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FFIINNAALLIISSTTEESS

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

ASAJA i UP convoquen una
manifestació demà dissabte
a Barcelona per denunciar la
proposta ministerial dels
ajuts europeus a partir del
2014.

P4
Treball dóna feina a 838
persones en dos anys a les
TE mitjançant plans
d’ocupació i altres
programes.

P6

Societat

Finca Bombita, l’embrió
d’una zona humida de gran
importància.

P9
Esports

Manel Puig, que ha fitxat
amb l’Ascó, és el tercer
jugador que deixa el CF
Amposta. P10

Unes 200 persones es van concentrar aquest dilluns al migdia davant la llotja de pescadors de l'Ametlla de Mar per exigir
al govern espanyol el manteniment de la quota de pesca d'encerclament de tonyina roja davant les pretensions de les
almadraves andaluses d'assumir-la. El ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí plantejava al sector de l'encerclament,
que té al port de l'Ametlla de Mar la base dels sis tonyinaires autoritzats a la costa Mediterrània estatal, una moratòria que
permetria traslladar la seva quota cap a d'altres arts de pesca, principalment les almadraves. Els tonyinaires considera-
ven un espoli la mesura i recordaven que l'activitat ocupa unes 400 persones al municipi.     P3

La Cala podrà pescar 
2.500 tones de tonyina roja

La titular del jutjat de Gandesa ha decidit prescindir de la declaració de quatre dels set bom-
bers del GRAF de Barcelona, citats aquest dijous en qualitat de testimonis en el cas de l'incen-
di d'Horta de Sant Joan (Terra Alta). Segons han explicat fonts d'Interior, el primer bomber que
ha testificat ha estat Guillem Pallejà, qui ha estat més dues hores prestant declaració davant
de la jutgessa, la fiscal i els advocats de les parts. A hores d'ara, declara el segon bomber,
Ivan Bagán, i posteriorment ho farà un tercer, Francisco Robles. Així, la jutgessa només
prendrà declaració a tres dels set bombers del GRAF convocats. Són les últimes noticies
sobre la comissió d’investigació de l´incendi d'Horta de Sant Joan.

4 dels 7 bombers del GRAF no testificaran
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

Sempre hem estat partidaris
de la vegueria de l’Ebre. Tant
és així que sense necessitat
de llei vam crear la Delegació
del Govern a Terres de l’Ebre,
veritable embrió de la futura
vegueria. Érem i som cons-
cients que crear les vegueries
per llei tenia i té una sèrie de
dificultats, no només políti-
ques, també jurídiques i
econòmiques
En l’ordre jurídic, la principal
dificultat té a veure en la natu-
ralesa de les províncies
espanyoles, i les seves deriva-
des com a circumscripció
electoral. En l’ordre polític cal
posar d’acord les diferents
visions dels partits que confi-
guren l’arc parlamentari
català. En l’orde econòmic,
cal redistribuir els fons de les
diputacions, de les quatre
diputacions. La creació de les
vegueries requereix doncs un
treball molt seriós, un con-
sens polític i una negociació
efectiva. Voler-ho fer al final
de legislatura, amb un
maremàgnum de lleis interela-
cionades, és voler substituir la
veritable vegueria per una
“vegueria de paper”. Una
caseta de paper.
Per raons partidistes i d’equili-
bri intern del Govern de la
Generalitat, a corre-cuita
se’ns ofereix una llei de vegue-
ries avalada per ERC. Mentre
les declaracions públiques
diuen que es crearà immedia-
tament la vegueria de les
Terres de l’Ebre, el text propo-
sat diu tot lo contrari. La dis-
posició transitòria primera
textualment diu:
1. En el moment de l’entrada

en vigor d’aquesta Llei es
constitueixen els consells de
vegueria de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona. La
circumscripció territorial d’a-
quests consells de vegueria
coincideix amb la de les
actuals províncies de
Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona. Els corresponents
consells de vegueria substi-
tueixen les actuals diputa-
cions.
2. El Consell de Vegueria de

les Terres de l’Ebre es consti-
tueix un cop s’hagi produït la
corresponent modificació de
la legislació en matèria de
règim electoral general i la
seva seu institucional s’ubica
a la ciutat de Tortosa. El
Consell de Vegueria de
Tarragona adopta, en aquell
moment, la denominació de

Consell de Vegueria del Camp
de Tarragona.
Queda clar doncs que, el

que es crea son 4 vegueries
exactament iguals a les 4 pro-
víncies, i només es crearà la
vegueria de Terres de l’Ebre
després de la modificació de
la llei electoral general (LORE)
que depèn de Madrid. Aquells
de qui depèn aquesta modifi-
cació, afirmen que no està
prevista. Ningú ha negociat.
Castells a l’aire, una “vegueria
de paper”.
La torna que imposa el PSC

a ERC per acceptar la llei es
diu Àrea Metropolitana de
Barcelona, també en forma
de llei. La creació d’un nou
nivell administratiu que avarca
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona va en contra del
principi. que per a crear un
nou nivell administratiu, calia
fer desaparèixer les diputa-
cions. El pressupost de la
Diputació de Barcelona es
quedarà a l’àrea metropolita-
na, mentre que amb el pressu-
post de les altres 3 diputa-
cions, ja ara insuficient, s’hau-
ran de finançar 7 vegueries, la
més pobra la de l’Ebre. Una
“vegueria de paper”, sense
capacitat d’inversió, difícil-
ment viable. Per últim, per
contentar a ICV, s’impulsa una
llei electoral on, en contra la
tendència de tot Europa de
reequilibrar el pes del vot a
favor de els territoris més
despoblats menys urbans, es
proposa primar el vot de
Barcelona, amb pèrdues de 3
diputats per a Girona, 4 per a
Lleida, 1-2 menys per a
Tarragona, és a dir pèrdues
per a Terres de l’Ebre. 
Pèrdues per a tothom, si

tenim en compte el cost de
crear 4 vegueries (no es crea
la de l’Ebre) i una àrea metro-
politana en plena crisi. Una
crisi no es mereix tanta des-
pesa per a tan poc viatge. La
gent no es mereix tanta
inconsciència davant de tant
atur. Poder ells, els que gover-
nen s’ho poden permetre. Els
que pateixen la crisi, la gent,
no.
Ho hem dit, ho repetim,

vegueria Sí, enganyifa No. No
volem una “vegueria de
paper”. No volem una llei, que
al final, acabe desprestigiant
tant la vegueria, com despres-
tigiat va quedar la reivindica-
ció de la quinta província.
Volem vegueria, no fum. Ho
hem dit els diputats de CiU a
l’Ebre i ho tornarem a repetir,
representem un territori al sud
de Catalunya. Com va dir un
il·lustre escriptor: som de
poble, però no imbècils.
Tampoc serem uns irrespon-
sables.

Francesc Sancho
Ebrediputat

Vegueria sí, enganyifa no

Opinió

Us volem parlar d'un projecte que afecta la
nostra costa: el sender que transcorre pel
sud del litoral calero. Es tracta d'un projecte
finançat per l'Estat espanyol, econòmicament
important, d'aproximadament uns 4,5 milions
d'euros i, per això, entenem que l'Ajuntament
tingui por d'oposar-s'hi o de modificar-lo, ja
que el Ministeri podria paralitzar-ho i això
impediria que el Govern municipal es pogués
penjar la medalla d'haver aconseguit una gran
inversió per al municipi, tant se val si es trac-
ta d'una inversió positiva com negativa, això
és igual. La passada legislatura, amb
Esquerra al Govern calero, vam fer constar
que aquest projecte era massa agressiu per a
la nostra costa i vam proposar tota una sèrie
d'aportacions i millores. Algunes, poques,
vam aconseguir que estiguessin reflectides
en l'actual projecte però, la realitat és que no
les suficients. El dia 3 de març s'acaba el perí-
ode d'al·legacions, i després d'haver estat
aprovat per l'Ajuntament, amb els nostres
vots en contra, l'equip de govern diu que vol
iniciar-ne les obres passat l'estiu.
El projecte vol convertir el sender GR-92, en
un recorregut al més pur estil Marina d'Or,
Benidorm o Marbella començant des de Cala
Pepo fins a l'Estany, formigonant i pavimen-
tant amb pedra 2,5 kilòmetres on desaparei-
xeria el sender per convertir-se en una altra
cosa. Després l'obra continua fins l'Àlia sense
el paviment de pedra però, ampliant el sender
a vegades fins a 2'5 metres d'amplada. 
Estem d'acord en què cal netejar-lo a fons,
que mai s'ha fet; en què cal arreglar-lo perquè
hi ha trams on si no s'actua poden acabar
desapareixent el dia de demà; en què cal fer-
lo més segur en algun penya-segat però, això
no vol dir pavimentar amb formigó i pedra, ni

tampoc instal·lar quilòmetres de barana, ni
cobrir el roquer vora les platges amb entra-
mats de fusta i escales que, per cert, volaran
al primer temporal. 
Passarel·les de fusta, escales, roses dels
vents, jardins botànics... No hi quedarà racó
lliure de la presència d'elements artificials que
faran que el recorregut perdi l'encant que fins
ara l'havia caracteritzat. El principal atractiu
de la nostra costa és precisament el seu estat
de conservació pràcticament verge. És, sens
dubte, una de les millor conservades del
Mediterrani català. Durant molts anys, hem
treballat per associar el nom de l'Ametlla de
Mar amb aquesta meravellosa franja del litoral
i, per això, any rere any, incrementa el nombre
de visitants que venen per conèixer-la i recó-
rrer-la. Encara avui ens hem de preguntar,
quin model turístic volem per La Cala?
Qualsevol país turísticament avançat, on es
potencien valors com la natura, el turisme cul-
tural i el turisme esportiu, s'esgarrifaria de
veure la barbaritat que l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar està a punt de realitzar. Per
això, sabedors de la riquesa del nostre patri-
moni natural, ens adrecem a l'equip de govern
calero per demanar-li que ens escolti. No es
pot acceptar una inversió a qualsevol preu. I,
sobretot, per demanar-li si us plau que no
empri ni formigó ni paviment de pedra. Saben
perfectament que existeixen  solucions
menys agressives.
Ara bé, si tot i amb això decidiu tirar endavant
el projecte, us volem fer una darrera recoma-
nació. Assegureu-vos de reforçar com cal les
baranes de fusta, els banquets, els jardins
botànics i la resta d'elements susceptibles de
ser arrencats per algun “llevantasso” de
caràcter que, sovint, tots els hiverns pentinen
la costa calera.
Mentrestant, presentarem al·legacions al pro-
jecte, les acompanyarem de les signatures
que haguem pogut recollir i estem preparant
un Marxa des del Port de l'Ametlla de Mar fins
a la platja de l'Àlia i tornar cap a l'Ametlla de
Mar pel diumenge dia 21 de març, d'uns 15
kilòmetres per gaudir del sender ara que
encara podem!

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya de l'Ametlla de Mar

Formigó a la costa?
Opinió

L'Ametlla de Mar, és possiblement la capital
de la pesca de tonyina roja del Mediterrani
més occidental. 
Però ho podria deixar de ser si no es troben

f ó r m u l e s
i m a g i n a t i -
ves, per tal
de reconci-
liar la quota
de pesca
necessà r i a
per mantenir
la flota
actual de 6
vaixells i
400 llocs de
treball, amb
una estratè-
gia per a

fomentar la recuperació d'una espècie greu-

ment sobreexplotada, segons científics i eco-
logistes. De fet la quota de pesca ja s'ha reta-
llat un 40% respecte a altres temporades, fet
que afectarà a la ocupació de les granges
marines que el grup calero Balfegó té dins al
mar, al davant de la població. 
Ara però, el principal problema pot ser un
moviment polític liderat per les pesqueres
almadraves d'Andalusia que reclamen més
quota per tal de complir amb la proposta de
reducció de període de pesca i de quota de la
comissió europea. 
La reacció ja s'ha iniciat amb una manifestació
massiva a La Cala amb el recolzament incondi-
cional de l'ajuntament i amb els viatges amunt
i avall entre Madrid i Barcelona. 
El que si sembla salvat és que aquest 2.010 la
flota de la Cala pescarà les 2.500 tones de
tonyines que li corresponen. Pel 2.011 l'únic
segur és la incertesa.

Malentesos al marge entre les
paraules del secretari general de
pesca Juan Carlos Martín Fragueiro
respecte a la proposta de trans-
ferència de quota a les almadraves
andaluses, durant el 2.010 la flota
de l'Ametlla de Mar sortirà a pescar
el 28% de quota que té assignada de
tonyina roja...

