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Tortosa

Cinc vehicles diaris mal
estacionats, la mitjana que
la grua ha retirat durant el
2008. P4

Nova gamma de sabors en la
propera Fira de l’Oli de les
Terres de l’Ebre, a Jesús.
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Comarques

L’Alcalde d’Alcanar, Alfons
Montserrat, denuncia la
poca credibilitat del
Ministeri de Foment pel que
fa a les obres de l’Àngol 
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Societat

La crisi i els controls
d’alcoholèmia, enemics
actuals dels locals d’oci
nocturn.
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Geomagnetisme: l’estudi de
les ones magnètiques de la
Terra
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L’última

Sant Valentí, per què el 14 de
febrer?   P24

Esports

UE Rapitenca

Gilabert no va ser titular a
Vilanova i el tècnic Teixidó
parla d’una situació d’ordre
intern.
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CF Amposta

La victòria davant el Mataró
retorna la confiança a
l’equip de Nacho Pérez

P11

CD Tortosa

Carlos Alós va dimitir i, a
partir d’ara, serà el secretari
tècnic d’un Tortosa que
busca entrenador.
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Handbol

Nova victòria del Club
Handbol Amposta, que
segueix líder. P18

Violència
masclista

Al nostre voltant hi ha
molts casos de violència de
gènere que mai sortiran a
la llum.

Sovint, la lluita per
eradicar la violència
masclista, malauradament
arriba tard.

És crucial que tant les víc-
times de violència masclis-
ta, com les persones que
tenen al seu voltant, cone-
guin tots els recursos que

disposen al seu abast. En
aquest sentit, aquesta set-
mana s'ha signat l'acord
pel que s'aprova el proce-
diment de coordinació ins-

titucional, per al desplega-
ment del circuit de les
Terres de l'Ebre, per a l'a-
bordatge de la violència
masclista. P3
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El Govern de la Generalitat
ha constituït aquest dijous
la Mesa Institucional del
Circuit de Terres de l'Ebre,
una experiència pilot, a tot
Catalunya, amb l´objectiude
permetre coordinar i agilit-
zar les mesures per contra-
restar els actes de violència
masclista entre les diferents
institucions i agents impli-
cats en la protecció de les
víctimes d'aquestes agres-
sions. Amb aquesta consti-
tució les Terres de l´Ebre
han fet “un dels passos més
importants que es poden
fer de cara a donar una res-
posta ràpida i eficaç a les
dones que pateixen mal-
tractaments de mans de la
seva parella”. Rapidesa i
eficàcia, 2 adjectius essen-
cials i bàsics, tal com ha
destacat la Consellera
d´Acció Social i Ciutadania
Carme Capdevila, per a la
lluita contra aquesta xacra
social.  En l´acte de presen-
tació, on també han intervin-
gut la presidenta de
l´Institut Català de les

Dones, Marta Selva, i el
delegat del Govern a les
Terres de l´Ebre, Lluís
Salvadó, s´ha signat l´acord

per a la corresponent posa-
da en marxa perquè a les
Terres de l´Ebre existeixi un
veritable treball en xarxa

que millori la qualitat d´aten-
ció a les dones maltracta-
des, i alhora, optimitzi els
recursos ja existents. El
Circuit de Terres de l´Ebre
suposa el primer desplega-
ment territorial, un desenvo-
lupament que dóna compli-
ment a la Llei del dret de les
dones a eradicar la violèn-
cia masclista, aprovada el

mes d´abril del 2008.  La
demanda i voluntat del terri-
tori ebrenc i la necessitat
de concretar per part de la
Generalitat, han fet que
Terres de l´Ebre siguin
l´escenari escollit per por-
tar a terme el pla Pilot. Un
pla que servirà per al seu
posterior desplegament a
tota Catalunya, tot ade-

quant-se a la realitat de
cada territori. S´estableixen
així nous mecanismes
d´actuació i de relació entre
institucions, entitats i parti-
cipació i persones profes-
sionals implicades al territo-
ri. Capdevila també ha expli-
cat que des del desplega-
ment dels Mossos
d'Esquadra, a les Terres de
l'Ebre s'han rebut un total
de 63 denúncies així com
178 trucades al telèfon d'a-
tenció a les dones, la línia
gratuïta 900 900 120,
durant el 2008. “La valora-
ció és positiva però la
necessitat encara hi és, i
hem de conseguir que no hi
sigui”. La consellera ha
valorat de manera molt
positiva i molt necessària la
feina feta fins ara. Dins
d´aquest nou model d´aten-
ció, ha destacat a Amposta
el Centre d´Intervenció
Especialitzada, i el desple-
gament dels Serveis
d´Informació i Atenció a les
Dones a les comarques del
Montsià, Ribera d´Ebre i
Baix Ebre. En la mateixa
línia, Carme Capdevila ha
insistit en la necessitat de
treballar  en mesures pre-
ventives, en la consciencia-
ció i sensibilització de la ciu-
tadania, sobretot en els
joves, un dels col.lectius
més sensibles, tenint en
compte que alguns d´ells
encara justifiquen aquest
tipus d´accions, defensant
el maltractament per
“morbo”!.

Les Terres de l’Ebre, territori pioner en la
lluita contra la violència de gènere

El Govern de la Generali-
tat aplica un pla pilot
contra la violència mas-
clista a les Terres de l’E-
bre. Es presenten mesu-
res de millora.

La feina aconseguida durant el 2008 és un exemple a poder seguir per la resta de municipis catalans

Un dels punts claus és incidir en l’educació i sensibilització dels joves per quan aquests arribin a adults

REDACCIÓ

La Consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, va estar present ahir dijous a l’informatiu de Canal TE.
ME

“Els joves són un col.lectiu molt sensible
tenint en compte que fàcilment confonen
amor en dominància”

Polítiques de Prevenció
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Aquestes serviran de tret
de sortida per a la XIV Fira
de l'Oli de Jesús, que tindrà
lloc els propers 20, 21 i 22
de febrer. Aquestes jorna-
des culinàries, que es
desenvoluparan del 14 al
22 de febrer, oferiran les
propostes de vuit establi-
ments de restauració del
municipi -Paiolet, la
Caldereta, Nolla, el Riu,
Sport, Hotel Corona, Sant
Carles, i l'Estudi- totes elles
basades en l'oli d'oliva
com a ingredient presi-
dencial. El regidor de
Turisme de l'Ajuntament de
Tortosa, Ricard Forés, ha
celebrat «molt especial-
ment, l'arribada d'aquesta
tradicional fira de l'oli que
va tindre l'encert d'organit-

zar aquestes jornades
dedicades a la gastrono-
mia que tenim al nostre
municipi». 
Així mateix, Forés ha
expressat que «des de l'à-
rea de Turisme veiem,
cada vegada més, el
potencial gastronòmic de
Tortosa, el qual ha de ser
promogut abastament ja
que és una gran inversió de
futur".  Per la seva banda,
el president de l'EMD de
Jesús, Pere Panisello, ha
mostrat també el seu con-
venciment de que «promo-
cionar aquest producte és
imprescindible, tenint en
compte que és element
econòmic de primer ordre
al territori». Les jornades
comptaran amb el suport
de  l a  coope ra t i v a
Soldebre, el Mercat munici-
pal de Tortosa i l'EMD de
Jesús.

Nova gamma d’olis amb sabors present a la
XIV Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre 

L’Associació de Res-
tauradors de Tortosa,
Platigot, organitzen les
sisenes Jornades Gas-
tronòmiques de l’Oli
d’Oliva.

S’han creat diferents tipus (llima, llorer, romer, all, mandarina) per donar un toc diferent

Del 14 al 22 de febrer també tindran lloc les VI Jornades Gastronòmiques de l’oli d’oliva

REDACCIÓ

Les jornades comptaran amb el suport de la Cooperativa Soldebre, el Mercat Muncipal i l’ EMD de Jesús
CEDIDA

L'opuscle Turisme Cultural
a les Terres de l'Ebre, edi-
tat des del Patronat de
Turisme de la Diputació a
les Terres de l'Ebre, neix
amb la voluntat de difon-
dre turísticament els prin-
cipals atractius culturals
del territori. Amb vint-i-cinc
pàgines d'extensió, s'hi
pot trobar informació del
patrimoni material i imma-
terial de la nostra destina-
ció: les pintures rupestres,

els poblats ibèrics, els
castells i torres, els cen-
tres històrics i monumen-
tals, museus i col·lec-
cions, etc. A més, es deta-
llen les festes de recrea-
ció històrica, les sales
d'exposicions, la Batalla
de l'Ebre o l'artesania
ebrenca. El llibret inclou
també la gran riquesa
literària i els personatges
cèlebres que han marcat
l'esdevenir de les Terres
de l'Ebre. Conté un apar-
tat dedicat als més petits,
on es posa en valor la
riquesa del vocabulari
específic del territori, així
com una plana per a realit-

zar anotacions durant la
visita. Finalment, s'hi
inclou un llistat d'empre-
ses de guiatge i turisme
cultural, per tal de facilitar-
ne els serveis als visitants,
i una relació de pàgines
web relacionades amb els
recursos patrimonials. Per
l'edició d'aquest opuscle,
s´ha comptat amb la parti-
cipació de Núria Gil, histo-
riadora de l'art i professo-
ra de Patrimoni Cultural de
la URV. Destaca, així, la
recerca de l'equilibri dels
continguts per donar la
màxima informació històri-
ca i cultural, sense oblidar
que es tracta d'una publi-

cació turística que ha de
facilitar una lectura evoca-
dora i àgil. El Patronat ha
editat 10.000 exemplars
d'aquest nou opuscle, per
tal de distribuir-lo en fires
nacionals i internacionals i

a través de les peticions
d'informació dels turistes
interessats a conèixer el
patrimoni cultural de les
Terres de l 'Ebre. 
Estarà disponible en sis
idiomes.

Catalogats els principals
atractius turístics ebrencs
Neix el primer opuscle creat per la Diputació de Tarragona

REDACCIÓ

Els objectius de la qual
són essencialment els de
prevenció i lluita contra
incendis, reforestació de
terrenys i conscienciació
entre la ciutadania i pro-
pietaris de finques amb
massa forestal de les
mesures a adoptar per
evitar focs. En l'acte fun-
dacional es van nombrar
als membres de la prime-
ra Junta Directiva, que
estarà presidida per l'al-
calde, Ferran Bel.
L'Ajuntament és titular de
més del 30 per cent dels
terrenys de boscos del
municipi.  
Bel ha afirmat que era un
«deute pendent del muni-
cipi» no disposar encara
d'una ADF i s'ha mostrat
convençut que serà una
«eina útil» al servei de la
prevenció i la lluita contra
els incendis. Aquesta ini-
ciativa estava inclosa al
Pla d'Actuació Municipal
(PAM).

L’Ajuntament de
Tortosa constitueix
l’Agrupació de
Defensa Forestal

Entre 60 i 70 corredors
partiparan aquest diu-
menge a la Cursa Social,
una clàssica del ciclisme
que ha recuperat l'entitat
organitzadora, la Penya
Ciclista Baix Ebre. El re-
corregut, amb sortida i
arribada a Tortosa, tindrà
55 quilòmetres i està
obert a totes les catego-
ries, des de cadets fins a
veterans. La cursa farà la
sortida a les 11 hores a
l'avinguda Generalitat,
davant del Parc Munici-
pal, i a la C-12, a la plaça
Corona d'Aragó, s'ini-
ciarà la competició. Els
ciclistes passaran per Je-
sús, Aldover, Xerta, Beni-
fallet, Coll de Som, Ti-
venys, Bítem, Remolins,
Castell de la Suda, Hospi-
tal de Tortosa Verge de la
Cinta, per acabar al vol-
tant de les 12.15 hores a
l'ermita de Mig Camí. 

La Cursa Social
Mig Camí arrenga
aquest diumenge a
Tortosa

Vuit restaurants de la localitat oferiran
propostes culinàries amb l’oli d’oliva com a
element presidencial en el marc de les
Jornades Gastronòmiques

L’Oli d’oliva
«Veiem cada vegada més el potencial
gastronòmic de Tortosa, el qual ha de ser
promogut abastament ja que és una gran
inversió de futur»

Ricard Forés, regidor de Turisme

Roda de premsa de presentació del llibret dedicat al turisme ebrenc
ME
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Aquest dimecres l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, el
regidor de Seguretat,
Jordi Folqué, i el cap de la
Policia Local, Jesús
Fernández, han presentat
la Memòria de Serveis del
cos policial de 2008. Pel
que fa al nombre de
denúncies, l'any 2008
se'n van posar 20.035.
D'aquestes, la majoria
(13.327) van ser per esta-
cionar en zona blava
sense tiquet o superar el
temps permès, mentre
que 6.534 corresponen a
infraccions del reglament
de circulació i 174 són
butlletins del Servei Català
de Trànsit. Cal assenyalar
que l'any passat es van
retirar 1.829 vehicles amb
grua per estar mal esta-
cionats, amb una mitjana
de 5 vehicles/dia. L'any
passat hi va haver 386
atestats i 81 detinguts,
molt per sobre dels 149
atestats i 50 detinguts de
2007. Aquest increment
es justifica pels canvis
organitzatius en la gestió
interna introduïts durant

l'any 2008, ha precisat el
cap de la Policia Local,
Jesús Fernández. La
major part d'atestats fan
referència a furts (41),
delictes contra la segure-
tat vial (40), conducció
sense permís (40), danys
(38) i robatoris a l'interior
de vehicles (37). El major
nombre de detinguts va
tenir a veure amb delictes
d'usurpació de l'estat civil
(17) i violència en l'àmbit-
de la llar (13).  En relació a

l'accidentabilitat a la ciu-
tat, l'any 2008 es van
registrar 517 accidents
de trànsit, quatre més que
l'any 2007. En canvi, el
nombre de víctimes mor-
tals i ferits va reduir-se.
L'any passat no va haver-
hi cap mort al terme de
Tortosa per accident de
trànsit i 80 ferits. El 2007
hi va haver 2 morts i 89
ferits. En aquest punt,
Fernández ha recordat la
importància de les cam-
panyes de control viari,
especialment les adreça-
des als conductors de
ciclomotors. En matèria
de Policia assistencial, la
Policia Local de Tortosa
ha efectuat 739 actua-
cions l'any 2008, un 16
per cent més que el 2007,
sent les més nombroses
les d'auxili a malalts (126),
a persones en estat etílic
(103), incendis (69) i auxili
a ferits (66). Segons l'al-
calde, Ferran Bel, l'incre-
ment d'assistències en
aquest àmbit es deu, en
bona part, al desplega-
ment de la Policia de proxi-
mitat pels barris de la ciu-
tat, iniciativa que s'ha
demostrat "útil i conve-
nient". Cal destacar l'es-
forç realitzat per
l'Ajuntament de Tortosa en
l'àmbit de la Policia Local.
L'any passat, el cos poli-
cial va estrenar una nova
comissaria, va incremen-
tar el parc mòbil i la planti-
lla en 7 nous agents, i va
crear la primera Unitat
Canina.

La Policia Local de Tortosa incrementa un
14% el nombre de serveis durant el 2008

La Policia Local de
Tortosa va incremen-
tar un 14% el nombre
total de serveis realit-
zats durant el 2008
respecte l’any anterior

L’any passat no va haver-hi cap mort, al terme de la ciutat, per accident de trànsit

Retirats 1.829 vehicles amb grua per estar mal estacionats, una mitjana de cinc al dia

REDACCIÓ

Presentació de la Memòria de Serveis del cos policial de Tortosa durant el 2008.
CEDIDA

En els propers dies s’incorporaran quatre
nous agents que conformaran un equip de
62 policies més un sotinspector

Noves incorporacions

L’Alcalde, Ferran Bel, ha expresat la seva
satisfacció pel funcionament del cos policial
i la voluntat de millora per aquest 2009 

Satisfacció

Els pous que s'han de
construir a Vinallop per
donar resposta a les
necessitats de subminis-
trament d'aigua a la
població en cas d'e-
mergència derivada de la
descontaminació del
pantà de Flix, comença-
ran a fer-se en dos
mesos. Les obres poden
durar uns set mesos i,
per tant estarien disponi-
bles a finals d'any. Els
pous seran la primera
actuació que es faci res-
pecte al pla de seguretat
engegat pel Ministeri de
Medi Ambient i la resta
d'administracions impli-
cades.

