Ungureanu, que torna
a l’equip. Núria Gracia (ha mar-
xat al Leon a Divisió d’honor),
Arantxa Domingo i Gina Brull.

L’objectiu serà lluitar per les
primeres places però sense
obssessionar-se amb l’as-
cens, donant pas a les noies
de la base.

El CH Amposta comença la
lliga a Molins de Rei

Ferreres, subcampiona de
la Copa Espanya

Serà demà dissabte a les 19.15 hores

REDACCIÓ

HANDBOL

La Nit dels Campions serveix
per fer un reconeixement als
campions de la temporada
passada. L’acte, al que va as-
sistir el president de la FCF,
Jordi Casals, va efectuar-se
al Restaurant Lo Llaüt, de
Tortosa. 

Els equips premiats foren:
Rapitenca i Gandesa (Ale-

vins), Flix i Rapitenca (Infan-
tils), Ametlla i Rapitenca (ca-
dets), Amposta i Tortosa (Ju-
venils), Arnes (Femení
Futbol-7), Roquetes (Primera
divisió femenina), Remolins-
Bítem i Batea (Tercera regio-
nal grups 19 i 20) i l’Ampolla
(Segona regional). Vicent
Lluesma, exdelegat, també
va rebre un reconeixement. 

Nit dels Campions de les
Terres de l’Ebre

Es va celebrar dimarts, a Tortosa
REDACCIÓ

L’equip de Videllet, que
visita la Damm en la
propera jornada, pel joc i
les ocasions, no mereixia
perdre el partit 

Un punt merescut

Els campions ebrencs, dimarts.

ME

La selecció espanyola d’es-
grima està disputant des
del dimecres el campionat
del Món Absolut a Turquia,
concretament a la localitat
d’Antalya. 

En aquest combinat esta-
tal destaca la presència de
l’ampostí Marc Font. Ell i els

seus companys, Nacho
Cantó, David España i José
Luis Abajo parteixen amb
bones opcions d’ocupar una
posició capdavantera en la
competició per equips d’a-
quest mundial.

Font havia de començar
la competició individual ahir
dijous.

S’està celebrant a Turquia

REDACCIÓ

ESGRIMA

L’ampostí Marc Font 
disputa el mundial
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

AVUI: JOAN ALCOBA I FERNANDEZ. CAMPIÓ DEL MÓN ABSOLUT DE TIR AL PLAT

Pregunta: Recordes tots
els títols assolits?.
Resposta: En són molts.
Els més importants: cam-
pió del Món Absolut, Sub-
campió d'Europa, dos ve-
gades Subcampió de la
Copa del Món i altres títols
a nivell nacional i interna-
cional..

P: De petit, imaginaves arri-
bar fins aquí?. O què és el
que somiaves que volies ser
a nivell esportiu?
R: Et puc dir que a casa
meua tots els meus ger-
mans s'han dedicat al mo-
tociclisme, menys jo que
em vaig aficionar a la caça
i posteriorment al tir al plat.
En començar en aquest es-
port, a nivell comarcal i au-
tonòmic, vaig aconseguir
bons resultats i això em va
fer veure que podia acon-
seguir estar en l’èlit d'a-
quest esport i aconseguir
títols importants a nivell
nacional i internacional.

P: Quan t’adones que la teua
passió és el tir?
R: Quan vaig competir en
la meva primera tirada a
festes de Roquetes, això
em va fer descobrir aquest
esport.

P: I la primera prova, la re-
cordes?.
R: Si, com he comentat, la
meva primera prova va ser
una tirada de festes de Ro-
quetes, en la qual vaig
aconseguir estar entre els
primers sense haver practi-
cat mai aquest esport,
amb l'edat de 15 anys.

P: Qui va poder influir o va
ajudar-te més a tirar enda-
vant?.
R: No em va influir ningú a
tirar endavant en aquest es-
port, ja que des de petit
m'agradava el món de les
armes i de la caça degut a
l'afició que tenia dins meu.

P: Què creus, l’afició és inna-
ta?
R: Si, crec que l'afició és in-
nata. 