Editorial

La tonyina roja condiciona el futur de 400 ebrencs
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L'encerclament de la tonyina
roja podrà continuar pescant
el 2010. Després que els ton-
yinaires caleros es mani-
festèssin dilluns 15 de febrer
al port de l'Ametlla de Mar,
per tal de demanar que se'ls
respectés la quota de pesca i
el compromís de defensa del
sector per part de la
Generalitat i del Govern espa-
ñol, finalment, les administra-
cions han reaccionat.
Darrerament, des del sector
de l'encerclament hi havia por
d'acabar sent el cap de turc
davant les pressions dels
almadravers andalusos a tra-
vés del govern d'Andalusia a
Madrid. Amb la protesta
davant la Confraria de
Pescadors del port de
l'Ametlla, on més de dues-
centes persones van fer

escoltar lemes com  «No al
transvasament de 400 llocs
de treball» o «Al govern li
sobren 400 llocs de treball
els regalen a Andalusia» es va
voler fer arribar a la

Generalitat i al Govern espa-
ñol la preocupació del sector
de l'encerclament. 
Aquesta mobilització es va
realitzar tenint en compte que
dimarts 16 de febrer es reu-

nien a Barcelona al conseller
d'Agricultura, Alimentació i
Acció Rural, Joaquim Llena
amb la ministra Elena
Espinosa, el Secretari
General del Mar, Juan Carlos
Martín, i membres de la direc-
ció de la Comissió Europea
en motiu d'unes ponències
sobre les noves polítiques
pesqueres. 
La manifestació va comptar
amb el suport de l'Ajuntament
de l'Ametlla de Mar amb
Andreu Martí, Alcalde del

municipi, al capdavant. «Què
és més important defensar
400 llocs de treball de
Catalunya o d'Andalusia?
Volem el suport de Montilla i
que Zapatero defensi a tots
per igual. Cal vetllar pels llocs
de treball a les TE», va expli-
car Martí. Les reaccions no
es van fer esperar. Des de
Convergència i Unió, com a
partit, es va voler mostrar el
suport a l'encerclament de la
tonyina anunciant que CiU
seguirà defensant el sector

presentant mocions davant
del Congrés dels Diputats,
del Senat, i del Parlament
Europeu per tal de mantenir
aquests llocs de treball a les
Terres de l'Ebre i per extensió
a Catalunya. Hores després la
protesta donava els seus
fruits. Pere Vicent Balfegó,
copropietari del GRUP BALFEGÓ

es mostrava molt satisfet
amb el que havien aconseguit
amb la manifestació. «La pro-
testa va anar bé perquè a les
sis de la tarda ens van convo-
car urgentment a Barcelona.
Allí el Secretari General del
Mar ens va demanar discul-
pes dient que potser no havia
fet un plantejament correcte
la setmana anterior. A més,
ens va assegurar que
podrem pescar el 2010 i que
treballaran per solucionar
aquesta polèmica. A canvi,
ens van demanar que des-
convoquéssim la manifesta-
ció que teníem prevista per al
dia següent», explica Balfegó.
D'altra banda, el sector
compta amb un altre front
obert, la iniciativa de Mònaco
al Parlament Europeu d'in-
cloure la tonyina roja a l'Annex
I de CITES (Comerç
Internacional d'Espècies
Amenaçades de Fauna i Flora
Silvestres). 
I per tant, la prohibició de
la comercialització interna-
cional d'aquest túnid. 
En aquest debat al
Parlament Europeu ERC i
IC-V van votar a favor de la
prohibició.

L’encerclament de la tonyina roja 
podrà continuar pescant

Unes 200 persones es
manifestaven aquest
dilluns al migdia davant
la llotja de pescadors
de l’Ametlla de Mar per
exigir al govern espan-
yol el manteniment de
la quota de pesca d’en-
cerclament de tonyina
roja davant les preten-
sions de les almadra-
ves andaluses d’assu-
mir-la. 

Manifestació de més de 200 persones per mantenir la quota de pesca de l’encerclament de tonyina roja

Fragueiro afirma haver abordat amb els tonyinaires «possibles escenaris» davant un «col.lapse»

REDACCIO

Andreu Martí, l’Alcalde de l’Ametlla de Mar.

«En cap moment vam parlar de
garantir o moratòries. Desmenteixo
aquestes afirmacions»

Martin Fragueiro, Secretari General del Mar
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L'objectiu d’aquesta
assemblea era donar a
conèixer la proposta-esbo-
rrany del Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí
de reforma de la Política
Agrària Comuna (PAC),
que si s'acaba aprovant
provocaria a partir del
2014 -data a partir de la
qual entraria en vigor la
reforma- una dràstica

reducció dels ajuts euro-
peus que reben avui els
agricultors. Els pagesos
allí assistents van poder
escoltar les explicacions
de com es podria veure
afectada la seva activitat
en un futur pròxim. El
Ministeri proposa substi-
tuir l'actual sistema d'ajuts
directes basats en referèn-
cies històriques (règim de
pagament únic) i les
indemnitzacions compen-
satòries de zones de mun-
tanya i desafavorides amb
cofinançament dels estats
membres (aquí Estat i
comunitats autònomes),
per un model d'ajuts direc-
tes a la renda. El nou
model combinaria un ajut
comú base (100 euros per
hectàrea de Superfície
Agrària Útil i per a totes
les orientacions producti-
ves) amb un ajut als terri-
toris amb dificultats natu-
rals objectives: les actuals

zones de muntanya i desa-
favorides. El que es
denuncia, i es vol evitar
que es porti a la pràctica,
és que el nou sistema pro-
vocaria un enfonsament
dels ajuts atorgats a tres
dels conreus més estesos

a l'Ebre. 
Així, l'ajut per hectàrea
d'arròs disminuiria dels
1.065 euros actuals als
100 euros (-90,61 %), l'a-
jut  per hectàrea de cítrics
baixaria dels 357,34
euros actuals a 100 euros

(-72 %), i l'ajut per hectà-
rea d'oli cauria entre un
35,45 i un 88,89 %,
segons els casos. En
aquests conreus, denun-
cia el sindicat, la viabilitat
dels conreus perillarà. La
proposta tampoc seria
beneficiosa ni pel conreu
de l'ametlla (caigudes pre-
vistes d'entre el 4,7 i el
36,6 %), ni per l'explotació
d'oví i cabrum (caigudes
previstes entre el 41,2 i el
98 %). També disminuïren
els ajuts al blat de moro,
avellana, conreus herbacis
de secà i regadiu, llet i
boví de carn. Per aquest
motiu, les associacions
agràries Asaja i UP han
convocat conjuntament
per aquest dissabte 20 de
febrer una manifestació a
Barcelona, a las 11h a
Plaça Catalunya, per rein-
vindicar «uns preus justos»
que milloren la qualitat de
vida del pagès.

Assemblea de pagesos ebrencs per
analitzar la situació actual del sector

Aquest dilluns al ves-
pre es va realitzar una
assemblea informativa
organitzada a l’ Audi-
tori Felip Pedrell de
Tortosa, on hi van as-
sistir mes de 150 pa-
gesos de totes les Te-
rres de l’Ebre.

Demà dissabte hi ha convocada una manifestació a Barcelona per denunciar la inestabilitat agrària

REDACCIÓ

CANAL TE entrevista al coordinador d’Asaja, Albert Catelló.
Cedida

La consellera de Salut,
Marina Geli, va inaugurar el
passat divendres les
instal·lacions del nou dispen-

sari mèdic de les Cases
d'Alcanar, situat al carrer
Magallanes s/n, entre el
col·legi públic Marjal i l'anti-
ga casa de colònies els
Josepets. El consultori està
estructurat en les següents
àrees funcionals: àrea d'en-
trada, àrea assistencial

(amb dues consultes) àrea
de personal sanitari, àrea
d'emmagatzematge i àrea
d'instal·lacions. En aquest
nou consultori hi treballarà
un equip de professionals
d'atenció primària que serà
reforçat durant els mesos
d'estiu. L'equipament té una

superfície de 225m2 i supo-
sa una inversió de més de
657.000. Les obres es van
iniciar al febrer de 2009 a
càrrec de l'empresa GISA. 
Amb aquest nou consultori
es completa la cobertura

sanitària al municipi ja que,
al febrer de 2007, la matei-
xa consellera, Marina Geli,
va inaugurar les dependèn-
cies del nou Centre
d'Assistència Primària a
Alcanar.

Nou dispensari mèdic 
a les Cases d’Alcanar

Les instal.lacions foren inaugurades per la consellera de Salut

REDACCIÓ

L'intendent Xavier
Monclús és des de fa
poques setmanes el nou
cap de l'Àrea Regional
dels Mossos d'Esquadra
a les Terres de l'Ebre.
Amb l'experiència d'ha-
ver dirigit des del 2002
l'Àrea Regional Policial
de Ponent, Monclús es
fixa com a objectiu con-
solidar el desplegament
del cos al territori. «Es
van marcar unes línies
de treball que s'han
assolit en els quinze
mesos de desplega-
ment, però a mig termini
hem de consolidar-ho»,
ha manifestat. 

Nou cap de
l’Àrea Regional

dels Mossos

La Comunitat de Regants
de la Dreta de l'Ebre con-
tinua executant les obres
de modernització i cobri-
ment de la xarxa de rega-
diu secundària del Delta
de l'Ebre i, un cop finalit-
zin les obres d'aquesta
campanya, confien en
arribar als 35 quilòme-
tres de sèquies cober-
tes. El Secretari d'Estat
de Mitjà Rural i Aigua,
Josep Puxeu, fa un segui-
ment de l'obra que exe-
cuta el Ministeri de Medi
ambient, i Medi Rural i
Marí. L'administració
estatal inverteix enguany
2,5 MEUR, a través de
SEIASA del Nordeste.

Continuen les
obres per

garantir l’aigua
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La Festa de la Carxofa arri-
ba a la seva XV edició amb
la celebració que tindrà lloc
el diumenge dia 28 al pave-
lló firal d'Amposta. A més
de la tradicional jornada
gastronòmica, durant tot el
mes de març tindran lloc
també les jornades gas-
tronòmiques  als  restau-
rants de la ciutat, que ofe-
reixen menús especials a

base de carxofa per tots
els clients que vulguin
degustar la cuina amb
aquest producte estrella
com a protagonista. A par-
tir de les 11 del matí del
darrer diumenge del mes
de febrer s'obriran les por-

tes del pavelló firal a tots
els assistents a la Festa de
la Carxofa, una cita obliga-
da per a molts assistents.
L'any passat es van repar-
tir 3.000 tiquets de degus-
tacions i aquest any s'espe-
ra superar aquesta xifra ja

que hi participen més res-
taurants que en altres oca-
sions. A més dels 8 tastos
a triar entre les 14 opcions
diferents que han presentat
els restaurants, al recinte
firal hi haurà també un mer-
cadet de productes típics i

l'actuació de la xaranga
Suc d'Anguila. A banda,
s'oferirà també un tast de
vins a càrrec de la coope-
rativa de Gandesa i Vins de
la Vall de Vinyes i d'ostres
amb cava de la Musclera
del Delta. L'alcalde
d'Amposta, Manel Ferré,
ha volgut agrair l'esforç de
tots els cuiners que partici-
pen tant en la festa com en
les jornades gastronòmi-
ques, i que contribueixen a
que sigui un èxit. Ferré
també ha assegurat que
any rere any es millora la
qualitat de les degusta-
cions i que això és una
mostra de l'oferta «variada
i d'una qualitat inqüestiona-
ble». Per la seva banda,
Òscar Garcia, del
Restaurant GATSBY, ha expli-
cat que enguany les gela-
des han fet endarrerir la
producció i que per aquest
motiu tant la festa com les
jornades s'han hagut d'en-
darrerir algunes setmanes. 

Arriba a la ciutat d’Amposta la 
XV edició de la Festa de la Carxofa

Els primers mesos de l’
any són moltes les Jor-
nades Gastronòmiques
que es realitzen a totes
les Terres de l’Ebre.
D’aquí poc, una setma-
na, Amposta acollirà la
XV Festa de la Carxofa
al pavelló firal del mu-
nicipi.

Els assistents podran degustar 8 tastos a triar entre 14 opcions diferents

REDACCIÓ

Presentació de la Festa el passat dimarts al Casal Municipal.
Cedida

El Col·legi de Periodistes
de l'Ebre, Tarragona,
Girona i Lleida ja té consti-
tuïdes des d'aquest
dimarts les noves juntes,
ja que totes elles només
van rebre una candidatura.
Així, Amparo Moreno és la
presidenta del Col·legi a la
Demarcació de Terres de
l'Ebre, Ignasi Soler presi-
dirà la demarcació de
Tarragona, Narcís Genís la
de Girona i Josep Lluís
Cadena estarà al capda-
vant de la junta de la
demarcació de Lleida. A
Barcelona s’escollirà entre
2 candidatures el proper
12 de març.

Noves juntes  del
Col.legi de
Periodistes

El proper dimecres 3 de
març, a les 11.30 hores,
es celebrarà al Palau
Robert (Sala Cotxeres) el
primer aniversari de l’es-
tació nàutica de Sant
Carles de la Ràpita: la
major oferta turística al
Delta de l´Ebre: activi-
tats, rutes, allotjament,
gastronomia... amb inte-
ressants descomptes
per Setmana Santa. 
A més, es presentarà el
primer col·lectiu de cuina
on estan representats els
sectors productor i gas-
tronòmic de les Terres de
l´Ebre.  

Aniversari de
l’estació
nàutica

rapitenca

La Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE)
proposarà una nova
mobilització després de

gairebé dos anys de la
darrera manifestació el
maig del 2008, en plena
crisi de la sequera. 
Ho farà en el marc de la
desena assemblea gene-
ral del moviment social
que se celebrarà demà
dissabte, 20 de febrer,

a les vuit del vespre a
l'Auditori Felip Pedrell de
Tortosa. 
L'objectiu és tornar a
sortir al carrer i que la
gent sigui la protagonis-
ta, i passar a l'acció per-
què «els arguments ja
se'ns han esgotat», com

ha assegurat el porta-
veu de la PDE, Manolo
Tomàs. 
Tot i que la PDE volia fer
l'assemblea al setem-
bre, coincidint amb el
desè aniversari, el con-
text actual «ha obligat a
avançar-la uns mesos
del que estava previst».