Els pous de Vinallop
començaran a fer-se
en dos mesos

Els veïns del nucli antic de
Tortosa han demanat tar-
getes per abaixar els pi-
lons situats a l’accès dels
seus habitatges, de les zo-
nes del carrer Sant Blai i
del carrer de la Rosa. Da-
vant la petició, el Govern
de la ciutat s’ha com-
promès a estudiar la de-
manda. El principal proble-
ma és que hi ha molta gent
gran i famílies amb perso-
nes que tenen problemes
de mobilitat i el tancament
dels carrers al trànsit els
impedeix arribar fins a la
porta de casa. Per això, es
proposa un sistema de tar-
ges magnètiques.

Targetes per abaixar
els pilons del nucli
antic

diari ebrediari
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L'alcalde de Xerta,
Moisès Fabra; el regidor
de Fires i Turisme de Xer-
ta, Lino Bertran; i el presi-
dent de la comissió de
Comerç Exterior de la
Cambra de Comerç de
Tortosa, J. Carlos Ripollés
van presentar dimarts la
primera edició de la Fira
del Cítric de Xerta.  La Fi-
ra estarà ubicada al Casal
Municipal Xertolí i a la pis-
ta poliesportiva, i inclourà
un programa d'activitats i
unes jornades gastronò-
miques amb menús espe-
cials dedicats a la taronja
i els cítrics. Una vintena
d'expositors hi participa-
ran per promoure el sec-
tor productiu de la locali-
tat, promocionar la
taronja com uns dels pro-
ductes autòctons del mu-
nicipi, i per donar a conèi-
xer els actius turístics del
poble de Xerta, on es pro-
dueixen al voltant d'uns
sis milions de quilos de cí-
trics. 
El regidor de Fires i Turis-

me de Xerta, Lino Ber-
tran, explicava que l'equip
de govern havia previst
dur a terme aquesta fira
l'any passat però no es va
poder realitzar perquè les
gelades van malmetre la
producció. Bertran ha afe-

git que enguany la collita
ha estat “molt bona” i que
la taronja és d'una
“excel·lent qualitat” i per
això l'Ajuntament i els pro-
ductors han decidit tirar
endavant la iniciativa. En
aquest sentit, set produc-

tors de cítrics de la locali-
tat participaran a la mos-
tra i donaran a conèixer la
marca “Taronja de Xerta”.
Bertran ha destacat que
una altre objectiu de la fi-
ra és “promocionar turísti-
cament el poble de Xerta,
tot els seus productes i
principalment la taronja” i
ha afegit que els produc-
tors oferiran la taronja als
visitants de la fira a un
preu molt assequible, i
que la resta de comerços,

entitats i associacions del
poble també tindran el
seu propi estand a la fira.
Per la seva part, l'alcalde
de Xerta, Moisès Fabra,
ha destacat que “l'interès
mostrat pel conjunt del
poble” en l'organització
de la fira  fa preveure uns
bons resultats d'aquesta
primera edició. El conse-
ller de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim
Nadal, presidirà la inaugu-
ració oficial.

Xerta organitza la primera Fira dedicada al
cítric, els dies 7 i 8 de març 

La Primera edició de
la Fira del Cítric de
Xerta, organitzada per
l’Ajuntament, tindrà-
lloc el cap de setmana
del 7 i 8 de març. 

Estarà ubicada al Casal Municipal Xertolí i a la pista poliesportiva de la localitat

Hi participaran una vintena d’expositors per promoure el sector productiu i la taronja

REDACCIÓ

La presentació de la Fira del Cítric de Xerta es va fer a la Cambra de Comerç de Tortosa
CANAL TE

Paralel.lament a la Fira, els restauradors del
poble oferiran menús especials dedicats a la
taronja i els cítrics

Jornades Gastronòmiques

Aquest cap de setmana
SEO/BirdLife Catalunya
celebra el Dia MUndial de
les Zones Humides. Tots
els interessats, la partici-
pació és lliure i gratuïta,
poden apropar-se, demà
14 de febrer, a la Reser-
va Natural de Riet Vell, on
l’Associació juntament
amb Caja Madrid i alum-
nes de l’Escola l’Àngel
d’Amposta portaran a
terme tot un seguit d’ac-
tivitats com l´anellament
científic, l’observació de
la fauna aquàtica o jocs
tradicionals del Delta. La
festa continuarà diumen-
ge amb més actes.

Dia Mundial de les
Zones Humides a la
reserva del Riet Vell

L´Aldea ja està organitzant
tot un seguit d´actes per
celebrar la setmana vinent
el Carnestoltes. El proper
21 de febrer la festa es-
tarà assegurada durant
tot el dia en aquest munici-
pi del Baix Ebre. A les 17h
de la tarde, es donarà el
tret de sortida amb la con-
centració de disfresses
davant la Casa de la Vila,
seguit de la Rua de Car-
nestoltes pels carrers,
grups d´animació i una
gran xocolatada final al
Pavelló Poliesportiu. A la
nit, el protagonisme el tin-
dran els de més edat amb
Ball, Orquestra i premis.

L’Aldea ja prepara el
calendari del
Carnestoltes 2009 
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L'Alcalde d'Alcanar, Alfons
Montserrat, ha comunicat
aquesta setmana que es
va assabentar de la noti-
cia que el Ministeri de
Foment havia aprovat la
modificació del projecte
de l'àngol, pendent des
de fa gairebé un any, i
que la Secretaria d'Estat
d'Infraestructures s'havia
compromès el passat 1
d'octubre, i a instàncies
del senador republicà
Pere Muñoz, d'aprovar-la
abans de desembre, a tra-
vés de la secretària de la
Ministra, Manoli Ferrari.

Davant les circumstàn-
cies, Montserrat ha mos-
trat la seva expectativa
vers com s’han desenvolu-

pat els aconteixements.
Segons l'alcalde, “El
Ministeri de Foment no té
cap crèdit respecte a les

obres de l'àngol
d'Alcanar, fins ara han
incomplert tots els termi-
nis que  havien promès, i
no han contestat cap dels
requeriments que per
escrit els he fet personal-
ment”. 
Alfons ha reconegut que el
malestar del poble

d'Alcanar amb el Ministeri
de Foment era evident, i
així va ser manifestat
també amb dues cartes el
mes de desembre i de
gener. “La constància i la
pressió que hem exercit
els darrers mesos davant
del Ministeri sembla que
ha tingut els seus fruïts”,
ha sentenciat.  “La matei-
xa Manoli Ferrari, hem
reconeixia ahir, en comuni-
car-me la noticia, que la
insistència del senador
Pere Muñoz havia estat
determinant” L'alcalde
desitja que el més aviat
possible es puguin repen-
dre les obres i estiguin
acabades abans de l'es-
tiu, època de major densi-
tat de trànsit per aquest
punt de la N-340.  Per
Alfons “a les Terres de
l'Ebre, per experiència, ja
sabem que totes aquelles
obres que no funcionen
corresponen al Govern de
l'Estat, i l'exemple el tenim
en la demora que ha patit
l'aprovació de modificació
del projecte de l'àngol”. 
Al mateix temps s’ha
agraït la paciència de la
ciutadania pel temps que
porta l'obra aturada.

«En referència a les obres de l’Àngol el
Ministeri de Foment no té credibilitat»

L’alcalde d’Alcanar,
Alfons Montserrat,
ha denunciat el trac-
te rebut fins ara per
part del Ministeri de
Foment i denuncia el
poc crèdit d’aquest
en referència a les
obres de l’Àngol,
punt negre de la
N340.

L’Alcalde d’Alcanar, Alfons Montserrat, denuncia el tracte rebut per l’Organisme

Afirma que el seguiment de l’execució de les obres continuarà sent una prioritat

REDACCIÓ

Les obres de l’Àngol d’Alcanar han estat centre de polèmica.
CANAL TE

El president del Consell
Econòmic i Social de les
Terres de l’Ebre, l’advo-
cat tortosí Valentí Faura,
anunciava a principis d’a-
questa setmana que dei-
xarà la presidència del
Consell Econòmic i
Social de les Terres de
l’Ebre d’aquí un parell de
setmanes. D´aquesta
manera ho comunicava
Faura al Conseller de
Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim
Nadal, i al responsable
d’Acció Territorial a
l’Ebre, Antoni Sabaté.
Faura també ha comuni-
cat la seva voluntat de
convocar aquest mateix
mes de febrer una reu-
nió, per tal d’impulsar
aquest organisme que
depèn de l’Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre
(IDECE) i que fa dos anys
que no es reuneix. El més
probable és que la data
prevista sigui el proper
25 de febrer.

Valentí Faura
anuncia que deixa el
Consell Econòmic

La crescuda que ha expe-
rimentat el riu Ebre en les
últimes setmanes, de
300 metres cúbics per
segon al seu pas per
Tortosa, a finals de
gener, a 877,47 que  es
registrava dilluns, ha afa-
vorit de manera conside-
rable la captura d´angula
al delta. De capturar uns
grams escassos
d´aquest producte s´ha
passat a la xifra de deu
quilos en una sola nit,
sobretot en zones situa-
des a les vores del riu i la
desembocadura.Aquesta
situació resulta molt posi-
tiva per als pescadors
del territori, i confien en
superar els resultats de
la passada temporada,
quan en el cas de
Deltebre les captures es
van limitar als 287 qui-
los, en el conjunt dels
192 punts de pesca que
tenen assignats. Però
malgrat això, els preus
continuen a la baixa.

Es multipliquen les
captures d’angula al
Delta de l’Ebre per
la crescuda del riu

L'Associació Camins de
Vida de Deltebre, dedica-
da a la  prevenció contra
la drogodependència, ha
organitzat per aquest pro-
per dissabte 14 de febrer
una xerrada-taller al muni-
cipi que porta per títol “La
relació i la comunicació
entre pares i fills”, xerra-
da que anirà a càrrec de
la terapeuta, Emília Saún. 
La xerrada tractarà sobre
la importància d'una bona
comunicació entre pares i

fills a l'hora de prevenir la
drogodependència entre
adolescents i joves, així
com d’altres problemàti-
ques que afecten aquest
segment de la població.
Aquesta activitat és una
de les primeres que posa
en marxa l'associació al
municipi després que es
fes l'acte de presentació
el passat 4 d'octubre. La
xerrada es farà a les sis
de la tarda a la Sala
d'Actes de la Biblioteca.
L'acte compta amb el
suport i la col·laboració
de l'Ajuntament de
Deltebre,  i  les associa-
cions locals de la dona.

L'Associació Camins de
Vida té com a finalitat la
prevenció contra les dro-
gues i l'orientació i infor-
mació sobre els tracta-
ments contra la drogode-
pendència i està integra-
da per professionals de
diferents àmbits (metges,
psicòlegs, terapeutes,
mestres, advocats, treba-
lladors socials) i també
exdrogoaddictes i fami-
liars. Aquesta es va crear
el passat mes de juliol i,
si bé té la seu social a
Tarragona, Deltebre és la
primera població de la
província on ha començat
a treballar, per la preocu-

pació social existent, i
perquè moltes persones
vinculades a l'associació
són veïns de Deltebre.
L'Associació ha
començat també a treba-
llar ja a Sant Jaume
d'Enveja.

Xerrada a càrrec de l’Associació
Camins de Vida de Deltebre 
«La relació i la comunicació entre pares i fills» 

REDACCIÓ

«El Senador Muñoz, amb les seves iniciatives al
Senat, i la seva insistència davant el Ministeri ha
estat la veu d’Alcanar davant Madrid»

Agraïments

La Xerrada tindrà lloc
demà dissabte (18 h) a
la Sala d’Actes de la
Biblioteca de Deltebre

Dissabte

La relació entre pares i fills serà el tema de la Xerrada.
CANAL TE
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Aquest article parla sobre
una aventura engegada
per un grup de persones
que un bon dia van decidir
anar a fer ciència a l'illa
de Livingstone, a
l'Antartida, d'això fa ara
més de 14 anys. L'any
1995, l'observatori porta-
va un temps col·laborant
amb un grup de vulcanò-
legs del Museu Nacional
de Ciències naturals de
Madrid, del Consell

Superior d'Investigacions
Científiques del qual l'ob-
servatori també en forma
part. Ells ja feia temps
que enviaven expedicions
a l'Illa Decepción, una
zona volcànica, on estu-
diaven l'activitat volcànica
a través de mètodes geo-
físics, com per exemple
la geometria, amb l'inten-
ció de conèixer les varia-
cions dels camps magnè-
tics que hi ha al llarg d'un
temps determinat.
Per tal de comprovar si
les variacions eren d'ori-
gen volcànic o per contra
les provocava la mateixa
Terra, van demanar a

l'Observatori de l'Ebre
que establis una estació
prop d'ells, d'aquí que
després de diverses con-
verses, acabessin ins-
tal· lant-se a l ' I l la
Livingstone a uns 40
quilòmetres de l'I l la
Decepción, i així, comple-
mentar estudis. Estudiar
els camps magnètics
ajuda a conèixer l'interior
de la Terra i a compren-
dre que no estem aïllats,
que formem part d'un sis-
tema, que evoluciona
amb el temps i es va
transformant pel sol. Si
no hagués camp magnè-
tic a la Terra no hi hauria

vida, en un principi aques-
ta declaració pot sorpren-
dre, però si no tinguéssim
la protecció dels camps,
les partícules solars ens
matarien. De fet pels pols
part d'aquestes partícu-
les si que entren, donant
lloc a fenòmens com les
aurores boreals, o en
zones de latituds eleva-
des es poden veure afec-
tades les telecomunica-
cions i les xarxes elèctri-
ques.  A la vegada, el fet
d’estudiar que hi ha a l’in-
terior de la Terra també
permet saber on hi ha
petroli, carbó, etc, mate-
rials importantíssims per

al ser humà. L’Observatori
de l’Ebre, porta més de
cent anys estudiant les
propietats intrínseques
del món en el vivim, i això
ens serveix per analitzar
els canvis que s’estan
duent a terme en les ones
magnètiques i si aquests
estan provocats per l’ho-
me o per fets naturals.
Tot i que els estudioso
expliquen que es tracta
d’energies tant grans, que
l’home encara no pot inci-
dir en elles. El geomagne-
tisme, es una de les cièn-
cies més antigues, es
parlava d'ella 2000 anys
enrere, i apareix en trac-
tats de l'any 1600. Cada
cop hi ha més informació
sobre el nostre planeta,
però ,també, cada cop
apareixen més possibili-
tats que donen lloc a mes
preguntes que els cientí-
fics en el futur esperen
respondre.

Geomagnetisme: l’estudi de les ones
magnètiques de la Terra
“Sense camps magnètics, no hi hauria vida a la Terra”.

DM

Els locals d'oci nocturn a
les Terres de l'Ebre, han
vist com en els darrers
temps, aquelles llargues
cues que es formaven tant
per entrar als locals com
per a consumir a les
barres han baixat conside-
rablement. El mon de la nit
ha canviat radicalment, i
molts són els que compar-
teixen, que ha estat per
dos motius, la crisi i l'endu-
riment dels controls d'alco-
holèmia. Actualment les
cues per entrar als locals
d'oci nocturn, només es
donem en dates senyala-
des, com pot ser la nit de
Cap d'Any, i sopars d'em-
presa, però després tot
torna a la normalitat.