P: Molt de treball per perfec-
cionar?. Quantes hores et de-
diques a la setmana i on en-
trenes?
R: Si, tot i que, degut a que
és un esport que no està
tan ben pagat com altres i
que no puc deixar de ban-
da el treball i això em priva
de poder entrenar entre
setmana i sol puc fer-ho en
els caps de setmana que
no tinc competicions. El
lloc on normalment entre-
no és a Ulldecona o a Mia-
mi Platja que són els camps
de tir més pròxims a la me-
va residència i amb les ins-
talacions adequades.

P: Quines condicions creus
que s’han de tenir per ser un
tirador?
R: Per ser un bon tirador
has de tenir diverses condi-
cions, però entre les més
importants és indispensa-
ble les ganes de superació,
una bona concentració i un
gran espírit de guanyador.

P: En l’esport, en general, l’es-
tat d’ànim i la concentració són
bàsics. Aquí sobre tot, no?

R: Si, l'estat d'ànim i la
concentració són uns dels
factors més importants.

P: Molts sacrificis? Has d’a-
daptar la teua vida en algun
moment?
R: Aquest esport reque-
reix molts sacrificis, ja
que ocupa la gran majoria
de caps de setmana, i fa
que no puguis estar amb
la teva familia quan hi ha
competicions importants
en llocs llunyans.

P: Hi ha afició a les Terres
de l’Ebre o no es valora el
suficient?
R: Si, hi ha afició, però no
a alt nivell. S’acostuma a
practicar més com a
hobby.

P: Quines estratègies es
segueixen per afrontar una
prova?
R: En les competicions s'-
ha de cuidar molt l'alimen-
tació i vigilar la hidratació,
un dels aspectes més im-
portants per poder donar
el més alt rendiment, i te-
nir una bona concentra-
ció.

P: Molta competitivitat?
R: Si, hi ha molta competi-
tivitat, ja que hi ha molt
bons tiradors tant a nivell
nacional com internacio-
nal. 

P: Millor record?
R: El millor record realit-
zat en Fossat Universal ha
estat 198/200, repetit 4
vegades, i en Fossat Olím-
pic 124/125 i 197/200.

P: Un polític?
R: No tinc preferéncia
per cap polít ic, ja que
crec que el que mani ho
ha de fer bé.

P: Un idol ?
R: De jove tenia com a
referència un gran tira-
dor i amic de Reus que
també va ser campió del
Món, Eladi Vallduví, qui
en la seva trajectòria es-
portiva va aconseguir
nombrosos títols.

P: Com és un dia en la vi-
da de Joan Alcoba?
R: Com qualsevol perso-
na que té la seva famí-
l ia, el seu treball i
amics, intentant combi-
nar tot plegat amb l'es-
port els caps de setma-
na.

P: Queden objectius encara?
R: Penso que l'objectiu està,
cada any, en aconseguir el ma-
jor nombre de títols possibles.
P: Una pregunta obligada: no
pots dir que mai has trencat un
plat, no?
R: Jeje. Clar, amb l’esport que
practico és difícil poder dir que
no... 

P: Coneixes el MÉS EBRE?
R: Si, ja que és un diari de les
nostres terres el qual el llegeix
molta gent.

P: Ser el CRACK DE LA SETMANA pot
ajudar a saber que tenim un es-
portista internacional a Roque-
tes, no?
R: Si, sempre va bé que la
gent de les nostres terres sigui
informada sobre els esportis-
tes d'alt nivell que tenim a ca-
sa nostra. 

El Test de

Michel

1)-De no agradar-li el
tir, quin esport li ha-
gués agradat?

a) Futbol.
b) Bàsquet.
c) Bitlles.
d) cap altre.
Joan ha respòs:  Mo-

tociclisme.

2)- De quin equip és?

a) Barça.
b) Madrid.
c) Roquetenc.
d) De cap. 
Joan ha respòs:  a.

3) -Un grup...

a) Rolling Stones.
b) Ilegales.
c) Els Kikos.
d) Els Juniors
Joan ha respòs:  a.

4) -Seguirà governant
Zapatero...

a) No ho sé. No opino.
b) Tal com estem, ne-

cessitem un canvi.
c) Sí.
d) Sí, ho està fent bé.
Joan ha respòs:  b.

