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Aprovat el projecte per
construir el nou campus de
la URV a les Terres de l’Ebre

P7

Societat
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prioritats de les Terres de
l’Ebre en el moment de fer
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«La neteja del pantà de Flix
és un procès tancat, però
l’execució era millorable».
Entrevista a Ferran Bel,
Alcalde de Tortosa.
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Jordi Fabregat fitxa pel
Portuense, equip gadità de
la Segona B. Nacho Pérez,
segon entrenador fins ara, és
el nou tècnic.
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El Tortosa incorpora a
Ismael Rojas (Reus) i té a
prova un germà de Kameni
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Demà dissabte es celebrarà
la segona Gala Internacional
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Nova victòria del C.Handbol
Amposta-Lagrama (31-22)
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Tot inundable?
CiU demana al Govern
que retiri la proposta del
Pla perquè el considera
excessivament
intervencionista.

El Govern demana
paciència i participació
activa a tots els partits
polítics perquè el Pla
definitiu sigue consensuat.

Aquests dies s'està par-
lant molt de l'abast que
pot arribar a tindre el Pla
Territorial de les Terres de

l'Ebre pel que fa al futur
creixement urbanístic,
especialment del Delta de
l'Ebre. 

Val la pena conèixer les
opinions dels diferents
partits politics del territori
i treure'n conclusions. P3.
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El document que revisa
el text aprovat pel
govern l'any 2001.
Aquest avantprojecte ha
estat a consulta pública
durant els darrers tres
mesos i són moltes les
crítiques i alegacions
que s´han presentat
durant el termini. El nou
pla territorial considera
tot el delta de l'Ebre
com a zona inundable i
això significa que en tot
el Delta no podria haver-
hi cap creixement urba-
nístic sense el vistiplau
de l'Agència Catalana de
l'Aigua. L'equip de
govern de l'Ajuntament
d'Amposta era un dels
primers en pronunciar-
se. L´Alcalde del munici-
pi, Manel Ferré, lamenta-
va que el Pla no tingui en
compte les possibilitats
de creixement urbanístic
i econòmic de la zona
litoral del territori.
“Simplement volem que
els nuclis urbans del

Delta -Deltebre, la urba-
nització Riumar, Sant
Jaume, Eucaliptus i
Poblenou- tinguen les

mateixes possibilitats de
creixement econòmic i
urbanístic que la resta
de municipis i no siguen

considerats simplement
una reserva natural”.
Unes possibilitats que si
es portés a terme
aquesta aprovació del
Pla, no tindrien en abso-
lut. També el municipi de
Deltebre considera el
document excessiva-
ment «intervencionista» i
més proteccionista que

l'anterior perquè consi-
dera tota la plana deltai-
ca zona inundable.
El Delegat del Govern a
les Terres de l´Ebre,
Lluís Salvadó, es pronun-
ciava sobre les afirma-
cions dels Alcaldes, i ha
reconegut que sí hi ha
una falta d'encaix, que ja
es detectava el 2001 i

encara no està resolt,
entre els valors ambien-
tals, sobretot a la zona
del Delta, el qual és molt
difícil de solucionar però
que caldrà estudiar,
sobretot de la zona del
Delta, respecte el con-
cepte d'inundabilitat. 
Per contra, el responsa-
ble d'Acció Territorial,
Antoni Sabaté, assegura
que “les urbanitzacions
del Delta sí podran créi-
xer però, caldrà justifi-
car el tipus de creixe-
ment i quines caracterís-
tiques tindrà en una
zona tan delicada com
és el Delta”. La llei d'i-
nundabilitat limita la
construcció en zones de
risc però, caldrà tenir en
compte les particulari-
tats del Delta.
Independentment del Pla
territorial, ja hi ha pro-
gramada una reunió amb
l'ACA i alguns Alcaldes
per intentar trobar la
manera de reconèixer
l'especificitat de la plana
deltaica i predeltaica en
el concepte general d'i-
nundabilitat. 
Salvadó reconeix que és
un error establir el
mateix criteri per una
riera del Maresme que
per la zona del Delta, i
que tot i que 'no és gens
fàcil' intentaran trobar la
manera que es recone-
gui aquesta 'singulari-
tat'.

Ens estan frenant el creixement
urbanístic del Delta de l’Ebre?

Un dels temes més po-
tents que hi ha sobre la
taula a hores d’ara és l’a-
provació de l’avantpro-
jecte del pla territorial de
les Terres de l’Ebre.

El nou pla territorial considera tot el Delta de l’Ebre com a zona inundable 

Manel Ferré: “Volem que els nuclis urbans del Delta tinguen les mateixes oportunitas de creixement que la resta”

REDACCIÓ

El nou pla territorial considera tot el Delta com a zona inundable.
ME

Es podria fer abans de Sant Joan, segons
explica el responsable d’Acció Territorial,
Antoni Sabaté.

Aprovació inicial del Pla Territorial
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Desprès d´un estudi
exhaustiu d´aquest Pla,
Iniciativa ha detectat
molts incompliments en
aquesta execució, un
mínim de 63 compromi-
sos no executats a
hores d’ ara. 

Retard
Segons ICV, el docu-
ment ja es va presentar
amb 4 mesos de retard,
7 mesos desprès de
l´inici del mandat, un
document que presen-
tava unes expectatives
desmesurades i que el
temps ha mostrat que
dificilment s´han pogut
cumplir.
“Hi han alguns incompli-

ments  molt greus i rei-
terats, ja que no s´ha
creat l’Oficina del
Defensor del Ciutadà, i
no  s´ha fet la cessió
dels terrenys per l´IES
del Temple, ni el dispen-
sari de Campredó, ni
l’adquisició dels
terrenys per fer la pista
d’atletisme de Jesús”.

‘No han complert’
El portaveu del Partit,
Jaume Forcadell, també
va afegir  que el Govern
de Ferran Bel va desa-
creditar el Govern ante-
rior però que ells matei-
xos, amb el temps, han
demostrat que no han
complert les seves prò-
pies expectatives  i “ha
quedat demostrat  que
en realitat són absoluta-
ment mediocres”.

“Tortosa no ha complert ni el 50% de les
actuacions previstes al PAM”

El grup d’ICV anuncia
en roda de premsa l’in-
compliment del Pla de
les Actuacions Munici-
pals per part de l’ac-
tual Consistori Tortosí.

Segons un estudi per part d’ICV, hi ha 63 compromisos incomplerts

Denúncien retard en la majoria d´obres compromeses per al 2008

REDACCIÓ

El portaveu d’ ICV a Tortosa, Jaume Forcadell, al solar del carrer de la Mercè.
ME

Aquest dimarts el Govern
donava llum verda a la
construcció del nou cam-
pus universitari de les
Terres de l'Ebre de la URV
amb l'aprovació de l'ofer-
ta presentada per l'entitat.
El Pla d'Inversions
Universitàries 2007-2013
assignarà 15 milions d'eu-
ros per a actuacions rela-
cionades amb aquest
campus, dels quals 13,3
milions d'euros correspon-

dran a les obres de cons-
trucció del nou edifici.
La resta del pressupost
es destinarà a equipa-
ments i material. El nou
campus estarà ubicat a ĺ avin-
guda de Remolins i cuparà
una superfície de més de
9.000 metres quadrats.
Fins que els edificis pro-
jectats del Nou Campus
no estiguin acabats, els
estudis que la URV impar-
teix  seguiran en les ubica-
cions que tenien fins ara;
els d'Infermeria en un edi-
fici annex a l'Hospital
Verge de la Cinta de
Tortosa; i la resta d'ensen-
yaments en l'edifici Nou

Betània. L´aprovació del
projecte ha tingut molt
bona acollida al territori.
El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, ha valorat amb
especial 'satisfacció' l'a-
cord de Govern sobre la
creació del Campus de la
URV a les Terres de l'Ebre,
i concretament sobre l'a-
vançament dels 15 MEUR
per part de la Generalitat
per poder tirar endavant
amb la construcció de l'e-
difici. Salvadó ha reiterat
que el Campus permet
consolidar i donar un salt
qualitatiu al projecte uni-
versitari al territori. 'El

Campus és un dels expo-
nents més importants de
l'aposta del Govern per
fer de les Terres de l'Ebre
un territori ambiciós i
competitiu, que pugui
jugar a primera divisió', ha
manifestat. L'Alcalde de
Tortosa, Ferran Bel també
ha valorat satisfactòria-
ment l'acord de Govern
que garanteix els 15
MEUR per construir
aquest nou campus a les
Terres de l´Ebre. Bel ha
assegurat que si aquest
era el tret de sortida que
es necessitava per desen-
callar-ho endavant, i recla-
ma sobretot que les obres

s'accelerin el màxim pos-
sible. L'alcalde ha recor-
dat que l'aulari actual del
Campus ha quedat petit i
'és necessaria que s'acce-
leri'. En aquest sentit, Bel
creu que 'si es pot' l'ob-
jectiu hauria de ser
avançar un curs o mig la
data prevista per posar en
funcionament el nou edifi-
ci que s'ubicarà al barri de
Remolins de Tortosa. 
El Govern preveu que el
centre estigui en funciona-
ment el curs 2011/2012.
D´altra banda, aquest
dijous, la Comissionada
per a Universitats i
Recerca, Blanca Palmada,
ha anunciat la creació del
nou títol de grau de
Mestre en Educació
Primària a les Terres de
l´Ebre. Aquest nou grau
oferirà 40 places i
s´impartirà a partir del
curs vinent.

La URV tindrà un nou campus
universitari a les Terres de l’Ebre
Aquest podria estar operatiu per al pròxim curs 2011-2012

REDACCIÓ

Avui s´inaugura, a les 20h
de la tarde, l´exposició
“Més enllà de l´objecte.
Obres de la Col.lecció
MACBA” que portarà 82
obres del fons del Museu
d´Art Contemporani de
Barcelona a vuit poblacions
catalanes. L´antic escorxa-
dor de Tortosa reunirà una
selecció d´obres significati-
ves d´una trentena d´artis-
tes que permetrà al visitant
fer una mirada a l´art ca-
talà de començaments de
la segona meitat del segle
XX. La mostra inclou tant
pintures, com escultures o
fotografies.  Enmarcada en
el projecte “Arts Visuals en
Gira”, aquesta és la cinque-
na exposició itinerant pro-
duïda pel Departament de
Cultura i Mitjans de Comu-
nicació que es presenta
dins els programa de cir-
cuits de difusió cultural als
municipis.

S’inaugura a Tortosa
la mostra itinerant
“Més enllà de
l’objecte”

Desprès d´un any de troba-
des i negociacions amb els
propietaris de l´antic col.le-
gi Sant Josep i també amb
els Serveis D´Urbanisme
de la Generalitat a hores
d´ara l´Ajuntament de Tor-
tosa ja es troba en nego-
ciacions per trobar la mi-
llor manera d´aprofitar
urbanísticament aquest
complex, situat al barri de
Remolins. Ja un any abans
de les eleccions munici-
pals del 2007 l´actual al-
calde, Ferran Bel, va plan-
tejar la utilització del
terreny dels Josepets per
fer-hi pisos nous i algun
equipament públic o privat.
Tot i les negociacions, en-
cara és aviat per pronun-
ciar-se i parlar de dates
d´execució perquè la prio-
ritat del consistori ara és
concretar el millor aprofita-
ment urbanístic de la zona
i el cost de la compra.

Negociacions sobre
la compra de l’antic
col.legi dels Josepets,
al barri del Rastre

“C iU i ERC no han tirat endavant les
noves entitats municipals
descentralitzades, ni han iniciat els tràmits
per redactar el pla estratègic de la ciutat”

Incompliments
“El Govern de Ferran Bel ens havia venut
que eren uns grans gestors , i queda
demostrat que són absolutament
mediocres”

Crítiques
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El projecte, que ha dis-
senyat la Casa de
l'Aigua , es centrarà en
incidir en els usos
urbans d´aquest recurs
amb la finalitat de mini-
mitzar les pèrdues en la
xarxa d'abastiment i en
conscienciar la ciutada-
nia en la importància
cabdal de l'estalvi hídric.
Té la voluntat de redac-
tar una ordenança muni-
cipal d´aigua que perme-
ti afavorir-ne l´estalvi.
"El projecte -ha dit l'al-

calde de Tortosa- s'ha
pogut tirar endavant grà-
cies al cofinançament
de l'Agència Catalana de
l'Aigua que va treure una
línia d'ajuts el 2007 a la
qual l'Ajuntament de
Tortosa es va acollir".
Bel ha expressat també
que encara queda molt
de camp a recórrer,
molta feina a fer, ja que
s'ha de convertir en un
projecte útil i col·lectiu i
pel qual es compta amb
que la ciutadania se'l
faci seu.

El projecte tindrà un ter-
mini d'un any natural -
desembre de 2008 fins a
desembre de 2009- per
a dur a terme els objec-
tius que s'ha fixat, realit-
zant-se en tres fases
diferenciades: una prime-
ra fase de diagnosi de la
situació, del nivell de
conscienciació ciutada-
na, i de la gestió hídrica
del municipi; una segona
de diàleg i formació, en

què s´elaboraran plans
d´acció en tres grups de
treballs diferents (gestió-
legislació, educació
ambiental i ciutadania)
basant-se en els punts
forts i febles detectats al
document de diagnosi, i
una tercera de síntesi
final, amb la creació d'un
espai d'assessorament i
difusió de resultats. 
La finalitat d'aquest tre-
ball és aconseguir la dis-
minució del consum d'ai-
gua a partir d'una sèrie
d'indicadors que vetlla-
ran per un correcte pro-
cés dels mecanismes
que es posaran en
marxa. 
Per la seva banda, el
regidor de Medi
Ambient, Valentí Marín,
ha assegurat que des
de l'Ajuntament es tre-
ballasempre en políti-
ques de màxima soste-
nibilitat, i ha expressat
la seva confiança en la
implicació de la ciutada-
nia en adquirir els
necessaris hàbits d'es-
talvi d'aigua de cara a
un futur, ha dit, "pro-
blemàtic a nivell global
pel que fa a l'abasti-
ment hídric".
El projecte es portarà a
terme a través de l'EMSP
S. L., l'Empresa Municipal
de Serveis Públics de
l'Ajuntament de Tortosa, i
té un pressupost de
163.500 ¤, apor tats al
50 % per l'ACA i per
l'Ajuntament de Tortosa.

Un nou projecte a la ciutat de Tortosa per
impulsar l’estalvi d’aigua entre els ciutadans

L’Alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i el regidor
de Medi Ambient, Va-
lentí Marín, han pre-
sentat el Projecte d’
Estalvi d’ Aigua.

Es tracta d’un projecte impulsat per l’Ajuntament i la Casa de l´Aigua

Hi ha la voluntat de redactar una ordenança municipal per afavorir un ús raonable

REDACCIÓ

L’Alcalde de Tortosa, Ferran Bel, presentant el projecte en un moment de la roda de premsa de dimecres
CEDIDA

En els darrers dos anys s’han invertit les
xifres d´aigua que no es controlaven pel mal
estat de les canonades

Del 60 al 40%

El projecte té un pressupost de 163.500
euros aportats al 50% per l’ACA i
l’Ajuntament de Tortosa

Finançament

lLa moció presentada in-
clou que la corporació mu-
nicipal aprovi postposar
l´expedient per concedir la
Medalla d´Or de la Ciutat
del Club Deportiu Tortosa ,
que celebra enguany el
centenari de la seva funda-
ció. El Club ha estat pre-
sent, des desde els seus
inicis, en l'activitat social
al municipi i és una entitat
de referència en l'entra-
mat de la societat civil tor-
tosina. El portaveu del
grup municipal socialista,
Joan Sabaté, remarca que
“100anys mereixen que
l´Ajuntament faci aquest
tipus de reconeixement”.

Proposta per part
del PSC de Medalla
d’Or al CD Tortosa

El Pla Educatiu d´Entorn
de Tortosa organitza per
tercer any consecutiu la
Gimcana de les Llengües
amb la col.laboració dels
Serveis Educatius del Baix
Ebre, la qual cosa permet
que s´ampliï en l’ àmbit de
la participació a tota la co-
marca. La Gimcana que
durarà 8 setmanes, del 6
de febrer al 27 de març,
és un concurs obert a tot-
hom, en 5 categories dife-
rents de participació, i té
la voluntat de fer conèixer
altres llengües que con-
viuen en nosaltres. Per a
m é s  i n f o r m a c i ó ,
www.gimcanatortosa.cat.