La crisi ha provocat que
molt locals ja no puguin
obrir, i els que de moment
es mantenen, es veuen
obligats a controlar molt
les despeses, si no hi ha
clients tenen que retallar
personal a les barres, però
les copes segueixen cos-

tant el mateix preu, tot i el
marge de benefici. En algu-
nes ocasions puntuals es
fan festes en les que pel
mateix preu pot entrar una
copa més, però són fets
ocasionals ja que promo-
cionar l'alcohol està prohi-
bit. D'altra banda molts

empresaris es queixen del
fet cobrar entrada,  perquè
molts clients no ho volen,
d'això es desprèn que mol-
tes de les persones que
surten de nit, ho fan amb
la idea de consumir alco-
hol.
La gent jove depèn més

dels pares, i en el seu cas
ha hagut un augment de
l'Ampollasso (“botellon”),
però en els locals de per-
sones de més de 30 anys
és on més s'ha notat. Pel
que fa a nivell sociològic
sempre hi ha problemes a
partir de certes hores de
la matinada, però amb
aquesta situació actual, les
persones tendeixen a sal-
tar més aviat, davant d'
una provocació. Joan
Cañas, empresari de
locals d'oci nocturn, porta
25 anys treballant en
aquest sector, i comparant
aquesta crisi a la que es va
donar després de les
Olimpíades de 1992, parla
de que ens trobem davant
d'una crisi diferent, “en
aquell moment la gent sor-
tia menys de casa, en
aquesta ocasió la gent
continua sortint igual, però
no beu ni molt menys el
que bevia”. 
Per últim, també es desta-
ca que aquest sector es
mou molt per modes, pel
que els empresaris es
veuen obligats a innovar
contínuament per tal d'ofe-
rir més oferta al públic.

La crisi i els controls d’alcoholèmia,
enemics actuals dels locals d’oci nocturn

La crisi econòmica i
l’enduriment dels con-
trols d’alcoholèmia fan
desapareixer les llar-
gues cues per accedir
a locals d’oci nocturn.

“La gent ni molt menys beu el que bevia anys enrera” 

“Les copes costen el mateix, tot i el marge de benefici”

DM

Entrada del Buddha Lounge, a Roquetes.
Cedida

Les entrades per la gala
benèfica per la lluita con-
tra l'Alzheimer “Aquí estic
jo!”, que tindrà lloc el pro-
per dia 16 de febrer, al
Teatre Auditori Felip
Pedrell de Tortosa, s'han
exhaurit.  El vicepresi-
dent d'AFATE, Ignasi
Vidal, ha explicat que la
resposta de la gent ha
estat excel·lent i per
aquest motiu, els organit-
zadors de la gala han
decidit habilitar una pan-
talla gegant a la sala peti-
ta del mateix auditori.
Les persones interessa-
des en accedir a aquesta
sala no tindran que com-
prar cap entrada, només
se'ls demanarà un dona-
tiu voluntari i podran
seguir la gala a través de
la pantalla gegant. En
aquest sentit, el vicepre-
sident d'AFATE ha recor-
dat que la gala també es
podrà veure els dies
següents, a través de
Canal TE, cadena enca-
rregada, també, de
cobrir l'esdeveniment. 

“Aquí estic jo!”
exhaureix les
entrades

El proper dissabte 14 de
febrer s'inaugura l'exposi-
ció “ Amposta 1908, crò-
nica d'un temps” al Museu
Comarcal del Montsià,
que es podrà visitar fins el
31 de maig. La mostra, ha
estat el resultat de molts
mesos de feina per part
de grups de documenta-
ció i els propis ciutadans.
Una exposició molt espe-
cial en la que s'ha dema-
nat la participació ciutada-
na per tal de dur-la a
terme. L'exposició conta
amb dues línies molt mar-
cades, la primera es
“Amposta 1908. Crònica
d'un temps” que vol mos-
trar al visitant com era la
ciutat d'Amposta el
1908, un any decissiu
per al municipi. En la
segona part ubicada al
final de la sala, el projec-
te “Memòria de 100 anys
de ciutadania”, esdevé
una plataforma per cons-
truir el mosaic de la
història col·lectiva.

“Amposta 1908:
La Crònica d’un

Temps”
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Per molta vergonya que ens faci el fet de
saber que al nostre voltant hi ha violèn-
cia masclista, hem d'assumir-ho com

una realitat, més pro-
pera fins i tot, del que
ens pensem. Una rea-
litat contra la que és
molt difícil lluitar, ja
que malauradament
quasi sempre s'arriba
tard. Be sigui per por,
pel que diran, ó el que
és més greu, per eco-

nomia, la major part dels casos de
violència de gènere queden amagats a
perpetuïtat.
Per evitar arribar tard i fins i tot previn-
dre aquesta mena de violència tant des-

preciable, la Generalitat va aprovar la llei
del dret de les dones a eradicar la violèn-
cia masclista, i ara és el moment d'im-
plantar els seus efectes arreu del territo-
ri català. 
Aquesta setmana, han estat les Terres
de l'Ebre, el lloc escollit per a presentar
el Circuit Territorial d'abordatge de la
violència masclista, a càrrec de la conse-
llera d'Acció social i Ciutadania, Carme
Capdevila. Molt bé per part de l'adminis-
tració per la part que els ho pertoca,
però la tasca més important no la poden
dur a terme ni les administracions ni els
professionals, sino aquelles víctimes
silencioses que algú ha de convèncer
per a que denuncien la seva situació a la
primera mostra clara de violència.

Bé sigui per por, pel que
diran, ó el que és més greu,
per economia, la major
part dels casos de violència
de gènere queden amagats
a perpetuïtat.

Editorial

Com s’acaba amb la violència de gènere?

L'existència de la desi-
gualtat entre homes i
dones és un fet que
continua sent habitual
en el si de la nostra
societat. No es dóna
per l'estat natural de
les coses, sinó per una
estructura social
patriarcal que justifica i

alhora legitima aquestes desigualtats.
Un cop el fet és evident, els darrers anys
s'han anat desplegant tot un seguit de
reformes legislatives que han apostat per
modificar de manera estructural les situa-
cions que alimenten  aquesta situació
envers la perspectiva de gènere. Deixant
de banda el fet positiu d'aquestes reformes
del marc normatiu, cal dir que l'existència
d'aquestes reformes ja és suficient per afir-
mar que la desigualtat i la discriminació per
raó de gènere és, avui per avui, una pro-
blemàtica que cal abordar des de les insti-
tucions públiques. 
És en aquest sentit que des del Consell
Comarcal, amb el suport de l'Institut Català
de les Dones (ICDs) hem decidit impulsar el
Pla comarcal de polítiques de dones 2009
- 2011, i a la vegada hem donat suport a la
redacció dels plans locals engegats per 9
dels 12 municipis de la comarca.
Per fer aquest Pla havíem de comptar amb
una diagnosi de la situació de la dona a la
comarca que ens donés una visió transver-
sal en tots els àmbits de la quotidianitat.
Aquesta diagnosi mostra clarament un
canvi en els hàbits de vida de la població
de la nostra comarca i també de la seva
activitat econòmica. Actualment es mostra
un moviment de les zones més rurals cap
a les urbanes i d'altres activitats econòmi-
ques en detriment de l'agricultura. Un altre
factor que determina la situació de les
dones a la comarca és la precarietat de les
comunicacions i la manca de transport
públic. En l'àmbit de l'ocupació, tant en
nombres absoluts com en percentatge, l'a-

tur de les dones dobla el dels homes.
Altres qüestions que posa de manifest la
diagnosi són: la diferència de problemàti-
ques quant a salut i sexualitat, i a la compa-
tibilitat de la vida laboral i familiar, ja que
encara recau en la dona el fet de tenir cura
de les persones dependents en l'entorn
familiar. En l'àmbit de nous filons d'ocupa-
ció, des d'una perspectiva de gènere, el
Pla comarcal de polítiques de dones del
Montsià fa èmfasi en noves activitats, en
les quals està tenint un paper important la
dona: oficis tradicionals i  nous jaciments
d'ocupació taller de pauma, xec servei i
comunicadores ambientals, Pla operatiu
d'ocupació turística, allotjaments rurals,
Serveis d'Atenció a la Llar, activitats cultu-
rals.
Això és només una pinzellada del contingut
del Pla quant a la seva diagnosi, en el cas
d'actuacions i objectius el Pla proposa:
Incorporar la perspectiva de gènere en tots
els àmbits de les administracions properes
a la ciutadania; donar a conèixer i difondre
el paper de la dona en la cultura; debat
sobre la introducció de la coeducació en el
lleure, associacions juvenils i AMPA; cam-
panyes de sensibilització per evitar els
estereotips de gènere; dinamització i
foment de la participació de les dones;
actuacions de promoció de l'ocupació de
les dones en càrrecs de responsabilitat i
d'altres accions, en resum, destinades a
visualitzar el paper de les dones en tots els
àmbits de la nostra societat. Cal que ens
impliquem per desenvolupar politiques
envers les dones per  anar guanyant
terreny i eradicar les discriminacions, de
tot tipus, que encara  pateixen. Ens cal tre-
ballar molt, però sense  oblidar que no pot
haver justícia social si no hi ha igualtat d'o-
portunitats. 

Marta Cid i Pañella
Presidenta de l'Àrea d'Atenció a les
Persones
Consell Comarcal del Montsià

El Pla comarcal de polítiques de dones
Opinió



DIVENDRES 13
DE FEBRER

DE 200910
opiniódiarimés

ebre

Els humans, actual-
ment, vivim aïllats de re-
lacions personals. Això
passa, en gran mesura,
pel desenvolupament
tecnològic. Els avanços
tecnològics ens van aï-
llant poc a poc de la res-
ta de persones de les
que ens envoltem.
Abans per aconseguir el
que volies era necessari

relacionar-te amb altres
persones, avui simple-
met apretant un botó o
una trucada telefònica
pots tenir el que desti-
ges. Pots fer la compra
per Internet, pots com-
prar  roba per internet,
pots crear-te amics ficti-
cis. Però, evidentment
no tot és dolent, està
molt bé, per exemple

que puguis fer la com-
pra desde casa, però un
ús excessiu d´aquestes
pràctiques, fa, segons
la meva manera de pen-
sar, que ens aïllem dels
demés. Això  provoca
que en el moment que
ens  tenim que relacio-
nar amb altres siguem
intolerables inclús mal
educats.

No és odi, és desamor

Sembla que el món d´avui està ple d´odi. Encens el televisor i només par-
len de guerres, d´assassinats o maltractaments. Sembla que estem plens
d´odi i manquem d´amor.
Però no és totalment així. La veritable situació que vivim és la de desamor.
Aquest fet  no és el propi del odi i del rencor, tot i que pot arribar a aquest,
ja que l´odi  tot i ser negatiu i fred és un sentiment cap a una persona. Ara
bé,  el desamor, segons molts pensadors, és la manca d´aquest sentiment.
Més ben dit, no hi ha sentiment.

ARANTXA AMORES

Estem en un món en el
que s´han creat una se-
rie d´ideals i valors de
pau, justícia i amor que
no ens ho creiem ni no-
saltres i que no sabem
portar-los a cap ni en el
nostre àmbit més pro-
per.

Pot ser que ho esti-
gui exagerant però el
que sí és cert és que el
desamor poc a poc
està imperant en nosl-
tres i està guanyant te-
rreny. De totes mane-
res hem de dir  que ,
com recorda el filòsof
Plató, el home no pot
viure sense amor.

Quan parlem d´amor
no sols ens referim a
l´amor entre dos perso-
nes,al amor sexual, si-
no l´amor de família,
d´amics, entre com-
panys de treball. En ge-
neral a l´estima que
sentim per als més prò-
xims. Inclús per la em-
patia que es crea quan
veiem que algú està pa-
tint. Crec que aquesta
empatia és bona per-
què sentim, és a dir ,
no ens hem fet del tot
inmunes a la violència i
al desamor,ja que en-
cara patim quan man-
quem d´amor.

De totes maneres
s´ha de dir que el amor
se ´ns  ha  tingut que
donar  per saber  no-
saltres donar als  al-
tres.

Com hem dit l´amor
és una cosa propia i ca-
racterística  de l´home,
però no és gens fácil
demostar algú aquest
afecte, ja que això fa
que ens  tinguem que
entregar a la persona o
persones per les que
sentim  i que tinguem
que deixar de fer coses
que ens agradaria fer,
cosa que no resulta
gens fàcil.

Cedida

Ideals i valors que no ens creiem ni nosaltres
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Sí, la Rapitenca hagués po-
gut fer més diumenge. Li va
faltar coratge en alguns mo-
ments del partit. Únicament
en els darrers minuts va tenir
més profunditat i ambició. I
va ser llavors quan va gaudir
de les ocasions per haver
empatat.

De totes formes, la notícia
va saltar abans del duel quan
es va veure l’alineació. Edu
Aguilar i el pichichi Gilabert
estaven a la banqueta.

El tècnic Antoni Teixidó, al
respecte, comentava que
«són qüestions d’ordre intern
i que queden dins del club.
La junta directiva està al co-

rrent del tema».  No és un fet
habitual, però en ocasions
passa en qualsevol equip de
futbol que un jugador i el tèc-
nic tenen diferències en un
moment determinat. Pot no
tenir més importància. Però
pot passar que sí la tingui.

Carlos Gilabert no ha vol-
gut fer declaracions sobre
l’afer. Però quan se li pregun-
tava si havia pogut existir un
acte indisciplinari aclaria que
«jo no he comès cap acte
d’indisciplina, en cap mo-
ment. No hi ha res més a
dir».

Està clar que alguna cosa
passa. Serà qüestió de

temps esbrinar si queda com
una anècdota puntual que,
com hem dit, succeeix en
ocasions en un equip o si va
més lluny. 

Caldrà esperar per veure
si diumenge vinent (12 ho-
res) Gilabert torna a ser titu-
lar o està a la banqueta con-

tra el Banyoles, cuer del
grup. 

Un partit en el que els rapi-
tencs han de sumar tres
punts que puguen donar més
estabilitat i també allunyar-
los de la zona de descens. I
així tot l’entorn del club esta-
ria més tranquil. «Hem de

respectar al rival, però sa-
bem que hem de sortir a
guanyar i que una victòria és
molt important perquè ens
acostaria als 30 punts i  a la
salvació, un fet que ens faria
oblidar la tensió acumulada
de la primera volta. Una ten-
sió que encara es deixa no-
tar perquè desgasta», deia el
tècnic. 

La Rapitenca acusa el défi-
cit de les primeres deu jorna-
des quan només va sumar 5
punts. Des de llavors n’ha
aconseguit 21. La meitat.
Aquest darrer bagatge és co-
rrecte però el que no va ser-
ho fou el del primer terç de la
lliga. I per això ara es pateix.

Què passa amb Gilabert?

La Rapitenca va perdre
diumenge passat a Vi-
lanova (1-0). L’equip
rapitenc no va tenir l’a-
gressivitat necessària
en un partit discret.

TERCERA DIVISIÓ. UE RAPITENCA

No fou titular a Vilanova i el tècnic diu que són qüestions «d’ordre intern que queden dins del club»

M.V.