La PDE torna a cridar a la 
mobilització ciutadana

Ja han passat gairebé 2 anys de la darrera manifestació, el maig del 2008

TG És tornar a sortir al carrer i que la gent
sigui la protagonista, «passant a l’acció
perquè els arguments ja se’ns han esgotat»

Objectiu

                  



terres de l’ebrediarimés
ebre
6 www.mesebre.cat

DIVENDRES 19
DE FEBRER

DE 2010

El Departament de Treball
ha impulsat o finançat un
total de 861 accions de pro-
moció de l'ocupació a les
comarques de les Terres de
l'Ebre, que han comportat la
contractació directa de 838
persones i han beneficiat
4.441 persones que han
rebut formació ocupacional
o han participat en procés
d'acompanyament en la
recerca de feina o de millo-
ra de la seva ocupabilitat.
Aquestes dades correspo-
nen a actuacions dels anys
2008 i 2009. En totes

aquestes actuacions, con-
cretades en la seva major
part a través d'entitats
locals com ajuntaments de
la comarca o el Consell
Comarcal, han suposat una
inversió per part del Servei
d'Ocupació de Catalunya
(SOC) de 13.151.933.85
euros. Algunes actuacions
són els Programes de
Desenvolupament Local,
que consisteixen entre d'al-
tres coses en la contracta-
ció per part d'administra-
cions locals i altres organis-
mes dels anomenats
Agents d'Ocupació i
Desenvolupament Local. 
A més, el projecte «Treball
als Barris» del SOC, a tra-
vés del qual el Departament
participa en l'aplicació de la
Llei de Barris, també en
forma part. 
En aquest cas, aquest pro-
grama ha servit per con-
tractar 27 persones i bene-
ficiar-ne 37 mitjançant les
16 accions implementades
l'any 2009 als nuclis antics
de les localitats de Tortosa i

Móra d'Ebre, on hi residei-
xen més de 3.600 veïns
que se'n beneficien indirec-
tament. 
Els Projectes Innovadors
són actuacions que s'orien-
ten a la millora de les opor-
tunitats d'ocupació i de la
qualitat dels llocs de treball,
així com a l'increment de la

competitivitat de les empre-
ses i, en general, el suport
a l'activitat econòmica.
També els Plans d'Ocupació
són actuacions que perme-
ten a les entitats que ho
sol·liciten rebre ajuts per a
la contractació temporal
de persones amb dificul-
tats per inserir-se al món

laboral per desenvolupar
feines de forma temporal.
En el cas de les Terres de
l'Ebre, els Plans
d'Ocupació han suposat la
contractació de 493 per-
sones per desenvolupar
tasques en diferents pro-
jectes vinculats al medi
ambient.

838 llocs de Treball a l’Ebre

Un total de 861 ac-
cions de promoció de
l’ocupació finançades
per Treball, a través
del SOC, a les comar-
ques del Baix Ebre,
Montsià, Ribera d’Ebre
i Terra Alta.

Dades presentades per Departament de Treball. També destaca la formació de 4.500 persones en atur

REDACCIÖ

El director del Servei d’Ocupació de Catalunya, Joan Josep Berbel, en la presentació de les dades.
Cedida

El secretari d'Estat de
Medi Rural i Aigua, Josep
Puxeu ha assegurat que
es buscarà el màxim con-
sens per establir al nou Pla
Hidrològic de la Conca de
l'Ebre un cabal mínim per
als diferents trams del riu,
tal com reivindica la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre. Puxeu desmenteix
que s'hagi pactat un repar-
timent de l'aigua per al reg
assegurant que «ja no hi
haurà ni més demandes
urbanes ni més conces-
sions». El Secretari d'Estat
ha visitat les obres de res-
tauració ambiental de la
ribera de l'Ebre als termes
d'Amposta i Sant Jaume.

15,8 MEUR en

obres de restauració

ambiental

L'acord del Parlament per
regular per llei les festes
amb bous a l'Ebre ha
estat ben rebut tant pels
alcaldes del territori com
per les agrupacions tauri-
nes. Tot i això, algunes
associacions presentaran
esmenes perquè, per
exemple, alguns pobles
puguin recuperar la tradi-
ció. Si aquesta llei prospe-
ra els correbous queda-
ran gairebé blindats. Això
genera satisfacció, per-
què fa molt temps que
s’intenta que sigui una
realitat; però també
prudència, perquè aquest
és només un primer pas
que ha costat molt d'a-
conseguir.

Satisfacció per l’acord
aprovat al Parlament
sobre els correbous

El Pla Únic d'Obres i
Serveis del 2010 preveu
una subvenció d'11,2
milions d'euros per a les

Terres de l'Ebre per a 62
projectes als ajunta-
ments i entitats locals,
que suposaran una inver-
sió global de 23,5
milions d'euros en obra
pública. 
El Consell de Govern ha
aprovat aquest dimarts

el Pla per a l'any que ve,
que suposarà una inver-
sió total de 174,73
milions d'euros per als
ens locals, la majoria
procedents del
Departament de
Governació i
A d m i n i s t r a c i o n s

Públiques. 
En declaracions a l'ACN,
el conseller de
Governació, Jordi Ausàs,
ha dit que 'és la inversió
més important que ha
tingut mai el PUOSC',
amb un increment del 6%
respecte l'any passat. 
La inversió global és de
471,6 milions d'euros. A
les Terres de l'Ebre, el
Programa General (PG)
està dotat amb
4.273.178 euros; el pro-
grama de municipis
petits (MN) invertirà
420.000 euros; mentre

que el programa
d'Equilibri Territorial (ET)
compta amb una aporta-
ció de 2.599.523 euros.
Pel que fa als programes
de cooperació amb les
diputacions, la Diputació
de Tarragona invertirà
3.860.113 euros. I el
Programa específic de
Biblioteques del
Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació
destina 47.648 euros.
Cal tenir en compte que
una mateixa actuació pot
estar atribuïda a dife-
rents programes.

El PUOSC preveu una subvenció
d’11,2 MEUR a l’Ebre

Un total de 62 projectes als ajuntaments i entitats locals

REDACCIÓ
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L'alcalde, Ferran Bel, el regi-
dor de Festes, Jordi Folqué,
i el director de la Festa,
Domingo Tomàs, han pre-
sentat el nou logotip i han
avançat alguns dels detalls
organitzatius de la propera
edició de la Festa. La nova
imatge corporativa és un
treball de la dissenyadora
gràfica tortosina Marta
Viladrich, i entra des d'ara a
formar part de tota la difusió
de la Festa del Renaixement.
El nou logotip està pensat
per reforçar la singularitat
de la Festa, i per distingirla
d'altres recreacions històri-

ques, la majoria de les quals
estan ambientades en l'Edat
Mitjana. 
Per aquest motiu, el perso-
natge que centra la imatge
duu la indumentària caracte-
rística del segle XVI, desta-
cant les mànigues coltella-
des i escanyades, el gipó,
les calces i la gorra. L'escut
de la bandera que oneja al
centre és el de la ciutat en

aquella època, mentre que
la torre és la que s'utilitza
habitualment a la Festa,
extreta del llibre dels
Costums (1539). 
El regidor de Festes, Jordi
Folqué, ha recordat que
enguany se celebren els 15
anys de la Festa del
Renaixement i que l'equip
organitzador està treballant
de fa temps en la propera

edició. En aquest sentit, el
director de la Festa,
Domingo Tomàs, ha dit que
en els últims mesos la Festa

del Renaixement ha visitat
diverses ciutats d'arreu de
l'Estat i d'Europa per partici-
par en festes de recreació
històrica. De cara a la prope-
ra edició, Tomàs ha avançat
que el cavaller Cristòfor
Despuig tindrà un paper des-
tacat, tenint en compte que
aquest any es commemo-
ren els 500 anys del seu nai-
xement. En relació als esce-
naris de la Festa, l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, ha
dit que aquest any també hi
haurà carrers per on no es
podrà transitar, a causa de
les obres d'urbanització que
s'estan fent en el marc del
PINCAT. Així, estaran en
obres els carrers Ciutat,
Croera, del Vall (fins al Portal
del Romeu) i alguns punts
del barri de Santa Clara, així
com el carrer Montcada,
amb motiu de les obres de
construcció de l'edifici de
les delegacions. 

La Festa del Renaixement 
ja té nova imatge corporativa

La Festa del
Renaixement té una
nova imatge corpora-
tiva que inclourà en
tot el material pro-
mocional i de mar-
xandatge i que té per
objectiu consolidar la
identificació visual de
la Festa durant tot
l’any.

S’incorpora tot el material promocional i de marxandatge

L’objectiu és consolidar la identificació visual de la Festa durant tot l’any

REDACCIÓ

La nova imatge es va presentar aquest passat dijous a l’Ajuntament de Tortosa.
Cedida

L'advocat de les famílies
de dos dels bombers que
van perdre la vida a l'incen-
di d'Horta de Sant Joan,
Pau Simarro, ha manifes-
tat que espera que les
explicacions dels set bom-
bers del GRAF, que aquest
dijous declaraven al jutjat
de Gandesa, «corroborin»
que els bombers morts
«no van tenir la informació

necessària per prendre la
decisió correcta i adequa-
da» i poder salvar la vida i
que «ningú els va dir que
havien de marxar».
Segons el lletrat, aquest
fet seria «una omissió
greu per part dels coman-
daments», de manera que
els testimonis dels GRAF,
que Simarro confia que
continuaran «dient la veri-
tat», «seran molt útils per
a la instrucció i per confir-
mar que hi va haver desco-
ordinació».
També aquesta setmana
el veí d'Horta de Sant Joan

Lluís Gil (a la foto), denun-
ciava durant la seva com-
pareixença davant la
comissió parlamentària
que un agent rural va anar
a buscar-lo poc abans de
declarar el dia 28 per
demanar-li «que callés,
que no sabia el que deia».
El veí, pagès, situava l'ori-
gen del foc lluny de l'arbre
calcinat que, segons els
rurals, va ser la font d'igni-
ció del foc. Gil va «intentar
declarar en diverses oca-
sions»però no ho va acon-
seguir fins dies després
de la intervenció del con-

seller de Medi Ambient.
Els Rurals al seu informe
no van donar «cap
importància a la seva
declaració». El veí va expli-

car que, en créixer el foc,
va demanar durant «dues
hores un camió de bom-
bers» perquè se li crema-
va la granja.

«Omissió greu per part 
dels comandaments»

Noves noticies sobre l’incendi del passat juliol

REDACCIÓ

Els representants dels
treballadors de la fàbrica
de mobles ANTAIX de la
Sénia (Montsià) s'han reu-
nit aquest dimecres amb
la direcció de l'empresa
per intentar arribar a un
acord sobre les condi-
cions del nou ERO tem-
poral que afectarà la
plantilla durant un any. La
reunió ha acabat sense
acord, ja que l'empresa
continua demanant que,
durant aquest període,
els més de 200 treballa-
dors d'Antaix facin 180
dies d'atur, mentre que
els representants sindi-
cals exigeixen que es
facin 120 dies. Els treba-
lladors duran a terme una
assemblea el pròxim
dilluns, on el comitè els
informarà sobre les
negociacions, i el dime-
cres tornaran a reunir-se
empresa, sindicats i
representants de Treball
per buscar un acord.

Treballadors i
Empresa no

arriben a 
un acord

Avui a la tarda s'iniciarà la
disbauxa amb la Rua
Infantil que a partir de les
15h ocuparà els carrers
més pròxims a la zona
escolar amb les compar-
ses dels alumnes del CEIP
Sant Jordi i la Llar d'Infants
Xerinola de l’Ametlla de
Mar, i que clourà una esto-
na després a les
instal·lacions escolars
amb la lectura del testa-
ment del Rei carnestoltes
Infantil. Ja de cara al dis-
sabte dia 20, la primera
de les concentracions està
prevista a les 17h a
l'Ajuntament per assistir a
la lectura del testament
des del balcó de la Casa
de la Vila i posteriorment
s'iniciarà la rua que finalit-
zarà a la Plaça Nova amb
musica de xaranga.
Per la nit la concentració
també serà davant de
l'Ajuntament a partir de les
10h.

Carnestoltes a
l’Ametlla de

Mar

Un calendari del 2010 amb imatges de
la Festa del Renaixement

Més Iniciatives
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Familiars de diverses
joves d'Horta de Sant
Joan han denunciat el
capellà de la població
per presumptament rete-
nir en el seu cotxe parti-
cular una menor dissabte
a la nit, tot i que fonts
pròximes al cas han des-
cartat que es tracti d'un
cas d'abusos sexuals.
Segons han confirmat
els Mossos d'Esquadra,

el jutjat de Gandesa ha
obert diligències per la
interposició d'una denún-
cia a comissaria. 
Pel que sembla, el
capellà del municipi va
traslladar tres joves en el
seu vehicle després d'un
sopar, i després no va
deixar que una d'elles en
baixés, fet que va espan-
tar a les altres dues
noies que van explicar el
succés als seus pares. 
Algunes fonts també han
apuntat que hi podria
haver un missatge de
text que el capellà hauria

enviat a la menor retingu-
da, en el qual el mossèn
suposadament li demana
que «no expliqui a ningú
el que va succeir». 
Ara el jutge estudiarà el
cas i determinarà si con-
tinuar o no amb les
accions judicials. 
El propi Bisbat de
Tortosa a qui pertany

canònicament el capellà
d’Horta ha manifestat a
través d’un comunicat de
premsa que les notícies
rebudes entorn a l’as-
sumpte els han sorprès
perquè les versions són
del tot contradictòries, i

no podem fer altra cosa
que esperar l’aclariment
dels fets i dels motius
que, de moment, encara
desconeixen. 
D’altra banda, també
entenen la preocupació
d’uns pares, però dema-
nen a tothom serenor,
respecte i presumpció
d’innocència. 

Per últim, el comunicat
parla que en el moment
en que els fets siguin
aclarits i s’arribi a conèi-
xer què va passar, el
Bisbat actuarà en conse-
qüència.

El Bisbat de Tortosa demana
prudència davant el cas del
capellà d’Horta de Sant Joan
Un cop aclarits els fets, l’ens ha manifestat
que actuarà amb conseqüència.

REDACCIÓ

El centre d’interpretació del Renaixement es fa gran
El Centre d'Interpretació del
Renaixement de Tortosa, que es
troba ubicat a l'antiga església de
Sant Domènec, exposa a partir d'a-

quest passat dilluns, 15 de febrer, tres vestits que repro-
dueixen l'habillatge lluit per una de les famílies nobles de
la ciutat, els Oliver de Boteller, al segle XVI.