Tercera Gimcana de
les llengües de
Tortosa
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El passat dimarts la multina-
cional Cemex va signar un
important conveni d´invest-
gació amb la Universitat Ro-
vira i Virgili per tal d´evaluar
si existeixen riscos per a la
salut de la població en l´en-
torn de la fàbrica com a
conseqüència de la utilitza-
ció de combustibles alter-
natius en la fàbrica d´Alca-
nar. Aquesta va iniciar, fa 4
anys, una experiència per
substituir part del combusti-
ble que necessita per poder
funcionar (carbó i coc de
petroli) per biomassa, clos-
ques d´arròs i restes de po-
des agrícoles i urbanes.
La investigació titulada “Mo-
notorització mediambiental
i avaluació dels potencials
riscos per a la salut de la
població a les proximitats
de la planta de Cemex a Al-
canar” consistirà, durant 2
anys, en recollir mostres
del sòl, la vegetació i l´aire-
de diferents indrets més o
menys propers a la fàbrica,
Amb aquests elements es
possible detectar la presèn-

cia de contaminants a llarg,
mitjà o curt termini.
Desde el punt de vista me-
dioambiental, la incorpora-
ció d´aquests nous com-
bustibles és un ús habitual
que s´està portant a terme
amb èxit a altres països

d´Europa, on s´ha pogut
comprovar que la utilització
de biomassa aporta impor-
tants ventatges a la produc-
ció del ciment, perquè con-
segueix un dels objectius
claus del Protocol de Kioto,
com reduir les emissions de

CO2 a l´atmòsfera. L´estudi
intentarà verificar si l’ús
d´aquests combustibles en
la planta d´Alcanar té els
mateixos resultats que al-
tres plantes europees.
Un cop reunit el material ne-
cessari per a l’ anàlisis, els
experts realitzaran estudis
comparatius dels resultats ,
segons la temporalitat i es-
pecificacions pròpies de ca-
da cas. També s´estudiaran
amb detall els perfils de les

zones analitzades. Els resul-
tats finals conclouran amb la
presentació de les dades ob-
tingudes, i d´aquesta mane-
ra, es podrà saber amb cer-
tesa, si les proximitats de la
fàbrica de Cemex a Alcanar
reben impacte amb conse-
qüència de la fabricació del
ciment. El treball estarà a cà-
rrec del laboratori de Toxico-
logia i Salut Medioambiental
de la URV i dirigit pel profes-
sor José Luis Domingo. Roig.

Cemex firma un conveni amb la URV per
medir l’impacte de l’activitat ambiental

El laboratori de Toxicolo-
gia i Salut Mediambiental
de la URV avaluarà ĺ im-
pacte ambiental en ĺ en-
torn de la fàbrica d́ Alcanar

Es realitzaran mesuraments durant dos anys,en les proximitats de la fàbrica d´Alcanar

Cemex ha seleccionat la URV per la seva experiència en aquest tipus d´estudis

REDACCIÓ

El director de la Fàbrica Cemex, Francisco Iniesta, i el director del laboratori de Toxicologia de la URV, Josep Lluís Domingo.
ME

La presència d’elements contaminants és
més baixa que als voltants de la
petroquímica de Tarragona

El 2008 es van pendre ja mostres

Agents dels Mossos d´Es-
quadra van detenir el pas-
sat 23 de gener tres detin-
guts, tot ells veïns
d´Amposta, per una temp-
tativa de robatori amb
força a La Galera. Els tres
nois estarien implicats, a
més, en quinze robatoris
consumats més a Santa
Bàrbara i Freginals.
L´arrest es va donar en el
marc d´un dispositiu regio-
nal especial establert per
evitar aquests fets delic-
tius a la comarca. Els de-
tinguts forçaven els ma-
gatzems amb el mètode
del Bec del Lloro, per en-
dur-se eines i maquinària.

Tres detinguts per
quinze robatoris al
Montsià

Una trentena de treballa-
dors de la filial d´INDO a
Tortosa, empresa del sec-
tor de l’òptica, es van con-
centrar dimecres passat
davant les seves intal.la-
cions, en senyal de protes-
ta per l´Expedient de Re-
gulació d´Ocupació
temporal, que afectaria
37 dels 43 treballadors
durant un període de 70
dies. La protesta continua-
va fins a la seu dels ser-
veis Territorials de Treball
a les Terres de l´Ebre, on
els manifestants es con-
centraven per mostrar la
seva disconformitat amb
la mesura.

Mobilització dels
treballadors d’ INDO
contra l´ERO
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Molts Alcaldes del Delta
de l'Ebre, i entre ells, el
de Deltebre, Gervasi
Aspa, consideren que
l'avantprojecte del Pla
territorial de les terres
de l'Ebre, hipoteca el
creixement urbanístic de
municipis del Delta. De
fet, el proper 25 de
Febrer hi ha prevista una
reunió a l'IDECE (Institut
de Desenvolupament de
les Comarques de
l'Ebre) per parlar-ne.
Aspa comenta que
“aquest Pla ha estat tre-

ballat a nivell tècnic des
de la Generalitat, en
aquest cas des del
Departament de Política
territorial, que no s'ha
esmerat molt en el que
representa el terreny
deltaïc”. 
L'Alcalde de Deltebre

creu que això potser
degut perquè té una
idiosincràsia diferent a
la resta del territori
ebrenc perquè confluei-
xen moltes problemàti-
ques i agents sobre ell,
que en aquest cas són
oficials, que tenen

coses a dir, i resulta
més complicat.
La reunió del 25 de
febrer és per intentar
arreglar totes aquestes
mancances en el redac-
tat del document.
De fet el document es
molt similar al redactat

el 2001, i per això han
de canviar moltes
coses. “El Pla ve a ser
un document d'inten-
cions o la carta als Reis,
no crec que tot el que
inclou es faci realitat”,
comenta Aspa, posant
com exemple la realitza-
ció del projecte de tren
que ha d'unir la Ràpita-
Tortosa-Deltebre, per-
què és un projecte que
no resulta rendible ni ara
ni d'aquí més anys.
De totes maneres, Aspa,
adverteix que el Pla és
un document que ben
plantejat, des d'aquí pot
incidir en moltes actua-
cions com per exemple
la prolongació de l'Eix
de l'Ebre a la Cimentera
d'Alcanar, els accessos
de l'autovia de l'interior,
trens, etc… 
Per últim, ha destacat
que desentendre's del
pla és una acte del tot
irresponsable, ja que és
un Pla que afecta a tot-
hom, independentment
de qui governa ja que
comprèn un perode de
temps molt ampli, fins el
2026.

El projecte sobre el Pla Territorial a les Terres
de l’Ebre està cada cop més qüestionat

Molts Alcaldes del
Delta de l'Ebre, i en-
tre ells, el de Delte-
bre, Gervasi Aspa,
consideren que l'a-
vantprojecte del Pla
territorial de les te-
rres de l'Ebre, hipo-
teca el creixement
urbanístic de muni-
cipis del Delta. 

Gervasi Aspa: “No es comptava en què la zona deltaïca té unes característiques molt pròpies”

“És un Pla que afecta a tothom i desentendre’s és del tot irresponsable”

DIANA MAR

Gervasi Aspa, Alcalde de Deltebre.
ME

La companyia de teatre
Dagoll Dagom és l'enca-
rregada d'encetar, el
proper dissabte 6 de
febrer, la temporada
2009 de teatre
d'Amposta amb l'obra
musical “Aloma”, una
producció del Teatre
Nacional amb motiu de
l'Any Rodoreda. 
Les obres professionals
es representaran fins al
mes de maig, quan
donaran pas a la progra-
mació de teatre ama-
teur.
L'Alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, ha explicat
que dins els pressupos-
tos d'aquest any, tot i
que les activitats de fes-
tes i cultura han hagut
de patir retallades, la
regidoria de cultura ha
fet un treball òptim i  ha
aconseguit no baixar la
qualitat respecte la tem-
porada anterior. 
El total de la temporada
de teatre té un pressu-
post de 50.000 euros.

Tret de sortida a la
temporada de teatre
d’Amposta

L´Ajuntament de la Ràpita
ha presentat 5 projectes
d´àmbit municipal per fi-
nançar amb el Fons d´In-
versió Local per un import
total de 2,5 milions d´eu-
ros. Aquests són la finalit-
zació de l´arranjament de
l´Avinguda Jaume Pere
Pons, la reconstrucció i ur-
banització de la Plaça Ve-
lla, l´execució de la sego-
na i darrera fase del
projecte de cobriment de
la pista de patinatge, vesti-
dors i graderies, la darre-
ra fase de canalització i ur-
banització del Barranc
dels Penjats i la construc-
ció del nou mercat munici-
pal. El Govern municipal va
tramitar la sol.licitud el
passat 12 de gener, però
va decidir esperar fins la
junta de portaveus del
passat divendres per do-
nar a conèixer la relació
de projectes inclosos.

La Ràpita disposa de
2,5 milions d’euros
per finançar 5
projectes públics

Davant més de 500 perso-
nes ERC va fer dissabte
passat balanç de la feina
conseguida. L´acte, orga-
nitzat a l´Auditori Felip
Pedrell de Tortosa sota
l'eslògan “Estem construint
les Terres de l'Ebre”,  fou el
primer d'un pla territorial
que porta per objectiu
explicar els resultats de l'o-
bra de Govern en els últims
dos anys. El partit té pre-
vist presentar el balanç
arreu del país durant

aquest mes de gener i el
primer acte, celebrat fora
de Barcelona, ha estat a
les Terres de l´Ebre, l'acte
més ambiciós que
Esquerra ha fet mai al terri-
tori fora de les campanyes
electorals. 
El president de la
Federació d´Esquerra a
l´Ebre, Gervasi Aspa, va
destacar, en la seva inter-
venció, el gran moment
que viu el partit al territori,
“prova d'això és que la
renovació de les executi-
ves regional i comarcals
s'han fet des de la unitat, i
prova d'això també són la
presentació de candidatu-

res úniques en els darrers
congressos”. Per acabar,
Aspa va manifestar que la
presència d'Esquerra al
Govern de la Generalitat i
als ajuntaments ha permès
començar a construir un
model de territori que tren-
ca amb el “model colonial”
anterior. En la mateixa línia,
el secretari d'organització i
delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, refermeva que
s´està trencant amb el
model colonial consistent a
abocar a l'Ebre tot allò que
no es vol enlloc, per apos-
tar per un projecte ambi-
ciós, equilibrat i clar.

El president d'Esquerra,
Joan Puigcercós, assegu-
rava que ERC és l'únic par-
tit preparat per liderar els
nous horitzons nacionals.
Puigcercós feia balanç de
temes com el nou finança-
ment per Catalunya, i va dir
que el partit que lidera està
'guanyant el debat de les

idees'. A més, va demanar
la implicació de tota la ciu-
tadania per aconseguir els
objectius que el país té
pendents. Segons aquest,
ERC representa 'la
Catalunya ambiciosa' a
diferència de la 'visió opti-
mista i emprenyada' que es
té des desde CIU i el PSC.

‘Estem construint les Terres de
l´Ebre’, balanç de la feina d’ERC
Esquerra és l’únic partit per liderar els nous horitzons nacionals

REDACCIÓ

ERC va fer balanç en un acte que va tenir lloc a Tortosa, dissabte.
CEDIDA
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Una anàlisi que no posa el
major èmfasi en aportar
solucions -com explica el
propi Bel- el que pretén es
ser una eina informativa per
tal de que el Govern tingui la
màxima informació del
Territori per tal de crear polí-
tiques de gestió adequades,
i poder prioritzar les seves

polítiques relacionades amb
l'activitat econòmica de
forma més consistent amb
les necessitats expressades
pels sectors productius.
L'anàlisi representa una
aportació molt positiva,
independentment que hi
hagi crisi o no, manifesta els
reptes i les prioritats, bàsi-
cament, del teixit empresa-
rial ebrenc i dels ens locals,
que el Govern ha de conèi-
xer. En aquest sentit, l'estudi
es basa en les opinions dels
agents econòmics i institu-
cionals de les TE.
No ha hagut sorpreses,
depèn del sector ha estat
més o menys afectat per la
desacceleració econòmica,
des d'inicis d'estiu passat.
Així, trobem que el sector de
la construcció, tenia una
percepció molt més elevada
de la crisi. L'estudi ens mos-
tra que ens trobem en un
moment de canvi, sobretot
en la producció primària i ali-
ments. A curt termini, les
Terres de l'Ebre, però a l'i-

gual que tot el món, viurà
una crisi molt dura. Aquí a
casa nostra, construcció i
moble, van ser els primers
en sofrir-la, però en canvi al
que s'anomena sector de
segona ronda, la petjada de
la crisi serà relativament
menys dura, posem com
exemple el sector de l'au-
tomòbil. O, pel contrari, els
de l'energia nuclear o ali-
mentació, que tenen gran
pes a les Terres de l'Ebre i
tindran un impacte relatiu
més petit. Amb aquest estu-
di també es posa de mani-
fests la necessitat de crear
nous models de desenvolu-
pament, al voltant dels quals
podem trobar diferents per-
cepcions, com per exemple
en el fet de com aprofitar

millor al nostre territori l'ai-
gua de l'Ebre, la mobilitat, la
preparació, etc… 
Del que si s'ha extret un con-
sens és en temes de mobili-
tat terrestre (carreteres i
ferrocarrils), sobre el port
d'enfront de la cimentera
d'Alcanar o la importància
molt marginal que es dóna a
l'Aeroport. Quant al mediam-
bient, Bel ha volgut destacar
que quan és parla d'aug-
mentar la productivitat s'ha
de discutir com fer-ho i con-
tinuar sent respectuosos
amb el medi. L'estudi
subratlla que aquesta és una
tensió latent entre els dife-
rents agents de les Terres
de l'Ebre, i que haurà de por-
tar a consensos en el futur.
A l'estudi es parla de què el

mercat laboral a les Terres
de l'Ebre no és prou dinà-
mic, això ve donat pel fet
que els agents econòmics
consideren que no hi ha sufi-
cient preparació en càrrecs
superiors, però alhora si
analitzem la demanda de
professionals qualificats,
també és molt baixa, així
que, com diu Bel, “ens tro-
bem davant d'una situació
bucle”. Un tema que també
està present a l'estudi
econòmic i que apunta a les
esperances dels agents cap
al futur, és que un 60% dels
enquestats, consideren que
la creació de la Vegueria,
ajudaria a dissenyar políti-
ques de gestió més adequa-
des per a la necessitat del
territori, ja que tindríem un
contacte més directe amb
les administracions, encara
que un 40% considera que
no comportarà cap canvi
significatiu. És destacable
també  que cap dels
enquestats veu la futura
Vegueria com un entrebanc.

Diferents percepcions entorn a la necessitat
de crear nous models de desenvolupament

L ’ e c o n o m i s t a
ebrenc, Germà Bel,
C a t e d r à t i c
d'Economia de la
U n i v e r s i t a t  d e
Barcelona, i el seu
equip realitzen l’es-
tudi “L'Anàlisi de les
percepcions econò-
miques dels agents
econòmics i institu-
cionals de les Terres
de l'Ebre”.

“L’opinió dels agents econòmics ebrens és sensata”, opina Germà Bel

DIANA MAR

La Llei 18/2001, de 31
de desembre, d'orientació
agrària, conté una sèrie
d'objectius tant en l'àmbit

de la modernització de
l'empresa agrària com en
l'actualització de les es-
tructures empresarials de
les explotacions. Així, el
15 de gener, s'obria la
convocatòria per presen-
tar els plans de reconver-
sió de plantacions de cí-

trics de Catalunya, fins el
31 de gener de 2009. Re-
cordem que aquests
plans permeten canviar
les espècies i varietats de
cítrics alhora que també
contemplen les actua-
cions complementaries
de millora de les instal·la-

cions de reg. El coordina-
dor territorial d'Unió de
Pagesos, Joan Montesó,
valora aquesta iniciativa
de forma molt positiva, de
no ser del poc temps amb
el que conta el pagès per
presentar-se a la convo-
catòria, ja que se'ls va no-
tificar oficialment el 22 de
gener d'aquest any; “quan
els truquem ens diuen que
s'ho han de pensar, i no-
saltres responem que no,
només et queden quatre
dies”.
Montesó es queixa de què
la convocatòria s'hagi pre-

sentat tan tard, ”ja que fa
temps que es coneixia l'e-
xistència del reial decret
espanyol i més tenint en
compte que es tracta d'u-
na bona oportunitat per
afavorir el sector citrí co-
la que ja ha patit prou”. 
Montesó, que afirma que
el 99 % dels cítrics de Ca-
talunya es troben a l’Ebre,
ens recorda que aquests
plans són el resultat d'un
vell pla de reconversió ini-
ciat el 2000-01, que en
un principi es va aplicar a
la fruita dolça i va funcio-
nar.

Termini molt curt per adherir-se
als Plans de Reconversió Citrícola
“La resposta és si o no, perquè no queda temps”, diu Montesó

DIANA MAR

Se celebra la 9ª. edició
del Concurs de Fotografia
Paisatgística de les Terres
de l'Ebre, amb record de
participació i gran origina-
litat en les obres.  
Un total de 80 partici-
pants han presentat 260
fotogràfies, que compa-

rant amb la primera edició
en què  va haver un total
de 29 participants i 80
fotogràfies, demostren la
consolidació d'aquest
concurs fotogràfic, orga-
nitzat pels Patronats
Municipals de Turisme de
l'Ametlla de Mar i de
Deltebre. 
El jurat, vinculat al món de
la fotografia i l'art, ha
decidit que un total de deu
fotogràfies serien les

guanyadores, no sola-
ment per la seva bellesa
visual sinó per la seva
puresa en tècnica. Així
destaquem el primer
premi de l'Ametlla de Mar,
que ha recaigut sobre
Oscar Palomares de
Badalona, fotografia amb
la que il·lustro aquesta
notícia. 
Els premis s'atorgaran el
proper dissabte 31 de
gener a les 6 de la tarda
al Saló d'Actes de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar, acte emmarcat
dins les Festes Majors de
la Candelera. 