Antoni Teixidó, tècnic, i Carlos Gilabert, jugador de la Rapitenca.
ME

L’Amposta va afrontar el da-
rrer partit amb deu baixes.
Necessitava el triomf per re-
fer-se de la derrota anterior al
camp de l’Espanyol B i, a
més, tenia certa urgència per
no veure’s compromès a la
taula. Tot això després de la
recent marxa del tècnic Jordi
Fabregat i amb les reestric-
cions de les nòmines com a
rerafons. 
Però els jugadors de l’Ampos-
ta van tornar a mostrar el seu
compromís i orgull i, tot i les
adversitats, es van buidar. 
És cert que el Mataró, un
equip ensorrat i amb una

greu crisi interna i externa, va
acabar sent un rival propici a
la jornada. Però no ho va ser-
ho fins la segona meitat, fins
el 3-0. A la primera, amb l’1-
0, cal recordar que va tenir
una gran ocasió amb un pe-
nal que va fallar. Diego va evi-
tar l’empat. Jugada clau. 
Cal destacar la bona actitud i
la implicació de l’equip.
Nacho Pérez, que debutava
com a tècnic a casa, desta-
cava la victòria «un resultat ai-
xí ajuda en tots els sentits» i
també als jugadors «tots s’-
han multiplicat», subratllant
l’aportació dels més joves.
L’Amposta, amb el triomf, té
32 punts i es torna a estabilit-

zar. Es nové. En la jornada vi-
nent, diumenge (12 h), visi-
tarà el Premià, equip que,
amb 40 punts, és sisé i que
lluita per accedir al play-off
d’ascens.
D’altra banda, la junta directi-
va i la plantilla de l’Amposta
van iniciar unes converses
per poder cobrar el 30 % que
als jugadors els hi farà falta
de la fitxa al final de tempora-

da per les reestriccions ja co-
negudes. Gustavo, un dels
capitans, va dir al programa
MÉS ESPORT de CANAL TE que
«hi ha bona voluntat per part
de la junta i ens van dir que,
si podien, intentarien regula-
ritzar els cobraments». 
José Luis Tarrazona, presi-
dent de l’Amposta, admetia
que «vam deixar molt clar
que el 70 % de la fitxa el tin-

dran segur i que per la resta
farem tot el possible. Però,
en la línia de transparència
que hem dut sempre amb
aquest tema, també vam ad-
vertir que no podem assegu-
rar-ho a hores d’ara».
José Luis Tarrazona mante-
nia, tal com va manifestar la
setmana passada, que l’Alcal-
de d’Amposta li va assegurar
al seu moment que no el dei-
xaria desprotegit amb el te-
ma del patrocinador, tot i que
el propi Alcalde va declarar a
MÉS EBRE que això no era d’a-
questa forma.  «Va ser així,
tal com ja vaig dir», insistia
Tarrazona. En qualsevol cas,
una altra persona que «lla-
vors també va dir que ajuda-
ria en aquest tema, si feia fal-
ta com és el cas actual, m’ha
comentat que intentarà donar
un cop de mà per ajudar a
poder trobar solucions», deia
el president de l’Amposta.

Un cop de mà

Era un partit molt im-
portant, per diverses
qüestions. I l’Amposta
va guanyar-lo amb con-
tundència, ensenyant-li
la mà al Mataró (5-0).  

TERCERA DIVISIÓ. CF AMPOSTA

L’Amposta va golejar el Mataró (5-0) i va aconseguir una victòria balsàmica que l’impulsa

M.V.

Una falta que va llançar Gustavo va significar l’1-0, diumenge passat.
CANALTE

L’Amposta, que és nové,
visita el Premià, equip
que lluita per accedir al
play-off d’ascens

Propera jornada

La Rapitenca rebrà
diumenge (12 h) el cuer,
el Banyoles, en un partit
en què no pot fallar.

Proper partit

Carlos Gilabert no ha
volgut fer declaracions.
Només ha aclarit que ell
no ha comès cap acte
indisciplinari.

Indisciplina?

Fa uns anys va sorgir,
amb l’efervescència ci-
bernètica, una possibili-
tat magnífica de comuni-
car-se per internet: els
foros. Com altres dispo-
sitius que van crear-se,
va ser sensacional per la
extraordinària capacitat
interactiva que suposa-
va.

El problema ha estat
que, amb el pas dels
anys, els foros s’han con-
vertit amb un arma tapa-
da. Un espai carregat de
cobardia i provocació
que només incita a la
violència, baix el meu
punt de vista.

També he de dir que
no es pot generalitzar.
Però cada cop hi ha més
casos. I aquella funció
inicial informativa en la
que cadascú opinava so-
bre qüestions que conei-
xia del seu club o de la
seua localitat, ha perdut
la seua essència. 

S’ha pogut entrar en
una dinàmica en la que
pot haver-hi una autènti-
ca batalla campal i que
pot tenir greus repercu-
sions posteriors. 

I és que un missatge
sense nom i cognoms no
és licit. Ja sé sap que hi
ha llibertat. Però aquesta
pot tenir limits.  Si vols
manifestar-te, ho fas
amb la cara destapada. I
no d’amagat. 

Per això no estic d’a-
cord amb qui aprofita els
foros d’aquesta manera.
No puc estar-hi. 

Es un tema molt actual
que hi hagi filtracions per
Internet de documents
oficials que encara no
s’han fet públics. Bé,
aquí no entro perquè és
un problema d’imprudèn-
cia o de falta de serietat
de l’estament afectat en
qüestió.

Però la butllofa s’aixe-
ca quan s’aprofita un fo-
ro per liar-la. Des de fa
dues setmanes, a CANAL

TE, en el programa MÉS

ESPORT, dilluns, els teles-
pectadors poden partici-
par-hi amb el mòbil, amb
un sms. Diria el mateix.
Aprofitem la tecnologia
de forma constructiva.
Però no ho féssim per
destruir amb una careta.
Després al jutjat no vol
anar ningú. Puc assegu-
rar-ho.

Els foros

L’opinió de Michel
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La derrota davant el San Cristóbal va ser el detonant de la decisió del jove entrenador roig-i-blanc. El president, Santi
Pelejà, que diumenge després del partit havia informat que es mantenia la confiança amb el cos tècnic, va acceptar-la

La derrota contra el San Cris-
tóbal va ser el detonant. Car-
los Alós, que havia comentat
setmanes abans que s’havia
fixat un termini de partits per
veure si la dinàmica de l’equip
canviava, va pendre la deci-
sió de dimitir.

El president, Santi Pelejà,
després del partit de diumen-
ge, en la roda de premsa que
va servir per fer la presenta-
ció del nou porter, Albert Co-
ca (Manlleu), va aclarir que es
mantenia la confiança amb el
cos tècnic i que estava con-
vençut de que l’equip tiraria
avant.

Però el jove tècnic va con-
siderar que era el moment.
La decisió possiblement ja se
l’havia plantejat en altres jor-
nades, però aquesta setma-
na va ser la definitiva.

La notícia va avançar-la Ca-
nal TE en l’informatiu de di-
marts. El propi Carlos Alós
comentava que «penso que
pel bé de l’equip és necessa-
ri un revulsiu. Un canvi. Estic
segur que tirarà avant, inde-
pendentment de qui sigue
l’entrenador. No obstant, hi
ha una situació de bloqueig i
una de les formes per poder
desbloquejar-la és aquesta.

Es coherent i també respon-
sable. Crec que una renova-
ció a la banqueta potser posi-
tiva». 

La junta directiva va infor-
mar que el tècnic havia posat
el càrrec a la seua disposició
i que, després d’escoltar els
seus arguments i valorant la
responsabilitat de la seua de-
cisió, va acceptar la dimissió.
Així mateix, va decidir nome-
nar-lo nou secretari tècnic.

Carlos Alós deia que «el mi-
llor, en aquests moments,
per la meua part, era descon-
nectar durant un temps. Però
em van plantejar ser el secre-
tari tècnic i he decidit accep-
tar el càrrec. He d’agrair la
confiança que el club sempre
ha tingut amb mi, la dels afi-
cionats i també a la gent amb
la que he treballat. Crec que
devia seguir des d’aquesta
nova posició i ajudar amb el

possible». Carlos Alós ja està
treballant, amb la junta, com
a nou secretari tècnic (un cà-
rrec que fa molta falta al club)
per trobar el nou entrenador.
Carlos Soler, segon entrena-
dor fins ara, dirigirà el primer
equip fins que arribe el relleu.
Podria passar que diumenge
Carlos Soler estés a la ban-
queta davant la Muntanyesa,
sempre i quan no s’hagués
arribat a una entesa amb el
nou tècnic. Un partit molt im-
portant i amb un gran valor
per als roig-i-blancs per no
veure’s més compromesos a
la taula després d’haver su-
mat 4 punts de 21 possibles.

El porter Albert Coca (Man-

lleu) debutarà. Un porter amb
experiència en categories su-
periors. El seu fitxatge és un
altre esforç que fa la junta
per potenciar la plantilla i una
posició que mancava fer-ho.
Adrià ha estat baixa.

Opcions
La primera opció com a

nou entrenador fou la de
Juanjo Rovira, tècnic que
aquesta temporada està
col.laborant amb el club, amb
el futbol base. Juanjo Rovira,
però, va considerar que no
podia comprometre’s a aga-
far l’equip tenint en compte
que treballa i viu a Barcelona
durant la setmana. A partir
d’aquell moment, s’ha parlat
amb altres tècnics i fins i tot,
com passa en aquests ca-
sos, n’hi ha algun que s’ha
ofert d’alguna manera per po-
der entrenar el Tortosa. 

Amb Ramon Coch, exjuga-
dor del club durant dues tem-
porades en la década dels
anys 80, s’ha pogut parlar.
D’altra banda, jugadors de la
plantilla han pogut posar da-
munt de la taula el nom d’Al-
bert Viñas, tècnic amb el que
aquests jugadors han coinci-
dit en altres clubs. També s’-
han iniciat converses amb un
entrenador jove de Tarragona
que va treballar anys enrera
en un equip de les Terres de
l’Ebre. Aquestes poden ser, a
hores d’ara, les possibilitats.
Caldrà esperar per conèixer
el nou tècnic i si és un d’a-
quests que hem esmentat o
apareix una nova opció en les
properes hores.

Carlos Alós dimiteix com a tècnic

Carlos Alós va dimitir
com a tècnic del CD
Tortosa després de la
derrota de diumenge
passat. La junta va ac-
ceptar-la. 

M.V.

Carlos Alós, en els parlaments del dia de la presentació de l’equip.
ME

El Tortosa ha fitxat al porter Albert Coca. Té
26 anys i jugava amb el Manlleu, de la Tercera
divisió. Adrià ha causat baixa del club.

Nou porter

CD TORTOSA

El Roquetenc va perdre dis-
sabte contra el Sant Ildefons
(1-3), un equip que està en zo-
na de descens. El conjunt visi-
tant, tot i la seua limitació, va
adaptar-se millor a un partit

que va estar marcat pel vent.
I va acabar la primera meitat
gaudint del control del joc i de
les arribades. Amb un gol
afortunat (David Cid va intro-
duir la pilota a la seua porte-
ria) va avançar-se en el mar-
cador. A la represa, amb el

0-1, el Roquetenc va intentar
reaccionar però no va fer-ho
amb molta claredat. Tot i això,
va poder empatar amb un pe-
nal. Javi Asín va voler tirar-lo i,
com a Torreforta, no va trans-
formar-lo. Del possible 1-1 es
va passar al 0-2, amb un gol

també amb molta fortuna
pels barcelonins.Marc, de pe-
nal, va reduir distàncies però
el Sant Ildefons va sentenciar
amb l’1-3. Javi Cid, tècnic del
Roquetenc, estava molt dis-
gustat: «l’actuació de l’equip
fou lamentable, en tots els as-
pectes. Ningú es va salvar». 
I advertia que «ens hem de
posar les piles. L’objectiu ha
canviat i hem de mirar taula
per avall i no per amunt, amb
la intenció de salvar-nos. Hi ha
jugadors que no estan en for-
ma i que no entrenen amb el
ritme adequat. I això repercu-

teix en la resta. Fa un parell
de setmanes que els ho deia i
que ens podia passar això si
no canviàvem». Cid no volia
personalitzar amb ningú «de
moment» i demanava «acti-
tud, intensitat en els entrena-
ments i cuidar-se per poder
jugar». El tècnic no eludia  res-

ponsabilitats: «amb els juga-
dors que disposo, també tinc
la meua per no estar més
amunt. Es cert que hi ha mati-
sos a fer com l’estat del te-
rreny de joc que ens condicio-
na en el moment de circular la
pilota (fora, en aquest sentit,
estem millor) i que hem jugat
partits amb un vent que ha
perjudicat. Però tot això és un
afegit. No és cap excusa». El
Roquetenc visita diumenge el
camp del Barceloneta i el cap
de setmana següent recupe-
rarà el partit pendent a la
Magòria de Sants.

Javi Cid qualifica de «lamentable»
l’actuació del seu equip dissabte
El Roquetenc està a quatre punts de la zona de descens

MV

CD ROQUETENC-SANT ILDEFONS, 1-3

Carlos Alós seguirà
vinculat al Club
Deportiu Tortosa
com a secretari
tècnic.

Segueix al club

La primera opció fou
Juanjo Rovira però el
tècnic va considerar
que treballant a
Barcelona no podia
comprometre’s a
agafar l’equip

Nou tècnic

El Tortosa, amb
necessitat, rebrà
diumenge (17 h) a la
Muntanyesa 

Proper partit

«Estic agraït per la
confiança que
sempre ha tingut el
club amb mi. M’han
proposat seguir com
a secretari tècnic i,
tot i que hagués
preferit
desconnectar, ho he
acceptat»

Agraïment
Carlos Alós

«Hi ha jugadors que no
estan en forma i que no
entrenen amb el ritme
adequat. I això
repercuteix en la resta».

Queixes
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El Catalònia, per insistència i
ocasions, va merèixer re-
muntar el gol visitant de la
primera meitat. Aleix va fer
l’empat, ja entrada la repre-
sa. Però, per als locals, el
més discutible fou l’actuació
dels àrbitres, molt protestats
per l’afició. No va voler sa-
ber-ne res de jugades de pe-
nal a l’àrea visitant. La que
més va indignar fou la darre-
ra del partit. Al final, aficio-

nats locals van expressar el
seu malestar. Va existir una
suposada agressió a un dels
assistents. La junta del Ca-
talònia tenia previst fer un
manifest a la Federació per
explicar el seu malestar, re-
cordant que un dels assis-
tents va entrar al recinte,
abans del partit, parlant amb
jugadors del Campclar. I s’as-
segura que aquest assistent
no va estar gens «correcte». 

El Catalònia mereixia
més davant el líder

PRIMERA REGIONAL

Els jesusencs, molestos amb l’arbitratge

Àrbitre: Ricardo Mellado. Targetes per als locals Toni (2), Aleix i Juanma, i per als visi-
tants Kanouté, Pelea, Samu i Amores. Va expulsar al local Toni Calafat i al visitant
Ramon. Incidències: 200 espectadors.  El Catalònia, que ha sumat tres punts dels
darrers dotze, és cinquè mentre que el Campclar segueix líder. 

Gols: 0-1, Valentin minut 23 i 1-1, Aleix minut 75.

Marcos, Manel Carles,
Juanma, Joel, Joan Gisbert,
Isaac (Castillo), Xavi, Gumiel
(Toni Ondazabal), Solla, Toni

Calafat i Aleix. 

CATALONIA

1
Tom, Raül, Kanouté, Amador,
Mata, Pelea (David Vega),
Samu (Robert), Amores,
Ramon, Fran (Tomato) i
Valentí. 

CAMPCLAR

1

La Cava no perdona. Segueix
en línia ascendent i està apro-
fitant el factor camp. Ja porta
quatre partits seguits a casa
i li resten dos més. Són tres
victòries consecutives. Da-
vant l’Ametlla, ja va dominar
intensament a la primera mei-
tat, quan va tenir ocasions
per obrir el marcador. Mal-
grat això, no va fer-ho i fins la
segona no va poder la treba-
llada llauna dels caleros, que

van fer una bona feina, amb
bona actitud. La pressió asfi-
xiant de la Cava a la represa
va comportar l’1-0, arran d’un
dels nombrosos córners (gol
de Joel). L’Ametlla va intentar
obrir-se i no va baixar la guàr-
dia. Però la Cava, al contraa-
tac, va fer més perill. Ja en la
recta final, Nico va sentenciar
amb el 2-0 i Adrian (minut 90)
va establir el 3-0. La Cava és
segona, a un punt del líder.