La periodista, directora
i presentadora del progra-
ma de gastronomia de TV3
«Al vostre gust» serà l'en-
carregada de presentar i
moderar la Jornada
Professional de Cuina de la
fira FESTAST 2010, progra-
mada per al proper dijous
11 de març a la tarda. 
En l'actualitat el programa
té un descans entre tempo-
rades, trobant-se l'equip en
fase de preparació de la
tercera.
Així mateix, Tana Collados
és autora del llibre del
mateix nom, «Al vostre
gust», que va ser tot un èxit
de vendes en la passada
edició de la festivitat de
Sant Jordi. 

La fira FESTAST serà oberta
en exclussiva als visitants
professionals que podran
accedir mitjançant acredi-
tació prèvia. En breus dies
«Fira de Tortosa» farà
públic el contingut del pro-
grama, ponents i terminis
d'acreditació. 
El recinte de FESTAST serà a
disposició exclusiva dels
professionals, afavorint els
contactes de qualitat entre
expositors i visitants.

Tana Collados presentarà la fira FESTAST 2010

REDACCIÓ

Demà dissabte 20 de
febrer torna l'esperit del
carnestoltes a Deltebre
amb la celebració del
Carnaval Jove i la festa
REVIVAL.CAT. Vol 4 que
enguany estarà dedicada
als Anys 60. El tema del
carnaval ha estat escollit
per votació a través del
bloc del carnaval (carnaval-
deltebre.blogspot.com) en
el que han participat més
de 300 persones.
La festa del REVIVAL.CAT.
Vol 4 es farà aquest dissab-
te al Centre Cívic i comp-
tarà amb l'actuació dels
DJ's Costes, Jordy
Espinosa i Jordi Solà de

Mediterranean Group, Dj
Mauri i Dj Besso.NET. La
festa començarà a la mitja-
nit i es premiarà les millors
disfresses inspirades en
els anys 60. Al Bloc del car-
naval ja es poden trobar
algunes idees per fer-se la
disfressa i poder optar a un
dels premis del carnaval
com un viatge a la neu per
a dos persones, un val de
200 Euros per poder gas-
tar a les botigues de
Fecotur i sopars a
restaurants del poble.
El passat dissabte, 13 de
febrer, es va celebrar ja el
Carnaval Infantil que com
tots els anys va ser un èxit
de participació.

Els veïns voten per un carnaval dels 60

L'acte va estar presidit pel
Secretari General del Mar del
Ministeri de Medio Ambiente,
Rural y Marino, Juan Carlos
Martin Fragueiro i la Directora
General de Sostenibilidad de
la Costa y el Mar, Alicia Paz
Antolín. A l'acte assistiren,
també, l'alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, acompanyat
per altres membres de la cor-
poració municipal. La finca,
de 516,62,  hectàrees va ser
declarada d'utilitat pública pel
consell de Ministres el passat
12 de juny de 2009 per a la
seva incorporació al domini
públic marítim-terrestre, amb
l'objectiu de reconvertir-la en
un espai natural sostenible
dotant-la amb les infraestruc-
tures necessàries perquè
pugui ser visitada.
Acotacions que el ministeri ja
va recordar, en el seu
moment, que es durien a

terme amb totes les finques
que no siguin titularitat de
l'Estat però que estiguin dins
de les accions mediambien-
tals previstes pel govern al
Delta de l'Ebre. Donat el valor
mediambiental del Delta de
l'Ebre, el MARM (sigles del
ministeri) ha cregut necessa-
ri incorporar terrenys al domi-
ni públic marítim-terrestre,
incloent la llacuna del Canal
Vell i les propietats situades
al seu voltant. L'objectiu és
dur a terme una actuació de
recuperació mediambiental,
augmentant la zona de llacu-
na i creant itineraris mediam-
bientals i miradors. Es crearà
una zona humida que va des
del mar (aigua salada) fins a
la llacuna (aigua dolça i/o
salobre), incidint en la protec-
ció de la biodiversitat de la
zona. El meandre, a 500
metres del domini públic
marítim-terrestre, després
d'una zona de platja, dunar i
d'aiguamoll, és una solució
enfront dels fenòmens ero-
sionadors i de pujada del
nivell del mar. Això suposarà,
en fi, l'embrió d'una zona
humida costanera de gran
importància en la zona medi-
terrània. Dintre de l'àmbit
d'actuació d'aquest projecte,
que aglutina aproximada-
ment unes 750 hectàrees, i
inclòs en el PIPDE, es troba,
justament, la finca denomina-
da «Mas Bombita» amb un

gran valor estratègic des
d'un punt de vista de gestió
costanera i mediambiental. El
caràcter regressiu de la
costa en aquest punt, al cos-
tat de l'excessiu aprofitament
agrícola, ha reduït considera-
blement l'ample de les plat-
ges destruint el cordó dunar
que servia de protecció. Per

aquest motiu l'actuació pro-
jectada ha tractat d'assegu-
rar l'estabilitat de la costa.

Per a això es crea un sistema
de platja-duna-aiguamoll, res-
taurant el sistema dunar i
reconvertint els terrenys de
l'entorn, actualment ocupats
per arrossars, en un espai
natural amb formacions
vegetals pròpies del Delta.
L'actuació proposa la creació
d'un meandre rígid, i on per

la seva part superior, trans-
correrà un carril-bici i un pas-
seig per als vianants.  

Finca Bombita, l’embrió d’una zona
humida  de gran importància

Aquest passat dime-
cres, 17 de febrer, es
va fer l’acte de presa
de possessió de la
Finca del Canal Vell o
Finca de Bombita per
part del ministeri de
Medio Ambiente, al
terme municipal de
Deltebre.

REDACCIO

La intenció del ministeri, amb aquesta actuació, és
recuperar el nostre medi ambient, enfront dels
fenòmens erosionadors i de pujada del nivell del mar

El MARM busca alternatives

Això assegura el Bisbat de Tortosa davant el
succés. Sembla ser que el capellà era molt
apreciat entre els veïns i el jovent del municipi

Informacions contradictòries

Finca Bombita o Finca del Canal Vell.
cedida

Reproducció dels tres vestits exposats, de la família Oliver de Boteller.
cedida

REDACCIÓ

El recinte serà a
disposició exclusiva de

professionals.

Festast
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Així ho explicava Toni Ruiz,
vicepresident de l’Amposta.
dilluns al programa MÉS

ESPORT, de CANAL TE. 
Toni Ruiz va informar que es
va tornar a fer una crida al
soci perquè pugués col.labo-
rar econòmicament en els
partits de casa, una propos-
ta que va obrir de nou debat
en una junta en la que va
haver-hi algun soci que va
reclemar més jugadors de
casa al primer equip i «no
haver gastat tants diners en
els últims anys». Va ser junta
llarga i moguda. 

Toni Ruiz aclaria el dilluns
que «assumim la nostra res-
ponsabilitat, les errades que
hem pogut cometre. I fins i
tot podem entendre que hi
hagi gent que no estigui d’a-
cord amb les persones que
estem alcapdavant del club.
No obstant, s’ha de mirar
que estem lluitant per l’enti-
tat i per salvar la tempora-
da». Es calcula que uns cent
socis dels que van estar al
camp diumenge van ser els
que van pagar «l’entrada de
col.laboració»: «menys del
que esperàvem», va dir Toni
Ruiz.
De totes formes, tota aques-
ta espiral d’incertesa que es
va viure durant el cap de set-
mana va tenir un punt d’infle-
xió en el partit contra
l’Olesa. L’actitud i el treball
de l’Amposta i la victòria final
van esvair dubtes sobre l’e-
fecte immediat de la reduc-
ció de la nòmina a la planti-

lla. El triomf, encarrilat amb
dos grans gols de Miguel i
sentenciat amb dos més de
Luis, ja al segon temps
(l’Olesa havia empatat al final
de la primera meitat), va fer
explotar a  tots plegats. 
«Els jugadors es mereixen
un deu i van demostrar que
estimen el club. Nosaltres,

fins la temporada passada i
aquesta no havíem fallat. Ara
ho hem fet i ho sentim molt i
amb tot el que puguéssim,
intentarem que el 50 % plan-
tejat actualment pugui ser
més. Per la nostra part no
quedarà», apuntava Ruiz que
també considerava que per
la temporada vinent s’ha de
canviar el plantejament.
Gustavo, capità de l’equip,
va estar també al programa
i va coincidir en destacar la
importància del triomf. Així
mateix, va parlar de l’estat
anímic del vestidor i de que
entenia la posició dels juga-
dors que no els hi venia bé la
reducció del sou. En qualse-
vol cas, va explicar que «l’a-
cord al que vam arribar fou
que els jugadors que ens
quedessin, havíem de fer-ho

amb convenciment i amb
compromís de seguir treba-
llant igualment». Gustavo va
acabar enviant un missatge
emotiu a la junta al que Toni
Ruiz, també emocionat, va
respondre i agrair.
L’Amposta, que té 35 punts
i és desè, es desplaça a la
Pobla Mafumet, per jugar
diumenge (12 h). 
Raül Lucha torna després de
la sanció. Les baixes són
Diego i Gustavo, lesionats. 
Manel Puig és el tercer juga-
dor que abandona el club.
Ha fitxat amb l’Ascó.
Finalment, el tècnic Fran
Artiga, del proper partit,
deia que «l’afrontem molt
animats després de la forma
en què vam guanyar a
l’Olesa i que va servir per
esvair dubtes».  

Balsàmica

L’assemblea de socis
extraordinària de di-
vendres passat, on es
va parlar un altre cop
de la situació econòmi-
ca del club, va ser molt
tensa. 

CF AMPOSTA

La victòria de l’Amposta contra l’Olesa (4-2) va ser «vital en tots els sentits»

M.V.

El defensa ha  fitxat amb l’Ascó.
L’Amposta, desè (35 punts), visitarà la Pobla (diumenge, 12 h).

Manel Puig també marxa

La Rapitenca va perdre diu-
menge passat al camp del
Cassà (2-0), equip que era
penúltim fins la jornada pas-
sada i que ara ja ha sortit de
la zona de descens. Zona a la
que ara està la Rapitenca,
per primer cop aquesta tem-
porada. 

Fou un partit igualat en què
els rapitencs, però, van tenir
poca profunditat tot i gaudir
d’una opció amb el 0-0. Però
la dinàmica és molt negativa i
al minut 80, el Cassà va deci-
dir amb un gol de l’exrapitenc
Jordi Roca, jugador que va

propiciar el segon poc des-
prés. Les baixes no són una
justificació però sí una reali-
tat, agreujades per les le-
sions de Mario i d’Hugo. Di-
dac i Fatsini van debutar.

I avui ja cal pensar en el
diumenge, amb el partit con-
tra el Llagostera. Resten 13
finals. Però perquè les se-

güents continuen sent-ho, s’-
ha de guanyar la propera.

Jordi Fabregat, tècnic de la
Rapitenca, diu que «quan
estàs en zona de descens
has de buscar impuls per sor-
tir-ne i aquest ha de ser en el
proper partit que, com els
que venim jugant, serà tras-
cedent». Fabregat considera
que «hem de jugar tots els
minuts del proper partit com
si fossin els últims de la nos-
tra vida esportiva, al limit del
reglament i amb la màxima
força física, mental i interior.
Hem de demostrar que no
volem que tot el que tant ha

costat es pugui perdre. Hem
d’estar totes les parts, socis,
afició, directiva, cos tècnic i
jugadors units amb un mateix
propòsit. Cos tècnic i juga-
dors hem de ser totalment
professionals tant a l’hora del
partit com durant la setmana
i estar extraordinàriament
concentrats sent conscients
de que ens juguem el nostre
futur esportiu i el de l’entitat.
I això és el màxim».

Fabregat recupera a Efren,
després de la sanció, però
encara tindrà baixes i si bé
podria disposar de Manel,
Mario i Edu Aguilar, en princi-

pi, no serà per poder jugar a
l’exigència del partit. La Rapi-
tenca n’inicia un cicle contra
equips ben classificats. Des-
prés del Llagostera (últim
partit de Teixidó a la primera
volta), anirà a Cornellà, rebrà
el Reus i visitarà l’Europa.

D’altra banda, Jordi Fabre-
gat, sobre si una nova derro-
ta comprometria la seua con-
tinuïtat, aclareix que «jo estic
animat i il.lusionat i continua-
ré estant-ho. Però si la direc-
tiva en algun moment consi-
dera que falta un altre
revulsiu o una persona que
pugui aconseguir més unió,
ja sap que jo estic obert a
parlar-ne i que acceptaria
qualsevol decisió. Sóc perso-
na de futbol i mai seria un es-
torb, ni a la Ràpita ni a cap
lloc».

La Rapitenca, en zona de descens
Diumenge (12 h) rebrà el Llagostera: «el futur està en joc»

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

Toni Ruiz, a Canal TE.
CANAL TE

«Hem de ser conscients de
que ens juguem el nostre
futur esportiu i el de
l’entitat».

Fabregat

El Tortosa, amb el debut
de Recio i de Ruibal, va oferir
una millora contra el Banyo-
les quan va gaudir d’ocasions
suficients per haver guanyat
(0-0). No obstant, la sequera
golejadora continua perse-
guint a l’equip i és que en les
darreres cinc jornades no-

més ha vist porteria en una
ocasió. 

Diumenge, visita a l’Iguala-
da. Segons Albert Viñas, l’en-
trenador, «en els darrers dos
partits hem fet un gol que ha
valgut quatre punts. Per tant,
hem de treballar per mantenir
el nivell defensiu i millorar l’o-
fensiu. Així mateix, hem de

refermar-nos i progressar te-
nint en compte que estem en
una posició compromesa i
més si hi ha compensacions.
L’objectiu és allunyar-nos-en
d’aquesta zona». Ubai és
dubte per un Tortosa que ha
tingut la baixa d’Alex Accensi
(segons comunicat de la jun-
ta, l’ha demanada ell). El jove

davanter ha fitxat amb el CD
la Cava. 

En els propers dies la plan-
tilla del Tortosa tindrà més
moviments. Una situació ja
coneguda dels darrers anys
quan els canvis durant la tem-
porades (amb entrades i sor-
tides de jugadors) han estat
constants. 