“Original i exitós”
“Un concurs consolidat al Territori”

DIANA MAR

Oscar Palomares, primer Premi de fotografia l’Ametlla de Mar.
Premsa l’Ametlla de Mar

L'estudi posa de manifest que aquesta
és una tensió latent entre els diferents
agents de les Terres de l’Ebre

Mediambient
Els Figots Satànics de
Riba-roja són una de
les 450 colles  de dia-
bles i de bestiari dels
Països Catalans, que
s'han vist amenaçats
perquè d'aquí a un any
acaba la moratòria,
segons la directiva
europea aprovada el
2007, que els permet
l'ús de material pirotèc-
nic. 
Per aquest fet han
impulsat un manifest
per demanar al govern
estatal i a la Generalitat
que es faci una regula-
ció específica que pro-
tegeixi la cultura popu-
lar amb foc. 
El Secretari de la Colla
de Figots, Antonio
Suárez, ens explica
que durant la reunió
celebrada el passat
dissabte, a la que van
ser convocats, es va
acordar realitzar una
manifestació festiva el
proper 6 de Febrer a
Berga, per tal d'acon-
seguir recolzament per
intentar defensar que
les colles fan un ús pro-
fessional del material
pirotècnic, i que aplicar
la mateixa normativa a
ells que als nens que
juguen al carrer, pot
acabar amb una gran
tradició molt arrengada
al territori català.
A banda, la Federació
de diables ha fet públic
un manifest unitari,
amb redaccions dife-
rents adaptades a cada
zona. Aquest manifest
també pretén aconse-
guir el suport d'altres
grups culturals cata-
lans, com ara caste-
llers i esbarts dansai-
res, dels Ajuntaments,
dels grups parlamenta-
ris i de la ciutadania. 
La Federació ha fet
constar en tot moment
que el Departament de
Cultura de la Generalitat
ha treballat per a trobar
una solució a través del
Centre de Promoció de
la Cultura Popular, tot i
que és lamenta de que
en aquests moments
s’està passant factura,
pel buit legal que fa
molt de temps que ja
han denunciat que exis-
teix.

Comença el compte
enrera per a la
desaparició de la
cultura popular amb
foc
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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 

Anem a veure si en traiem l'aigua clara de Pla
Territorial de les Terres de l'Ebre. Per una
part, es demana la retirada del pla basant-se
en les restriccions que el pla imposa sobre el

creixement urbanístic al
Delta. 
Per un altra banda, el
govern diu que el docu-
ment està en procés de
construcció i que aviat
tocaran els suggeri-
ments, l'exposició publi-
ca i les al·legacions, això
si, fent molt d'enfasi en

que el nou pla no imposa noves restriccions
sinó que simplement recull les que ja existei-
xen en l'ordenament actual. Ben segur es
refereixen a la llei d'urbanisme, que reflecteix
les consideracions de la llei del sòl estatal,
sobre el que s'anomena sòl de risc com a
conseqüència de la inundabilitat.

Ara bé, quin  és el verdader problema? La
interpretació. 
Des de Medi Ambient es fan servir uns crite-
ris d'inundabilitat com si les Terres de l'Ebre
fossin Barcelona, i això no toca. El braç de
Medi Ambient amb temes d'aigua, l'ACA
(Agencia Catalana de l'Aigua), que acostuma
a buscar més problemes que solucions, no
pot limitar el desenvolupament urbanístic nor-
mal, dins dels propis nuclis urbans, aplicant
criteris draconians. 
Exemples són els 4 plans parcials a Ferreries
que estan parats des de fa anys, o multitud
de millores urbanístiques als pobles del Delta.
No parlem de creixements urbanístics, sinó
de construccions dins de les zones històrica-
ment habitades. 
Medi ambient no pot gestionar el delta com si
fos l'àrea metropolitana. 
Les coses clares, Sí a la defensa dels valors
ambientals, però també al dret a desenvolu-
par-nos de forma sensata i sostenible.

En un tema de tanta
trascendència per al nostre
territori, tothom ha de dir
la seva, especialment els
responsables dels ambits
polítics i socioeconòmics

Editorial

Les coses clares

El portaveu del grup comarcal del PSC
al Consell Comarcal del Baix Ebre ha
publicat recentment un escrit on parla,
entre altres temes, de les beques de
menjador. Considero que l'escrit neces-
sita alguns aclariments i reflexions.
Vull deixar ben clar que el meu objectiu
prioritari com a conseller comarcal
d'Ensenyament és fer una acurada ges-
tió de les competències que el
Departament d'Educació té delegades al
Consell Comarcal del Baix Ebre. Per
aquest motiu, segueixo lluitant per
cobrir totes les necessitats dels xiquets
i xiquetes de tots els municipis de la
comarca.
La manca de diners per beques de men-
jador no és una cosa d'enguany. Cada
vegada hi ha més peticions i més situa-
cions de risc i, en aquest sentit, la res-
posta del Departament d'Educació ha de
ser més generosa. Fa tres anys, el propi
Departament d'Educació va fer una
dotació extraordinària al Consell
Comarcal per solucionar el problema.
L'any passat el mateix Departament
d'Educació ens va permetre compensar
entre partides. Però aquest any, ni ens
fan una dotació extraordinària ni podem
compensar entre partides perquè no hi
ha recursos suficients. 
D'altra banda, vull negar taxativament
que es destinin diners de les beques de
menjador a altres finalitats, com podria
ser el transport escolar no obligatori de
l'Ametlla de Mar. En aquest context, vull
manifestar que el Consell Comarcal del
Baix Ebre no assumirà ni un cèntim del
dèficit del transport escolar a l'Ametlla
de Mar.
Pel que fa als 43.000 euros amb què el
Departament d'Educació premia la bona
gestió del Consell Comarcal del Baix
Ebre, vull que li quedi clar al senyor
Bonilla i a tothom que és el mateix
Departament d'Educació qui estableix
que aquests diners s'han d'utilitzar per a

colònies i convivències escolars, rutes
culturals i intercanvis escolars, i per a
altres competències delegades pel
Decret 219/1988.
Finalment, m'agradaria recordar al sen-
yor Bonilla que el passat mes de novem-
bre, el seu grup polític i la resta de
grups del Consell Comarcal del Baix
Ebre, vam aprovar per unanimitat una
moció exigint al Departament
d'Educació “que doti correctament i d'a-
cord a les necessitats de la comarca del
Baix Ebre el capítol d'Ajuts Individuals de
Menjador amb un increment absolut de
56.000 euros per fer front als ajuts que
s'han d'atorgar de forma imprescindible
i un suplement de 20.000 euros per fer
front als ajuts pendents de valorar i als
casos de nouvinguts durant el curs
escolar”. Aquesta moció, a l'igual que la
carta que vam enviar al conseller
Maragall explicant-li la situació, encara
no ha rebut resposta per part del
Departament d'Educació. 
En qualsevol cas, m'agradaria fer una
reflexió personal. Tots sabem que tenim
un dèficit per fer front a les beques de
menjador i per això tots els grups
comarcals vam reclamar més diners per
fer-hi front. Sembla que ara aquesta
qüestió ha derivat o intenta derivar en
una lluita partidista. La veritat és que em
sembla del tot innecessari! Els responsa-
bles polítics, en primer lloc, hem de ser
conseqüents amb el que votem i, en
segon lloc, els interessos dels xiquets i
xiquetes de la comarca han d'estar per
sobre de les lluites -molts cops, estèrils-
entre els partits. Almenys, aquesta ha
estat la meva premissa com a conseller
comarcal d'Ensenyament i així conti-
nuarà estant en el futur.

Lluís Soler i Panisello
Conseller Comarcal d'Ensenyament
Consell Comarcal del Baix Ebre

Les beques per sobre de la lluita partidista
Cartes dels lectors

RESULTATS ENQUESTA SETMANA PASSADA

ENQUESTA DE LA SETMANA

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

www.mesebre.cat
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En les ciutats,
però, la brossa, ha si-
gut un problema des-
de el principi, degut,
sobretot, a la alta de-
nistat de població i a
que aquesta llençava
les escombraries al
carrer. Això ha fet
que proliferin els in-
sectes, rosegadors i
m i c r o o rg a n i s m o s
patògens. Aquest  fet
a portat com a conse-

qüència  enfermetats
catastrófiques per
l´home com la peste.

Un mal sistema de
gestió de brossa  pro-
duirà una deteroració
de l´entorn degut a la
contaminació de l´ai-
gua, del aire i del terre.

La recollida selecti-
va, és a dir, la sepa-
ració dels residus en
origen és una de les
claus per no acelerar

la contaminació del
planeta.

El problema és que
ens considerem edu-
cats quan llencem al-
gun paper  a la bros-
sa pertinent, però
això no és tot, per
què el problema no
queda resolt . El que
fem és passar-li el”
paquet” a l´autoritat
civil.

Per la brossa: Canviem de mentalitat

La paraula brossa  ha significat i encara significa per molta gent algo
despectiu, alguna cosa que no té valor i que tenim que despendre´s. No
obstant això, en el medi rural mai ha sigut un problema, ja que els re-
sidus orgànics segueixen el cicle de la vida, servint d´abonament o
d´aliment pels animals. Els abocaments llançats als rius eren depurats
per les propies aigües. El gran poder depurador de la naturalesa enca-
ra no  ha sigut derrotat per l´ansia destructiva de l´home.

ARANTXA AMORES

Cada dia la cantitat d´es-
combraries és més
gran degut a diversos
factors: l´enorme creixe-
ment de les ciutats, la
varietat de productes

que es fan dia a dia i la
manera d´empaquetar-
los. En els països  amb
més desenvolupament
econòmic el terme mitjà
de brossa que cada per-

sona tira cada dia és de
dos kilos. A Estats Units
per exemple, les cases
compostes per  4 per-
sones han arribat a pro-
duïr 220 milions de to-

nelades a l´any.
Per traslladar aquesta
cantitat de deixalles es
necesiten 300 viatges
de camions recolectors,
el  que suposa gastar
combustible, el que su-
posa contaminar l´at-
mosfera. 
A més  avui en dia hi ha
diverses maneres de
desfer-nos de la brossa.
Una d´elles, la més bara-
ta i sencilla, és cremant-
la. Aquesta pràctica és
poc recomanable per
què els fums són molt
contaminants i les olors
desagradables. En al-
guns llocs la inicineren
però fer aquestes mà-
quines incinedores són

molt costoses el que fa
que casi no es practi-
qui.També els defensors
del medi ambient s´opo-
sen a incinerar per què
diuen que això anima a
la gent a continuar a
malgastar papers, plàs-
tics i altres materials.
Una altra manera de
desfer-nos de la brossa
és depositar-la en terres
al aire lliure. Així aquesta
es comprimeix per es-
talviar espai  i facilitar el
seu transport.Es porta a
les afores de la ciutat i
es deixa allí fins que es
degrada o el vent se
l´emporta. També exis-
teixen  altres sistemes
de tractament de la

brossa, però sembla
que cap d´ells és l´idoni.

El principal problema
és la nostra manera de
pensar, el que no ho vo-
lem ho llencem. Això va
en contra del model
d´aprofitament dels re-
cursos, que és el propi
de la naturalesa. Pe
aquest motiu , la solució
més completa  és cam-
biar la nostra mentalitat
i introduir sistemas que
ens permeteixin fer ús
constant dels nostres
recursos.

Per ara el millor que
podem fer és utilitzar
les tres R: REDUCCIÓ,
REUTILITZACIÓ i RECI-
CLATGE.

Fotografia de brossa a un abocador. Cedida

Fotografia de brossa als carrers. Cedida

La brossa creix

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet entrant a la nostra web:

www.mesebre.cat
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El tècnic ja es va trobar amb
aquesta tesitura l’any passat
quan el MiapuestaCastellde-
fels es va interessar per ell.
Llavors va decidir seguir a
l’Amposta: «estàvem lluitant
per un ascens i la situació, en
aquest sentit, era diferent.
Per això, llavors, vaig decidir
continuar. Ara, tot i que els
darrers resultats que ens han
allunyat dels quatre primers,
l’equip està ben situat. M’il.lu-
siona entrenar en una catego-
ria superior i és una bona
oportunitat». Ho farà al Puer-
to de Santamaría, amb el Por-
tuense, en una zona que co-

neix després dels anys que
va passar com a jugador a
Xerez. 
El tècnic ja va marxar ahir di-
jous cap a Cadis i diumenge
veurà el partit del seu proper
equip amb el que ja ha arribat
a un acord verbal. El Portuen-
se és penúltim, amb 15 punts
(12 empats). Fins aquesta
setmana estava entrenat per
Albert Ferri, un entrenador
també conegut a les Terres
de l’Ebre.

Agraïment
La junta directiva de l’Ampos-
ta ha acceptat la rescisió de
contracte que ha demanat el
tècnic: «és una possibilitat
que té per entrenar en una
categoria superior. I ho hem
entès. Li desitgem tota la
sort del món i li agraim el tre-
ball que ha fet en el nostre
club en les tres temporades
que ha estat, aconseguint

dos ascensos». Nacho Pé-
rez, segon de Fabregat, és
qui agafa l’equip i ja el dirigirà
demà al camp de l’Espanyol
B. Pinto i Recio seran baixa
així com José Lucha.
L’Amposta, que només ha su-

mat un punts dels darrers
dotze, va perdre diumenge
passat amb el Reus (2-3). Es
trencava, d’aquesta forma, la
ratxa de gairebé dos anys
sense conèixer la derrota al
Municipal. 

Jordi Fabregat, del partit
de diumenge passat, l’últim
en aquesta etapa com a tèc-
nic de l’Amposta, deia que «el
Reus va demostrar la qualitat
que té en la definició. Va tenir
molt d’encert i va saber jugar
el seu partit, amb molta efec-
tivitat. Nosaltres vam propo-
sar, a nivell futbolístic, moltes
més coses però la diferència
va estar en què no vam defi-
nir. No vam saber posar-nos
per davant al marcador quan
vam tenir ocasions i mo-
ments per fer-ho. Ens ha fal-
tat, en general -no només en
aquesta jornada-, més eficà-
cia pel futbol que fem». 

Jordi Fabregat, al Portuense

Jordi Fabregat va rebre
aquesta setmana una
oferta del Portuense,
equip de la Segona B,
penúltim al seu grup. El
tècnic l’ha acceptat i ja
ha marxat a Cadis. 

TERCERA DIVISIÓ

El tècnic deixa l’Amposta i marxa al conjunt gadità, que fins ara estava entrenat per Albert Ferri

M.V.

Jordi Fabregat deixa l’Amposta i entrenarà el Portuense.
CANAL TE

Vilajuïga és una localitat molt
petita de l’Alt Empurdà. El
seu equip de futbol és el suc-
cesor de la franquícia del

Miapuesta que primer va es-
tar a Figueres i posterior-
ment, a Castelldefels. Amb
un pressupost de 20.000
euros i un equip format per
jugadors locals i comarcals
està fent història. A més,
cap d’ells cobra. Ningú ha-
gués apostat per aquest
equip, però ha guanyat els
tres darrers partits i no ha
encaixat cap gol en aques-
tes jornades (10 punts de
12). Ha sortit de la zona de

descens i és un conjunt de
moda, ‘miracle’ com el quali-
ficava la premsa esportiva
catalana aquesta setmana. 
El Vilajuïga visitarà diumenge
la Rapitenca. Segons ha po-
gut saber MÉS EBRE, l’equip
gironí es desplaçarà avui di-
vendres fins la Ràpita. Un
viatge subvencionat pels ma-

teixos jugadors, amb l’ajuda
de patrocinadors que han
aconseguit per l’ocasió. An-
toni Teixidó, tècnic rapitenc,
del proper partit, comentava
que «és un rival al qual hem
de respectar moltíssim.
Però nosaltres, juguem con-
tra qui juguem, el que hem
de buscar és la victòria. Ens

resten nou partits al nostre
camp i ens hem de fer forts
a casa. Un triomf, en el cas
d’aconseguir-lo, ens aproxi-
maria a la zona mitjana de la
taula». Víctor, Siria i Jordi Ro-
ca són les baixes de la Rapi-
tenca que diumenge passat
va perdre al camp de l’Hospi-
talet: «en partits d’aquesta
mena, una victòria és un
gran resultat; un empat tam-
bé ho és i si perds, has d’in-
tentar fer-ho amb el cap alt i
amb una bona imatge. No-
saltres vam efectuar-la. L’e-
quip va estar a l’alçada i per
moments va estar prop de
pode empatar». 

Apostem per la Rapitenca!

La Rapitenca rebrà diu-
menge vinent a la De-
vesa (12 h) a un equip
que es troba en un gran
moment de forma i re-
sultats: el Vilajuïga. 

TERCERA DIVISIÓ

Els de Teixidó rebran diumenge al MiapuestaVilajuïga, un equip modest que viu un gran moment

M.V.
Jordi, porter de la Rapitenca.

ME

Els rapitencs van perdre
en la jornada passada al
camp de l’Hospitalet,
líder del grup (1-0)

Bona imatge

Nacho Pérez, fins ara
segon de Fabregat, agafa
l’equip i demà ja el
dirigirà al camp de
l’Espanyol B.

Nacho, nou tècnic

Àrbitre: José Francisco Pérez. Targetes per als locals Manel i Velamazan i als visi-
tants Jordi i Parra. Incidències: uns 250 espectadors. 

Gol: 1-0, Ollés minut 30. 

Cravioto, Siscu, Morales,
David Andreu, Víctor, Ivan,

Corominas (Lobato), Manel,
Pedro, Velamazan (Garcel) i

Ollés. 