4) -Un programa de tv...
a) Salvame
b) Informatius.
c) Esportius.
d) Salsa Rosa
e) No miro la tv
Joan ha respòs:  b i c.
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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 DIARI mméésseebbrree

www.mesebre.cat

                                                      



DIVENDRES 2
DE OCTUBRE
DE 2009 21

diarimés
ebregastronomia

www.mesebre.cat

Estem iniciant la temporada dels rovellons, 
n'hi ha qui ja s'ha aventurat a buscar-ne i n’ha trobat els primers de la temporada

Moltes són les receptes que
tenim per fer el fricandó, avui
en tindrem una altra, la del
MÉS EBRE, que comença enu-
merant els ingredients: qua-
tre bistecs de vedella, mitja
ceba, cinc tomates ben
madures o embotellades, oli
verge d'oliva, sal, farina, brou
de carn i brandy, i si no en
tenim ho podem substituir
per vi blanc o xerès. En una
paella amb oli d'oliva passa-
rem tomba i tomba els bis-
tecs que prèviament haurem
salpebrat i enfarinat, retira-
rem la carn i la reservarem. A
la mateixa paella hi afegirem
la mitja ceba ratllada, ho sala-
rem una mica, i a continuació
hi posarem les tomates,
també ratllades, una fulla de
llorer i una currerada de fari-
na i ho deixarem reduïr a foc
moderat, mentre redueix
netejarem els rovellons, els
farem a trocets i els sofregi-
rem una mica amb oli i all,

quan ho tinguem fet, passa-
rem els rovellons a la paella
amb la ceba i la tomata, jun-
tament amb la carn i final-
ment cubrirem tot amb un
bon raig de brou de carn o
aigua. Haurem d'anar vigilant,
de tant en tant per tal que no
s'enganxe ni es creme la sala
fins que estigue reduïda i la
carn ben estofada.
Els bolets constitueixen un ali-
ment molt especial, crida l'a-
tenció la varietat de formes,
colors i aromes, cosa que
desperta l'entusiasme entre
els aficionats i gastrònoms.
Sol la part comestible dels
fongs que emergeixen a par-
tir de la tardor pels nostres
boscs i camps. El rovelló o
“lactarius deliciosos” és un
dels bolets més buscats per
la qualitat i el gust de la seva
carn. El seu color taronjat i
cobert d'un blanc farinós, la
seva sang, de color taronja
que enverdeix amb el contac-
te amb l'aire.
Els bolets són un aliment
amb baix contingut calòric,
només ténen 20 calories per
cada 100 grams gràcies al
seu alt contingut en aigua.
Ténen ergosterol, una
substància que la tobem als
teixits vegetals que pot trans-
formar-se en vitamina D i grà-
cies a l'acció del sol es trans-

forma en provitamina D2. 
Aquestes afavoreixen l'absor-
ció de calci i fòsfor, contri-
buint a la mineralització dels
nostres ossos i dents. Els
bolets, a més a més, presen-
ten quantitats importants de
vitamines del grup B i mine-
rals com el iode, potassi i fós-
for.

“Primentons i Tomates”. Avui: Fricandó  

El fricandó es cuina
amb bolets, n'hi ha
qui utilitza els moi-
xarnons, gírgoles,
xampinyons, avui
natros ho farem amb
rovellons.

REDACCIO

El plat de la setmana: Fricandó.
MARIANO LALANA

Quatre bistecs de vedella

1/2 ceba

Cinc tomates

Oli d’oliva

Sal

Farina

Brou de carn

Brandi

Ingredients

MARIANO LALANA
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui posaràs una bona dosi de tendresa i tota
la teva capacitat de joc per mantenir viva la
passió amb la teva parella. Has de cuidar el teu
cos i dedicar-te més hores a tu mateix.

Taure
20/4 al 19/5

amb Venus i Urà transitant per la teva casa
onze potser coneixeràs algú nou t'arribarà al
cor. Respecte a la teva salut, la meditació i
de descans són els teus millors aliats.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui és un dia perquè gaudeixis de molts
moments amb la teva parella. Respecte a la
teva salut, potser els problemes a la feina
podran afectar el teu sistema nerviós.

Cranc
22/6 al 21/7

Pel que fa a l'amor, és el moment de posar-te en
marxa per acabar d'una vegada per sempre
amb els problemes del passat. Per millorar la
teva salut evita el menjar precuinat.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor, potser per a tu el fona-
mental és poder assolir més seguretat interna.
Mart transitant per la teva casa sis t'atorga
abundant voluntat i energia física.