El Tortosa ha de refermar la millora
Va empatar amb el Banyoles (0-0) i diumenge visita l’Igualada (12 hores)

REDACCIÓ

CD TORTOSA

El Tortosa juvenil feia sis jor-
nades que no guanyava i ne-
cessitava el triomf. I va obtenir-
lo, en temps afegit, contra el
Damm (2-1). Segons el tècnic
Jordi Videllet, «vam començar
bé, amb el gran gol de Sergi

Ventura, dominant i tenint al-
tres arribades. Però una indeci-
sió nostra va costar l’empat i,
amb l’1-1, el partit va igualar-
se. I així va seguir a la represa.
Nosaltes, dins de la igualtat,
vam insistir molt i al final va arri-
bar el premi». El Tortosa visita
diumenge el Barça (12 h).

Triomf d’or
L’ampostí Cristian Regolf va marcar al 92’

REDACCIÓ

JUVENIL LLIGA NACIONAL

Arriba una nova jornada
i, les competicions regio-
nals, excepte alguns ca-
sos que van haver de recu-
perar partits, tornen
després del descans. Pen-
so que és un bon moment
per deixar de banda qües-
tions econòmiques que, en
general, afecten a tots els
clubs; si els jugadors co-
bren o no i si els tècnics
que entrenen al futbol ba-
se, en equips en catego-
ries superiors, ho fan o no.

No vull dir amb això que
el tema no tingui rellevàn-
cia, ni molt menys. Però el
que vull destacar avui és la
il.lusió que detecto davant
de partits que hi haurà
aquest cap de setmana,
derbis de tota la vida. Es el
cas de l’Alcanar-Ulldecona
o de l’Ametlla-Perelló. 

Dissabte passat vaig es-
tar a la Cala i, tot i el fred
siberià que va fer durant el
cap de setmana a tot
arreu, vaig notar sentiment
i identificació amb l’equip.
Em va agradar la implica-
ció i, tot plegat, amb unes
instal.lacions privilegiades,
l’entorn, amb aficionats ce-
lebrant els gols amb els
seus jugadors. I demà arri-
ba el Perelló, un derbi con-
tra un rival, el que entrena
Harri, que també es troba
en un gran moment. Gran
ambient, per tant. 

El mateix es viurà a Alca-
nar. Fa unes setmanes ja
vaig destacar en aquesta
columna la il.lusió que hi
ha a la Fanecada per part
de jugadors, directius i afi-
cionats i que té continuïtat
aquesta setmana, a la lo-
calitat i a la comarca, amb
la promoció del derbi per
tal de reclamar més aficio-
nats a l’estadi. Només per
això ja val pena anar-hi. 

I és que tot no poden
ser notícies negatives del
nostre esport.  

Derbis
L’opinió de Michel
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L’Ampolla, amb més moral després del triomf contra la Canon-
ja (3-0), visita el Torredembarra amb la il.lusió, una vegada ha re-
cuperat efectius (Albacar encara potser baixa la única baixa), de
poder obtenir un altre resultat positiu i, d’aquesta forma, estabi-
litzar-se encara més i distanciar-se de la zona delicada de la tau-
la i que pot ser-ho per la possibilitats de compensacions de ca-
tegories superiors.

El Torredembarra, per la seua part, després de perdre a Gan-
desa voldrà connectar-se a les primers places i seguir viu en la
lluita oberta per aquestes. El partit, per tant, interessant. L’Am-
polla, a més, cal dir que rebrà en la jornada posterior a l’Icomar,
cuer del grup de la Primera regional. 

L’Ampolla visita el Torredembarra,
demà dissabte

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar voldrà refer-se de la derrota de la jornada anterior
contra el Reddis i, d’aquesta forma, reincoporar-se a la lluita per
les primeres places. Els de ‘Chiqui’ disputaran dos partits se-
guits a casa i han d’aprofitar la Fanecada, amb el suport incon-
dicional del seu públic, per reinvidicar-se un altre cop. El de diu-
menge a les 16 h. serà un derbi força interessant davant d’un
Ulldecona que va guanyar en la jornada passada a casa, que és
capaç de tot pel seu potencial (ha recuperat jugadors) i que llui-
ta per allunyar-se de la zona que potser compromesa per les
compensacions. Un gran derbi i un gran ambient. La junta de l’Al-
canar, il.lusionada amb el partit, s’ha mobilitzat per reclamar la
presència dels aficionats perquè facin costat al seu equip. 

L’Alcanar rebrà l’Ulldecona en el
superderbi de la jornada, al Montsià

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Manel (Valls) 22 gols
Aleix (Catalònia) 20 «
Gallego 19 «
Nico (la Cava)      18 «
Marc (R. Bítem) 17 «
J. Antonio (Ascó)  15 «
Eugeni (Cata) 14 «
Jota (R. Bítem)     11 «
Alberto (Alcanar)  11 «
Fran (Canonja)     11 «
S. Ruiz (R.Bítem)  11 «
Arturo (Torred.)    9   «

20 jornades de lliga

REDACCIÓ

GOLEJADORS PRIMERA REGIONAL

Manel Puig (Amposta), ha fitxat
amb l’Ascó. En el moment del
nostre tancament ja existia un
acord i el jugador ja s’havia d’in-
corporar a l’entrenament d’ahir.
Podria debutar diumenge con-
tra el Reddis, un duel amb do-
ble valor a la part alta de la tau-
la. L’Ascó fa un esforç (com
amb Toni Calafat) per un fitxat-
ge que, en aquest cas, com-
pensa la lesió de Toni Saez.

Manel Puig (Amposta) s’incorpora a
l’Ascó i podria jugar contra el Reddis

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana només ha sumat un punt dels darrers dotze. I neces-
sita un triomf per allunyar-se de la part baixa i no quedar-se des-
penjat respecte equips com l’Ulldecona o l’Ampolla que a hores
d’ara estan cinc punts per davant. El Catalònia, per la seua part,
arriba reforçat amb el darrer triomf per golejada sobre l’Hospi-
talet i amb ganes d’estabilitzar-se i acabar el campionat de la
millor forma possible. Són onze punts respecte els líders, però
amb vuit equips per davant. Castillo, amb molesties les últimes
setmanes, podria tornar. Per part de l’Aldeana, cal dir que hi ha
diversos jugadors amb lesió i grip i que s’esperava poder recu-
perar efectius per afrontar el derbi de diumenge. La veritat és
que l’equip aldeà està de pega en aquest sentit. 

L’Aldeana buscarà recuperar-se
diumenge davant el Catalònia

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc torna a la com-
petició, després del descans
del cap de setmana passat,
jugant a casa contra el Pubi-
lla Cases, demà dissabte
(16.30 h). Un partit com-
promès i és que el Roquetenc
necessita guanyar per allun-

yar-se de la zona conflictiva
de la taula (és penúltim). El
Pubilla, per la seua part, tam-
poc pot cedir si vol mantenir-
se enganxat a les places
d’ascens. Per tant, tots dos
eequips tenen urgència. 
Guillermo Camarero, tècnic
del Roquetenc, reconeixia

que «iniciem un cicle de qua-
tre partits que són vitals. D’a-
quests, hem de treure uns
deu punts, si volem mantenir
opcions». 
El tècnic afegia que «si no els
sumem i, segons els altres
resultats, està clar que la per-
manència estarà més compli-

cada. Es evident que busca-
rem obtenir aquests punts
però, en qualsevol cas, mai
baixarem els braços». Joan
Trullen, segueix lesionat, i
Franklin, són baixa. El Roque-
tenc s’havia interessat en re-
cuperar a Alex Accensi, que
estava al Tortosa.

Roquetenc-Pubilla Cases,
guanyar o guanyar

Els de Camarero necessiten victòries per sortir de la zona de descens

REDACCIÓ

PREFERENT 

Paco Matamoros, juga-
dors rapitenc que va arribar
a estar a la primera plantilla,
ha fitxat amb la UE Remolins-
Bítem amb qui podria debu-
tar diumenge al camp de l’-
Hospitalet (16h). D’altra

banda, els de Bítem, líders
empatats a punts amb la Ca-
va, no volen que sigui un par-
tit trampa: «hem de treballar
i mentalitzar-nos perquè no
ho sigu així. No ens ha de pe-
sar l’obligació per guanyar i
hem de tenir paciència, es-
tant centrats en defensa i sa-

bent buscar i aprofitar les
ocasions», deia Nacho Pé-
rez, el tècnic del R. Bítem.

Nacho afegia que «l’Hospi-
talet encara no ha guanyat al
seu camp però, malgrat
això, és evident que serà un
rival complicat, i més amb
les condicions del seu te-

rreny de joc. Sabem que hi
ha molta igualtat a la taula i
que no es poden fer conse-
cions per mantenir-nos a la
part alta. Per nosaltres, a
més, el partit és important
per millorar fora i tornar a su-
mar, després de la derrota a
Alcanar». Les baixes ja són
conegudes: Oriol, Oscar i Al-
bert mentre que David ‘Cu-
quet’, amb una estrabada, ho
serà fins la setmana vinent.

La novetat, com hem dit,
ésla de Paco Matamoros que
s’ha incoporat aquesta set-
mana. 

Paco Matamoros (Rapitenca)
fitxa amb el Remolins-Bítem

L’equip de Nacho, un dels líders, visita l’Hospitalet, diumenge

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El CD la Cava ha fitxat al jo-
ve davanter, que estava al
CD Tortosa, Alex Accensi. El
jugador, segons va informar
el tècnic del Tortosa, Albert
Viñas, per incompatibilitat
amb els seus estudis i els
dies d’entrenament, no podia
seguir. I el CD la Cava és un
dels clubs que s’ha interes-

sat per ell.
D’altra banda, la Cava visi-

ta diumenge (12 h) el Cam-
brils, equip que treballa per
fugir de la zona compromesa
de la taula. 

Robert Cantó considera
que «com és diu habitual-
ment, s’ha d’anar setmana a
setmana. No es poden fer
plans a més llarg termini, tal

com està la classificació.
Diumenge visitem el Cam-
brils, un equip que també s’hi
juga molt i per això serà un
partit molt complicat en el
que hem d’intentar estar to-
talment motivats, com si fos
un rival directe. Posterior-
ment, ens enfrontem a la Ca-
nonja, visitem el Torredemba-
rra i rebem l’Icomar. Com ja

he dit, s’ha d’anar partit a
partit però està clar que
aquests quatre ens poden
marcar la nostra situació de
cara a la recta final de la
campionat». La Cava té diver-
sos jugadors amb molesties
Es el cas de Berkamp, Eros,
J. Diego, Cristian i el propi pi-
chichi, Nico. 

Alex Accensi, al CD la Cava
El jove davanter havia jugat fins ara amb el CD Tortosa

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Manel ha fet més d’un gol per partit.

CANAL TE

Manel Puig ha fitxat amb l’Ascó.
ME

Els de Cantó, colíders de
la taula, visiten
diumenge a les 12h la
Unió Cambrils

A Cambrils

El Pubilla és el tercer
classificat i està immers
en la lluita per l’ascens
de categoria.

Tercer classificat

El CD la Cava visita diumenge el Cambrils Unió (12 hores).

CANAL TE
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El Camarles, que és sisè i
que porta sis victòries se-
guides, s’ha reforçat amb el
davanter que fins ara jugava
amb el CD la Cava, Manel
Tomàs. 

El jugador ja ha entrenat
amb l’equip aquesta setma-
na i podria debutar diumen-
ge, a Masdenverge. Quique
Cornejo, sancionat amb qua-
tre partits, serà baixa per
aquest motiu en les prope-
res jornades.

El davanter Manel Tomàs, que estava a
la Cava, fitxa amb el Camarles

SEGONA REGIONAL. 

El Vilalba, tal com va informar el seu president, Isidre Bru, la set-
mana passada a MÉS EBRE, podia tenir dificultats per jugar el par-
tit de recuperació de diumenge a Batea, per les baixes. I així va
ser: no va presentar-se. Va fer-ho el capità per signar l’acta. El
club vilalbí va anunciar que no li venia bé disputar el derbi diumen-
ge, però el Batea va respondre que era el darrer cap de setma-
na lliure abans de Setmana Santa i que en un dia laborable i en
camp neutral, com podia passar si no es jugava diumenge, no li
podia interessar fer-ho. Finalment, el Vilalba, tal com va semblar
per les paraules del seu president, no va presentar-se i el partit
cal donar-lo per acabat amb el 3-0. Els de Gaspar, en una situa-
ció comoda, amb 32 punts, visiten diumenge l’Olímpic.

El Vilalba no es presenta al camp del
Batea, a disputar el partit (3-0)

Després de la derrota de diu-
menge contra el Perelló (1-2) i
amb la situació de l’equip a la
classificació, la junta del Beni-
fallet va decidir buscar un re-
vulsiu a la banqueta. Va arri-
bar a una entesa amb Pere
Rins, i, a la vegada, va fer-ho
amb José Luis Margalef que,
d’aquesta forma, torna al club
de la seua localitat. 
José Luis Margalef deia que
«la junta directiva m'ha pro-
posat el càrrec d'entrena-

dor i l'he acceptat perquè
es tracta del CF Benifallet i
m’agragaria ajudar a sortir
de la situació actual que té
l'equip». 
Margalef afegia que «l'únic
objectiu és sortir del pou i
aconseguir la permanència.
El futur no està negre, per-
què anirem partit a partit i hi
ha marge de reacció fins el
final de temporada, però cal
mentalitzar-nos que ara ma-
teix som segons per la cua

i, a més, s'hauran de vigilar
els descensos compen-
sats». 
El tècnic aclaria que «de
moment la previsió és man-
tenir la plantilla actual. I per-
sonalment aquest cop tinc
clar que no tornaré a jugar,
perquè tinc molt endolorits
els genolls». 
Margalef ja debutarà, en el
retorn a la banqueta del Be-
nifallet, diumenge contra el
Santa Bàrbara.