HOSPITALET

1
Jordi, Parra (Pedregosa),
Grau, Pere, Sangrà, Borja,
Raül, Efrén, Gilabert, Pibe
(Aguilar) i Sergi José (German). 

RAPITENCA

0

L’opinió de Michel

Ha arribat l’inici de la se-
gona volta i amb ell, els
problemes econòmics
que ja es preveïen. De
fet, en un article que vaig
publicar al mes d’octu-
bre, ja parlava d’aquesta
situació, de la que penso
que molts n’éren cons-
cients, tot i que llavors
podia interessar mirar
cap un altre costat. 
És un problema general
provocat per la crisi . Sí. I
està afectant en tots els
aspectes. Es cert. 
Però també cal tenir en
compte que calia preve-
nir-lo i tocar més de peus
a terra en el moment ade-
quat. Era probable que,
ajudes de patrocinadors
o subvencions amb les
que s’havien confeccio-
nat els pressupostos, po-
dien no arribar. Així com
rebuts de socis que s’han
tornat. Podia passar. 
No es tracta de culpar a
ningú. Tot al contrari. Ja
fan prou els directius de
lluitar com poden pels
seus clubs. Però, tot i la
crisi, s’ha continuat esti-
rant més el braç que la
mànega. I , com he dit,
no és només un conflicte
de l’Amposta o del Delte-
bre (ja s’ha parlat amb els
jugadors), és general. La
teranyina cobreix a la
majòria. Hi ha altres clubs
que han baixat nòmines o
que han donat o es plan-
tegen donar baixes. Tam-
bé n’hi ha que estan com-
plint amb el promès.

El tema és molt actual.
Josep Lluís Bartolí, tècnic
del Deltebre, em comen-
tava aquesta setmana
que «tot això ha de ser
una referència per la tem-
porada vinent. I penso
que han de canviar els
plantejaments. En el fu-
tur, haurem de veure els
jugadors que juguen per
vocació, perquè els agra-
da. Si no, serà difícil tirar-
ho endavant». Aquestes
també eren paraules que
Joaquim Roda, president
del Remolins-Bítem, ja va
dir al mes de setembre
de l’any passat. Es un
moment complicat per a
tot i que no voldríem.
Però s’ha de saber con-
duir i amb bona voluntat
per part de tots es supe-
rarà. Com en altres àm-
bits, s’han de buscar no-
ves estratègies i esperar
èpoques més alegres. 

Falten euros
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Sí, i la primera ja s’ha pro-
duit. Es tracta del davanter
Ismael Rojas, un jove jugador
que va estar al Cambrils i

també al Morell i que ara ju-
gava amb el Reus. Existia la
possibilitat de que tornés al
Morell, equip filial del Reus
Deportiu. Però la bona rela-
ció existent entre la directiva
del CD Tortosa i el pare del
jugador, l’extècnic roig-i-
blanc Ignasi Rojas, han estat
el detonant perquè vingui ce-
dit al club de la capital del
Baix Ebre.
Rojas és un bon davanter,
amb projecció i que ja ha en-

trenat aquesta setmana sota
la disciplina de Carlos Alòs.
De totes maneres i, segons
fonts de la directiva del CD
Tortosa, cal dir que les ges-
tions per fer incorporacions
no s’han aturat i que la incor-
poració d’Isma Rojas ha es-
tat una possibilitat que ha

semblat del tot oportuna
però que no frena d’altres
que ja s’havien iniciat.
Així mateix, informem que el
Tortosa té, a prova, a un
germà de Carlos  Kameni,
porter de l’Espanyol. 
D’altra banda, recordarem
que el Tortosa va guanyar

diumenge el Martorell (2-1).
Era un partit amb doble valor
en la lluita per distanciar-se
de la zona compromesa de
la taula. I el Tortosa, que en-
cara no havia puntuat en el
2009, va sortir al camp molt
conscienciat. Aviat, Joel va
fer l’1-0 i van existir altres op-
cions, en una fase inicial de
domini roig-i-blanc.
El problema fou que el Torto-
sa va tenir por a sentenciar.
O li va faltar contundència
per fer-ho quan va gaudir d’o-
portunitats. I el Martorell,
arran d’un contraatac polèmi-
ca perquè va poder existir
falta a Subi, va empatar
(36’). El Tortosa, amb l’1-1,

va sofrir a l’inici de la segona
part. Li va costar. Però amb
l’entrada de Raül va trobar
enllaç i més profunditat. El
mateix Raül marcaria el 2-1 i
el Tortosa va poder senten-
ciar amb ocasions posterior.
Però va fallar. I en els últims
minuts, amb el Martorell amb
inferioritat, els visitants van
forçar i van estar a punt
d’empatar amb dues accions
claríssimes, una d’elles va
anar al travesser. Al final, 2-1
i el Tortosa que trenca la rat-
xa negativa (3 derrotes). I
diumenge visita el complicat
camp del Poble Sec, cuer.
S’ha de seguir canviant la
dinàmica de l’inici de l’any.

El Tortosa incorpora a Ismael Rojas

Ja vam informar la set-
mana passada que la
junta del CD Tortosa es-
tava fent gestions per
efectuar noves incorpo-
racions. 

PRIMERA CATALANA

El davanter, fill de l’extècnic roig-i-blanc, Ignasi Rojas, arriba cedit del Reus. Un germa de Kameni està a prova

M.V.

Raül Hernandez va aconseguir el gol del triomf, diumenge passat.
ME

La junta directiva del CD
Tortosa segueix
treballant per efectuar
més incorporacions

Més gestions

El Tortosa va guanyar el
Martorell i diumenge es
desplaça al camp del
cuer, el Poble Sec

Visita al cuer

El Roquetenc va empatar
contra el Guissona, cuer del
grup. Va ser un pas enrera
en l’intent d’acostar-se a la

part alta de la taula. Sí, sen-
se dubte. Però en una tarde
de temporal,  els lleidatans
van saber adaptar-s’hi molt
millor i es pot dir que van
perdonar la sentència del
partit, en dues ocasions, una
vegada van avançar-se amb
el 0-1. I curiosament, ja en
temps afegit i quan el Roque-
tenc jugava amb vuit, va arri-
bar l’empat. Una falta que va
traure Moisés va comportar-
lo. Era un punt valuós per al

conjunt ebrenc, tal com va
anar la confrontació. Els de
Roquetes, amb un partit
menys, són setens, mentre
que el Guissona no surt de la
cua de la taula.
Javi Cid, tècnic del Roque-
tenc, recordava que el partit
va poder ajornar-se: «està

clar que amb el vent que feia
hagués estat el millor. Penso
que ens vam equivocar; ha-
guéssim hagut d’insistir amb
això. L’àrbitre tenia dubtes
mentre que el Guissona volia
jugar. I nosaltres vam accep-
tar-ho una vegada estàvem
allí i també recordant que ja

tenim un altre partit per recu-
perar». Cid afegia que «ells
van adaptar-s’hi molt millor i
van estar més posats. Mal-
grat això, cal dir que nosal-
tres, contra vent, al primer
temps, vam disposar de
dues opcions clares, per
mitjà Alex Gallego i Nando
Crespo. Així com un xut de
Xavi». A la represa, segons
Javi Cid, «nosaltres teníem el
vent a favor, però ells ens
van sorpendre al contraatac.
Ens van fer el 0-1 i, en dues
jugades a la contra, es van
presentar davant d’Alfonso,
amb possibilitats de decidir.
Nosaltres vam perdre força

al mig del camp i és que,
amb les baixes i els jugadors
amb molesties, ens trobem
debilitats en aquests mo-
ments. Vam sortir del partit i
van haver-hi tres autoexpul-
sions. Tot plegat, era el dia
estrany i tonto. Però vam te-
nir sort i en temps afegit vam
empatar amb la falta que va
traure Moisés». El tècnic del
Roquetenc lamentava que
«estem en un moment clau
de la lliga per poder definir
quina serà la nostra lluita.
Però també ara vivim molt li-
mitats per les baixes. Es no-
ta certa debilitat». Borrull, Ju-
lio, Otero, De la Torre i
Vilanova van ser baixa. David
Garcia  va lesionar-se i Asín
va veure la vermella. 
El Roquetenc es desplaça
diumenge al camp del Sant-
feliuenc, tercer classificat.
Un partit que pot marcar per
on anirà dirigit el seu futur. 

El Roquetenc salva un punt en temps afegit

No es podia jugar. Es
evident. El fort vent que
va bufar dissabte no
permetia poder fer-ho,
principalment a la se-
gona meitat.

REGIONAL PREFERENT

En un partit marcat pel fort vent, els de Javi Cid van empatar quan jugaven amb vuit, amb un gol de Moisés (94’)

REDACCIÓ

Moisés, de falta, va empatar en temps afegit, dissabte.
ME

El Roquetenc, que és seté
amb un partit menys,
visita diumenge el
Santfeliuenc, tercer

Proper partit

Àrbitre: Luque Diaz, del comitè tècnic de Tarragona. Targetes per als locals Moisés,
Lluís, Nando (2) i Marc (2), i als visitants Coberó i Verdes. Vermella al roquetenc Xavi
Asín. Incidències: uns 100 espectadors. Tarda amb molt de vent.

Gols: 0-1, Escribano minut 60 i 1-1, Moisés minut 94.

Alfonso, David Garcia (Lluís),
David Cid, Moisés, Adell,
Manel (Trullen), Gallego,

Nando, Alex (Laureà), Marc i
Xavi. 

ROQUETENC

1
Aleix, Marimon, Clariso,
Robert, Francesca, Ribo
Coberó, Vives II (Fustegueres),
Verdes, Manel (Oliva) i
Escribano (Pau). 

GUISSONA

1

Àrbitre: Ávalos Martos. Targetes per als locals Quique, Pradas, Jaime, Cristian i Subi,
i per als visitants Yeste, Ignacio (2), Carballo, Andrés, Moner, Enric (2), Juani i al tèc-
nic, Juan Cueva. Incidències: uns 350 espectadors. 

Gols: 1-0, Joel minut 4; 1-1, Masip minut 36 i 2-1, Raül Hernandez minut 71. 

Adrià, Joseph (Raül
Hernandez), Mauri, Xavi

Tosas, Quique, David, Joel
(Cosido), Sergio Pradas,

Jaime, Cristian Bertomeu i
Subi. 

TORTOSA

2
Yeste, José, Ivan, Ignacio,
Adolfo (Guillem), Camprubí
(Carballo), Juanito, Andrés
(Moner), Enric, Juani i Masip. 

MARTORELL

1
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El Catalònia va salvar un punt
en el temps afegit davant de
l’Oleàstrum, un dels darrers
classificats. Els jesusencs s’-
han vist sorpresos en els dos
darrers compromisos que
han disputat al seu camp.
Malgrat això, continuen a la
part alta de la taula, a dos
punts dels líders (el Campclar
té un partit menys). El conjunt
de Camarero presentava
nombroses baixes. I la veritat

és que va poder acusar-les.
No obstant, també cal dir que
no va disposar d’idees clares
i no va jugar amb la fluidesa i
la verticalitat habitual. L’O-
leàstrum, amb inferioritat, va
conservar l’avantatge i va
mantenir-lo fins els darrers
minuts. Però ja en temps afe-
git, Calafat va empatar.
Aquestes ensopegades han
de ser un impuls per recupe-
rar la línia de resultats.

El Jesús Catalònia
ensopega a casa

PRIMERA REGIONAL

Va empatar en temps afegit

Àrbitre: Ornero Martínez. Targetes per als locals Solla, Xavi, Joan i Joel, i als visitants
Maneiro, Fernandao, Barreto, Quero, Aroa, Alberto i Aumbreras.
Incidències: 100 espectadors.  El Catalònia és tercer mentre que l’Oleàstrum es manté
en la penúltima plaça. 

Gols: 0-1, Solà minut 35 i 1-1, Calafat minut 95.

Marcos, Manel Carles, Joan,
Joel, De la Torre, Gerard

(Oscar), Marc Prades
(Castillo), Jaume, Calafat,

Solla i Toni Ondazabal (Xavi).  

CATALONIA

1
Clavé, Maneiro, Fernandao,
Solà, Ferrater (Lucas),
Barreta, Quero (López), Aroa
(Daniel), Alberto, Aumbreras
(Osuna) i Llobet. 

OLEÀSTRUM

1

La Cava va obtenir una victò-
ria convincent i reconcialido-
ra davant el Vila-seca (4-1).
Va ser-ho perquè els de Mora-
les foren superiors al seu ri-
val i, d’aquesta forma, es van
refer a la derrota de la jorna-
da anterior contra el Torre-
dembarra. Tot i que els visi-
tants van avançar-se, la
reacció local fou immediata i
pocs minuts després ja ha-
vien remuntat amb els gols

de Manel i de Nico. Al des-
cans s’arribaria amb el 2-1
però amb la clara sensació
de que la Cava ja hagués po-
gut decidir el partit gràcies al
seu joc i a les ocasions. La
dinàmica no va canviar a la
represa i la Cava va senten-
ciar amb els gols de Pier i del
propi Nico. Els de Morales
són quarts. Han de jugar en-
cara quatre partits més se-
guits a casa.

La Cava es refà i no
perd el tren de l’ascens

PRIMERA REGIONAL

Va remuntar i va golejar el Vila-seca

Àrbitre: Canovaca. Targetes per al visitant Oscar.
Incidències: la Cava afrontava el segon dels sis partits que ha de jugar seguits al seu
camp. Amb el triomg, es manté a la part capdavantera. Es quart, a dos punts dels
líders.   

Gols: 0-1, Nobrí minut 17; 1-1, Nico minut 19; 2-1, Manel minut 21; 3-1, Pier minut
58 i 4-1, Nico minut 80. 

Vizcarro, Pau, Alex, Sergio
(Marc), Ruben (David), Joel,

Josep Maria (Adrià), Gerard,
Nico, Pier (Fidel) i Manel. 

LA CAVA

4
Javi, Cristian (Oscar), Manolo,
César, Raül Delgado, Toni
(Jonathan), Oscar (Alexis), Raül
Arroyo (Maxi), Nobrí, Toni i
Moya. 

VILA-SECA

1

Tot i el resultat final, cal dir
que no va ser una victòria
cómoda per a l’Alcanar. L’A-
metlla, amb el triomf assolit
a l’Aldea en la jornada ante-
rior, es va veure un equip re-
forçat anímicament. I va sa-
ber reaccionar a un penal
que va protestar en els pri-
mers minuts i que va signifi-
car l’1-0. Fins el descans, el
partit va estar igualat. A la
represa, l’Alcanar va intentar

dur la iniciativa i va tenir més
possibilitats d’arribada, però
sense massa encert. L’Amet-
lla, per la seua part, al con-
traatac, va fer les seues op-
cions. El partit va estar
incert fins la seua recta final,
quan va arribar la sentència
local amb el 2-0. L’Alcanar
puja fins la setena plaça,
amb opcions d’acostar-se a
les primeres. L’Ametlla haurà
de seguir patint.

L’Alcanar  puja fins la
setena plaça

PRIMERA REGIONAL

L’Ametlla segueix en zona compromesa

Àrbitre: Roca. Targetes per als locals Trinquet, Alberto, Ivan i Jordi, i per als visitants,
Abraham i Fresquet. Incidències: 200 espectadors al municipal de la Fanecada.
L’Alcanar és setà mentre que l’Ametlla pes quinzena, encara en zona compromesa.

Gols: 1-0, Paulo, de penal, minut 2; 2-0, Alberto minut 75 i 3-0, Ivan minut 90. 

Rodri, Jan, Castro, Trinquet
(Kiko), Sisco, Alberto, Ivan

(David), Genís, Santi (Pabel),
Paulo i Jordi (Alfons). 

ALCANAR

3
Ivan, Menut, Genís, Pagà,
Galdiri (Fresquet), Rocha,
Sergi, Dani (Alex), Mamadou
(Xavi), Abraham i Cornel
(Manel).

AMETLLA

0

El Remolins-Bítem afrontava
el derbi amb la possibilitat
d’enganxar-se als primers
classificats, en el cas de
guanyar. Però rebia a un rival
complicat (capaç de tot) i
que ja havia sorprès al Ca-
talònia, en la jornada ante-
rior.  I els ulldeconencs van
avançar-se en el marcador
en dues ocasions. El Remo-
lins-Bítem, nedant contraco-
rrent, va remuntar i va tenir

opcions puntuals per a de-
cantar el partit al seu favor.
Però l’Ulldecona, ben posat i
incisiu al contraatac, va ser
més efectiu i va resoldre en
la recta final del duel amb el
gol del jove Moha. El Remo-
lins-Bítem no pot progressar
(és nové) i l’Ulldecona, recu-
perat,  s’allunya de la part
compromesa i, a més, surt
molt reforçat anímicament
pels dos darrers partits.

L’Ulldecona mostra
la seua millor cara

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem no pot progressar

Àrbitre: Puentes. Targetes grogues a Franklin, Oscar, Ivan, Emili, Jota, Kazu i Rovira. Va
expulsar a Llorenç i als visitants Dani i Jorge. Incidències: uns 100 espectadors

Gols: 0-1, Jorge minut 8; 1-1, Marc minut 33; 1-2, Albert minut 49; 2-2, Marc minut
54 i 2-3, Moha minut 81.   

Sergi, Llorenç, Franklin
(Rovira), Oscar, Llaó (Nacho),

Ivan Martín, Emili (Benet),
Jota, Talarn, Kazu (Stephane) i

Marc. 

REMOLINS-BÍTEM

2
Jonathan, Alex (Ivan), Pietru,
José Ramon, Dani, Choli,
Brusca (Carlos), Moha, Albert
(Zurab), Yassine (Sergi) i
Jorge. 

ULLDECONA

3

El Deltebre va perdre contra
el Torredembarra en un par-
tit amb alternatives i que es
va decidir en els darrers mi-
nuts, quan els locals van re-
muntar. Els de Bartolí van re-
accionar al gol inicial del
Torredembarra i van empa-
tar poc abans del descans.
A l’inici de la represa, Sergio
Ruiz va establir l’1-2 i a par-
tir d’aquell instant, el Torre-
dembarra va intentar dur la

iniciativa i va pressionar. El
Deltebre va poder aguantar
fins els darrers minuts, quan
van venir els dos gols to-
rrencs. 
El Deltebre, com altres clubs
del futbol nacional, ha hagut
de parlar amb la plantilla per
exposar la situació econòmi-
ca i el reajust que aquesta
pot comportar. Caldra espe-
rar si aquesta genera alguna
baixa. 