Verge
23/8 al 21/9

Amb Venus, Urà i Mercuri transitant per la
teva casa set et sentiràs atractiu, seductor i
irresistible. Tindràs energia extra i més entu-
siasme.

Balança
22/9 al 22/10

La teva vida afectiva s'animarà, agafarà un
altre ritme. Respecte a la teva salut, pen-
saràs el que té a veure amb la qualitat de la
teva vida. Període de canvis econòmics .

Escorpí
22/10 al 21/11

La relació amb la teva parella serà una mica
tibant. És probable que et sentis jutja per ella,.
Respecte a la teva salut, has de buscar alguna
activitat que et serveixi de teràpia.

Sagitari
21/11 al 21/12

No siguis tímid. Acosta't a la persona que t'a-
grada sense cap tipus de pudor. Gairebé
sempre li donés més  valor a les teves
necessitats emocionals que a les físiques. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Tindràs una més gran expressió  creativa  i
més  confiança  en tu mateix  en els assump-
tes  sentimentals. Et trobes  en un moment
alegre  i expansiu.

Aquari
20/1 al 18/2

No tractis d'imposar els teus criteris i sobretot
no exigeixis que la teva parella segueixi el teu
camí per força. Has de trobar la forma de repo-
sar l'energia que gastes de manera continua. 

Peixos
19/2 al 20/3

La imatge que ofereixes és més sincera.
T'enfrontaràs a més d'un desafiament senti-
mental. S'acosta un període de molta activi-
tat mental.

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

Cuartiella - Guimera, CB Marcel Miralles, 6 (Roquetes) 977500929-639187549

Massó Juncosa, Immaculada Major, 4 (Benifallet)  977462040

Gamundi Miret CB Av. Colon, 8, Ferreries  (Tortosa) 977500923  

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

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

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

25º 18°SOLSOL

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 llarg del dia estarà cobert o molt ennuvolat al vessant nord del
Pirineu i entre mig i molt ennuvolat al litoral i el Prelitoral central
i sud de la Costa Brava. A la resta del país estarà poc o mig ennu-
volat de matinada, però tendirà a quedar serè o poc ennuvolat al
matí. A banda, a partir de migdia creixeran algunes nuvolades a
punts de muntanya de l'interior del quadrant nord-est. 

Precipitacions: 
durant la matinada se n'esperen al litoral i el Prelitoral central i sud
de la Costa Brava. A partir de migdia reapareixeran en aquests
sectors i també se n'esperen a l'interior del quadrant nord-est.
Seran en forma de ruixat entre feble i moderat, localment acom-
panyats de tempesta. 

Temperatures: 
mínimes en descens lleuger, o localment moderat al nord del país.
Les màximes seran semblants o lleugerament més baixes. 

Visibilitat: 
entre bona i regular. 

Vent: 
serà de component nord i oest entre fluix i moderat en general,
amb tramuntana moderada o forta a l'Alt Empordà i mestral mode-
rat amb cops forts a les terres de l'Ebre. Independentment, al lito-
ral central i sud de la costa Brava, així com a l'interior del qua-
drant nord-est, serà de direcció variable i fluix. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
tramuntana entre fluixa i moderada al nord del cap Begur, tot i que
serà entre moderada i forta al nord del cap de Creus, on també hi
haurà cops molt forts al final del dia. A la resta del sector serà fluix
i de direcció variable. 
Maror a forta maror al nord del cap de Creus i maror entre el cap
de Creus i el cap de Begur; mar de fons del nord. A la resta hi
haurà marejol. 

Costa Central:
vent fluix i de direcció variable, amb predomini del component sud
durant les hores diürnes. 
Marejol. 