La Cava, candidat
ferm a l’ascens 

PRIMERA REGIONAL

Va golejar a l’Ametlla, a la represa

Àrbitre: Oscar Alzina. Targetes per als locals Pau, Joel, Nico i Manel, i als visitants Genís
i Dani. Incidències: la Cava afrontava el quart dels sis partits que ha de jugar seguits al
seu camp. Amb el triomf, es manté a la part capdavantera. Es segon, a un punt del líder.
L’Ametlla es manté en la penúltima plaça.   

Gols: 1-0, Joel minut 55; 2-0, Nico minut 75 i 3-0, Adrian minut 90.  

Manel, Pau, Aleix, Sergio,
Ruben, Joel, José Maria,

Gerard, Nico (Adrián), Pier i
Manel (Fidel). 

LA CAVA

3
David, Menut, Genís, Carranza,
Carlos, Rocha, Sergi (Riera),
Dani (Quintana), Abraham,
Cornel (Alex) i Vila (Manel). 

AMETLLA

0

L’Aldeana va obtenir una
victòria de gran valor contra
l’Ulldecona (2-1). Ho va ser-ho
perquè n’encadena dues de
seguides i, d’aquesta forma,
s’allunya de la part baixa de
la taula. I també per la forma
en què va aconseguir-la, re-
muntant un marcador advers
en els darrers minuts. Li re-
força molt l’estat anímic. 

Els aldeans, molt motivats,
van imposar-se al primer

temps, quan van tenir op-
cions clares com tres pilotes
que el visitant Pietru va salvar
sota els pals. A la represa, el
partit va equilibrar-se i l’Ullde-
cona va avançar-se en el mar-
cador. Però l’Aldeana va reac-
cionar i va empatar amb un
gol d’Albacar. Els mérits dels
locals van reflectir-se ja en
els darrers minuts per mitjà
de Borràs que va culminar
una assistència d’Oscar.

L’Aldeana fa un altre
pas endavant 

PRIMERA REGIONAL

Es la segona victòria seguida 

Àrbitre: Agustí Martí. Incidències: 200 espectadors. L’Aldeana, amb dues victòries
seguides, és tretzena amb 23 punts. L’Ulldecona va veure frenada la ratxa dels partits
disputats enguany. Es onzena.

Gols: 0-1, Carlos minut 62, 1-1, Albacar minut 65 i 2-1, Borràs minut 89.

Norbert, Elies, Joaquim,
Rallo, Gabi (Oscar), Sergi,

Marc, Dani (Albert), Borràs,
Carlos Albacar i Ramon. 

ALDEANA

2
Bakkar, Alex, Pietru (Sergi),
Ramon, Dani, Choli (Albert),
Ivan, Moha, Carlos, Yassin
(Geira) i Jorge (Ruben). 

ULLDECONA

1

El Remolins Bítem va capgi-
rar el marcador després del
gol del visitant Roger. Marc
Baiges, al primer temps, va
empatar. Oscar Gilabert, ja
avançada la represa, va trau-
re una falta amb potència i la
pilota va rebutjar a la cara
d’un jugador rival i va entrar a
la porteria. El Remolins-Bí-
tem, com en altres ocasions,
va tenir moments de bon fut-
bol, amb possibilitats. Amb el

2-1, va perdonar la sentèn-
cia. I, posteriorment, com
també li ha passat altres
dies, va mostrar-se irregular.
Defensivament va tenir mol-
tes dificultats. L’Hospitalet,
en el darrer quart, va arribar
amb facilitat i va disposar de
tres ocasions clares, amb un
possible penal  no xiulat. Al fi-
nal, va trobar el premi amb
un empat que va merèixer
per la seua empenta.

L’Hospitalet fa
mérits per empatar 

PRIMERA REGIONAL

Els locals, irregulars, no van decidir

Àrbitre: Kuedi. Targetes grogues al local Stephane, i per als visitants Woman, Fernando,
Nando, Roger, Alvaro i Toni Oruj (tècnic). Incidències: uns 150 espectadors. El
Remolins-Bítem és vuitè mentre que l’Hospitalet és catorzè. 

Gols: 0-1, Roger minut 19; 1-1, Marc Baiges minut 32; 2-1, Oscar minut 65 i 2-2,
Roger minut 88.   

Sergi, Josep Llaó (Reyes),
Franklin, Oscar Gilabert,

Stephane, Ivan Martín (Nacho),
Emili (Talarn), Jota, Marc

Baiges, Kazu i Oscar Benet.

REMOLINS-BÍTEM

2
Figo, Woman, Racero, Didac
(Alberto), Fernando, Lucas
(Kike), Francesc, Nando
(Gimenez), Roger (Víctor),
Ruben i Brigi. 

L’HOSPITALET

2

L’Alcanar, en un duel discret,
va guanyar el cuer, el Mont-
blanc. Va ser un partit bas-
tant travat en el que els lo-
cals van contagiar-se del joc
del seu rival i en el que un
gol de Kiko va acabar deci-
dint. 

El Montblanc, tot i rebre
l’1-0, no va poder reaccionar
i l’Alcanar, malgrat tenir el
partit dominat, no va saber
llegir-lo i sentenciar-lo. No va

disposar de la claredat sufi-
cient per fer-ho. L’1-0 va fer
que els darrers minuts exis-
tís incertesa, però més per
l’ajustat del marcador que
per una altra cosa.

La victòria manté l’Alcanar
en la setena plaça. Però a
onze punts de la segona. 

L’equip acusa, per haver
pogut enlairar-se, diversos
empats que ha cedit com el
darrer al camp del Reddis. 

L’Alcanar no brilla
però s’imposa al cuer

PRIMERA REGIONAL

Es setè a la taula classificatòria

Àrbitre: Szeibert. Targetes per al local Ivan, i per als visitants Oliver, Rovira, Solé i
Sevilla (2).  Incidències: 100 espectadors. L’Alcanar és setè, amb 30 punts mentre que
el Montblanc no abandona la cua de la classificació.

Gol: 1-0, Kiko minut 50.

Rodri, Jan (Morralla), Castro,
Johan, Sisco (David), Alberto

(Jordi), Ivan, Genís, Sant
(Alfonso), Kiko i Paulo. 

ALCANAR

1
Campanera, Sevilla, Solé,
Albert, Pop (Oscar), Oliver,
Manolin, Hicham (Salva),
Rovira (Messi), Muriana (Marc)
i Carlos (Hicham II). 

MONTBLANC

0

El Deltebre feia quatre jorna-
des que no guanyava. I per
això necessitava la victòria-
davant el Vila-seca. El partit
va estar marcat pel vent. A
la primera meitat els locals
van tenir-lo en contra. Per
això van navegar contraco-
rrent i van buscar adaptar-
s’hi. A la represa, quan van
jugar a favor, van poder dis-
posar de més profunditat i
van acabar doblegant el Vila-

seca amb els gols de Sergio
Ruiz i d’Ivan Cornejo, jugador
que debutava en el retorn al
Deltebre, després d’estar al
Perelló.

El triomf comporta que l’e-
quip de Bartolí pugue sortir
de la zona de descens. L’e-
quip verd-i-blanc, que ha so-
fert les baixes de Borrell i de
Cristian, podria tenir noves
incorporacions en els pro-
pers dies. 

Oxigen per a la Unió
Esportiva Deltebre

PRIMERA REGIONAL

S.Ruiz i Ivan, que ha tornat, van marcar

Àrbitre: Herrero. Targetes per als locals Losada (2), Cebolla i Andrés, i al visitant
Arroyo. Incidències: uns 100 espectadors. El Deltebre, que va tornar a guanyar, és
quinzé. Surt de la zona de descens. I el Vila-seca és nové.

Gols: 1-0, Sergio Ruiz minut 75 i 2-0, Ivan Cornejo minut 82. 

Ramon, Losada, Tono, Alex,
Ramos, Robert (Andrés),

Gervasi (Motes), Cebolla, Ivan
Cornejo, Rovira (Aleix) i

Sergio. 

DELTEBRE

2
Angel, Fuentes, David, Manel,
Raül, César, Oscar (Maxi),
Arroyo (Joaquin), Aitor, Antonio
i Aleix (Francesc).  

VILA-SECA

0
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La Joventut Esportiva Ascó
continua tenint dificultats per
traure els partits al seu
camp. Diumenge va ser el
Masdenverge qui el va sor-
pendre. L’equip visitant va es-
tar ben situat i va ser clau
que va poder igualar el mar-
cador a dos gols poc des-
prés de que l’Ascó hagués
remuntat amb el 2-1. L’equip
riberenc va pressionar i va
tenir opcions «com quatre pi-

lotes que van anar al pal i al-
tres davant de porteria. Era
un partit que havíem d’haver
guanyat», deia Jesús Fernan-
dez, tècnic local. L’Ascó,
amb un partit menys, és ter-
cer, a dos punts dels líders.

El porter Josep Cabacés
es va lesionar abans del par-
tit. Va debutar Ferran, recent-
ment fitxat i que la tempora-
da passada va jugar al CE
Ascó. 

La JE Ascó continua
amb dificultats a casa

SEGONA REGIONAL

Missatge de suport a Antoni Cabacés

Àrbitre: Aguiló.  Incidències: 100 espectadors. Els jugadors de l’equip asconenc van
sortir al camp amb unes samarretes en les que es podia llegir ‘Anim Antonio’, per donar
suport al directiu del club, Antonio Cabacés que está lluitant per recuperar-se d’una
malaltia. El porter Josep Cabacés es va lesionar abans del partit.

Gols: 0-1, Sandal minut 2; 1-1, Joan minut 13, 2-1, Paco minut 20 i 2-2, Pau minut
24.

Ferran, Chico, Tabera,  Joan,
Ambrós, Adrià (Juanma), Pete

(Jamal), Marc (Jesús), Toni,
Paco i Manu. 

J.E. ASCÓ

2
Aitor, Roberto, Jesús (Felip),
Petini, Joan, Eduard, Sandal,
Josep, Ivan (Gerard), Oriol i
Pau (Jordi). 

MASDENVERGE

2

El Vilalba s’ha convertit en un
dels equips que viu un gran
moment de joc i resultats. Ha
sumat tretze punts dels úl-
tims quinze en joc i s’ha allun-
yat de la zona de descens El
mèrit de l’equip que entrena
Xavi Subirats, a més, està en
què d’aquestes cinc jorna-
des, quatre les ha jugat fora
de casa. Va guanyar al camp
de l’Olímpic (2-3) en l’última
jornada de l’any passat. Va

empatar a Camarles i ha
vençut a Santa Bàrbara i al
camp de l’Amposta. Així ma-
teix, va golejar el Perelló, a
casa (4-0). Sense dubte, una
molt bona ratxa. I diumenge
va refermar-la quan va reac-
cionar al gol de l’Amposta,
que havia pogut encarrilar el
partit, i va remuntar per mitjà
de Salva, que en va fer dos.

L’Amposta podria recupe-
rar a Borrell (Deltebre). 

Un Vilalba en ratxa
frena a l’Amposta B

SEGONA REGIONAL

Porta 13 punts dels darrers 15 en joc

Àrbitre: Ivan Cañabate. Incidències: l’Amposta, que està pendent d’acabar el partit a
Masdenverge, és sisè mentre que el Vilalba, que porta cinc jornades sense perdre, és
onzè. 

Gols: 1-0, Oscar minut 52; 1-1, Salva minut 60 i 1-2, Salva minut 77.

Toni, Moha, Jonathan, Cacau,
Lletí, Dani, Sabaté, Alfred
(Caparreta), Bria, Oscar i

Gallardo.

AMPOSTA

1
Fontanet, Tabola, Jorge,
Eusebi, Pinyol, Salva, Rafa
(Veri), Joel (Oriol), Ros, Enric i
Mario (Robert).

VILALBA

2

L’Ampolla va fer un altre pas
endavant en el seu camí de
lluitar per l’ascens. És cin-
quena. Va guanyar al Pinell,
rival directe en aquesta llui-
ta, en un partit igualat i bas-
tant obert. Bargalló va
avançar a l’Ampolla molt
aviat en un primer temps en
el que «tot i tenir el vent a fa-
vor, no ens vam adaptar»,
deia Paredes. A la represa,
als primers minuts, una gran

jugada de Paco Casas va
comportar el gol de Jordi
Bertomeu (2-0).  «Vam ajun-
tar bé les línies i defensiva-
ment, com en jornades ante-
riors, vam estar força bé. Es
ben cert que el Pinell va
pressionar  i que va tenir
dues o tres opcions, amb un
pal. Però no va marcar i vam
assolir una victòria molt im-
portant», comentava el tèc-
nic local. 

L’Ampolla no perd el
tren de l’ascens

SEGONA REGIONAL

Bon moment: cinc victòries seguides

Àrbitre: Sergio Arcos. Incidències: l’ampolla, amb cinc victòries seguides (li falta aca-
bar el partit pendent a Benifallet), és cinquena, a quatre punts de líders. Lluís Cabrera i
Pueyo continuen sent baixa. El Pinell, amb tres derrotes consecutives, és ara quart. Miki
Diaz ha estat baixa en el conjunt pinellà.

Gols: 1-0, Bargalló minut 8 i 2-0, Jordi Bertomeu minut 58. 

Costes, Jesús (Jaume), Vallés,
Robert, Perelló, Marc Mars,
David (J. Bertomeu), Ramon

Zaragoza, Bargalló (Pitarque),
Roca i Paco Casas (Sam). 

AMPOLLA

2
Ferran, Adrià, Pachan (Xavi),
Xato, Serrano (G. Font),
Kodro, F. Font, Toni, Miki,
Jaume Guiu (Pedro)  i Sergi
Rodriguez.

PINELL

0

El Club Esportiu Ascó no va
fallar i va guanyar al camp
del Sant Jaume. D’aquesta
forma, l’equip de Miquel Co-
taina es manté com un dels
líders de la taula, empatat
amb el Camarles (39 punts).

Els de la Ribera van impo-
sar-se i ja en el primer
temps van encarrilar el
triomf amb dos gols de Xavi
Gilabert, jugador que fou el
protagonista de la tarde per-

què a la represa faria els al-
tres dos del seu equip. 

Una tarde marcada pel
vent i en la que l’equip de
Cotaina no es va deixar sor-
pendre. El Sant Jaume va in-
tentar-ho però no va poder
entrar en cap moment en la
confrontació. Està bastant li-
mitat d’efectius per les bai-
xes i no pot reaccionar, a la
part baixa de la classifica-
ció.

Pòquer de gols de
Xavi Gilabert

SEGONA REGIONAL

El CE Ascó segueix a la part alta

Àrbitre: Sergio Guijarro.  Incidències: el Sant Jaume segueix a la cua de la taula. El CE
Ascó és un dels líders, empatat amb el Camarles.

Gols: 0-1, Gilabert minut 11; 0-2, Gilabert minut 26, 0-3, Gilabert minut 65 i 0-4, Gilabert
minut 79.

Sergio, Vicent, Manolo,
Andrei, Felipe, Serret, Xavi,

Magrinyà, Coto, Gerard i
Richard.

SANT JAUME

0
Marc, Miró, Toni, Mateo (Edu),
Miquele (Lluís), José (Saladie),
Raül, José (Saladie), Raül,
Oscar Marin, Jeremy (Pino), J.
Antonio Marín i Gilabert.