El Deltebre cedeix en
els últims minuts

PRIMERA REGIONAL

Guanyava 1-2, a l’inici de la represa

Àrbitre: Pujol. Targetes per als locals Ruben, Oriol, Arturo i als visitants Flecha, Robert,
Borrell, Ramos, Losada i Juanjo.  Incidències: 100 espectadors. Partit jugat al camp
del Roda de Berà per les obres que s’estan fent al municipal torrenc.

Gols: 1-0, Moya minut 10; 1-1, Borrell minut 44; 1-2, Sergio Ruiz minut 48; 2-2,
Ruben minut 75 i 3-2, Arturo minut 88. 

Suñer, David, Sanchez, Ruben,
Oriol, Asensio (Gili), Vicente,

Carlitos (Ayala), Pepo
(Penedès), Dani Morros (Aitor),

Arturo i Moya (Fernando). 

TORREDEMBARRA

3
Marc, Cristian, Tono, Lluís
Cebolla, Flecha, Andrés
(Motes) Robert (Losada),
Borrell, Ramos, Juanjo i Sergio
Ruiz.

DELTEBRE

2

Aldeana i Reddis van oferir
un partit molt igualat i obert,
entre dos equips que volien
guanyar, per motius dife-
rents. Els aldeans, cons-
cients del que es jugàvem,
van sortir amb molta intensi-
tat i van contrarrestar els in-
tents del Reddis. Van estar
ben aplicats, jugant amb una
bona actitud. El partit, tot i el
0-0 i ser bastant travat per
moments, estava viu i era

equilibrat. Així fins el darrer
quart quan es va tornar
boig. El Reddis va avançar-
se en dues ocasions però
l’Aldeana, que es resistia a
tornar a perdre, va traure
l’orgull i va assolir un empat
heroïc, marcant Joaquin de
penal en temps afegit. El tre-
ball de l’equip aldeà genera
optimisme per al futur, per
allunyar-se de la zona com-
promesa de la taula. 

L’Aldeana evita la
derrota a darrera hora

PRIMERA REGIONAL

En l’últim quart es van fer tots els gols

Àrbitre: Daniel López. Targetes per als locals Marc, Borràs, Carlos i Ramon, i per als
visitants Maxi, Sergio, Adee, Barceló i William. Incidències: uns 100 espectadors a l’es-
tadi de la Unió. 

Gols: 0-1, Maxi minut 75; 1-1, Rayo minut 80; 1-2, Adde minut 82 i 2-2, Joaquin,
de penal, minut 90. 

Norbert, Dani Iniesta, Joaquin,
Rayo, Albert, Sergi, Marc,

Dani (Oscar), Borràs, Carlos
(Gabi) i Ramon. 

ALDEANA

2
Andrei, David, Maxi (Sete),
Marcos, Sergi (Tommy), Isaac,
William, Richard (Barceló),
Adee, Alex i Sergio (Ivan). 

REDDIS

2
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La JE Ascó, que té un partit
menys, ha recuperat el lide-
rat en guanyar la Rapitenca i
aprofitant les derrotes del Pi-
nell i del CE Ascó. Els pine-
llans guanyaven 0-2 però els
locals, arran de dos penals,
van posar-se dins del partit i
van acabar remuntant-lo. El
Pinell va perdonar diverses
ocasions i va lamentar l’ac-
tuació arbitral, reclamant
dos penals a l’àrea local.

L’Ascó, per la seua part,
fou més efectiu que la Rapi-
tenca: «ells van tenir vuit o
nou ocasions i en van trans-
formar cinc i nosaltres en
vam crear moltes més i no-
més en vam fer una. Aquí va
estar la diferència. A més,
una altra clau fou que vam
rebre el tercer gol acte se-
guit d’haver marcat nosal-
tres», deia Hilario, tècnic del
filial rapitenc. 

L’efectivitat val el
triomf i el liderat 

SEGONA REGIONAL

La Rapitenca no va tenir tant d’encert

Àrbitre: Garcia Espellargas.  Incidències: 100 espectadors. L’Ascó, amb el triomf i
amb un partit menys, recupera el liderat. Va sortir beneficiat del triomf inesperat del Flix
al Pinell. La Rapitenca és desena. 

Gols: 1-0, Manu minut 6; 2-0, Paco minut 21; 2-1, Felipe, de penal, minut 49; 3-1,
Pete minut 55; 4-1, Jesús minut 66 i 5-1, Paco minut 77.  

Cabacés, Ambrós, Jamal,
Joan, Adrià (Jesús), Pete (José

Luis), Tabera (Alberto), Manu
(Víctor), Chico, Paco i Toni

(Marc). 

JE ASCÓ

5
Carrasco, Juli, Solé (Obiol),
Enric, Paco, Bullon (Joan),
Cristian (Casiano), Albert,
Andreu, Felipe i Josep. 

RAPITENCA

1

El filial de l’Amposta, amb les
tres victòries seguides que
ha assolit enguay, ja és ter-
cer. Diumenge va véncer al
CE Ascó (1-0). Segons Tivi,
tècnic del filial de l’Amposta,
«va ser un partit molt igualat.
La primera part va ser més
nostra, amb el gol i la sego-
na va ser de l’Ascó que va te-
nir ocasions per empatar,
amb un penal fallat. Nosal-
tres, a la represa, vam gau-

dir de diversos contraatacs
però no vam saber culminar-
los per excés de precipita-
ció. Es pot dir que diumenge
vam tenir un xic de sort».

El C.E. Ascó és la segona
jornada seguida que no apro-
fita un penal. En l’anterior fou
al Perelló quan els de Cotai-
na van fallar-ne un a la sego-
na meitat, amb el 2-2. Diu-
menge es va repetir la
mateixa situació a Amposta. 

L’Amposta B ja és
tercer a la classificació

SEGONA REGIONAL

El CE Ascó va tornar a fallar un penal

Àrbitre: Oriol Pombo. 
Incidències: L’Amposta, amb quatre victòries seguides, és tercer, a dos punts del líder.
El CE Ascó és quart..  

Gol: 1-0, Oscar Masdeu, de penal, minut 38. 

Ovidi, Ferran, Cristian Pérez,
Joni, Jaume, Dani, Cacau,

Sabaté (Alfred), Bria, Gallardo
(Romero) i Oscar Masdeu

(Jonathan). 

AMPOSTA

1
Marc, Carles, Toni, Lluís, Xavi
Mateo, Edu, Jordi, Jeremy,
Oscar, Juan Antonio i Xavii
Gilabert.

CE ASCO

0

Benifallet i l’Ampolla, dos dels
equips més en forma en el
present any, s’enfrontaven en
un partit en què tots dos vo-
lien continuar enlairant-se a la
classificació. L’Ampolla, ben
posada sobre el camp, va de-
mostrar que té fusta d’equip i
ara, amb les incorporacions,
més equilibri a la seua planti-
lla. El Benifallet, un cop ha po-
gut adaptar-se a la renovació
soferta, també va mostrar

les seues possibilitats amb
un equip jove que està madu-
rant i que té recursos. 

El partit era molt igualat i
només es va desequilibrar a
la primera meitat quan Mi-
guel, a la sortida d’un córner,
va marcar l’1-0. A la represa,
ja enmig de la tormenta, Za-
ragoza va fer un tret que la
climatologia va enverinar. Era
l’1-1. Acte seguit, l’àrbitre va
decidir la suspensió. 

El partit es va
ajornar al minut 60

SEGONA REGIONAL

La forta pluja i el vent, els motius

Àrbitre: Oliver Castaño. Incidències: el temporal va obligar a la suspensió quan es por-
taven quinze minuts de la represa.

Gols: 1-0, Miguel minut 32 i 1-1, Zaragoza minut 50. 

Cots, Miguel, Milio, Juan
Diego, Povill, Moisés,

Pulgarin, Joan, Gallego, Ismail
i Jordi. 

BENIFALLET

1
Costes, Jesús (Jordi
Bertomeu), Vallés, Robert,
Perelló, Lluís (David), Marc,
Zaragoza, Bargalló, Dani Roca
i Paco Casas.

AMPOLLA

1

El Perelló va esclatar diu-
menge en el partit contra el
Masdenverge. A la primera
meitat, gràcies a l’efectivitat
de Narcís, va encarrilar el
dual amb el 2-0. Però l’ex-
plosió arribaria als inicis de
la represa quan en deu mi-
nuts faria tres gols més. El
Masdenverge, amb inferiori-
tat i en desacord amb l’àrbi-
tre, havia sortit totalment de
la confrontació. En els da-

rrers minuts, els de Harry
van ampliar el marcador fins
el 7-0. Els visitants van ma-
quillar el resultat en temps
afegit. 
Agustí (la Cava) havia entre-
nat amb el Perelló però final-
ment no fitxarà perquè, tot i
interessar, s’ha decidit man-
tenir la previsió establerta
en el pressupost i no incre-
mentar les despeses d’aquí
al final de temporada.

El Perelló explota i
goleja el Masdenverge

SEGONA REGIONAL

Agustí (la Cava) no fitxarà 

Àrbitre: Herrero Brescolí.  Incidències: el Perelló, amb el triomf, és vuitè amb 24
punts. Es troba en una zona de la taula en la que hi ha poques distàncies. El
Masdenverge va rebre la segona golejada de la temporada (és el segon equip més gole-
jat). Malgrat això, ocupa una comoda onzena posició, amb un partit menys. 

Gols: 1-0, Narcís minut 20; 2-0, Narcís minut 25; 3-0, Enric minut 55; 4-0, Narcís minut 60;
5-0, Ruben minut 65; 6-0, Eduard minut 75; 7-0, Oriol minut 85 i 7-1, Josep minut 89.  

Marc Monteverde, Oriol Chies,
Francesc, Domenech, Ruben,
Albert (Amadeu), Ivan Cornejo

(Josep), Enric (Ivan), Dani
(Oriol), Ramos (Moreno) i

Narcís. 

PERELLÓ

7
Rafel, Johny, Sant, Jesús,
Josep, Carlos, Sandal, Amador
(Gerard), Pau, Eduard i Ivan
Garcia (Robert). 

MASDENVERGE

1

Es casual que dos equips ju-
guen dos partits en menys
de 48 hores. Però en oca-
sions, quan s’han de recupe-
rar partits en el futbol regio-
nal, pot succeir. No obstant,
el que és gairebé inèdit és
que en tots dos partits s’en-
frontin els mateixos equips!.
Aquest va ser el cas d’Els
Reguers i l’Horta. Divendres
passat, per la nit, tots dos
recuperaven el partit suspés
en la primera jornada. I Els

Reguers va guanyar 1-0, gol
d’Alí. Diumenge van jugar a
Horta i els de la Terra Alta
van tornar la moneda. Van
encarrilar el duel al primer
temps i va sentenciar-lo al
segon, amb el 4-0 i altres
opcions. A manca d’un quart
pel final, Chema fou expulsat
i Els Reguers va reaccionar,
fent dos gols i gaudint d’al-
tres possibilitats. 

S’enfronten dues
vegades en 40 hores

SEGONA REGIONAL

Cada equip va guanyar un partit 

Àrbitre: Juan Carlos Vázquez.
Incidències: 100 espectadors. L’Horta, amb un partit menys, és sisè mentre que Els
Reguers és penúltim. Divendres, tots dos equips es van enfrontar a Els Reguers i diu-
menge, al camp de l’Horta. 

Gols: 1-0, Chipi minut 20; 2-0, Salva minut 32; 3-0, Isaac minut 55; 4-0, Dani minut
62; 4-1, Kiko minut 73 i 4-2, pp minut 82.

Chema, Joel, Xavi, Adrian,
(Ivan), Susaneta, Badia, Dani,
Chipi (Catriel), Salva (Ernest),

Sergi i Isaac (Marc). 

HORTA

4
Gila, Renau, Víctor, J. Diego,
Oriol, Hilari (Ali), Delvis, Ivan,
Kiko, Toni i Hachem. 

REGUERS

2

Era un partit clau per als dos
equips, en la lluita per fugir
de la part baixa de la classifi-
cació. El Santa Bàrbara, a la
vegada, necessitava recupe-
rar autoestima. I era un bon
moment per fer-ho, davant
d’un rival directe. No obs-
tant, els de la Plana, a més
de que han passat una època
conflictiva per les lesions,
van reflectir la dinàmica ac-
tual i no van saber reaccio-

nar una vegada van rebre el
0-1, al minut 19 de la prime-
ra meitat. Els seus intents
van ser amb molta voluntat
però infructuosos. El Vilalba,
ben posicionat, va contra-
rrestar-los gràcies al seu tre-
ball defensiu. I, d’aquesta for-
ma, va mantenir l’avantatge i
va sentenciar en la recta final
del duel, amb el 0-2. 
Amb el triomf, el Vilalba su-
pera el S. Bàrbara a la taula. 

El Santa Bàrbara perd
a casa i s’ensorra

SEGONA REGIONAL

Ja porta sis derrotes seguides

Àrbitre: Ricardo Martins. 
Incidències: el Santa Bàrbara, amb sis derrotes seguides, és quinzè, amb 19 punts,
mentre que el Vilalba, és ara catorzè, amb 20.

Gols: 0-1, Enric minut 19 i 0-2, pp minut 75.

Lleixà, Jaume (Cortiella),
Barceló, Floro (Vega), Josep
(Pio), Navarro (Mulet), Sergi,

Martín, Panisello (Bailach),
Rafa i Labernia. 

SANTA BÀRBARA

0
Andrés, Tabola, Piñol, Jorge,
Eusebi, Ros (Veri), Joel, Salva
(Robert), Rafa (Oriol), Mario i
Enric. 

VILALBA

2
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PRÒXIMA JORNADA
Ampolla-Flix

CE Ascó Escola-JE Ascó

Horta-Benifallet

Jesús i Maria-Reguers

Masdenverge-Amposta

Olímpic-Santa Bàrbara

Pinell-Camarles

Rapitenca-Sant Jaume

Vilalba-Perelló

RESULTATS
18 jornada Segona regional
Amposta-CE Ascó Es. 1-0

JE Ascó-Rapitenca 5-1

Benifallet-Ampolla (sus, 60)  1-1

Camarles-Olímpic 2-2

Flix-Pinell 3-2

Perelló-Masdenverge 7-1

Horta-Reguers 4-2

St. Jaume-Jesús i Maria sus

S. Bàrbara-Vilalba 0-2

Partit recuperació
Els Reguers-Horta 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. JE Ascó 17 34 22 36

2. El Pinell 18 37 21 36

3. Amposta 18 35 18 34

4. CE Ascó Escola 18 41 18 33

5. Camarles 18 36 24 33

6. Horta 17 24 18 30

7. Ampolla 17 29 15 29

8. Perelló 18 31 27 24

9. Benifallet 16 32 29 24

10. Rapitenca 18 31 34 23

11. Masdenverge 17 30 42 23

12. Jesús i Maria 17 28 30 22

13. Olímpic M. 18 29 31 22

14. Vilalba 18 19 26 20

15. S. Bàrbara 18 20 32 19

16. Flix 18 21 49 12

17. Reguers 18 16 40 9

18. Sant Jaume 17 16 40 7

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA

Arnes-Corbera

Bot-Benissanet

Fatarella-Batea

Móra la Nova-Torre Espanyol

Tivissa-Miravet

Ginestar, descansa

RESULTATS

18jornada. Grup 19

Batea-Arnes 6-2

Benissanet-Fatarella 3-1

Corbera-Móra la Nova 6-1

Miravet-Ginestar 1-3

Torre Espanyol-Tivissa         2-6

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 15 55 11 41

2. Corbera 15 57 12 37

3. Ginestar 17 42 12 37

4. Bot 16 33 15 34

5. Benissanet 17 33 20 32

6. Arnes 16 28 27 20

7. Tivissa 16 28 28 20

8. Fatarella 15 18 37 12

9. Miravet 16 19 55 10

10. Torre Espanyol 15 9 56 4

11. Móra la Nova 16 6 58 4

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA

Remolins Bítem-Aldeana

Catalònia-Alcanar

Ametlla-Campredó

Roquetenc-Ulldecona

Tivenys-Godall

RESULTATS

18 jornada. Grup 20

Alcanar-Tivenys 2-1

Campredó-Aldeana 1-4

Godall-Roquetenc 0-1

Remolins Bit.-Catalònia sus

Ulldecona-Venus 3-1

Ametlla, descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Roquetenc 17 37 20 33

2. Remolins-Bítem 15 34 14 32

3. Aldeana 16 45 24 30

4. Ulldecona 17 29 24 27

5. Tivenys 16 40 27 26

6. Alcanar 16 26 22 26

7. Ametlla 16 27 27 23

8. Catalònia 15 35 21 15

9. Campredó 17 19 28 15

10. Godall 16 18 37 15

11. Venus 17 17 70 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA
Deltebre-Campclar

Hospitalet-Catalònia

Oleàstrum-Remolins Bítem

Ulldecona-Gandesa

Montblanc-Aldeana

Reddis-Alcanar

l’Ametlla-la Sénia

Canonja-la Cava

Vilaseca-Torredembarra

RESULTATS

18 jornada, Primera regional

Campclar-Hospitalet sus

Catalònia-Oleàstrum 1-1

Remolins Bít.-Ulldecona 2-3

Gandesa-Montblanc 3-0

Aldeana-Reddis 2-2

Alcanar-Ametlla 3-0

la Sénia-Canonja 2-1

la Cava-Vila-seca 4-1

Torredembarra-Deltebre 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gandesa 18 38 19 37