José Luis Margalef és el nou entrenador del CF Benifallet i
ja debutarà diumenge contra el Santa Bàrbara

SEGONA REGIONAL

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Era jornada de recuperació de partits a la Segona regional. I
ara només en queda un per actualitzar la competició: l’Ampos-
ta-Horta que es jugarà el dia 24.

Dels que es van disputar el cap de setmana passat, a més
dels ja destacats a les noticies de la part superior, dir que el fi-
lial de l’Aldeana va sorpendre al camp del Masdenverge on va
empatar a un gol. I per la seua part, el Deltebre va deixar per-
dre una ocasió per intentar sumar una segona victòria seguida
i per aproximar-se a la lluita per la segona plaça. L’Horta, més
efectiu, va decantar el duel al seu favor amb l’1-3 i, d’aquesta
manera i amb un partit encara per recuperar, es situa a la zo-
na mitjana de la taula. 

L’Aldeana sorprèn el Masdenverge (1-1)
i l’Horta va fer el mateix a Deltebre (1-3)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Roquetenc va golejar al camp del cuer, la Torre de l’Espan-
yol (0-5) mentre que el Ginestar va fer el mateix però a casa
contra la Fatarella (6-2). D’aquesta forma, tots dos equips,
igualats a punts, lideren la taula. Campredó, dos punts per
darrera, i Flix i Móra, amb tres, els segueixen. La classifica-
ció continua ajustada. En la jornada vinent, els de Roquetes
tenen un compromís complicat al camp de l’Atlas Tortosa
mentre que el Ginestar visitarà el cuer, la Torre. Dels altres
partits recuperats, dir que el Jesús i Maria va empatar a Be-
nissanet (1-1) i que l’Ulldecona va golejar el Rasquera (4-0). El
filial del Catalònia va deixar perdre una bona opció d’acostar-
se a la lluita per l’ascens en perdre a Arnes (2-1). 

Ginestar i Roquetenc aprofiten la
jornada de recuperació i són líders

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

Des de fa anys, emisores
locals de ràdio de les
Terres de l’Ebre tenen el
seu programa esportiu, on,
entre altres qüestions, ana-
litzen els equips de la locali-
tat.
A l’Ametlla, el programa es

diu la ‘Patxanga’ i s’emet
tots els dilluns a les 10 del
matí per la Cala Ràdio. Els
protagonistes són Francesc
Callau, Josep Maria Llaó
(capità del primer equip), el
tècnic Juanjo Balfegó i
Oscar Farnós, directiu.
Segons ens expliquen els

propis protagonistes, «la
primera part del programa
és sobre la Cala, però des-
prés parlem de la lliga BBVA
(Madrid i Barça) i després
fem poliesportiu i altres
esports, amb convidats».

També hi ha una secció
que s’anomena ‘EXTASI

EXTANO’ on es comenten
les excentricitats que fan
els jugadors i esportistes
profesionals. 
Així mateix, n’hi ha una altra
en la que es recorden fra-
ses i vivences històriques
del futbol. «A més també
parlem del que ens sembla
i sobretot amb un to total-
ment humorístic».
Tothom que ho desitji es
pot descarregar el progra-
ma de la pàgina
http://www.ametllamar.cat
/lacalartv/cat/la-patxanga.

«La Patxanga», informació esportiva els
dilluns a la Cala Ràdio 

El programa, entre altres qüestions, parla dels equips locals
REDACCIÓ

ACTUALITAT

L’Ametlla va golejar dissab-
te passat el Pinell (4-1) en
un partit de recuperació
contra un rival directe en la
lluita per la segona plaça. I
cal dir que va guanyar amb
tota justícia, gràcies al seu
joc fluid i vertical que li va
permetre, sobre tot en els
primers vint minuts, tenir

fins a cinc ocasions clares
de gol. Aquest va arribar,
finalment, amb una jugada
d’escola, culminada pel
pichichi Manel. 
En el darrer tram del primer
temps, el duel va igualar-se.
No obstant, els de la Cala
van tenir-ne el control
davant d’un Pinell que li va
costar entrar en situació.

A la represa, els locals van
ampliar distàncies arran
d’un penal protestat pels
visitants (abans l’àrbitre
havia anulat un gol a J.
Rovira per un fora de joc
dubtós). Morillo va fer el 2-
0. El Pinell, amb la qualitat
dels seus jugadors barcelo-
nins, va fer el 2-1, però fou
un miratge perquè Morillo,

amb molta qualitat i força,
va sentenciar amb el 3-1.
Amb el duel decidit pel
resultat i davant d’un Pinell
que, amb deu, va baixar els
braços, el conjunt de
Balfegó va arrodonir el mar-
cador amb el quart gol, grà-
cies a una passada d’Eto’o
que Manel, amb maestria i
classe, va assistir sense
mirar a Avraham que va
establir el 4-1 defintiu.
Bona sensació dels de la
Cala que han creat il.lusió
entre l’afició. Bons juga-
dors, amb fusta de futur i
joves que apreten per darre-
ra (tres juvenils van jugar a

represa). L’Ametlla, en una
temporada de transició per
formar un nou projecte, no
tenia com a objectiu la
segona plaça. Però, entra-
da la segona volta, allí està.
Es segona, a dos punts del
Perelló, tercer i el seu pro-
per rival, demà dissabte (16
hores).

L’Ametlla, encoratjada pel triomf
contra el Pinell, rebrà demà el Perelló

Els de Balfegó són segons en solitari després de golejar 4-1
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El pichichi Manel,
Avraham i Morillo, amb
dos (un d’ells de crack)
van marcar dissabte pels
de Balfegó.

Gols

El Perelló va guanyar a
Benifallet (1-2), en partit
de recuperació i és tercer,
a dos punts de l’Ametlla,
el seu proper rival. Nico
(5’) feia el 0-1. El Benifallet
empatava a la represa
però Tudela, de falta per
l’escaire, va marcar l’1-2
(85’). El propi Tudela és
dubte per unes molesties.
Serà, sense dubte, un
gran derbi, amb gran am-
bient a l’estadi de la Cala.

Un gran derbi, amb
el Perelló (16 h)

SEGONA REGIONAL

José Mari, Juanjo Balfegó i Oscar Farnós en un moment d’un programa.
Cedida

José Luis Margalef. Manel.
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PRÒXIMA JORNADA
Dissabte

Ametlla-Perelló (16 h)
Diumenge

Rapitenca-Rem. Bítem (17.45 h)
Benifallet-S. Bàrbara  (16 h)

Horta-Jesús i Maria (16.15 h)
Deltebre-Vilalba  (16 h)
Olímpic-Batea  (16 h)

Masdenverge-Camarles (16 h)
Corbera-Pinell  (16 h)

Amposta-Aldeana  (17 h)

RESULTATS

21a jornada Segona regional

Batea-Vilalba 3-0

l’Ametlla-Pinell 4-1

Deltebre-Horta 1-3

Masdenverge-Aldeana 1-1

Benifallet-Perelló 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 20 74 21 56

2. Ametlla 20 41 22 42

3. Perelló 20 43 29 40

4.  Pinell        20 41 25 37

5. Olímpic   20 43 30 34

6. Camarles     20 33 30 33

7. Batea   20 36 26 32

8. Deltebre 20 37 34 30

9. Horta         19 35 25 29

10. Amposta         19 28 23 28

11. S. Bàrbara 20 38 34 26

12. Rapitenca 20 46 39 25

13. Corbera               20 38 39 23

14. Masdenverge        20 27 41 22

15. Vilalba 20 24 48 17

16. Rem. Bítem          20 26 48 14

17. Benifallet             20          27 47 13

18. Aldeana    20 18 94 3

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Tivenys-Rasquera (16 h)
Móra la Nova-Jesús i Maria (16.30 h)

Campredó-Alcanar (17 h)
Diumenge

Benissanet-Ulldecona (16 h)
Flix-Arnes (16 h)

Torre Espanyol-Ginestar (16 h)
Godall-Catalònia (16 h)
Atlas-Roquetenc (17 h)
Tivissa-Fatarella  (17 h)

RESULTATS

20 jornada Tercera regional

Torre Espanyol-Roquetenc 0-5

Arnes-Catalònia 2-1

Benissanet-Jesús i Maria 1-1

Ulldecona-Rasquera 4-0

Ginestar-Fatarella 6-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Ginestar                 19 61 31 40

2. Roquetenc              19 46 21 40

3. Campredó 19 38 17 38

4. Flix 19 56 25 37

5. Mora la Nova           19 28 14 37

6. Godall   19 44 32 33

7. Alcanar                   19 29 20 33

8. Tivenys                   19 42 28 32

9. Catalònia                 19 33 24 29

10. Benissanet   19 26 32 29

11. Tivissa                 19 36 40 24

12. Atlas 19 30 28 23

13. Rasquera               19 34 41 20

14. Fatarella                19 23 47 20

15. Ulldecona              19   25      38 17

16. Arnes                    19 26 45 17

17. Jesús i Maria          19       26 61 9

18. Torre Espanyol        19  16 75 3   

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA )
Dissabte

Torredemb.-Ampolla (16.30 h)
Diumenge

Canonja-Valls (11.45 h)
Cambrils-la Cava (12 h)
Vilaseca-Icomar (16 h)

Gandesa-la Sénia (16 h)
Hospitalet-Rem. Bítem (16h)
Alcanar-Ulldecona (16 h)

Aldeana-Catalònia (16.30h)
Ascó-Reddis (16h)

RESULTATS

21 jornada, Primera regional

Gandesa-Torredembarra 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 20 63 35 41

2. la Cava       20 46 29 41

3. Reddis 20 40 26 38

4. Ascó                 20 33 25  38

5. Valls 20 42 31 35

6. Gandesa   20 45 31 34

7. Torredem.  209 43 34 33

8. Alcanar      20 40 29 32

9. Catalònia 20 48 31 30

10. la Sénia            20 28 25 30

11. Canonja 20 32 35 30

12. Ampolla 20 26 27 26

13. Ulldecona 20 33 40 26

14. Aldeana 20 26 43 21

15. Cambrils U.   20 28 56 19

16. Hospitalet 20 21 45 14

17. Vilaseca 20 19 43 14

18. Icomar 20 17 45 11   

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Roquetenc-Pub. Cases

Torreforta-Alcarràs

Sitges-S. Ildefons

Mollerussa-O. Can Fatjó

Morell-Catllar

Viladecans-Camp Clar

Canyelles-Cambrils

Martorell-Horta

Cervera-Vista Alegre

RESULTATS

21 jornada, Regional preferent

Cervera-Morell 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 20 47 23 47

2. Vista Alegre     20 47 25 43

3. Pub. Cases         20 41 34 38

4. Horta  20 33 14 37

5. Cervera                 20 33 31 31

6. Cambrils            20 32 27 30

7. S. Ildefons 20 38 31 29

8. Alcarràs 20 31 31 29

9. Canyelles               20 39 46 27

10. Catllar                 20 29 40 27

11. Camp Clar            20 41 36 26

12. Torreforta             20 26 24 25

13. Mollerussa            20 33 36 25

14. Sitges    20 30 34 24

15. Morell                 20 24 30 21

16. Viladecans           20 21 34 21

17. Roquetenc        20 20 32 17

18. Martorell              20 20 56 4

Regional preferent

L’Ametlla, en el derbi, s’enfrontarà a El Perelló, tercer classificat.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

L’Ametlla va golejar el
Pinell (4-1) i es manté en
solitari en la segona
posició. Demà rebrà el
Perelló, rival directe.

Segona plaça
PRÒXIMA JORNADA  

Olesa-Balaguer
Pobla Mafumet-Amposta

Santboià-Palamós
l’Hospitalet-Benavent

Prat-Europa
Blanes-Reus

Premià-Cornellà
Rapitenca-Llagostera

Castelldefels-Cassà
Vilanova-Manlleu

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 25 16 7 2 52 9 55
2. Reus 25 16 6 3 53 17 54
3. Prat 25 13 5 7 37 22 44
4. Santboià          25 12 8 5 48 35 44
5. Manlleu     25 11 10 4 35 23 43
6. Cornellà   25 11 8 6 28 30 41
7. Europa         25 10 9 6 38 32 39
8. Balaguer   25 10 7 8 40 34 37
9. Llagostera     25 10 6 9 37 30 36
10. Amposta    25 8 11 6 40 38 35
11. Palamòs      25 9 4 12 32 34 31
12. Vilanova  25 8 7 10 31 41 31
13. Castelldefels 25 8 6 11 33 42 30
14. Pobla Mafumet      25 7 6 12 30 40 27
15. Benavent                25 6 8 11 27 45 26
16. Premià 25 7 4 14 24 33 25
17. Cassà 25 6 5 14 30 46 23
18. Rapitenca        25 6 5 14 29 46 23
19. Blanes 25 5 6 14 29 48 21
20. Olesa                         25 3 8 14 19 47 17

Tercera divisió RESULTATS
25a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
Poble Sec-Banyoles

Peralada-Santfeliuenc
S. Cristobal-Vilafranca

Tàrrega-Rubí
Vilassar-Mataró
Sants-Montcada

Masnou-Muntanyesa
Gramenet-Marianao

Iberiana-Guíxols
Igualada-Tortosa

RESULTATS
23 jornada, Primera catalana

Santfeliuenc-Poble Sec 1-1

Rubí-S. Cristobal 2-2

Muntanyesa-Sants 3-1

Marianao-Masnou 0-3

Iberiana-Igualada 1-2

Montcada-Vilassar 3-1

Vilafranca-Peralada 4-0

Guíxols-Gramenet 1-1

Tortosa-Banyoles 0-0

Mataró-Tàrrega 3-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 23 38 16 48