Costa Daurada:
mestral entre fluix i moderat al sud del cap de Salou, tot i que serà
moderat amb cops forts a l'inici i al final del dia. A la resta serà
fluix amb cops moderats de component oest; entre mestral i
ponent de matinada i a la nit, i amb predomini del llebeig la resta
del dia. 
Marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�
VENDA I LLOGER

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

La Ràpita. Es lloga
Local comercial de 45
m2 i soterrani de 55 m2
situat al principal
carrer de la població,
(C/ Gorria, 26 al costat
de la Bolleria Sant
Antoni). Ideal per a
qualsevol tipus de
negoci. Es lloga en l’es-
tat actual d’obra. 647
938 168

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

Ulldecona. Local de 35
m2 ubicat al carrer
major. Ideal per a botiga
ú oficina. 300E al mes.
977 74 33 99. 
L'Ampolla. Local de 35m2
davant club nautic, a l'edifi-
ci “nautic” sala diafana i un
bany. Oportunitat.
290Û/mes 977 74 33 99

La Sènia. Piso ideal parejas,
consta de comedor con salida
balcón, cocina independiente
equipada(lavadora, frigorífi-
co,placa y horno eléctrico)
aseo con ducha reformado,
hab.doble salida ext, hab indv,
en el centro del pueblo.
320E/mes. 661707383 
(Preguntar por Emi)..

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

Reus. Gran oportunitat
de local comercial al cen-
tre de Reus. Local en
cantonada de 168m2
diafans, amb més de 25
metres de façana. Situat
a la plaça Hercules, al
davant d’un col.legi.
Disposa de 3 places d’a-
parcament al mateix edi-
fici. 661 91 35 88

Casa en venda. La Cava,
250m2 construïts, 2 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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Més Ebre: Què és el REIKI? i
que vol dir la parauleta?
Mikel: REIKI és una paraula
composta per dos kanji
(escriptura japonesa) que sig-
nificaria Rei, universal, cons-
cient, i Ki que és el vocable
que universalment es dóna a
l’energia. Per tant, es podria
traduir com Energia Universal
Conscient. REIKI és una de les
Enèrgies que estan presents a
l’univers i que, d'aquesta en
particular, en podem traure
molt de profit. Pensem que
REIKI ho omple tot, l’aire que
respirem, l’aigua que bevem,
la terra d'on treiem els
fruits...Es treballa mitjançant
símbols que es donen en els
diferents nivells d'aprenentat-
ge i es canalitza a través de
les mans que es com se dóna.
S'ha posat de moda o fa
molt temps que es practi-
ca?
Jo coneixo el REIKI desde l'any
1.992, però sóc mestre reiki
des de l'any 1996. Des d’a-
quell temps fins ara he anat
observant com el REIKI anava i
venia. Ara sembla que torna a
rebrotar de forma espectacu-
lar, amb força, i amb una
quantitat de variants, alguna
d'elles una mica “teatreres”.

Però bé, potser ja s'anirà afi-
nant i posant al seu lloc. El
temps tot ho posa al seu lloc.
Quins passos s'han de
seguir per arribar a mes-
tre?
L’estudi del REIKI el divideixo,
tradicionalment quasi bé tots
el mestres ho fan igual, en
nivells. El primer nivell és el
físic, ja que tota cosa que sigui
susceptible de ser tocada se li
pot donar REIKI: persona, ani-
mal, planta, objecte,... És el
nivell bàsic i jo el dono de
forma planera que es pugui
entendre i que es pugui practi-
car ràpidament. Molta gent
amb aquest ja en té prou. És
el nivell d’anar per casa, o
sigui, que es pot aplicar entre
la família i dins a casa
tranquil.lament. El segon nivell
és el mental-emocional, es tre-
balla amb dos símbols, i aquí
entrem en treballs de grup
aprenent sanació grupal i a
distància. És un nivell per
poder començar a treballar
amb els demés. El tercer nivell
és l’espiritual, on treballem
més que res amb l’auto-conei-
xement i amb el creixement
personal. També ens iniciem
amb treballs espirituals i ajuda
al “trànsit final” (acompanya-
ment en la mort). L’últim nivell,
la maestria és per a aprendre
i poder ensenyar REIKI als
demés. Bé, tot això explicat
molt rápidament.
Tothom pot fer REIKI?
Pot fer REIKI des d’un nen petit
fins un avi de 90 anys. No hi
ha límit d'edat, com no hi ha
límit de edat per poder respi-
rar, per exemple. A més,
estem preparant una activitat
per la gent gran, per a que es
pugui beneficiar del REIKI. La
única limitació està en un
mateix.
Per a què o per a quí està