CLUB ESPORTIU ASCÓ

4

El Benifallet, arran de l’arbi-
tratge de Sikota al camp de
l’Horta, de la jornada ante-
rior, «es va passar amb no-
saltres» presentava fins a
quatre baixes per sanció,
per l’anexe del col.legiat. A
més, en aquell partit, Joan
Esmel va trencar-se la tibia.
Per tot això, a Jesús i Maria,
els benifalletencs van tenir
dificultats per presentar on-
ze jugadors.

Els locals, molt verticals i
amb bona actitud, van enca-
rrilar el partit als primers 25
minuts amb el 3-0. El gol de
Joan va deixar-lo un xic in-
cert però el 4-1, a l’inici de la
represa, ja va decidir i els de
Torres van confirmar una no-
va victòria al seu camp.

Cal destacar el hat-trick
de Jesús Ferreres, un davan-
ter que va marcar davant el
seu exequip. 

El Jesús i Maria passa
per sobre el Benifallet

SEGONA REGIONAL

Els benifalletencs, limitats per les baixes

Àrbitre: Belencoso.
Incidències: 100 espectadors. El Jesús i Maria, amb un partit menys, és vuité.
Recuperarà el derbi pendent a Sant Jaume el dissabte dia 21 de febrer. El Benifallet,
amb un partit menys (dia 22) i un altre pendent per acabar. Es tretzé.

Gols: 1-0, Abdelassis minut 3; 2-0, Jeffrey minut 13; 3-0, Jesús minut 26; 3-1, Jordi
minut 28: 4-1, Jesús minut 46; 5-1, Iku minut 69 i 6-1, Jesús minut 85.

Joan (Fatsini), Albert, Dani,
Chimo, Sebas, Jeffrey,
Abdelassis (Mateo), Iku

(Claudio), Jesús, Josep Maria
(Matew) i Santaella (Lluís). 

JESÚS I MARIA

6
Alex, Miguel, Milio, Alex
Escolà, Marc, Jordi, Moisés,
Gallego, Francesc, Ismail i
Mourat.

BENIFALLET

1

El Camarles, enlairat i motivat
per la inèrcia positiva que
porta, va guanyar al camp del
Santa Bàrbara amb un gol
d’Alberto. Segons Ramon
Barbosa, tècnic del Camar-
les, «per ocasions, penso
que vam merèixer la victòria.
Tot això sense menysprear al
Santa Bàrbara que va tenir
les seues, sobre tot una al fi-
nal que, si l’hagués aprofitat
hagués estat l’empat».

El Santa va tenir la novetat
de la incorporació de Cristian
(Deltebre). En els propers
dies en podria tenir de noves
i és que no veu la llum al túnel
en el que ha entrat. La dinà-
mica no és bona. A més, la
plantilla està, per moments,
limitada per les baixes. Per
diumenge, al Pinell, en po-
drien existir dos més que s’a-
fegirien a les que ja té l’equip
a hores d’ara. 

El Camarles és líder i
el Santa no reacciona

SEGONA REGIONAL

Els locals porten vuit derrotes seguides

Àrbitre: Herrero. Incidències: el Santa Bàrbara, amb set derrotes seguides, és quinzè,
amb 19 punts, mentre que el Camarles és líder, empatat amb el CE Ascó. Cristian
(Deltebre) va debutar amb el Santa. El partit es va jugar al camp de terra, per les obres
que ja s’han iniciat dels vestidors i al camp de gespa. 

Gol: 0-1, Alberto minut 79.

Lleixà, Jaume (Martín),
Cristian, Barceló, Agustí, Floro

(Pio), Navarro, Sergi (Josep),
Sergio (Cortiella), Pani i Rafa

(Bailach). 

SANTA BÀRBARA

0
Enric, Francesc, Vaquer,
Princep, Vicent (Mata), Juanjo,
Oscar (Batiste), Pau, Sebastià
(Marcos), Alberto (Jordi) i
Quique.

CAMARLES

1
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PRÒXIMA JORNADA
Pinell-Santa Bàrbara

Camarles-Perelló

Olímpic-Amposta

Vilalba-JE Ascó

Sant Jaume-Masdenverge

CE Ascó-Reguers

Rapitenca-Benifallet

Jesús i Maria-Flix

Horta-Ampolla

RESULTATS
20 jornada Segona regional

Jesús i Maria-Benifallet 6-1

Ampolla-Pinell 2-0

S. Bàrbara-Camarles 0-1

Perelló-Olímpic 2-0

Amposta-Vilalba 1-2

JE Ascó-Masdenverge 2-2

S. Jaume-CE Ascó 0-4

Reguers-Rapitenca            sus

Flix-Horta 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 20 41 25 39

2. CE Ascó Escola 20 47 19 39

3. JE Ascó 19 37 26 37

4. El Pinell 20 39 27 36

5. Ampolla 19 33 16 35

6. Amposta 19 36 20 34

7. Horta 19 31 19 34

8. Jesús i Maria 19 38 33 28

9. Perelló 20 33 31 27

10. Rapitenca 19 38 34 26

11. Vilalba 20 25 27 26

12. Olímpic M. 20 32 33 25

13. Masdenverge 18 32 44 24

14. Benifallet 18 33 41 24

15. S. Bàrbara 19 20 36 19

16. Flix 20 23 52 13

17. Reguers 19 18 44 9

18. Sant Jaume 19 16 51 7

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA

Miravet-Benissanet

Ginestar-Batea

Bot-Corbera

Fatarella-Torre Esp.

Arnes-Móra la Nova

Tivissa descansa

RESULTATS

19 jornada. Grup 19

Fatarella-Miravet 2-5

Batea-Torre Esp. 7-0

Tivissa-Corbera sus

Bot-Benissanet 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 16 61 12 44

2. Corbera 16 59 12 40

3. Ginestar 17 42 12 37

4. Bot 16 33 15 34

5. Benissanet 17 33 20 32

6. Arnes 17 28 29 20

7. Tivissa 16 28 28 20

8. Fatarella 16 19 43 12

9. Miravet 16 19 55 10

10. Torre Espanyol 16 10 56 7

11. Móra la Nova 17 6 59 4

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA

Aldeana-Godall

Catalònia-Tivenys

Ametlla-Alcanar

Ulldecona-Campredó

Venus-Remolins Bítem

Roquetenc descansa

RESULTATS

20 jornada. Grup 20

Alcanar-Aldeana 0-4

Campredó-Venus 0-2

Godall-Catalònia 2-2

Rem. Bítem-Ametlla 4-0

Tivenys-Roquetenc 5-1

Ulldecona descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Remolins-Bítem 17 42 15 38

2. Roquetenc 19 40 25 36

3. Aldeana 18 50 28 33

4. Tivenys 18 46 30 29

5. Catalònia 17 44 38 28

6. Ulldecona 18 29 26 27

7. Alcanar 18 27 30 26

8. Ametlla 18 29 33 24

9. Godall 18 22 40 19

10. Campredó 19 21 32 16

11. Venus 18 19 70 6

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA
Deltebre-Catalònia

Campclar-Remolins-Bítem

Hospitalet-Gandesa

Oleàstrum-Aldeana

Ulldecona-Alcanar

Montblanc-la Sénia

la Cava-Reddis

Ametlla-Torredembarra

Canonja-Vilaseca

RESULTATS

20 jornada, Primera regional

Deltebre-Vila-seca 2-0

Catalònia-Campclar 1-1

Remolins Bí.-Hospit. 2-2

Gandesa-Oleàstrum 0-0

Aldeana-Ulldecona 2-1

Alcanar-Montblanc 1-0

la Sénia-Reddis 0-2

la Cava-Ametlla 3-0

Torredem.-Canonja 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Campclar 19 43 21 41

2. Gandesa 20 39 21 38

3. la Cava 20 37 27 38

4. Torredem. 20 26 28 38

5. Catalònia 20 48 23 36

6. Reddis 20 35 28 35

7. Alcanar 20 24 19 30

8. Canonja 20 24 26 27

9. Remo.-Bítem 20 37 29 26

10. Vila-seca 20 25 22 26

11. Ulldecona 20 28 34 26

12. la Sénia 20 24 29 24

13. Aldeana 20 21 28 23

14. l’Hospitalet 19 31 31 20

15. Deltebre 20 27 36 17

16. Oleàstrum 20 18 32 16

17. Ametlla 20 18 50 16

18. Montblanc 20 13 34 14

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA
Viladecans-Vista Alegre

S.J.Despí-Torreforta

Sitges-Almacelles

Catllar-Alcarràs

Barceloneta-Roquetenc

St. Ildefons-Cambrils

Santfeliuenc-Sants

Guissona-Horta

Canyelles-Iberiana

RESULTATS

20 jornada, Regional preferent

El Catllar-Almacelles 3-1

Iberiana-Viladecans 2-1

Vista Alegre-S. J. Despí 0-0

Torreforta-Sitges 0-1

Alcarràs-Barceloneta 0-0

Roquetenc-S. Ildefons 1-3

Cambrils-Santfeliuenc 0-1

Sants-Guissona 4-3

Horta-Canyelles 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 20 46 26 40

2. Torreforta 20 36 21 39

3. Sants 19 34 27 34

4. Santfeliuenc 19 32 18 34

5. Catllar 20 27 26 32

6.  Vista Alegre 20 19 15 30

7. Alcarràs 19 28 20 29

8. Horta 20 34 32 27

9. Viladecans 20 24 22 27

10. Roquetenc 20 23 19 26

11. Sitges 20 26 27 26

12. Cambrils 19 25 23 24

13. S.J. Despí 20 20 36 24

14. Canyelles 19 31 30 23

15. Barceloneta 20 23 35 22

16. Sant Ildefons 20 24 36 21

17. Guissona 20 16 33 12

18. Almacelles 20 26 48 12

Regional preferent

Jugadors de l’Amposta celebren un gol, en un partit d’aquesta lliga.
PF

Els
resultats

de la
jornada

L’Amposta va golejar el
Mataró (5-0) i va assolir
una victòria força
important, en tots els
aspectes.

Golejada
PRÒXIMA JORNADA

Santboià-Cassà
la Pobla-Blanes

Premià-Amposta
Mataró-Palamòs

Espanyol B-l’Hospitalet
Reus-Miapuesta Vilajuïga

Manlleu-Vilanova
Rapitenca-Banyoles

Cornellà-Europa
Prat-Balaguer

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 24 15 6 3 61 22 51
2. l’Hospitalet 24 13 9 2 37 16 48
3. Reus 24 14 6 4 46 20 48
4. Manlleu 24 12 4 8 43 29 40
5. Vilanova 24 11 7 6 37 27 40
6. Premià  24 12 4 8 43 35 40
7. Santboià 23 11 6 6 34 24 39
8. Prat 24 11 5 8 34 29 38
9. Amposta 24 8 8 8 41 37 32
10. Europa 23 9 5 9 33 29 32
11. Pobla Mafumet       24 7 9 8 28 35 30
12. Cassà        24 7 8 9 33 37 29
13. Blanes         24 7 7 10 37 50 28
14. Cornellà 24 7 7 10 30 44 28
15. Rapitenca 24 6 8 10 25 33 26
16. Vilajuïga      24 6 7 11 29 46 25
17. Palamòs 24 5 7 12 26 45 22
18. Balaguer 24 5 6 13 28 38 21
19. Mataró   24 4 9 11 28 43 21
20. Banyoles        24 2 6 16 17 51 12   

Tercera divisió RESULTATS
24a jornada, Tercera divisió
Balaguer-Santboià 1-1
Europa-Prat 0-1
Cassà-la Pobla 1-2
Blanes-Premià 1-4
Amposta-Mataró 5-0
Palamòs-Espnayol B 1-4
l’Hospitalet-Reus 0-0
Vilajuïga-Manlleu 2-3
Vilanova-Rapitenca 1-0
Banyoles-Cornellà 0-0

PRÒXIMA JORNADA
Igualada-Manresa

Tàrrega-Olesa
Peralada-Vilafranca
Vilassar-Benavent
Masnou-Guíxols

Castelldefels-Llagostera
Martorell-Montcada
Poble Sec-Marianao
S. Cristobal-Morell

Tortosa-Muntanyesa

RESULTATS
23 jornada, Primera catalana

Vilafranca-Tàrrega 1-2

Benavent-Peralada 2-1

Llagostera-Masnou 3-2

Guíxols-Vilassar 2-1

Montcada-Castelldefels 2-3

Marianao Pob-Martorell 3-0

Morell-Poble Sec 0-2

Tortosa-Sant Cristobal 0-1

Muntanyesa-Manresa 2-1

Olesa-Igualada 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 23 49 23 48

2. Llagostera 23 42 25 46

3. Castelldefels          23 36 19 46

4. Masnou 22 33 19 40

5. Olesa          23 37 26 38

6. Marianao 22 31 21 37

7. Tàrrega 23 32 26 36

8. Vilafranca               23 32 29 34

9. S. Cristobal 23 27 30 33

10. Peralada              22 33 32 29

11. Montcada             22 27 28 29

12. Muntanyesa          23 31 40 29

13. Guíxols 23 25 26 28

14. Vilassar   23 24 32 28

15. Tortosa 23 25 30 24

16. Poble Sec 23 26 38 23

17. Igualada 23 27 44 23

18. Manresa       23 22 43 21

19. Morell                  23 27 39 20

20. Martorell 23 22 38 18

Primera catalana
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FUTBOL BASE

RESULTATS
18 jornada. Preferent juvenil Grup I
Rubí-Can Vidalet 2-1
At. Segre-Balafia 0-2
Terrassa-Nàstic B 1-5
Gavà-Manresa 2-1
Tortosa-Sant Andreu 4-0
Hospitalet-Floresta 2-1
Granollers-Mercantil 0-3
Santboià-Lleida 0-2

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Jabac/Terrassa 18 47 21 37
2. Tortosa 17 39 24 37
3. Lleida 17 36 19 34
4. Balafia 17 37 23 33
5. Hospitalet 17 37 28 29
6. Mercantil 16 27 19 25
7. Manresa 18 28 23 25
8. Nàstic 17 38 30 24
9. Gavà 17 31 26 24
10. Can Vidalet 17 24 31 19
11. At. Segre 18 22 29 19
12. Floresta 16 26 33 18
13.Santboià 17 28 35 17
14. Rubí 17 27 42 17
15. S. Andreu 17 22 49 14
16. Granollers 17 23 48 11

Juvenils
RESULTATS

16 jornada, Primera divisió Grup 9
Ulldecona-Rapitenca 0-4

Olímpic-Amposta 1-4

Roquetenc-la Sénia 4-4

Ebre Escola-Aldeana 3-1

Catalònia-Camarles 2-0

Remolins Bítem-Alcanar 4-0

Ametlla-la Cava 2-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 15 0 5 45

2. la Sénia 15 48 26 34

3. Rapitenca 15 48 20 31

4. Olímpic 15 46 37 25

5. Aldeana 14 24 25 21

6. Camarles 13 29 27 20

7. Ebre Escola 15 24 34 20

8. Remolins Bít. 14 32 39 18

9. Alcanar 14 27 34 18

10. la Cava 13 26 34 17

11. Roquetenc 15 28 49 15

12. Catalònia 15 27 34 14

13. Ulldecona 14 17 53 8

14. Ametlla 15 15 44 3

RESULTATS

15 jornada, Segona divisió Grup 9

Jesús i Maria-Perelló 2-2

Ascó-Gandesa 2-2

Horta-Flix 2-2

Deltebre-Remolins Bítem 2-1

S. Bàrbara-Amposta 1-6

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 15 75 11 40

2. Gandesa 15 61 14 30

3. Flix 14 40 19 29

4. Horta 14 39 25 27

5. Perelló 14 26 24 26

6.  Deltebre 15 15 38 13

7. Rem. Bítem 15 20 68 12

8. S. Bàrbara 14 26 43 12

9. Jesús i Maria 15 24 42 12

10. Ascó 14 22 64 9

RESULTATS
18 jornada. Preferent cadet Grup I
Junior-Barcelona 2-2
Cornellà-Bordeta 2-2
Hospitalet-Mercantil 0-0
Nàstic-Gavà 1-1
Terrassa-Floresta 2-2
Vilafranca-Tàrrega 1-0
Prat-Tortosa 0-1
Martorell-S. Creus 2-5