2. Gramenet 23 42 23 40

3. Muntanyesa  23 36 24 39

4. S. Cristobal          23 31 21 39

5. Santfeliuenc 23 31 25 38

6. Peralada 23 33 33 38

7. Igualada       23 29 32 38

8. Masnou  23 39 31 36

9. Sants  23 35 27 35

10. Rubí 23 35 27 35

11. Tàrrega 23 30 27 34

12. Poble Sec 23 35 27 31

13. Guíxols 23 29 28 30

14. Montcada            23 30 28 28

15. Banyoles             23 22 38 26

16. Tortosa  23 21 30 26

17. Iberiana               23 30 39 24

18. Mataró 23 25 38 16

19. Marianao             23 19 41 16

20. Mataró              22 22 38 13
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La Cursa entra dins del cir-
cuit de proves, establert a
la demarcació, que serveix
per la preparació de la
nova temporada, en totes
les categories: Cadet,
Junior, Máster, Veterans,
Elit, Femení i sub-23.
No poden haver-hi més de
setenta participants i el
recorregut, en aquesta
ocasió, fou de 65 kilome-
tres, amb sortida de

Tortosa, des del
Parc, passabt per
Aldover, Xerta,

Prat de Compte, Pinell,
Benifallet (Coll de Som),
Tivenys, Bítem i per la puja-
da al Parador fins a Mig
Camí, on va acabar i on va
fer-se l’entrega de trofeus
(imatges de les fotos).
Víctor Iturat (CJAM) va ser
el guanyador, Ivan Diaz,
corredor que viu a Tortosa,
fou segon i Joan Font (CKT
Novate), tercer. Cal desta-
car la participació, entre
altres, dels locals Sebastià
Franco i Pere Garcia, entre
altres. 
L’organització ha volgut
destacar a tots els patroci-
nadors així com als moto-
ristes i voluntaris que
tenien cura dels controls

de pas i d’ajudar als
Mossos d’Esquadra.
Raül Querol, de l’organitza-
ció de la segona Cursa
Social Trofeu Ciutat de
Tortosa, informava que
«estem molt satisfets i cal
insistir i agrair als patroci-
nadors, als voluntaris, que
van estar a peu de carrer o
carretera i als motoristes.
Sense ells no seria possi-
ble fer una cursa com
aquesta i que sigués exito-
sa com penso que va tor-

nar a ser-ho diumenge».

II Cursa Social 
Trofeu Ciutat de Tortosa

Diumenge passat, or-
ganitzada per la Pen-
ya Ciclista Baix Ebre,
va tenir lloc la II Cursa
Social Trofeu Ciutat de
Tortosa, amb 65 parti-
cipants. 

CICLISME

Va tenir lloc diumenge passat, amb 65 participants

REDACCIÓ

El podi.
Cedida

El rapitenc Albert
Montañés, en la segona
ronda del torneig de
Buenos Aires, va superar a
Pablo Andújar per 6-3 i 6-2.
Albert va signar fins a set
llançaments directes i sola-
ment va permetre perdre el
seu servei en una ocasió.
Montañés, que actualment
és el número 30 del ran-
quing, va desfer-se amb
autoritat del seu darrer rival
i ara afrontarà la tercera
ronda del torneig argentí.
En la primera cal recordar
que el tenista de Sant
Carles de la Ràpita va batre
a l’uruguià Pablo Cuevas
per 6-2 i 6-2.
El rival en la següent ronda

serà el guanyador de l’elimi-
natòria entre l’argentí David
Nalbandián i el valencià
Daniel Gimeno.
En la competició de dobles,
Albert Montañés va caure
amb el seu company Oscar
Hernandez contra els
argentins Lucas Arnold Ker
i Brian Dabul. 
El torneig de Buenos Aires
és puntuable per al circuit
ATP i repartirà fins a
475.300 dolars.

Montañés, a la tercera
ronda de Buenos Aires

Va guanyar, en la segona, a Pablo Andújar

REDACCIÓ

HANDBOL

Era un partit de recupera-
ció, ajornat al seu dia i
que corresponia a la sise-
na jornada del campio-
nat. El Sant Vicenç,
reforçat i amb més possi-
bilitats, va començar el
duel amb convicció i amb
molta intensitat. L’equip
tortosí, per la seua part,
va iniciar-lo amb dubtes,
tot i que es va anar refent
amb els minuts. Fins la
represa, la confrontació
va estar anivellada i fins
la seua recta final no va
decidir-se. La millora

defensiva de les ebren-
ques, amb molta concen-
tració, va permetre aga-
far distàncies, utilitzant
en algun moment una
defensa mixta a una juga-
dora rival. Fou una les
claus de la victòria més
complicada fins ara fora
de casa. Al final, 20-25.

Era un partit de recuperació (20-25)
REDACCIÓ

HANDBOL

L’equip de la capital del
Montsià va imposar-se per
33-15 al LACTURALE ITXASO.
D’aquesta forma, es va
refer de les derrotes ante-
riors en jornades en les
que no havia estat a l’alça-
da desitjada. 
Davant el LACTURALE, les
noies d’Ivan Dragic van
imposar-se ja al primer
temps. Després d’un inici
anivellat, un parcial de 5-0

va posar terra de per mig
entre els dos equips i ja va
ser determinant. 
Al descans, el 16-5 era
pou convincent. La repre-
sa va ser un tramit i les
ampostines van fer diver-
ses rotacions mantenint el
nivell i la intensitat i, fins i
tot, ampliant distàncies,
guanyant al final per 33-
15. Cal destacar el reton
de Chiriev, després de la
seua maternitat. 

Tornen a guanyar

Victòria de l’Handbol Tortosa
HIDROCANAL, a Sant Vicenç

L’Amposta Lagrama va véncer per 33-15
REDACCIÓ

HANDBOL

El tenista rapitenc és, a
hores d’ara, el número
30 en el rànquing
mundial.

ATP

La Cursa entra dins del
circuït, existent a la
demarcació,
preparatori per a l’inici
de la temporada.

Preparació

Deltebre organitza, aquest
cap de setmana vinent, la
Semifinal Individual de
Primera i Segona divisió
Tarragona-Lleida en la que
hi participaran els següents
clubs: Amposta, Cervera,
Els Alfacs, Els Magraners,
l’Ametlla, Llucena del Cid,
Santa Bàrbara, Tortosa,
Ulldecona, Valls i Deltebre.
Demà dissate, a les nou del

matí, es farà la cerimònia
d’obertura i després
començarà la competició,
tenint en compte que
durarà fins el diumenge. 
Els equips ebrencs, com
cada any, ja estan prepa-
rats per afrontar aquesta
temporada i mantenir el
bon nivell de les anteriors.
La bona feina dels tècnis,i
directius i atletes de les
nostres terres ja té llum
verda. 

Deltebre organitza la
Semifinal Tarragona-Lleida
Ha començat la temporada

REDACCIÓ

TWIRLING

Curiosament, demà
dissabte el Sant Vicenç
visitarà l’Handbol
Tortosa Hidrocanal.

Segona volta

L’Alcalde de Tortosa, Ferran Bel, lliurant la copa.

Cedida

C. Handbol Amposta Lagrama.
Cedida
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

JOSÉ MARTÍN CID, director del departament de Treball

Aquest passat dimecres,
17 de febrer, tenia lloc a
Torosa, en concret a la
delegació de govern de
les Terres de l'Ebre, la
presentació de les actua-
cions dutes a terme amb
el suport del departa-
ment de Treball, mit-
jançant el servei d'ocu-
pació de Catalunya
(SOC). Donades les cir-
cumstàncies en les que
ens veiem immersos en
els darrers temps, hem
considerat que el crack
de la setmana al MÉS

EBRE havia de ser, José
Martín Cid, director del
departament de Treball
al territori.
Més Ebre: Aquest total
de 861 accions de pro-
moció d'ocupació
adreçades a les quatre
comarques, sorgeixen
per fer front a la situació
actual o venen d'abans?
José Martín: Les políti-
ques d'ocupació tenen
un llarg recorregut, però

si que és cert que
davant les circumstàn-
cies actuals s'han enfor-
tit i s'ha posat més inver-
sió.
ME: Què creix més aviat
l'atur o les iniciatives per
combatre'l?
JM: L'atur està en un
moment molt difícil. I
llastimosament en l'ac-

tualitat tot i el que s'està
fent no és suficient per
cobrir la demanda que
tenim. Nosaltres treba-
llem amb dos tipus de
polítiques les passives,
que són les prestacions i
les actives aquelles que
es fan per preparar i
dotar d'eines a les per-
sones per sortir d'aques-
ta situació.
ME: No és una mica
estèril treballar en prepa-
rar a les persones si
després tampoc es
generen llocs de treball?
JM: Les crisis es supe-
ren i el que volem és fer
de la desgràcia una
oportunitat. Estem orien-
tant a les persones cap
a nous sectors que si
que considerem poden
tenir futur a mitjà termi-
ni, parlo de medi
ambient, benestar i con-
sultories.
ME: Què en pensa d'a-
llargar la jubilació fins els
67 anys?

JM: No ho tinc clar, amb
això vull dir que es
necessita reflexionar, si
que és cert que l'espe-
rança de vida s'ha allar-
gat. Però trobo que la
presentació de la modifi-
cació s'ha precipitat,
sense donar cap tipus
d'explicació de si es té la
necessitat realment de

fer-la. D'altra banda, no
tothom arriba igual als
67 anys, s'hauria d'in-
cloure flexibilitat en fun-
ció dels sectors, per
exemple.
ME: Què passarà amb
aquelles persones a les
que se’ls està punt d'a-
cabar la prestació de l'a-
tur?
JM: A hores d'ara la
cobertura d'aquests
casos supera el 75% i fa
dos dies el Govern
espanyol ampliava la
prestació de 425 euros
(PRODI) sis mesos més. I
la Generalitat ha aprovat
un subsidi per als autò-
noms que són els que
més estan patint perquè
no tenen dret a l'atur,
estem parlant també
d'uns 420 euros.
ME: Però amb la crisi
com és pot fer front a
tant subsidi?
JM: Mai com ara havia
hagut tanta gent treba-
llant, tot i la crisi. De fet
el sistema de pensions
no ha estat ni estarà  en
perill, el que ens preocu-
pa són les pensions a 30
anys vista.
ME: Una altra xacra rela-
cionada és la precarietat
laboral com s'afronta
des de Treball?
JM: El 86% de la nova
contractació és tempo-
ral, ara per ara és el que
tenim, però tard o d'hora
s'haurà de negociar
entre els afectats i
aquests són: treballa-
dors, empresaris i admi-
nistracions.
ME: Què opines de aba-

ratir els acomiadaments?
JM: Això no s'ha de ni
pensar, els drets que tan
han costat aconseguir
són inqüestionables.
ME: Com arbitrarà el
departament de Treball
amb el no acord d'Antaix
referent a l'últim ERO?
JM: Aquesta tasca recau
directament sobre mi,
desitjo que encara
puguin arribar a algun
acord. Però de no ser
així, ho resoldré un cop
hagi escoltat de nou a
les parts, empresa i tre-
balladors i hagi vist l’in-

forme preceptiu d'ins-
pecció, a finals de la set-
mana vinent sabrem que
passarà. 
Després de parlar amb
el director del departa-
ment, José Martín, cal

esmentar que a través
dels programes de
suport i acompanya-

ment, mitjançant la for-
mació i l’assessorament
personalitzat, però a tra-
vés també d’iniciatives
que comporten la con-
tractació directa, són
una prioritat per a treball

invertint en ajuts un total
de 13.151.933,85
euros.

«Trobo que el govern espanyol s’ha precipitat
presentant aquesta possible modificació ... No s’ha
explicat amb claredat... I hauria de ser flexible»

Sobre jubilar-se als 67 anys

Aquesta és la xifra que el departament de
treball té previst destinar per ajudar a les
persones amb dificultats a les Terres de l’Ebre.

Una inversió de 13.151.933,85 euros

EN LLOGUER

TOT MOBLAT
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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
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Av. Esportiva
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
ELS MUNTELLS
Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA
AjuntamentAvda. Catalunya, 22-30

MASDENVERGE

Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS

Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS

Ajuntament C/ Major, 11-13
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
Bar Llúcio

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

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8
Petit café  C/ Ronda, 1
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
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

TORTOSA
Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
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
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Tenir galtes no sempre és negatiu, si les tenim a la nevera 
podem fer un plat com el que us proposem avui

Salpebrem les galtes i les
passem per la farina. Cal es-
polsar bé la farina sobrant.
Posem en una paella o en
una safata de forn l'oli d'oliva
i deixem que s'escalfe bé.
Posem la carn a la paella i la
deixem daurar bé per amb-
dós costats. Quan estigui do-
rada, afegirem la ceba, la
carlota i la tomata. Quan ho
tinguem ben barrejat ho intro-
duirem al forn a 180 graus
fins que veiguem que les ver-
dures estan ben tendres, lla-
vors afegirem a poc a poc el
vi negre i ho deixarem reduïr.
Quan ho tinguen quasi reduït,
afegirem les herbes aromàti-
ques i el vi de Xerez, deixa-
rem coure al forn durant 10
minuts més i afegirem un raig
d'aigua fins que cobreixi la
carn i ho mantindrem al forn
a 180 graus  durant dues ho-
res i mitja. Passem el brou

per un colador o un xinès,
fent bastant pressió, perquè
les verdures soltin tota la se-
va substància. Si volem la
salsa més espessa, la po-
dem reduïr al foc. Rectifica-
rem el punt de sal i tornarem
a introduir la carn al forn du-
rant un quart d'hora i ja tin-
drem les galtes preparades
per emplatar. Aquest plat se
serveix calent. Les galtes
són una de les parts carno-
ses de l'animal, no és una de
les parts més valorades,
però en les seves diferents
preparacions resulta un pro-
ducte molt apreciat. Per a
aconseguir un plat excepcio-
nal, l'única cosa que cal fer
és cuinar-les durant bastant
temps, anant amb compte de
no passar-se, i combinar-les
amb verdures per a enriquir-
les, tal com s'indica en
aquesta recepta. Les galtes
poden procedir tant d'espè-
cies animals com la vedella o
el porc, o de peixos com el
bacallà, amb el qual es pot
preparar un plat molt curiós.
En general, aquests produc-
tes  estan contraindicats en
patologies digestives, hiper-
tensió, hipercolesterolèmia i

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

«Primentons i Tomates». Avui: Galtes  

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

REDACCIO

El plat d’aquesta setmana.
MARIANO LALANA

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

Ingredients

MARIANO LALANA
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Amb Venus transitant per la teva casa  cinc
pots viure experiències sentimentals que mai
abans havies experimentat . És temps d'aca-
bar amb certs assumptes del passat.