recomanat?
Tothom pot donar i pot rebre
REIKI, en qualsevol circumstàn-
cia i en qualsevol estat. Una
aportació d’energía REIKI a una
persona sana li pot anar molt
bé, ja que és com si fos una
“carregada de piles” i un allibe-
rament de l’estress acumulat,
totes dues coses tan necesa-
ries i urgents en el món que
estem vivint. Per persones
malaltes és indiscutible els
beneficis que el REIKI pot apor-
tar en alleugerar tot tipus de
dolor, les cargues negatives
que arrossega tot malalt,
millorar l’estat d'ànim, molt
important per una bona recu-
peració...En fi, dir totes les
posibilitats que té el REIKI

ompliria massa espai. Només
comentar que en alguns hospi-
tals de Barcelona i Madrid ja
s'està fent REIKI amb molts

bons resultats.
Com fas per no fer teves
les energies negatives dels
pacients?
Des del primer nivell, ensenyo
tècniques d’autoprotecció per
a que el practicant de REIKI no
agafi res que no és seu.
També és important la no
implicació emocional en la per-
sona que està rebent el REIKI.
El més important per una
bona pràctica del REIKI és això
precisament: l’autoprotecció i
la no implicació. Així tindrem
èxits, de l’altra manera pati-
rem tots i no farem res.
T'has trobat amb alguna
situació compromesa?
Com ho has solventat?
Quan estàs en sessió amb una
persona a la que li estàs
donant REIKI, i segons el treball
que estiguis fent, naturalment
es poden produir desblo-

queigs emocionals potents en
què la persona pot tenir unes
reaccions un xic dures. S'ha
de guardar la serenitat, i t'has
d’esforçar en donar encara
més REIKI per a poder equili-
brar o minimitzar la reacció.
Mai preocupar-se, al contrari,
la persona que té aquesta
reacció és quan té més neces-
sitat de tu. El resultat és pre-

ciòs, ja que és molt alliberador
tant pel qui rep REIKI com pel
qui el dona.
Quins consells dónes als
teus alumnes?
Principalment que no es cre-

guin que per rebre la primera
iniciació, ja estan tocats per
algun angelet, o per la mare
de Déu. Aquest és un camí de
treball intern, i tot treball intern
és dur, i de vegades molt dur,
depenent del nostre bloqueig
intern. Sempre hem d’estar
treballant sobre el nostre canal
de recepció de REIKI, sempre
ens hem d’estar millorant. La
mare de Déu ve quasi al final
del camí. La humilitat i el tre-
ball constant són els que ens
donaran els èxits, no el al.luci-
nar en colorins.
Parla’ns del projecte de
l'associació, amb quins
objectius es crea i per
què?.
Estem treballant per constituir
l'Associació VIU LO REIKI. LA
VIA DEL REIKI. És un projecte
que surt de la necessitat de
donar ampar a tots els alum-
nes que me demanen fer acti-
vitats en casals, institucions,
d'altres associacions. És
crear per a formar com una
pinya i compartir experiències,
a més d’ajuda mútua. Es crea
també amb la finalitat de
donar solvència i serietat a
tota persona que no sent un
iniciat en REIKI, vulgui gaudir-ne
d’unes sessions amb totes les
garanties que l'Associació
donarà. També pretén ser una
associació oberta a altres ini-

ciats en REIKI d'altres escoles o
mestres que vulguin compartir
i fer pinya. Tenim molts projec-
tes i ens falten mans.
Au, ja coneixeu, una altra tèc-
nica, jeje!

L’estress, un mal company de viatge!

Avui us porto una entre-
vista amb un mestre del
REIKI, Josep Miquel Mar-
tínez. Perquè vivim mo-
ments molt estressants i
aquestes tècniques, no a
tothom, però a moltes
persones els hi funcio-
nen. 

El REIKI pot portar a alliberar tot tipus de dolor i per suposat l’estress, tant present en el dia a dia

DIANA MAR

Josep Miquel Martínez, mestre de Reiki
Cedida

«Es poden produïr desbloqueigs emocionals
potents en els que la persona pot tenir reaccions
un xic dures»

Durant una sessió

REIKI: KANJI I KI, ENERGIA UNIVERSIAL CONSCIENT