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 17 64 7 46
2. Gavà 17 29 16 32
3. Bordeta 16 24 19 28
4. Junior 17 31 26 28
5. S. Creus 16 30 31 27
6. Hospitalet 16 22 22 23
7. Floresta 18 34 26 29
8. Cornellà 16 42 31 23
9. Prat 16 19 20 22
10. Terrassa 17 39 47 23
11. Nastic 17 21 27 21
12. Vilafranca 17 36 30 19
13. Tortosa 16 22 44 18
14. Tàrrega 17 19 26 16
15. Mercantil 17 12 44 11
16. Martorell 17 19 48 14

Cadets
RESULTATS

15 jornada, Primera divisió Grup 14
Alcanar-Amposta 0-3

Aldeana-Remolins Bítem sus

Camarles-Olímpic sus

la Sénia-Catalònia 4-3

Ulldecona-Ebre Escola 2-2

Gandesa-Roquetenc 2-0

Rapitenca-Tortosa 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 14 54 8 37

2. la Sénia 15 48 21 31

3. Gandesa 14 36 24 31

4. Amposta 15 43 10 28

5. Camarles 14 32 21 28

6. Tortosa 14 25 42 25

7. Olímpic 14 48 21 23

8. Ulldecona 14 38 26 19

9. Catalònia 14 32 29 18

10. Ebre Escola 15 34 23 13

11. Remolins Bit. 13 25 40 13

12. Roquetenc 13 12 63 7

13. Alcanar 14 9 38 5

14. Aldeana 13 10 48 1

RESULTATS

15 jornada, Segona divisió Grup 9

Rapitenca-Ametlla 1-1

Amposta-S. Bàrbara 8-0

Jesús i Maria-Ascó 1-5

Descansava el Flix

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó Escola 13 54 15 35

2. Ametlla 13 63 17 32

3. Rapitenca 13 50 12 23

4. Amposta 13 31 28 16

5. Jesús i Maria 13 32 26 12

6. Flix 11 36 31 8

7. S. Bàrbara 12 2 78 0

RESULTATS
18 jornada. Preferent infantil Grup I
Santboià-Terrassa 0-0
Tàrrega-Hospitalet 0-0
Mollerussa-Granollers 3-1
S. Ildefons-Barcelona 3-1
Cornellà-Lleida 1-3
AEM-Torreforta 2-2
Tortosa-S. Creus 2-0
Valls-Vilanova 2-3

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 17 60 9 46

2. S. Ildefons 18 36 12 40

3. Santboià 17 22 5 27

4. Cornellà 17 29 27 27

5. Tortosa 18 24 20 26

6. Vilanova 18 32 31 25

7. Torreforta 18 26 27 25

8. S. Creus 17 27 18 24

9.  Mollerussa 18 25 31 24

10. Hospítalet 16 18 15 24

11. Esc. Tàrrega 17 18 22 20

12. Esc. Valls 17 20 27 19

13. Granollers 16 21 34 19

14. Jabac Terrassa 17 21 29 17

15. Lleida 18 25 37 17

16. AEM 17 10 69 1

Infantils

RESULTATS

15 jornada, Segona divisió Grup 5

Sant Jaume-Ebre Escola sus

Roquetenc-Rapitenca 6-4

Ampolla-Esc. Delta sus

Alcanar-Amposta 1-0

Jesús i Maria-Flix 2-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 14 46 10 37

2. Flix 14 60 18 35

3. Roquetenc 15 43 28 29

4. Rapitenca 13 40 25 24

5. Ebre Escola 14 25 18 21

6. Jesús i Maria 15 18 28 15

7. Esc. Delta 13 19 28 12

8. Amposta 15 17 40 12

9. S. Jaume 12 17 40 8

10. Ampolla 12 7 56 2

RESULTATS

14 jornada, Primera divisió Grup 14
Amposta-Dertusa 1-2

Remolins Bít.-Camarles 2-6

Rapitenca-la Sénia 11-0

Aldeana-Catalònia 1-3

Olímpic-Gandesa 4-3

Ametlla-Ulldecona 4-2

Perelló-CE Ascó Escola 4-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 15 69 10 40

2. Rapitenca 14 75 9 38

3.  Ametlla 15 37 19 18

4. Dertusa 15 41 19 22

5. Camarles 13 65 16 49

6. Catalònia 15 33 33 24

7. Gandesa 15 30 39 20

8. la Sénia 15 26 42 19

9. Olímpic 14 32 55 15

10. Ascó 13 28 36 14

11. Perelló 15 20 39 11

12. Aldeana 15 13 51 10

13. Remolins Bít. 15 16 62 7

14. Ulldecona 14 12 63 4

RESULTATS
18 jornada. Preferent aleví Grup I
Cornellà-Valls 3-1
At. Segre-Hospitalet 4-0
Cubelles-Cambrils 0-6
Floresta-Segrià 0-6
Gavà-Tortosa 2-1
Nàstic-Barcelona 2-3
Bordeta-Rapitenca sus
Terrassa-Tàrrega 2-1

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Jabac/Terrassa 18 47 12 48

2. Segre 18 36 12 40

3. Barcelona 18 47 15 39

4. Esc. Tàrrega 17 40 10 32

5. Esc. Gavà 17 33 12 30

6. Cornellà 17 28 18 29

7. Nàstic 18 30 24 26

8. Esc. Vet. Cambrils 16 25 19 25

9. Tortosa 17 29 34 22

10. Esc. Valls 18 21 31 20

11. Rapitenca 16 20 24 19

12. Bordeta 16 34 30 17

13. Hospitalet 17 19 40 13

14. Esc. Baix Segrià 18 24 45 11

15. Cubelles 17 14 60 8

16. Floresta 18 16 76 4

Alevins

RESULTATS
18jornada. Aleví 1ª Divisió Grup 14
Amposta-Rapitenca 0-2

Ebre Escola descansava
Dertusa-Escola Delta 2-0
la Sénia-Olímpic 1-1
Catalònia-Roquetenc 2-1
Camarles-Tortosa 1-3
Alcanar-Ulldecona sus
Ascó-Ametlla 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ebre Esc. Esp. 16 46 20 37

2. Rapitenca 15 43 11 36

3. la Sénia 16 53 28 30

4. Tortosa 17 27 22 28

5. Catalònia 17 37 26 27

6. Dertusa 17 30 19 27

7. Ulldecona 16 30 25 26

8. Amposta 15 40 23 25

9. Roquetenc 16 27 32 25

10. Camarles 17 21 32 20

11. Olímpic 17 31 49 20

12. Alcanar 15 21 36 17

13. Esc. Delta 17 24 45 14

14. Ascó Escola 16 19 40 7

15. Ametlla 16 11 52 4

RESULTATS

15 jornada, Segona divisió Grup 10
Ampolla, descansava

Remolins Bítem-Móra la N. 0-0

Jesús i Maria-Sant Jaume 10-5

Flix-Amposta 10-1

Aldeana-Santa Bàrbara 1-9

Rapitenca-Escola Delta 9-2

Gandesa-Perelló 6-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gandesa 13 89 22 34

2. Jesús i Maria 13 80 32 34

3. S. Bàrbara 13 51 17 31

4. Esc. Flix 12 66 17 28

5. Rapitenca 14 79 42 28

6. Móra Nova 14 49 40 19

7. Sant Jaume 13 55 61 18

8. Aldeana 13 38 54 13

9. Perelló 13 31 61 11

10. Remolins Bítem 13 31 63 10

11. Amposta 14 25 54 9

12. Ampolla 11 26 60 6

13. Escola Delta 12 21 118 6

PRÒXIMA JORNADA
Lleida-Rubí

C. Vidalet-At. Segre
Balafia-Terrassa

Nàstic-Gavà
Manresa-Tortosa

Sant Andreu-Hospitalet
Floresta-Granollers
Mercantil-Santboià

PRÒXIMA JORNADA
Amposta-Rapitenca

la Sénia-Olímpic
Aldeana-Roquetenc

Camarles-Ebre Escola
Alcanar-Catalònia

la Cava-Remolins Bítem
Ametlla-Ulldecona

PRÒXIMA JORNADA

Gandesa-Jesús i Maria

Flix-Ascó

Remolins Bítem-Horta

Amposta-Deltebre

S. Bàrbara-Perelló

PRÒXIMA JORNADA
S. Creus-Junior

Barcelona-Cornellà
Bordeta-Hospitalet
Mercantil-Nàstic
Gavà-Terrassa

Floresta-Vilafranca
Tàrrega-Prat

Tortosa-Martorell

PRÒXIMA JORNADA
Remolins Bítem-Amposta

Olímpic-Aldeana
Catalònia-Camarles
Ebre Escola-la Sénia
Roquetenc-Ulldecona

Tortosa-Gandesa
Rapitenca-Alcanar

PRÒXIMA JORNADA

Flix-Jesús i Maria

S. Bàrbara-Rapitenca

Ascó-Amposta

Ametlla descansarà

PRÒXIMA JORNADA
Tàrrega-Cornellà
Valls-At. Segre

Hospitalet-Cubelles
Cambrils-Floresta

Segrià-Gavà
Tortosa-Nàstic

Barcelona-Bordeta
Rapitenca-Terrassa

PRÒXIMA JORNADA
Remolins Bítem-Amposta

Rapitenca-Dertusa
Aldeana-Camarles
Olímpic-la Sénia

Ulldecona-Catalònia
Perelló-Gandesa

Ametlla-Ascó Escola

PRÒXIMA JORNADA

Rapitenca-Ebre Escola

Esc. Delta-Roquetenc

Amposta-Ampolla

Flix-Alcanar

Jesús i Maria-Sant Jaume

PRÒXIMA JORNADA
Vilanova-Santboià
Terrassa-Tàrrega

Hospitalet-Mollerussa
Granollers-St. Ildefons

Barcelona-Cornellà
Lleida-AEM

Torreforta-Tortosa
S. Creus-Valls

PRÒXIMA JORNADA
Ametlla-Amposta

Rapitenca-Ebre Escola
Dertusa descansa
Esc. Delta-la Sénia
Olímpic-Catalònia

Roquetenc-Camarles
Tortosa-Alcanar

Ulldecona-Ascó Escola

PRÒXIMA JORNADA
Móra Nova-Ampolla

Sant Jaume-Remolins Bítem
Amposta-Jesús i Maria

S. Bàrbara-Flix
Esc. Delta-Aldeana
Perelló-Rapitenca

Gandesa descansa
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Sí, però l’extècnic del club
ebrenc tornava a la ban-
queta del conjunt visitant,
del Lleida.

La primera meitat va
mantenir-se igualada, arri-
bant-se al descans amb un
18-16. Però a la represa,
la millora defensiva de les
locals, juntament amb uns
contraatacs efectius van
anar decantant la balança
del costat de les noies de

Marc Fornós. Als deu mi-
nut d’aquesta segona mei-
tat el parcial era de 9 a 1.
Allí s’havia trencat el partit
fins el 35-28 amb el que
es va arribar al final. La
clau per a les ampostines
fou que van ser molt regu-
lars i molt constants en un
segon temps en el que van
recuperar la dinàmica
guanyadora. Cal destacar
que a la porteria lleidatana
va jugar l’ebrenca Africa
Valls. 

En la jornada vinent, el
club Handbol Amposta es
desplaçarà a la pista del
Castelldefels. El Valencia-
Villegas, que va guanyar
amb dificultats a Molins de
Rei, és segon a tres punts
de l’Amposta. 

El Club Handbol
Amposta manté la
dinàmica de victòries

El conjunt de la capi-
tal del Montsià conti-
nua inflexible liderant
la classificació. Mi-
roslav Vujasinovic va
tornar a Amposta.

HANDBOL

Va imposar-se al Lleida (35-28) i
segueix líder del grup

REDACCIÓ

De la jornada passada, cal dir
que l’infantil femení va guan-
yar 28-21 al Handbol Perelló.
L’infantil masculí va emportar-
se els punts de la pista de CE
Vendrel per 9-19 mentre que
el cadet femení va véncer el
H. Cardedeu per 42-27. El ca-

det masculí, amb nombroses
baixes, va perdre a Sant Joan
Despí per 43 a 24. El sènior
femení va haver d’ajornar el
seu compromís del cap de
setmana passat i el sènior
masculí A va caure a El Ven-
drell (31-23). En la propera
jornada, l’infantil femení visita
l’Ascó. El masculí rebrà el

Cambrils al pavelló (dissabte,
12 h.). El cadet masculí i el fe-
mení també jugaran al pavelló
dissabte, contra el S. Quirze
del Vallès (19 h) i contra el Vi-
lamajor (17.30 h). El senior fe-
mení es desplaça a Grano-
llers i el masculí A rebrà
l’Esplugues (20.30 h) i el B a
la Salle (16 h).   D’altra banda,
les jugadores de CE Tortosa
Estefania de la Iglesia, Paula
Estorach i Cinta Gisbert, del
sènior femení, han estat con-
vocades per al proper dia 22
amb la Selecció Catalana Ab-
soluta en la que hi haurà més

Resultats dels equips del
Centre Esports Tortosa
Presència ebrenca a la selecció catalana

REDACCIÓ

HANBOL. CE TORTOSA

L’equip aldeà continua lí-
der després de véncer en
la jornada passada el Fin-
cas Legna Reus (10-5). 
Josep, heroï dels locals
amb sis gols, va obrir el
marcador. La primera mei-
tat va tenir moltes alterna-
tives i es va arribar al des-
cans amb el 3-2. 
A la represa, Josep va se-
guir inspirat i els ebrencs
van encarrilar el partit po-
sant-se per davant amb el
10-4. 
En els darrers minuts, els
reusencs van aconseguir
el 10-5 definitiu.

En la jornada vinent, el
líder, CFSF l’Aldea Res.
Ullals visitarà la pista de la
Poble Mafumet, equip que
és penúltim a la classifica-
ció després d’haver-se dis-
putat disset jornades del
campionat. El partitserà
dissabte a les 19 hores.

L’Aldea Restaurant
Ullals va guanyar el
Legna Reus (10-5) 
Continua líder

REDACCIÓ

FUTBOL SALA FUTBOL SALA TORTOSA

Pau Roselló (Sala Amposta) va acabar vuitè en la copa del
món junior de Basilea i el seu company Ignasi Fabregues va
fer-ho en la 24ena. posició. 
Amb aquest resultat, Roselló s’ha classificat per anar al mun-
dial Júnior de Belfast mentre que Fabregues està a prop d’a-
conseguir-ho.

D’altra banda, en categoria absoluta, Marc i Jordi Font van
ser el vint-i-sisé i el quaranta-seté, en la copa del món cele-
brada el cap de setmana passat a Lisboa.

En categoria femenina, la tiradora de les Cases d’Alcanar,
Aina Rovira (Sala Armes Montjuïc) va caure a la taula de 32
en la copa del món Absoluta de Roma. 

L’ampostí Pau Roselló es classifica per anar
al mundial Júnior de Belfast

REDACCIÓN

ESGRIMA

El masculí del volei Roque-
tes es va imposar per 3-1
al Molins de Rei amb els
següents parcials: 25-22.
25-14, 22-25 i 25-15.