2. Campclar 17 36 18 37

3. Catalònia 18 46 20 35

4. la Cava 18 31 23 35

5. Torredembarra 18 23 27 34

6. Reddis 18 31 26 31

7. Alcanar 18 21 17 26

8. Vila-seca 18 24 19 25

9. Remolins-Bítem 18 33 25 24

10. Canonja 18 20 21 24

11. la Sénia 18 23 26 23

12. Ulldecona 18 25 30 23

13. Aldeana 18 18 27 17

14. Hospitalet 17 27 28 16

15. Ametlla 18 17 46 15

16. Deltebre 18 25 33 14

17. Oleàstrum 18 16 30 14

18. Montblanc 18 13 32 14

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA
Viladecans-Sant Joan Despí

Sitges-Vista Alegre

El Catllar-Torreforta

Barceloneta-Almacelles

S. Ildefons-Alcarràs

Santfeliuenc-Roquetenc

Guissona-Cambrils

Canyelles-Sants

Iberiana-Horta

RESULTATS

19 jornada, Regional preferent

Sants-Horta 1-1

Cambrils-Iberiana 2-2

Roquetenc-Canyelles 2-0

Alcarràs-Guissona 2-1

Almacelles-Santfeliuenc 2-2

Torreforta-S. Ildefons 2-0

Vista Alegre-Barceloneta 1-2

S. Joan Despí-El Catllar 0-2

Sitges-Viladecans 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torreforta 18 34 18 36

2. Iberiana 17 39 21 34

3. Santfeliuenc 17 30 17 29

4. El Catllar 18 23 23 29

5. Alcarràs 17 27 18 28

6. Viladecans 18 22 18 27

7. Roquetenc 17 21 14 26

8. Vista Alegre 18 16 14 26

9. Sants 16 24 21 25

10. Horta 18 30 28 24

11. Canyelles 17 29 24 23

12. Cambrils 17 25 22 23

13. Sitges 18 24 24 23

14. Barceloneta 18 20 35 18

15. S. Joan Despí 18 18 36 18

16. S. Ildefons 18 18 34 15

17. Almacelles 18 25 42 12

18. Guissona 18 11 13 29

Regional preferent

Amb l’inici de la segona volta comença el compte enrera.
ME

Els
resultats

de la
jornada

La segona volta del
campionat ja ha
començat i amb ella
l’inici del compte enrera
cap el final de les lligues

Compte enrera
PRÒXIMA JORNADA

Santboià-Pobla Mafumet
Premià-Cassà
Mataró-Blanes

Espanyol B-Amposta
Reus-Palamòs

Manlleu-l’Hospitalet
Rapitenca-Miapuesta

Cornellà-Vilanova
Prat-Banyoles

Balaguer-Europa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. l’Hospitalet 22 13 8 1 36 14 47
2. Espanyol B 22 13 6 3 49 20 45
3. Reus 22 13 5 4 43 19 44
4. Santboià 21 11 5 5 33 22 38
5. Vilanova 22 10 7 5 34 24 37
6. Manlleu 22 10 4 8 38 26 34
7. Premià 22 10 4 8 37 33 34
8. Europa 21 9 5 7 33 27 32
9. Prat 22 9 5 8 31 29 32
10. Amposta 22 7 8 7 35 29 29
11. Cassà 22 7 8 7 31 33 29
12. Blanes 22 7 6 9 34 44 27
13. Miapuesta 22 6 7 9 27 41 25
14. Pobla Mafumet 22 5 9 8 25 34 24
15. Cornellà 22 6 6 10 27 42 24
16. Rapitenca 22 5 8 9 23 32 23
17. Palamòs 22 5 7 10 24 38 22
18. Mataró 22 4 8 10 26 36 20
19. Balaguer 22 3 6 13 24 38 15
20. Banyoles 22 2 6 14 18 47 12

Tercera divisió RESULTATS
22a jornada, Tercera divisió
Pobla Mafumet-Premià 2-0
Cassà-Mataró 1-1
Blanes-Espanyol B 2-2
Amposta-Reus 2-3
Palamòs-Manlleu 1-0
Hospitalet-Rapitenca 1-0
Miapuesta-Cornellà 2-1
Vilanova-Prat 1-0
Banyoles-Balaguer 1-1
Europa-Santboià sus

PRÒXIMA JORNADA
Manresa-Olesa

Igualada-Vilafranca
Tàrrega-Benavent
Peralada-Guíxols

Vilassar-Llagostera
Masnou-Montcada

Castelldefels-Marianao
Martorell-Morell

Poble Sec-Tortosa
San Cristobal-Muntanyesa

RESULTATS
21 jornada, Primera catalana

Muntanyesa-Olesa 0-3

Vilafranca-Manresa 3-1

Benavent-Igualada 2-0

Guixols-Tàrrega 1-3

Llagostera-Peralada 3-1

Montcada-Vilassar 2-0

Marianao-Masnou sus

Morell-Castelldefels 0-1

Tortosa-Martorell 2-1

S.Cristobal-Poble Sec 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 21 45 20 44

2. Castelldefels 21 33 17 42

3. Llagostera 21 38 23 40

4. Masnou 20 30 16 37

5. Olesa 21 35 25 34

6. Vilafranca 21 30 24 34

7. Marianao 20 28 21 33

8. Tàrrega 21 28 23 32

9. Montcada 21 27 26 30

10. Peralada 21 33 31 29

11. Vilassar 21 23 29 28

12. San Cristobal 21 23 28 27

13. Muntanyesa 21 27 36 26

14. Guíxols 21 22 24 24

15. Tortosa 21 23 26 24

16. Igualada 21 24 42 20

17. Manresa 21 20 40 20

18. Morell 21 26 36 19

19. Martorell 21 21 34 17

20. Poble Sec 21 21 36 17

Primera catalana
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FUTBOL BASE

RESULTATS
16 jornada. Preferent juvenil Grup I
Can Vidalet-Baláfia
Rubí-Nàstic suspès
Atl. Segre-Nàstic Manresa 1-1
Jabac/Terrassa-S.Andreu 6-1
Gavà-la Floresta susp.
Tortosa-Mercantil susp.
Hospitalet-Santboià susp.
Granollers-Lleida 1-2

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Jabac/Terrassa 16 41 16 34
2. Lleida 15 35 18 33
3. Tortosa 15 32 23 31
4. Balàfia 15 33 24 27
5. Hospitalet 14 34 23 26
6. Nàstic Manresa 16 29 23 25
7. Gavà 15 28 24 20
8. Mercantil 15 22 19 20
9. la Floresta 15 24 28 19
10. Atl. Segre 16 22 29 19
11. Nàstic 15 31 29 18
12. Can Vidalet 15 22 29 16
13. Santboià 15 25 31 14
14. Rubí 15 25 39 14
15. Sant Andreu 16 21 42 14
16. Granollers 16 22 49 10

Juvenils
RESULTATS

13 jornada, Primera divisió Grup 9
Alcanar-la Cava 1-3

Camarles-l’Ametlla suspès

Aldeana-Remolins-Bítem susp.

la Sénia-Jesús Catalònia 3-0

Amposta-Tortosa 5-1

Rapitenca-Roquetenc 5-1

Olímpic-Ulldecona 8-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 13 54 4 39

2. la Sénia 13 40 22 30

3. Rapitenca 13 41 20 25

4. Olímpic 13 45 30 25

5. Camarles 11 28 24 19

6. Aldeana 12 21 21 18

7. Tortosa 13 21 29 17

8. Alcanar 12 21 26 16

9. Roquetenc 13 24 33 14

10. Remolins-Bítem 12 24 35 14

11. la Cava 13 21 32 14

12. Jesús Catalònia 13 24 32 11

13. Ulldecona 13 17 49 7

14. l’Ametlla 12 12 36 2

RESULTATS

13 jornada, Segona divisió Grup 9

Perelló-CE Ascó

Jesús i Maria-Horta 0-3

Deltebre-Gandesa 3-8

Santa Bàrbara-Flix

Amposta-Remolins-Bítem 6-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 13 62 10 34

2. Horta 12 37 16 26

3. Flix 12 33 17 25

4. Gandesa 12 51 14 23

5. Perelló 11 18 13 22

6. Santa Bàrbara 11 23 31 12

7. Deltebre 13 13 32 10

8. Jesús i Maria 13 18 36 10

9. Remolins-Bítem 13 16 64 9

10. CE Ascó 12 15 54 7

RESULTATS
16 jornada. Preferent cadet Grup I
Barcelona-Bordeta suspès
Júnior-Mercantil 0-1
Cornellà-Esc. Gavà susp.
Hospitalet-la Floresta 1-0
Nàstic-Esc. Tàrrega suspès
Jabac/Terrassa-Tortosa 1-0
F. Vilafranca-Martorell
Prat-Stes. Creus

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 15 62 4 45
2. Júnior 16 30 23 30
3. Esc. Gavà 15 27 15 28
4. la Floresta 16 32 24 28
5. Bordeta 15 21 17 24
6. Hospitalet 15 22 21 22
7. Prat 15 18 17 22
8. Santes Creus 15 24 29 21
9. Jabac/Terrassa 16 35 44 20
10. Cornellà 15 38 29 19
11. Fund. Atl. Vilafranca 15 31 29 17
12. Esc. Tàrrega 15 18 22 17
13. Nàstic 15 19 26 17
14. Tortosa 15 20 43 14
15. Martorell 15 15 39 12
16. Mercantil 16 12 42 11

Cadets
RESULTATS

13 jornada, Primera divisió Grup 14
Roquetenc-Tortosa suspès

Ebre Esc.-Rapitenca 2-2

Jesús Catalònia-Gandesa 5-3

Olímpic-Ulldecona 1-3

Remolins-Bítem-la Sénia

Amposta-Camarles 0-1

Aldeana-Alcanar suspès

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 13 52 8 34

2. Gandesa 12 31 22 25

3. Camarles 12 28 17 25

4. Tortosa 12 22 10 24

5. Olímpic 13 32 16 23

6. Amposta 13 35 9 22

7. la Sénia 12 35 18 22

8. Jesús Catalònia 13 29 24 18

9. Ulldecona 13 21 32 18

10. Ebre Escola Esp. 13 20 30 12

11. Remolins-Bítem 11 21 33 10

12. Roquetenc 12 12 61 7

13. Alcanar 12 9 35 4

14. Aldeana 11 9 39 1

RESULTATS

13 jornada, Segona divisió Grup 9

Sta. Bàrbara-Jesús i Maria 1-8

l’Ametlla-CE Ascó 2-3

Esc. Flix-Amposta 2-1

Rapitenca, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. CE Ascó 11 34 13 29

2. l’Ametlla 11 51 15 28

3. Rapitenca 11 31 11 19

4. Amposta 11 20 25 13

5. Jesús i Maria 12 21 27 12

6. Esc. Flix 10 21 30 8

7. Santa Bàrbara 10 2 59 0

RESULTATS
16 jornada. Preferent infantil Grup I
Jabac/Terrassa-Hospitalet susp.
Santboià-Granollers suspès
Barcelona-Esc. Tàrrega suspès
Mollerussa-Lleida suspès
Sant Ildefons-Torreforta 3-1
Cornellà-Stes. Creus suspès
AEM-Esc. Valls suspès
Tortosa-Vilanova 1-0

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 15 54 5 43

2. Sant Ildefons 16 32 9 37

3. Cornellà 15 27 22 27

4. Santboià 15 22 5 25

5. Tortosa 16 22 18 23
6. Hospitalet 14 18 15 22

7. Santes Creus 15 20 16 21

8. Torreforta 16 22 24 21

9. Mollerussa 15 20 23 21

10. Vilanova 16 26 29 19

11. Esc. Tàrrega 15 16 19 19

12. Esc. Valls 15 16 24 16

13. Jabac/Terrassa 15 21 26 16

14. Granollers 14 17 29 16

15. Lleida 15 18 34 8

16. AEM 15 8 61 0

Infantils

RESULTATS

13 jornada, Segona divisió Grup 5

Sant Jaume-Roquetenc 1-4

Ebre Esc.-Ampolla 5-0

Alcanar-Rapitenca suspès

Jesús i Maria-Esc. Delta 3-0

Esc. Flix-Amposta 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 12 41 9 31

2. Esc. Flix 12 50 16 29

3. Roquetenc 13 36 21 26

4. Rapitenca 10 27 18 18

5. Ebre Esc. 13 24 17 18

6. Esc. Delta 12 17 24 12

7. Amposta 13 17 35 12

8. Jesús i Maria 13 12 24 12

9. Sant Jaume 10 16 32 8

10. Ampolla 12 7 49 2

RESULTATS

13 jornada, Primera divisió Grup 14
Ulldecona-Perelló

Olímpic-l’Ametlla 2-1

Aldeana-Gandesa 1-2

Rapitenca-Jesús Catalònia 7-0

Remolins-Bítem-la Sénia 3-2

Amposta-Camarles 5-2

Dertusa-CE Ascó 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 13 63 7 37

2. Rapitenca 13 64 9 35

3. l’Ametlla 13 31 16 26

4. Camarles 11 58 13 25

5. Dertusa 12 34 17 24

6. Jesús Catalònia 13 29 27 21

7. la Sénia 13 26 30 19

8. Gandesa 13 24 34 17

9. CE Ascó 12 24 32 13

10. Perelló 12 14 32 9

11. Olímpic 12 23 51 9

12. Aldeana 13 11 48 7

13. Remolins-Bítem 13 14 52 7

14. Ulldecona 11 8 55 3

RESULTATS
16 jornada. Preferent aleví Grup I
Esc. Valls-Hospitalet 2-1
Cornellà-EFV Cambrils suspès
Atl. Segre-EF Baix Segrià 2-1
Cubelles-Tortosa
la Floresta-Barcelona 0-5
Esc. Gavà-Rapitenca suspès
Nàstic-Jabac/Terrassa 1-0
Bordeta-Esc. Tàrrega ajornat

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Jabac/Terrassa 16 41 11 38

2. Atl. Segre 16 29 9 36

3. Barcelona 16 44 13 35

4. Esc. Tàrrega 15 36 8 29

5. Nàstic 16 28 18 29

6. Esc. Gavà 15 31 11 26

7. Cornellà 15 23 17 23

8. EF Vet. Cambrils 14 16 16 21

9. Esc. Valls 16 20 25 20

10. Tortosa 15 22 32 19
11. Bordeta 15 33 27 17

12. Rapitenca 15 18 23 16
13. Hospitalet 15 19 34 13

14. Esc. Baix Segrià 16 16 43 7

15. Cubelles 15 12 52 7

16. la Floresta 16 16 65 4

Alevins

RESULTATS
16 jornada. Aleví 1ª Divisió Grup 14
Esc. Delta-Amposta 3-2
Ebre Esc.-Olímpic 5-1
Dertusa-Roquetenc 1-2
la Sénia-Tortosa 2-1
Jesús Catalònia-Ulldecona
Camarles-CE Ascó 4-1
Alcanar-l’Ametlla suspès
Rapitenca, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ebre Esc. Esp. 14 37 16 31

2. Rapitenca 14 38 11 30

3. la Sénia 14 49 26 26

4. Amposta 14 40 21 25

5. Dertusa 15 27 17 24

6. Tortosa 15 23 20 24

7. Ulldecona 14 27 20 23

8. Roquetenc 13 23 26 22

9. Jesús Catalònia 14 31 24 20

10. Camarles 14 17 24 20

11. Olímpic 15 28 47 16

12. Alcanar 14 18 34 14

13. Esc. Delta 15 23 38 14

14. CE Ascó 13 10 32 4

15. l’Ametlla 14 10 45 4

RESULTATS

13 jornada, Segona divisió Grup 10
Esc. Delta-Perelló 6-2

Santa Bàrbara-Gandesa 2-1

Amposta-Rapitenca 1-3

Sant Jaume-Aldeana 4-1

Móra la Nova-Esc. Flilx 3-1

Ampolla-Jesús i Maria

Remolins-Bítem, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gandesa 11 71 15 28

2. Santa Bàrbara 11 39 11 28

3. Jesús i Maria 10 51 23 25

4. Esc. Flix 10 53 14 22

5. Rapitenca 12 65 37 22

6. Sant Jaume 11 48 48 18

7. Móra la Nova 11 44 32 15

8. Perelló 11 26 52 11

9. Aldeana 11 36 45 10

10. Amposta 12 24 43 9

11. Ampolla 9 22 45 6

12. Remolins-Bítem 11 27 61 6

13. Esc. Delta 10 17 97 6

PRÒXIMA JORNADA
Lleida-Can Vidalet

Balàfia-Rubí
Nàstic-Atl. Segre

N. Manresa-Jabac/Ter.
Sant Andreu-Gavà

la Floresta-Tortosa
Mercantil-Hospitalet
Santboià-Granollers

PRÒXIMA JORNADA
Rapitenca-Olímpic

Amposta-Roquetenc
la Sénia-Tortosa

Aldeana-Jesús Catalònia
Camarles-Remolins-Bítem

l’Ametlla-Alcanar
la Cava-Ulldecona

PRÒXIMA JORNADA

Jesús i Maria-CE Ascó

Gandesa-Horta

Flix-Deltebre

Remolins-B.-Sta. Bàrbara

Amposta-Perelló

PRÒXIMA JORNADA
Stes. Creus-Barcelona

Bordeta-Júnior
Mercantil-Cornellà

Esc. Gavà-Hospitalet
la Floresta-Nàstic

Esc. Tàrrega-Jabac/T.
Tortosa-F. Arl. Vilafranca

Martorell-Prat

PRÒXIMA JORNADA
Amposta-Aldeana

Remolins-Bítem-Camarles
Olímpic-la Sénia

Jesús Catalònia-Ulldecona
Ebre Esc.-Gandesa

Roquetenc-Rapitenca
Tortosa-Alcanar

PRÒXIMA JORNADA

CE Ascó-Santa Bàrbara

Amposta-l’Ametlla

Rapitenca-Esc. Flix

Jesús i Maria-Deltebre

PRÒXIMA JORNADA
Esc. Tàrrega-Esc. Valls

Hospitalet-Cornellà
EFV Cambrils-Atl. Segre
Cubelles-EF B. Segrià
Tortosa-la Floresta

Barcelona-Esc. Gavà
Rapitenca-Nàstic

Jabac/Terrassa-Bordeta

PRÒXIMA JORNADA
Amposta-Dertusa

Remolins-Bítem-Camarles
Rapitenca-la Sénia

Aldeana-Jesús Catalònia
Olímpic-Gandesa

l’Ametlla-Ulldecona
Perelló-CE Ascó

PRÒXIMA JORNADA

Ebre Esc.-Roquetenc

Rapitenca-Ampolla

Esc. Delta-Alcanar

Amposta-Jesús i Maria

Esc. Flix-Sant Jaume

PRÒXIMA JORNADA
Vilanova-Jabac/Terrassa

Hospitalet-Santboià
Granollers-Esc. Tàrrega
Barcelona-Mollerussa
Lleida-Sant Ildefons
Torreforta-Cornellà
Stes. Creus-AEM

Esc. Valls-Tortosa

PRÒXIMA JORNADA
l’Ametlla-Rapitenca

Esc. Delta-Ebre Esc.
Olímpic-Dertusa

Roquetenc-la Sénia
Tortosa-Jesús Catalònia

Ulldecona-Camarles
CE Ascó-Alcanar

Amposta, descansa

PRÒXIMA JORNADA
Ampolla-Remolins-Bítem
Jesús i M.-Móra la Nova

Sant Jaume-Esc. Flix
Amposta-Aldeana

Santa Bàrbara-Rapitenca
Esc. Delta-Gandesa
Perelló, descansa
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L’any passat, amb motiu del
25è aniversari, es va orga-
nitzar una Gala per a com-
memorar aquesta data.