Taure
20/4 al 19/5

El trànsit de Mercuri per la teva casa tres indi-
ca un període social actiu que millora la teva
forma de relacionar-te amb els altres. Perill
d'excessos amb el menjar o la beguda.   

Bessons
20/5 al 21/6

Les teves relacions afectives se surten d'allò
purament convencional. No descartis viure
una aventura inesperada . Tu sol et perjudi-
ques, de vegades t'exigeixis  massa.

Cranc
22/6 al 21/7

Si decideixes fer avui un viatge, serà una font
de plaer i diversió. Segur que li pots donar
una nova interpretació a la teva vida i trobar
la pau interior que tant cerques. 

Lleó
22/7 al 22/8

Venus transita pel teu signe indica canvis posi-
tius tant en la teva vida emocional com en la
sentimental. Estàs es un període ideal per millo-
rar.  

Verge
23/8 al 21/9

En relació amb l'amor , avui és un dia alegre i
fins a cert punt apassionat en les teves vivèn-
cies afectives. Tracta d'estar més en contacte
amb la naturalesa, li dóna calma el teu esperit.  

Balança
22/9 al 22/10

El trànsit de Mart per la teva casa set indica
que estàs immers en un període una mica
agitat en les teves relacions de parella .
Hauràs d'estar atent als excessos .   

Escorpí
22/10 al 21/11

Viu el teu moment sentimental amb decisió
però sense traspassar certs límits. Respecte
a la teva salut, busca l'harmonia i neteja la
teva vida de coses que et perjudiquen.

Sagitari
21/11 al 21/12

Milloraràs la teva vida social coneixent noves
persones que acabin sent de gran interès per a
tu. Respecte a la teva salut, no t'amaguis
davant els problemes. 

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d'amor no has de deixar que
res et pertorbi. Intenta que els teus senti-
ments  no es disparin .Respecte a la teva
salut, fuig de l'avorriment.

Aquari
20/1 al 18/2

La posició de Venus en la teva casa set indica
un període excepcional per a totes les teves
relacions socials o de parella. No t'aniria gens
malament un canvi de imatge.

Peixos
19/2 al 20/3

L'amor et portarà alegria i satisfacció. Prendràs
una decisió important i positiva per a la teva
vida sentimental . Vius una bona etapa per a la
reflexió i per a les teràpies.    

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

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

Joanna Pedrola - Roser Olivella A. Llambrich, 22 (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Rafecas Renau, Joan Josep Av. Generalitat, 7 (Tortosa) 977440327  

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

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

14º 4°NUVOLOSITAT
VARIABLE

PLUJA

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: 
de matinada el cel romandrà cobert o molt ennuvolat en general, sobretot al
litoral, Prelitoral i resta del quadrant nord-est. Al matí la nuvolositat més com-
pacte quedarà restringida a punts del litoral i prelitoral central, sud de la
Costa Brava i vessant nord del Pirineu on el cel es mantindrà molt ennuvo-
lat.
A la resta del territori el cel es mantindrà entre mig i molt ennuvolat per
núvols mitjans amb tendència a minvar durant la tarda per Ponent. 
Precipitacions: 
de matinada se n'esperen de febles i disperses arreu del territori, tret del lito-
ral, Prelitoral i resta del quadrant nord-est on seran moderades i més conti-
nuades.
Al llarg del matí les pluges es restringiran al litoral i Prelitoral central, sud de
la Costa Brava on durant la tarda guanyaran intensitat i seran localment for-
tes i acompanyades de tempesta.
Independentment al vessant nord del Pirineu també s'esperen precipitacions
febles al llarg de tot el dia.
En general s'acumularan quantitats poc abundants, tret del quadrant nord-
est on seran localment abundants.
La cota de neu baixarà dels 1300 metres del matí fins els 1000 metres del
vespre, tot i que al vessant nord del Pirineu baixarà fins els 500 metres. 
Temperatures: 
mínimes en lleu ascens. Oscil·laran entre els -1ºC i 4ºC al Prepirineu, i entre
els 3ºC i 8ºC a la resta del Principat. Amb tot al Pirineu les temperatures míni-
mes baixaran i s'enregistraran al final del dia. Oscil·laran entre els -3ºC i 2ºC.
Per la seva banda les màximes seran lleugerament més baixes i es mouran
entre els 5ºC i 9ºC al Pirineu, i entre els 9ºC i 14ºC a la resta del territori. 
Visibilitat: 
serà regular en general tret punts del litoral i prelitoral central, sud de la
costa Brava i vessant nord del Pirineu on serà puntualment dolenta. Amb tot
a la tarda millorarà a l'oest del país on quedarà bona.
S'esperen boires i boirines matinals a molts punts del país. 
Vent: 
al matí predominarà el vent de component nord i est entre fluix i moderat en
general que serà moderat amb cops forts o molt forts al litoral, sobretot
l'Empordà durant la tarda. Al llarg del matí s'imposarà el component nord i
oest entre fluix i moderat amb algun cop fort a l'extrem sud i cims del
Pirineu.
Independentment al quadrant nord-est el vent serà fluix i de direcció varia-
ble durant tota la jornada. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
bufarà tramuntana tota la jornada que al nord del cap de Begur serà mode-
rada amb cops forts o molt forts, sobretot fins a migdia. Entre el cap de
Begur i el delta de la Tordera el vent serà fluix i de direcció variable.
Forta maror, amb àrees de maregassa al nord del cap de Begur. Mar de fons
del nord-est. 
Costa Central:
predominarà el component nord fluix amb cops moderats fins a mig matí. A
partir de llavors serà fluix i de direcció variable amb predomini del compo-
nent sud fluix. Al final del dia predominarà el component oest fluix al sector
sud.
Entre forta maror i maror, amb àrees de maregassa al nord del sector fins a
mig matí. 
Costa Daurada:
predominarà el component oest entre fluix i moderat arreu, amb cops forts
o molt forts de mestral al sud del cap de Salou.
Entre forta maror i maror.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�

Carrer Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic.  Tel: 610203144

L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naú-
tic. Ampli aparador, sòl de
parquet. Sala gran i des-
patx i bany. 

Tel: 670516520

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En
lloguer al millor carrer
de la població.

Tel.: 610203144

Reus. Passeig Prim nº
36. Local en la zona
més comercial de
Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
tes, condicionat per a
qualsevol tipus de
negoci. Ubicacion
i m m i l l o r a b l e .
Possibilitat de venda
o lloguer. Tel:
977249700

Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal
parelles, consta de
menjador amb sorti-
da balconada, cuina
independent equipa-
da, lavabo amb dutxa
reformat, hab. doble
i hab ind. En el centre
La Senia. Preu: 320 .
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

La Senia. Ocasió! Es
ven edifici que consta
de 3 pisos i terrat.
Pisos de 1-2 habita-
cions i amb cuina
equipada. Preparats
per a vendre o llogar.
98.000 .

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

Local en lloguer de
35m_, reformat, amb
aparador al carrer,
sòl de parquet i bany,
totalment equipat,
Ideal per oficina o

botiga. Situat en el
carrer Major
d'Ulldecona. Preu
390Û. Tel:
977252727

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox. molt bé situat
en Grau de Castelló.
Dividit en àmplia sala
d'atenció al públic,
despatx i lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727   

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

No hay problema sin
solución, especialista,
poder sorprendente
por su experiencia y
seriedad. Poder
rápido demostrado en
todos los ámbitos
para ayudarles en
todos sus problemas
de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

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.

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

Carrer Major. Sant Jaume
d'Enveja. En venda o llo-
guer. Casa a reformar en
el centre de la població
davant de la plaça de

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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).

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

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

experiència demostrada

cpradera@empleoper

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.

Miami Platja. Urb. Casalot.
Oportunitat!Adossat cantoner de 3
habitacions i 2 banys. Piscina
comunitària per a 4 veïns.
Pàrquing. Barbacoa. Jardí de
180m_. A5 min. de la platja. Preu
immillorable. 215.000

Casa de 2 plantes reforma-
da, 3 habitacions, menjador
d'estil rústic amb xemeneia,
cuina office, bany, àmplia
terrassa i magatzem.
Deltebre. Zona La Cava.
145.000Û. 

977 74 33 99

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local comer-
cial de 70 m_ aprox.
molt bé situat en Grau
de Castelló. Dividit en
àmplia sala d'atenció al
públic, despatx i lava-
bo, parquet. Aparador
a 2 carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Amposta. Pisos en
lloguer a estrenar
de 2 habitacions
dobles, menjador
amb balconada,
gran cuina-office,
bany complet.
Moblats. Al costat
de col·legis, super-
mercats i zona
comercial. Preu:
425Û/mes Tel:
977249700
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Fins aquí, sense llegir més
ja tinc un parell de pregun-
tes, que necessito fer en
veu alta: 67 anys?
Manifestació? Sí, així és,
d'una banda tenim als sin-
dicats que convoquen una
manifestació per al proper
23 de febrer, data assen-
yalada al calendari de la
història de l'Estat espanyol
i per l'altra, el motiu, que
no és altre que la brillant
idea d'allargar la jubilació
fins els 67 anys. Però no
passa res, ja tenim per mà
sortir al carrer a cridar
que no estem d’acord amb

el que estan fent els que
en teoria hem legitimat i
que ara sembla ser van
per lliure. Els treballadors,
aquells que realment estan
sofrint la catàstrofe econò-
mica i no els que ens hi
han portat, novament hau-
ran de cridar, fer soroll, i
organitzar-se, perquè tre-
ballen i tenen familia. És
necessari haver d'arribar a
tot plegat?, a fer-nos per-
dre el nostre temps?
Damunt hem de ser els tre-
balladors? Però, el que
està clar és que la mani-
festació no l'organitzaran
aquells amb càrrecs vitali-
cis, ni amb jubilacions
astronòmiques. Dit això, i
sense voler caure en dis-
cursos estèrils que no arri-
baran enlloc perquè els
que poden fer alguna cosa
semblen les tres  mones,
l’únic que no fan  és tapar-
se la boca, pel demés tot
igual.  
I per tant torno a centrar-
me amb els sindicats,
organitzadors de la mani-
festació, que han conside-
rat la posició del govern
espanyol «d'inoportuna»,
«innecessària», «injusta» i
«insolidària». 
En concret, Josep Maria
Àlvàrez ha advertit al
govern espanyol que «hi

ha unes línies vermelles»
en els drets dels treballa-
dors que els sindicats no
estan disposats a perdre
amb mesures aplicades
«amb nocturnitat i traïdo-
ria». 
Gallego ha defensat que la
reforma «no ha de passar
per retalls» de drets. Tot i
que aquest dissabte, la
darrera mobilització ciuta-
dana en contra d'allargar
la vida laboral fins els 67
anys no va tenir una res-
posta massiva, els sindi-
cats no es rendeixen i tor-
nen a fer una crida perquè
els treballadors surtin al

carrer. 
La convocatòria és per
dimarts vinent, 23-F a les
quatre capitals de provín-
cia i Tortosa, i l'objectiu:
exigir al govern espanyol
la retirada de la reforma
de pensions, ja que consi-
deren que no soluciona el
problema del sistema. 
El secretari de C.C.O.O. a
les Terres de l'Ebre, Josep
Casado, manifestava en
una entrevista realitzada al
magazine de CANAL TE,
DIXA'M VORE, la necessitat
que la gent conegui exac-
tament el que significaria
allargar la vida laboral, a

banda que no és pot medir
a tots els treballadors pel
mateix baròmetre. Fent
referència també a que hi
ha altres fòrmules per
reduir la despesa, desta-
cant que en concret el sis-
tema de la Seguretat
Social ha demostrat que
és un dels elements que
està aguantant, en
aquests moments de crisi
«per molt que ens vulguin
fer veure el contrari». 
La manifestació, a
Tortosa, s'iniciarà a la
plaça del Carrilet i finalit-
zarà amb la lectura d'un
manifest, amb la intenció

que el govern escolti el
que opina la gent del
carrer sobre la proposta.
Els sindicats comparen la
situació de l'estat espan-
yol amb altres països euro-
peus. 
Asseguren que les pen-
sions no arriben al 9% del
Producte Interior Brut del
país, inferior a la mitjana
europea del 12%. 
També destaquen que la
mitjana de l'edat de jubila-
ció a l'estat és de 63'8
anys, mentre que per
exemple, a França està
per sota del 62 anys, i a
Itàlia, per sota dels 60.  

I si no ens jubilem?

CCOO i la UGT criden a la
manifestació el proper
dimarts, 23 de febrer,
dia que molts ja s’han en-
carregat de batejar com
23-F a Girona, Lleida,
Barcelona, Tarragona i
Tortosa per «exigir» la
retirada de la reforma de
les pensions defensada
pel govern espanyol d’a-
llargar la vida laboral fins
els 67 anys.

Per què jubilar-nos als 67 anys? Podem treballar tota la vida com arrastrats per després no tindre jubilació!

DIANA MAR

Gent manifestant-se.
Cedida

La mitjana de l'edat de jubilació a l'Estat

és de 63'8 anys, mentre que per

exemple, a França, està per sota dels 62

anys, i a Itàlia, dels 60.

Els sindicats miren cap a Europa

HIPÒTESI MAQUIAVÈL.LICA

            