Degut a l’exit obtingut,
aforament superat i la ven-
da de totes les entrades,
aquest any, el Club Patí l’Al-
dea ha decidit seguir amb
aquesta línia d’espectacle.

A la primera part, el
Show, a càrrec del club or-
ganitzador, es titula ‘Sola’,

una escinificació que combi-
na llum, dansa, ball, patinat-
ge, música i cantants. Tots
ells representaran la trista
vida d’una dona que ha tin-
gut molt, però que sempre
ha estat sola.

La segona part anirà a cà-
rrec de patinadors nacionals
i internacionals: 

Andrea Barbieri, sub-cam-
pió del Món Senior 2007 i
2008;

Andrea Aracu, campió
d’Europa sénior 2008;

Debora Sbei, campiona
del món júnior 2006, 2077 i
2008;

Júlia Ventura Rey, campio-
na d’Europa junior 2008 i
tercera del món júnior
2008;

Xavier López, Subcampió

d’Europa júnior 2008 i ter-
cer del món júnior 2008;

Xavier López, sub-campió
d’Europa júnior 2008 i ter-
cer del món júnior 2008;

Andrea Girotto, campió
d’Europa juvenil i júnior
2008;

Ma. Carmen Juncosa i Al-
bert Rovira, cinquens d’Eu-
ropa i sisens del món sénior
2008;

Reus Deportiu, tercer

d’Europa i cinquè del món
2008;

Mireia Faiges, campiona
d’Espanya i quarta d’Europa
juvenil 2008;

Yasmina Martínez, quarta
d’Espanya i cinquena de la
copa d’Itàlia juvenil 2008;

Zaida Ardit, campiona de
la Copa d’Europa 2-007, cin-
quena d’Espanya i quarta de
la copa d’Itàlia cadet 2008;

David Arasa, subcampió

d’Espanya infantil 2008;
Alba martín, campiona

d’Espanya aleví 2008; 
Elisa Tomàs, tercera d’Es-

panya Aleví 2008 i el CP la
Bordeta.

El preu de l’entrada serà
de vuit euros. Per a més in-
formació, es pot trucar al
649389055 i a http://club-
patilaldea.blogspot.com (hi
ha penjat un trailer informa-
tiu.

La segona Gala
Internacional es farà
demà a l’Aldea

Demà dissabte, dia 31
de gener, tindrà lloc a
l’Aldea, el vintisisè
Festival de Patinatge
Artístic, o II Gala Inter-
nacional.

PATINATGE ARTÍSTIC

Els millors patinadors nacionals i
internacionals hi seran al pavelló aldeà

REDACCIÓ

L’Aldea gaudirà demà de la segona Gala Internacional de Patinatge.
CEDIDA

El Sénior femení de l’Hand-
bol Amposta-Lagrama va
obtenir el catorzè triomf de
la temporada en les catorze
jornades disputades. Va su-
perar el Itxako, equip que
no va poder oposar excessi-

va resistència i que va pre-
sentar-se a la capital del
Montsià amb diverses bai-
xes.

El partit va ser, en els pri-
mers minuts, força igualat i
no fou fins l’equador de la
primera meitat quan va tren-

car-se en el marcador a fa-
vor de les locals. Al des-
cans, el resultat ja era de
18-10.

A la segona meitat es va
mantenir la dinàmica de la
recta final de la primera i
les ebrenques van dominar

el partit i el marcador, tot i
jugar amb intermitències.

Al final, 31 a 22 i una no-
va victòria per al conjunt
que entrena Marc Fornós.

Cal destacar els deu gols
de Sílvia Domingo, una juga-
dora clau en l’equip ampos-
tí.

En la jornada vinent, les
jugadores de Marc Fornós
jugaran a la pista del Baztan
BKT, un equip que està si-
tuat en la cinquena posició i
que ha guanyat set partits
fins ara, havent-ne perdut
els altres set.

Fitxa tècnica
Amposta 31- Itxako 22
Amposta. Arantxa Domingo (1),
Uliaque, Gracia (3), Domingo (10),
Topic, Satekova (6), Simón (2),
Brull, Gibert, Alonso (2), Frnova (7)
i Cruz, Egaña. Itxako.
Arce (1), martín (4), Sanz (1), Díez
(4), Sangorrín, Oliveira (10),
Lekunberri, Barno (1),Pérez (1).
Árbitres.Castañer i Bohigas.
Exclusions locales Uliaque,
Gracia, Gibert i Simón (2), i per a
las visitantes Sanz (3) i Barno.
Parcials. 2-1, 6-2, 6-5, 11-6, 14-8,
18-10, descans, 19-12, 22-13,
25-15, 28-17, 228-20 i 31-22.

El C.H.Amposta-Lagrama va obtenir
la catorzena victòria  (31-22)
Va véncer l’Itxako i en la jornada vinent visitarà el Baztan-BKT

REDACCIÓ

HANDBOL

L’expedició de l’equip d
futbol femení del Tortosa
Ebre va marxar dissabte
amb autocar, des de la ca-
pital del Baix Ebre, enmig
del fort temporal del dia. A
l’Aldea ja va tenir un pro-
blema amb la porta de
l’autocar i va haver de tor-
nar per canviar-lo.

Va arribar a El Prat amb
el temps just per agafar
l’avió. Però el pitjor encara
estava per produir-se. El
trajecte va estar ple de
turbulències i, a més,
quan ja estaven arribar a
la illa, el capità de l’avió va
decidir tornar cap a Barce-
lona perquè el vent impe-
dia un aterratge en condi-
cions. El comitè decidirà
quan es pot jugar el partit.

El Tortosa Ebre no
pot disputar el seu
partit a Mallorca

FUTBOL FEMENI

La selecció catalana Ab-
soluta Femenina realit-
zarà aquest proper diu-
menge, dia 1 de febre, a
partir de les 17.30 hores,
un entrenament a la seu
de la Federació Catalana
d’Handbol, al PEM Guiera
de Cerdanyola del Vallès.

Per aquesta nova activi-
tat -la segona del 2009
després de la concentra-
ció que es va efectuar a
principis de gener al Cen-
tre d’Alt Rendiment (CAR)
de Sant Cugat del Vallès-
el seleccionador català,
Ramon Plans, ha convo-
cat un total de 26 jugado-
res. Tornarà a haver-hi
presència ebrenca en la
convocatòria. 

La selecció catalana
absoluta femenina
torna a l’activitat

HANDBOL
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VENDA Y LLOGER

La Ràpita. C/ Aragó.
Preciós pis de 2 habi-
tacions dobles i 1
bany, traster. Prop de
la platja! A la millor
zona! 661 707 383

O P O R T U N I T A T
Sant Carles de la
Ràpita. Pis cantoner
de 2 habitacions, tot
exterior, bany com-
plert, cuina exterior i
equipada, saló-men-
jador amb accés a
balcó. Per enamorats!
telefon. 977 74 33 99.

DELTEBRE MÀGICO.
Ideal inversores, pisos
de 2-3 habitaciones y
áticos. Con piscina
comunitaria y par-
king. A partir de
110.000 euros. Tel.
617248512

La Sénia.
Local comercial en
cantonada de 40m2.
Molt cèntric (Avinguda
Catalunya, 1). Zona de
molt de transit de cot-
xes i peatonal.
Condicionat com a
despatx, amb informà-
tica instal·lació elèctri-
ca nova, alarma, etc.
Gran oportunitat per
muntar qualsevol
negoci. Per visitar-lo,
661 913 588.

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

Dúplex en venda a
l'Ampolla. Es ven
dúplex de 104m2 útils
amb 40m2 de terras-
ses, 3 habitacions, sala
de jocs, totalment
moblat i 2 places d'a-
parcament. Preu
215.000 euros. Telèfon
661707383.

DE PARTICULAR A
PARTICULAR
Oportunitat única  a
L'AMPOLLA
Es ven pis darrera port
pesquer de 115m2 +
terrasses amb 3 dormi-
toris, dos cambres de
bany, gran saló-menja-
dor, cuina molt gran
amb sortida a terrassa,
sala d'estar i dos tras-
ters. Tot exterior amb
terra de parquet.
Preu: 228.384,60 euros
Interessats trucar a:
654413745/670401545

Ulldecona. Local de 35
m2 ubicat al carrer
major. Ideal per a boti-
ga ú oficina. 300¤ al
mes. 977 74 33 99. 

Es traspassa local comer-
cial a Les Cases d’Alcanar.
Ubicat a l’avinguda prin-
cipal C/ Trafalgar, 47.
Actualment està condi-
cionat com a despatx.
Local cantoner amb una
gran vidriera que dona al
exterior. Equipat amb
aire condicionat, alarma,
xarxa informàtica, i dis-
tribució d’endolls per a
equips informàtics repar-
tits per tots els despatxos.
És el millor lloc de Les
Cases des de que el carrer
Trafalgar és peatonal.
Interessats 661 707 383.

Reus. Gran oportunitat de
local comercial al centre de
Reus. Local en cantonada
de 168m2 diafans, amb
més de 25 metres de faça-
na. Situat a la plaça
Hercules, al davant d’un
col.legi. Disposa de 3 pla-
ces d’aparcament al mateix
edifici. 661 91 35 88

Casa en venda. La Cava,
250m2 construïts, 2 plan-
tes, 3 habitacions, menja-
dor rústic amb xemeneia,
cuina office, 1 bany, 1
terrassa ample i magat-
zem. ¡Ideal Famílies!
Interessats 661 707 383

Amposta. Local a l’avin-
guda La Ràpita en llo-
guer. Superfície 220 m2.
Ideal qualsevol tipus de
negoci. Dona a dos
carrers. 610203325
TREBALL�

Comercials autònoms.
Busquem comercials
amb experiència que
vulguin treballar a
temps parcial ó jornada
complerta. Condicions
molt interessants.
Imprescindible expe-
riència. Preguntar per
Emili 977 20 33 55.

MOTOR�

DIVERSOS�
Marina Sant Carles.
Es lloguen dos ama-
rres, un  de 8 metros i
l’altre de 12 metros, a
la nova marina de
Sant Carles de la
Ràpita. Molt ben
situats. 670 516 520.

PIS EN VENDA A DELTEBRE.
OBRA NOVA, BONA

UBICACIÓ. 2HAB. PÇA.
APARCAMENT EXTERIOR.

90.000 E.

678714020

ATIC EN VENDA A
DELTEBRE

OBRA NOVA 3 HAB.
PK. VISTES AL RIU.

185.000 EUROS
Tel.:607.72.49.63

PISOS EN VENDA A
DELTEBRE. 3 HAB. 

OBRA NOVA - VISTES 
AL RIU DESDE 

145.000 EUROS
Tel.: 607.72.49.63

T

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
12.000¤ Inter essats
preguntar per Susana

607 538 304.

Zona La Cava (cantona-
da Quatre carreteres),
Deltebre. Gran local
comercial, ideal per ofi-
cines. Es cantoner i
totalment acristalat, al
terra hi ha parket. Al
entrar hi ha una sala
molt gran, on hi caben
4 taules de despatx. A
continuació i també
exterior hi ha el des-
patx del director amb
capacitat de posar-hi
una gran taula de des-
patx i mobles auxiliars.
També consta de bany i
un traster per guardar-
hi coses. El local està
completament equipat i
en una zona perfecta,
prop de bancs, locals
comercials i al centre
del poble. Nomès per
850¤ al mes, no t'espe -
ris més! .
Tfn. 661 70 73 83

Pis cantoner de 2 habita-
cions, tot exterior, bany
complert, cuina exterior i
equipada, saló-menjador

amb accés a balcó. 
Tfn. 661707383

Amposta. Passatge
Guadalajara, a la zona

del camp de futbol.
Pisos a estrenar de 2
habitacions, menjador,
cuina, bany complert y

balcó. Per entrar a viure
avui mateix. Acabats
d’alta qualitat. Zona

immillorable al costat de
col·legis, supermercats i
zona comercial. Visiti’l

sense compromís.
Podem negociar el preu.

Tel.610203325.

GRAN OPORTUNITAT.
Tarragona ciutat, casc
antic.  Pis reformat a
estrenar, tot exterior de
3 habitacions (2 dobles),
preciós saló-menjador
amb cuina americana,
bany de gresite, sostres
amb llums halògens,
terra de gres rústic, Nou
a estrenar. Edifici rehabi-
litat. El preu actual és de
169.000¤ quan fa poc
era de 210.000¤. És una
verdadera oportunitat.
Ideal per a estudiants de
la URV. 661 91 35 88

Ulldecona. Es lloga gran
magatzem amb accés des de
2 carrers (C/ Alba i C/ Sans
Borja). Separat en dos espais
diferents, una gran zona des-
coberta i un altra part cuber-
ta. Gran porta d’accés. Ideal
com a magatzem de qualse-
vol mercaderia, garatge, local
comercial, etc. 325¤ al mes.

977 74 33 99

Sant Jaume d’enveja.
Casa en lloguer al centre
del poble. Davant de l’es-
glesia (C/ Major, 143).
Només 350¤ al mes.

647 938 168.

977 24 97 00

-Comercial autónomo/ Tarragona

Empresa distribuidora, busca comerciales autono-
mos introducidos en el mundo industrial, cons-
trucción y electrico. Se requiere experiencia en el
mundo comercial y en especial en los sectores
antes mencionados. Altas retribuciones y produc-
tos muy competitivos.

-Director Contable/ Reus

Empleo perfecto selecciona para importante cade-
na de joyerías un Director Contable.

Las funciones principales serán la gestión de fac-
turación, control y contratación de servicios , ase-
soramiento a los clientes, realización de asientos
contables, control de bancos, tesorería, etc.

Se requiere experiencia mínima de 5 años en tare-
as similares.

Se ofrece trabajo estable y buena remuneración.

-Comercial restauración/ Torreforta

Restaurante de Torreforta precisa incorporar a su
plantilla un comercial cualificado para gestionar la
cartera de clientes, organizar eventos y ofrecer
servicios.

Buscamos una persona activa, dinámica, organi-
zada y acostumbrada a trabajar por objetivos.

Se ofrece contrato mercantil, con pago de autóno-
mos por parte de la empresa, más importantes
comisiones.

- Encargado/a taller de confección /Reus

Empleo Perfecto seleciona para taller de bolsos a
un encargado/a para la producción y reparación
de bolsos y cinturones. Imprescindible experiencia
en el sector confección

- Comercial - informática ERP /Valls

Empresa del sector informática, precisa incorpo-
rar un comercial para mantenimiento y amplia-
ción de cartera de clientes en Tarragona y provin-
cia.

Valorable experiencia en puestos comerciales den-
tro del sector.

Imprescindible carnet de conducir, buen manejo
de catalán y castellano y conocimientos de ERP y
Sage-Logic Control

-Monitor Gimnasio - Clases dirigidas /Reus

Empleo Perfecto selecciona para cadena de gim-
nasios en la provincia de Tarragona un monitor de
fitness, para dirigir las clases colectivas (aerobic,
step, yoga, pilates) Buscamos persona carismáti-
ca, dinámica, responsable y extrovertida.

678714020
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L’AMPOLLA

Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3

Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4

Forn de llenya Brú C/ Sol, 9

Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32

Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n

L’ALDEA

Ajuntament Av. Catalunya, s/n

Bar Abril Av. Catalunya, 325

Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea

Bar Societat Av. Catalunya, 131

DELTEBRE

Ajuntament

C.A.P.

Mercat La Cava

Cafeteria Nicanor

Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre

Biblioteca

Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209

Mercat Jesus i Maria

Bar Elia Recinte Festiu

SANTA BÀRBARA

Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1

C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n

Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13

C.A.P. Av. Jacint Verdaguer

Mercat Plaça del Mercat

Llotja de Peix Port

Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63

Forn Carlos Ripolles Plaça Vella

Bar Catalunya C/ Sant Isidre

ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10

Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR

C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei

Esplai de Juvilats C/ Ramon y Cajal / Av.Catalunya

Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4

Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38

Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68

Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara

Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer

Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14

C.A.P. Av. Catalunya

Profoto Av. La Ràpita

Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita

Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita

Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita

Mossos d’esquadra Av. La Ràpita

Biblioteca Plaça del Castell

Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodoro González
Lo Cistell C/ Ciutadella
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Oficina Més Ebre Avda. Generalitat, 66

ON TROBAR SEMPRE EL PERIÒDIC mméésseebbrree

Les xarxes socials esdevenen un gran fenomen en
l'actualitat. Entre elles, n'hi ha una de la que tothom
en parla: el Facebook, un espai virtual que permet
compartir fotografies, comentaris, vídeos, opinions
i enllaços amb persones conegudes a les que pots
reunir i vertebrar al voltant d'un grup que els uneix
(poden ser companys de feina, familiars, fans d'al-
gun cantant, d'alguna associació, algun esport...). 
No obstant, encara hi ha moltes incògnites sobre

aquesta eina i quan alguna cosa està de
moda i no s'entén, el seu ús pot portar
més problemes que beneficis. És un bon

invent si  s'usa bé i
sabem per a què el
volem fer servir.
El Facebook és un
espai humà i de retro-
bament que permet
mantenir vincles
socials malgrat el
temps o la distància.

Alhora permet gestionar la pròpia identi-
tat, dir qui ets i què t'interessa. Però s'ha
d'anar amb compte en no acceptar a gent

que no es coneix i tenir cura amb allò que es publi-
ca. 
Amb només quatre mesos l'ús del Facebook s'ha
incrementat en un 100% al nostre país, que ja comp-
ta amb més d'un milió dos-cents mil usuaris regis-
trats. Cal destacar que el major creixement es pro-
dueix en usuaris de 25 anys cap a munt.
Una eina interactiva, que no és només cosa d'ado-
lescents, i si es configura de manera adequada pot
portar moltes avantatges tant a nivell individual com
col·lectiu. 

Les xarxes socials
esdevenen un gran
fenomen en l’actualitat,
entre elles n’hi ha una molt
coneguda: el Facebook

MAITE MESTRE

Facebook: filies i fobies

De “rondar” venen les rondalles de la nostra terra que tantes i tants estimem. El primer dia de
les festes majors la nostra gent gran acostumava, fins fa ben poc, a “rondar” per tot el poble
darrera de la rondalla i els cantadors. Així, vivien una nit màgica, plena de moments especials:
amor, reconciliacions, demandes a l'alcalde, “picadillos” entre els cantadors... 
Viure una d'aquelles nits és un dels meus somnis.
A les nostres terres, aquest estiu, la rondalla ha pres un nou impuls: nous cantadors i cantado-
res, festivals a la Ràpita, Deltebre, Roquetes (amb un curs de formació per part d'Artur Gaya)...
Però crec que no n'hi ha prou. 

No podem, únicament, posar la rondalla a dalt de l'esce-
nari per a recordar-la; la rondalla ha d'estar viva, ha de
trepitjar el carrer i, sobretot, ha de ser improvisació.

D'aquí ve i aquí hauria de tornar ja que
aquest és el seu element més emocio-

nant, al meu entendre.
Tinc un record entranyable que guardo
com un tresor: Lo Teixidó contestant a
una pregunta amb una rondalla, amb

només un segon de reflexió:
Vos vull dir als dos jóvens

que no vos heu d'esglaiar
que per molt que cabilesseu 

algo vos sortirà 
i també li dic a l'altre 

que d'enveja es morirà.
El tercer en concòrdia moriria d'enveja perquè, a diferencia dels altres dos, no seria cantador. 
Associacions, Cases de poble i totes les ebrenques i ebrencs hem de valorar la grandesa de la
rondalla que és la flor de les nostres tradicions i, sense promoció publicitària, sobreviu amb
dificultats a la invasió de les indústries culturals que s'han anat desenvolupant, sobretot, en les
societats capitalistes durant la segona meitat del segle XX, fins als actuals temps de plena glo-
balització. La rondalla no és un negoci i si algú la tracta així, s'equivoca. Crec que la sabrem
valorar perquè és nostra i és impressionant. Si no rondem rondarem.

JOSEP JUAN SEGARRA

Si no rondem, rondarem

A les nostres terres, aquest
estiu, la rondalla ha pres un
nou impuls amb nous
cantadors i festivals. Però
crec que no n’hi ha prou.

No podem únicament posar la
rondalla dalt de l’escenari per
recordar-la. Ha d’estar viva, ha
de trepitjar el carrer i, sobre
tot, ha de ser improvisació
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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

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Borges Ayats, Joan Pau Casals, 54 (L’Ametlla de Mar) 977493252

Jimenez Piqueras, Araceli  Av. Catalunya, 302 (l’Aldea)  977450543

Sauras Pons, Rosa Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304  

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

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

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

Bertomeu Canalda, Josep          Verge de Montserrat, 3 (Santa Bàrbara)  977718041

Neus Aguila Ruiz                      C/Barcelona, 65bis (Masdenvergue)  977718702

(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

14° 11°Núvols altsNúvols alts

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel:  
fins a mig matí estarà entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mit-
jans.
A partir de llavors la nuvolositat tendirà a augmentar en general, però
sobretot al litoral, al Prelitoral i al vessant sud del Pirineu, on els núvols
es faran més compactes i abundants, i on el cel tendirà a quedar molt
ennuvolat o cobert al partir de mitja tarda.
Al final del dia quedarà cobert o molt ennuvolat arreu.
Precipitacions:  
són possibles algunes precipitacions febles i disperses a partir de
mitja tarda a punts del litoral, del Prelitoral i del vessant sud del Pirineu.
Cota de neu: 1800 metres. 
Temperatures:  
mínimes lleugerament més altes que oscil·laran entre -3 i 2 graus al
Pirineu i al Prepirineu, entre 0 i 5 graus a la Depressió Central i al
Prelitoral nord, entre 2 i 7 graus a la resta del Prelitoral i al litoral nord,
i entre 7 i 12 a la resta del Litoral.
Màximes en descens entre lleuger i moderat, que voltaran entre 7 i 12
graus al Pirineu i entre 10 i 15 graus a la resta del país. 
Visibilitat:  
bona en conjunt fins a mig matí, amb alguna boira o boirina a primera
hora del dia a les planes i fondalades de l'interior. A partir d'aleshores
tendirà a quedar regular en general, i puntualment dolenta al vessant
sud del Pirineu i Prepirineu. 
Vent:  
de matinada bufarà fluix i de direcció variable en general. La resta del
dia s'imposarà el component sud fluix amb cops moderats en general,
malgrat que a la meitat occidental del país girarà a component est
durant la segona meitat del dia, també fluix amb algun cop moderat. 
Estat del mar:
• Costa Brava:
fluix i de direcció variable fins a primera hora del matí. A partir d'ales-
hores dominarà el component sud fluix amb cops moderats, sobretot
de migjorn.
Marejol.  
• Costa Central:
fluix i de direcció variable fins a primera hora del matí. A partir d'ales-
hores s'imposarà el component sud, sobretot de xaloc, i serà fluix amb
cops moderats, principalment durant la tarda.
Arrissada a marejol. 
• Costa Daurada:
vent fluix i de direcció variable fins a primera hora del matí. A partir d'a-
leshores, i fins a migdia, s'imposarà el component sud, sobretot de
xaloc, i serà fluix amb cops moderats. A la tarda girarà a component
est fluix amb cops moderats, sobretot de llevant.
Arrissada a marejol.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En aquest moment els teus sentiments són
el que fan girar el teu món personal. Potser
que algun fet inesperat et faci sortir de la
rutina. Estigues alerta.

Taure
20/4 al 19/5

Les circumstancies t'obliguen a concretar què
vols fer a la teva vida. És un bon moment per eli-
minar tot allò que no vols al teu voltant. Rodeja't
de persones que et puguen donar llum.

Bessons
20/5 al 21/6

Un viatge i noves experiències, sense cap
dubte un breu parèntesis a la teva vida t'aju-
daria a reescriure la teva escala de valors.
Atenció a les noves amistats.

Cranc
22/6 al 21/7

És moment de treure partit a la teua expe-
riència professional, viuràs una segona opor-
tunitat laboral on podries assolir aquells
objectius que et vas plantejar fa uns anys. 

Lleó
22/7 al 22/8

S'apropa un periode on destacaras per la
teva capacitat social i comunicativa.
Recorda que has de fer coses que et facin
sentir-te bé. Bon moment per fer societats.

Verge
23/8 al 21/9

Familiar i laboralment, estàs en un moment
de compromís i responsabilitat. Analitza les
situacions i aprofita el moment laboral per
aconsseguir allò que busques. Estalvia!

Balança
22/9 al 22/10

Necessites expresar el que sents lliurement.
Veuràs com creix la teva vida emocional, una
aventura et farà sentir-te millor però vigila
que l'èxit no et pugi al cap. Sigues prudent.

Escorpí
22/10 al 21/11

Si et cantres, les coses sorgiran segons els
teus interesos. Moment per reempendre els
assumptes pendents. Un fet inesperat et gra-
tificarà laboralment. Confia en tu mateix.

Sagitari
21/11 al 21/12

La teva opinió compta, expresa allò que pen-
ses sense complexes perque la gent t'escol-
tarà. Podria ser el moment de trucar a aque-
lla persona que t'agrada tant. Truca!!!

Capricorn
21/12 al 19/01

Periode actiu, aprofita per arreglar lo del
passat i afrontar el futur més ralaxat, els
teus projectes t'ho agrairan. Dedica't temps
a tu mateix, hauries d’anar a la pelu i a l'spà. 

Aquari
20/1 al 18/2

El poder de la seducció no deixa de crèixer
i et permetrà obrir moltes portes, amb astú-
cia i intuició sabràs quines has de tornar a
tancar. Sigues intel.ligent.

Peixos
19/2 al 20/3

No mires més enrera, avui comença el teu
futur i nomès depèn de tu que aquest sigui
millor que el passat. La experiència et faran
les coses més fàcils. Fes esport

Televisió
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La cuina tradicional de la nostra terra és tan rica i variada que igual ens pot sorprendre amb un bon plat de peix com de carn,
avui a “Primentons i Tomates” gaudirem d'una recepta de peus de porc molt particular.

És una carn que va
molt bé a les persones
amb malalt ies com la
gota. Cal recordar
també que aquest t i -
pus de de plat a base
de carn pot resultar in-
d igesta per a moltes
persones. Els peus de
porc que ens presenta
el restaurant Les Mo-
les d'Ulldecona és una
adaptació de la clàssi-
ca recepta d'aquest
plat tan típic a la cuina
catalana.
Bul l i rem uns peus de
porc en una ol la amb
aigua i sal, quan esti-
guin bul l i ts els esco-
rrerem, els desossa-
rem per tal  que el
comensal no es trobi
els ossos i els reser-
varem.
D'una altra banda fa-
rem el caldo sofregint
una pastanaga, una
ceba, l'all porro i la to-
mata, passats uns mi-
nuts l i  afegim el pe-
bre, una ful leta de
llorer i, finalment, l'ai-

gua. Deixarem que
aquesta mescla bul l i
durant una hora f ins
que el caldo est igui
fet. Un cop acabat de
fer el  caldo, el  cola-
rem per tal que no ens
apareguin trossets de
verdura. El colem i el
tornem a posar al foc,
aquest cop l i  afegim
els peus de porc que
teníem reservats i els
bullirem amb el nostre
caldo f ins que els
peus queden ben

cuits. Per a que ens
quedi un plat ben gus-
tós, haurem de deixar
bullir els peus mitja ho-
ra com a mínim.
Aquest temps l'aprofi -
tarem per a realitzar la
salsa que donarà el toc
final del plat: una pica-
da d'all, ametlles, juli-
vert i pa fregit que apli-
carem al moment
d'emplatar aquest su-
culent plat. A l 'hora
d'emplatar també l i
afegirem un pinxo amb
una sípia de la punxa,
un escamarlà pelat, un
espàrrec i carxofa con-
f itada. “Primentons i
Tomates”, un programa
diari on  cada setmana
sortejem un sopar per
a dues persones al res-
taurant que ens pre-
senta les seves recep-
tes, tots els
televidents que hi vul-
guen participar, han
d’enviar un misstge
curt de texte am el mò-
vil (SMS) amb la parau-
la TE CUINA, al número
5516, el guanyador
setmanal es donarà a
conèixer cada diven-
dres a partir de les
15h al programa “Pri-
mentons i Tomates”.
Ara nomès cal, com
diu l 'Amado Cebolla,
“arremangar-se i co-
mençar a cuinar”.

“Primentons i Tomates”, avui: peus de porc

La Carn de porc és
una font molt rica en
proteïnes, vitamina B i
minerals com el zinc,
fòsfor, sodi, potassi i
ferro.

REDACCIO

Aquest és el plat resultant de la nostra recepta d’avui.
Mariano Lalana

Amado, en un moment del programa.
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La descontaminació del
pantà de Flix és un projec-
te que tenia previst iniciar-
se  a finals de 2007. En
més d'una ocasió hem
sentit que aquests tre-
balls de neteja i totes les
obres que engloba estan
supeditades a la cons-
trucció dels Pous de
Vinallop. 
Més Ebre: Què en
pensa?
Ferran Bel: Hi ha una pla-
nificació aprovada pel
Govern Central, on és
contemplava la construc-
ció dels pous, i que
aquests havien d'estar
operatius en un termini de
14 mesos, entenc que el
període d'execució dels
mateixos és menor en
comparació a la construc-
ció d'un mur per aïllar els
residus o una cinta mecà-
nica per transportar-los.
En tot cas, tots tenim
ganes de que la pro-
blemàtica del pantà de

Flix es solventi definitiva-
ment.
ME: Fa escassos dies
coneixíem que la CHE
( C o n f e d e r a c i ó
Hidrogràfica de l'Ebre)
ha tornat a convocar el
centenar de propietaris
afectats per l'expropia-
ció dels terrenys on
s'han de construir els
pous, els dies 3, 4, 5 i
6 de febrer a

l'Ajuntament de
Tortosa, després que el
passat mes d'octubre
s'ajornessin al·legant
“dificultats tècniques”.
Com actuarà aquest
cop l'Ajuntament de
Tortosa?
FB: Fa mesos es va dema-
nar la suspensió, però ara
la situació ha canviat,
després de la reunió cele-
brada a Lleida la passada

setmana, on és van asso-
lir una sèrie de compromi-
sos.
ME: De quins compro-
misos està parlant?
FB: S'han assolit uns com-
promisos amb l'ACA
(Agència Catalana de
l'Aigua), la CHE i la
Generalitat, que garantei-
xen el subministrament
d'aigua potable a la ciutat
i a la seva estructura, el

mateix tractament indus-
trial per a Tarragona que
per a Tortosa i canvi en el
pla de emergència on el
pou de Jesús era suscep-
tible de contaminació. Ara
estem pendents de rebre
tots aquests compromi-
sos per escrit, tenen de
termini fins el dia de la
signatura de les actes i
vull pensar en què tot
anirà segons l’acordat, ja
que de no ser així podrien
haver problemes.
ME: Davant de les
declaracions realitza-
des pel cap de l'oposi-
ció,  Joan Sabaté, en
les que l’acusava d'ero-
sionar l'acció de
govern dels socialistes
a Catalunya i de
l'Estat, a més de recri-
minar-li que no estés al
corrent de que el pou
de Jesús no era sus-
ceptible de contamina-
ció. Què té a dir?
FB: Què són absurdes,
gratuïtes i falten a la veri-
tat. Pel que respecta el

pou de Jesús, qui ha can-
viat de criteri ha estat la
Generalitat. I si no recor-
do malament
l'Administració autonòmi-
ca i l'Administració
Central són socialistes.
ME: I per acabar l'en-
trevista. Els Alcaldes
de Tarragona i Reus,
han titllat la iniciativa
d'obrir els pous de tots
dos municipis, en cas
d'emergència, i així,
subministrar aigua al
Camp de Tarragona i
les Terres de l'Ebre,
“d’un retorn de la soli-
daritat cap al territori,
pel minitransvasa-
ment”. Què en pensa?
FB: Ells també ho fan per
necessitat i de totes
maneres s'agraeix la ini-
ciativa. El que si que
penso és que aquesta
actuació també s'hagués
pogut valorar abans i pla-
nificar-la d'una altra mane-
ra. Ara el procés està tan-
cat, però considero que
l'execució era millorable. 

“La neteja del pantà de Flix és un procés
tancat, però l’execució era millorable”

FERRAN BEL, ALCALDE DE TORTOSA 

L’Alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ens parla
en aquesta entrevista
de la seva visió sobre
tot el que està succeint
al voltant de la descon-
taminació del pantà de
Flix.

“Tortosa, en cas de necessitat, no seria la única que es beneficiaria dels pous de Tarragona i Reus”, apunta Bel

DIANA MAR

Ferran Bel, Alcalde de Tortosa
ME

“Va servir per a saber el paper de cadasqú
en tot el que envolta a la neteja del pantà de
Flix”

Reunió a Lleida

“A la reunió, vaig veure predisposició de
cara a pagar els terrenys expropiats a
preu de mercat”

Els veïns afectats