Per part de l’equip de
Roquetes van jugar: Ma-
rian Kalamen, David
Tomàs, Ivan Ruperez, Jo-
sep Ejarque, Joan Marc
Montesó, Albert Orduña,
Marc Mulet, Jordi Allepuz,
Sergio Fontanet, Carlos
Quero, Benjamin Cuevas,
Josep Sanz i Joan Guija-
rro. Els de Roquetes, que
són quarts amb 23 punts,
es desplaçaran demà dis-
sabte a Manresa. El cadet
rebrà el Barça el diumen-
ge a les 12 hores, al pave-
lló de la Raval de Crist.

El volei Roquetes
va guanyar el
Molins de Rei (3-1)

VOLEI

L’equip que entrena An-
drés Ramírez s’enfrontarà
dissabte a l’estadi de la
capital del Baix Ebre con-
tra el Barça. 
El Tortosa Ebre juga en
diumenge pel matí els
seus partits de casa però
en aquesta ocasió ha ac-
ceptat la petició del Barça
de poder avançar el pro-
per al dissabte la tarde.

Serà la setzena jornada
de la Primera nacional i
els dos equips es juguen
poder estabilitzar-se a la
taula. El Tortosa Ebre té
25 punts i és seté mentre
que el Barça és vuité amb
20. Una victòria ebrenca
acostaria a l’equip a la
part alta de la taula.

El Tortosa Ebre
rebrà el Barça demà
dissabte (18 h.)

FUTBOL FEMENÍ

RESULTATS

12 jornada, Primera divisió
Auto Esc. Montesó-Toscà 2-2

Balsegur-Leonardo Gas 4-6

Grup Amics-Dream Team 1-4

Gaton InsLosada-E. Queralt 4-7

I. Garrós-Matamoros 4-4

C. Franco-Rest. El Parc 2-6

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Matamoros 12 70 27 22

2. Dream Team 12 67 45 18

3. Auto Esc. Montesó 11 49 39 14

4. Res. El Parc 12 45 40 13

5. Estampats Queralt 12 48 46 13

6. Gaton-Losada 11 56 41 12

7. Toscà 12 35 50 12

8. Balsegur 12 53 50 11

9. I. Garrós 10 46 47 10

10. Leonardo Gas 12 48 54 9

11. Grup Amics 12 29 55 4

12. Cons Franco 12 29 81 2

RESULTATS

12 jornada, Segona divisió
Café Civit-Ravaleta 0-1

Trigo-Infofinances 5-5

Marsanparquet-Chill Out 7-5

Lobo Rubio-CFS Roquetes 14-4

LP-PM 7B F. Vidal 8-6

Noujardí-Ged’s 4-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Lobo Rubio 12 63 32 21

2. Marsanparquet 12 80 37 18

3. Ged’s 12 51 34 18

4. Ravaleta 12 64 29 17

5. LP 12 81 65 17

6. Cafe Civit 12 53 50 11

7. Trigo 12 56 60 11

8. Chill Out 12 52 59 10

9. Noujardí 12 66 68 9

10. 7B Fores Vidal 12 55 62 9

11. Infofinances 12 24 63 3

12. CFS Roquetes 12 32 118 0

PRÒXIMA JORNADA

Toscà-C. Franco: Remol. 15.15

El Parc-I. Garrós: Remol. 16.20 

Matamoros-J Gaton:

E. Queralt-G. Amics: Remol. 17.25

D. Team-Balsegur: Remol. 18.30

Leonardo Gas-Mopntesó:PN 16.20 

PRÒXIMA JORNADA

Ravaleta-Nou J; Remolins 18.30 

Ged’s-LP: Pista Nova  15.15

7B F. Vidal-Lobo Rubio: P. N 17.25

Roquetes-Marsan.: Remol. 16.20

Chill Out-Trigo Remolins 15.15

Infofinances-C. Civit: Remol. 17.25 
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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

ON TROBAR SEMPRE EL PERIÒDIC mméésseebbrree

Fins ara, per poder observar la galàxia era
necessari fer-ho amb un microscopi, a través
de llibres o viatjant físicament a l'espai; és evi-
dent que aquesta última és encara una possi-
bilitat remota per la gran majoria d'éssers
humans que vivim al planeta Terra, les altres
opcions poden ser més o menys assequibles

però mai tan econòmiques i educati-
ves com aquesta que us recomano... 

Ara amb un sol clic
i des de casa,
Internet ens trans-
porta còmodament
fins l'última fronte-
ra, l'espai. De
manera gratuïta i a
través del progra-

ma Google Sky, podem veure imat-
ges obtingudes a pel telescopi espa-
cial Hubble de les galàxies i estrelles

més llunyanes, amb una qualitat excel·lent i
amb possibilitats infinites. 

A través d'aquest espai web també es pot fer
un recorregut per tot el sistema solar, les
diverses constel·lacions, la Lluna i el planeta
Mart amb tot tipus de detalls. 
Un fet curiós i força educatiu del que fins i tot
els més petits en poden gaudir i aprendre. 

De manera gratuïta, per
mitjà del programa Google
Sky, podem veure imatges
obtingudes de les galaxies i
d’estrelles llunyanes

MAITE MESTRE

L’espai a un clic

Ja estem a mig febrer, el temps passa volant… i les companyes i companys de les associacions ens
preparem per a començar un nou any de projectes il·lusionants. Tot i la crisi clar. 
Perquè esperem que les causes solidàries no siguin les que sofreixen retallades a causa d'una crisi
els motius de la qual no tenen res a veure amb les persones amb més dificultats econòmiques, sinó
més aviat al contrari...
Tot i això, molts polítics dels estats capitalistes creuen que la solució és regalar diners públics a la
banca, al sector automobilístic... quan són aquests els que tenen més diners, els que dirigeixen aques-
tes empreses. Paradoxes del sistema. Però bé, parlem de coses més alegres, més engrescadores,

ja que això de la crisi ja fa prou pudor com per
a no remoureu més.

En aquest sen-
tit, m'interessa
més explicar-
vos que, a
escala local,
els companys
de l'Associació
Socio-Cultural

Tornai de La Ràpita se preparen per a realitzar la
segona edició de l'SCRAC, Sant Carles de la

Ràpita Art Contemporani, per això si teniu alguna obra que
us interessa exposar us invito a posar-vos en contacte amb ells: tornai_lr@yahoo.es  
Segur que us atendran de categoria. Després vindrà el III Matadero Festival, la III Festa
d'Agermanament amb el Poble Saharauí, el III Delicies Festival i tot sembla indicar que els beneficis
d'enguany se destinaran a la reforestació de la Serra del Montsià. 
Apostant per les persones i el medi ambient amb o sense crisi perquè això de la crisi és una cosa d'al-
guns humans no? Està bé que alguns altres, en la línia de la naturalesa, no vulguem saber-ne res d'a-
quest negoci anomenat crisi. Força per a les causes justes, desinteressades: Tornai que no ha sigut
res!

JOSEP JUAN SEGARRA

Tornai que no ha sigut res

Esperem que les causes solidàries no
siguin les que sofreixen retallades a
causa d’una crisi els motius de la qual
no tenen res a veure amb les persones
amb més dificultats econòmiques

Tornai es prepara per a realitzar la segona
edició del SCRAC (Sant Carles de la
Ràpita Art Contemporani). Per això si
teniu alguna obra per exposar podeu
contactar amb ells: tornai_lr@yahoo.es
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IMMOBILIARIA�

VENDA I LLOGER

Pis en venda a
Deltebre. Obra nova,
bona ubicació, 2 hab.
Pça d'aparcament ext.
90,000Û. 678 71 40 20

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 prin-
cipal carrer de la
població, (C/ Gorria,
26 al costat de la
Bolleria Sant
Antoni). Ideal per a
qualsevol tipus de
negoci. Es lloga en
l’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 PAR-
TICULAR
Oportunitat única  a
L'AMPOLLA
Es ven pis darrera port
pesquer de 115m2 +
terrasses amb 3 dormito-
ris, dos cambres de bany,
gran saló-menjador,
cuina molt gran amb sor-
tida a terrassa, sala d'estar
i dos trasters. 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 botiga
ú oficina. 300Û 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 distri-
bució 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 façana. Situat a
la plaça Hercules, al davant
d’un col.legi. Disposa de 3
places 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

MOTOR�

TREBALL�

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

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Zona La Cava (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
850Û 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-menja-
dor amb cuina americana,
bany de gresite, sostres amb
llums halògens, terra de gres
rústic, Nou a estrenar. Edifici
rehabilitat. El preu actual és
de 169.000Û quan fa poc era
de 210.000Û. És una verda-
dera 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. 325Û 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 350Û al mes.

647 938 168.

977 20 33 55

-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



DIVENDRES 13 DE
FEBRER

DE 200922
gastronomiadiarimés

ebre

Exquisit i fàcil de fer, el flam de coco a la taronja que ens presenten al programa de Canal TE ens sorprendrà 
pel seu aroma exòtic, la seua textura i el sabor cítric que li aporta la taronja de la nostra terra

Avui, al “Primentons i To-
mates”, la Carina del res-
taurant La Brocheta
d’Amposta, ens presenta
un Flam de coco a la ta-
ronja, aquesta recepta tí-
pica del seu restaurant
es caracteritza per la se-
va suavitat al paladar i
per la simplicitat a l’hora
de cuinar-la.
Per realitzar aquest pos-
tre, necessitarem llet
sencera, ous, suc de ta-
ronja natural, ratlladura
de coco, ratlladura de ta-
ronja, sucre i carmel lí-
quid. Per començar a fer
aquest flam, posarem un
litre i quart de llet a una
cassola a foc mig, el su-
cre i la ratlladura de coco
i taronja. Mentre agafa
l’escalfor, batrem 10 ous
amb un got de llet fins
que ens quedi tot ben
mesclat, un cop feta la
mescla li afegirem el suc
d’una taronja i ho reme-
nem. Retirarem, un cop
hagi arrencat el bull, la

cassola del foc i la mes-
clarem amb els ous ba-
tuts. Prepararem el mot-
llo del flam, ho
introduïrem tot a dins el
motllo i ho calentarem al
forn al bany maria durant
uns 40 minuts. Un cop
hagi passat el temps de
cocció, el deixarem refre-
dar, el posarem al frigorí-
fic i per emplatar-lo, el
decorarem amb el car-
mel líquid.
La recepta que us hem
presentat, no sols és sen-

zilla sinó que a més a
més sorprén pel sabor,
textura i suavitat. Aques-
ta barreja de sabors lo-
cals i tropicals és reco-
manable per menjar
desprès de qualsevol
plat. Cal recordar les se-
ves propietats nutritives,
doncs el flam és una de
les postres amb més pro-
teïnes i calci que existeix,
la qual cosa fa que sigui
molt bona per als més
petits de la casa i per als
no tant petits.  El restau-
rant La Brocheta, el po-
dreu trobar a Amposta
obert tots els dies, amb
menús populars i una cui-
na molt complerta, ideal
per anar a sopar el cap
de setmana de manera
econòmica o per dinar
entre setmana. Recor-
dem als nostres lectors i
televidents del programa
de Canal TE que si volen
ser els guanyadors d'un
sopar per a dues perso-
nes a un dels nostres res-
taurants col.laboradors,
només cal que ens enviïn
un missatge de text amb
la clau següent: TE CUI-
NA al número 5516. Con-
tra més missatges en-
vieu, més possibilitats
tindreu de guanyar. Final-
ment, com diu el nostre
estimat Amado, ara toca:
arremangar-vos i co-
mençar a cuinar. Bon profit.

“Primentons i Tomates”, avui: Flam

La recepta del Flam de
coco, no només és
molt fàcil de preparar
sinó que es caracterit-
za pel seu exquisit sa-
bor capaç de sorpren-
dre al paladar més
exigent.

REDACCIO

El Flam de coco, presentat al darrer programa.
Mariano Lalana

L’Amado i la Carina, en un moment del programa.
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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

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

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 Aguiló 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/.

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Darrerament les coses no han anat bé, ara ja
no queda molt per recollir el que has sem-
brat, paciència, el teu esforç es recompen-
sarà, recorda que aquest és el teu any!

Taure
20/4 al 19/5

Desconfia de la sort, la teva feina, els teus diners
i la teva estabilitat emocional dependrà directa-
ment dels teus actes i els teus esforços. No dei-
xis en mans dels demés la teva sort.

Bessons
20/5 al 21/6

Estaràs content i els teus sentiments fluiran
amb força. Planteja’t estratègies i dona’t
temps per assolir els teus objectius profes-
sionals.

Cranc
22/6 al 21/7

La creativitat, l’art i la fantasia són les teves
armes per aconsseguir el que vulgues en l’amor.
A nivell laboral desconfia dels nous projectes i
estudia molt bé la possibilitat de fer un canvi.

Lleó
22/7 al 22/8

Posaràs tota l’energia i dedicació a la teva
relació de parella. És probable que la teva
situació econòmica millore. Evita els ali-
ments molt salats.

Verge
23/8 al 21/9

Hi ha cops que val la pena còrrer riscos,
aquest és el moment d’arriscar en l’amor.
Posa ordre als teus diners i intenta no depen-
dre de terceres persones.

Balança
22/9 al 22/10

La relació de parella passa per bon moment,
aprofita per fer un bon sopar romàntic. A
nivell laboral has de demostrar que mereixes
la millora que reclames.

Escorpí
22/10 al 21/11

La il.lusió serà la bandera del teu amor. El
teu organisme i la teva ment mereixen un
descans. A nivell laboral, no et tanques, tren-
ca les barreres i assumeix el control.

Sagitari
21/11 al 21/12

La necessitat de seduïr i tenir noves expe-
riències no són bones per a la teva relació
de parella. Per a tu, les rebaixes ja han aca-
bat, vigila la teva butxaca.

Capricorn
21/12 al 19/01

Intensitat en les relacions més íntimes. Els
teus deutes antics no et deixen disfrutar de
la estabilitat econòmica que hauries de tin-
dre. Actúa de manera relaxada.

Aquari
20/1 al 18/2

Te mostraràs seductor/a però vigila amb els
malentesos. Si et centres trobaràs
sol.lucions per als problemes econòmics
que es plantejen.

Peixos
19/2 al 20/3

Has de posar ordre als teus assumptes sen-
timentals. Ho tens tot a favor per a consoli-
dar la teva base econòmica. Hi ha aspectes
a la teva vida que no t’aporten felicitat.

MATÍ TARDA TEMPERATURES
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Estat del cel:  
molt ennuvolat o cobert al vessant nord del Pirineu.
Cel serè o poc ennuvolat a la resta, tret del sector central del
litoral i Prelitoral on estarà entre mig i molt ennuvolat.
Independentment, fins al migdia, quedaran restes de núvols als
Ports.
Precipitacions:  
s'esperen nevades febles al vessant nord del Pirineu.  
Temperatures:  
Les màximes seran similars o lleugerament més baixes.
Oscil·laran entre els 1 i 6 graus al Pirineu, puntualment més bai-
xes al vessant nord, entre els 3 i 8 graus al Prepirineu, entre
els 7 i 12 graus a la Depressió Central i meitat nord del
Prelitoral i litoral, i entre els 10 i 15 graus la resta, puntualment
més altes al terç sud. 
Visibilitat:  
entre bona i excel·lent en general, tret del vessant nord del
Pirineu, on serà dolenta. 
Vent:  
component nord entre fluix i moderat en general. Bufarà tra-
muntana forta amb cops molt forts a l'Empordà i al Pirineu, i
mestral moderat amb cops forts a les terres de l'Ebre.
Independentment al sector central del Litoral i Prelitoral bufarà
de direcció variable i fluix amb predomini del component sud
fins al vespre. 
Estat del mar:
• Costa Brava:
tramuntana forta amb cops molt forts al nord del cap de Begur.
A la resta del sector bufarà de component nord entre fluix i
moderat reforçant-se al final del dia.
De forta maror a maregassa al nord del cap de Begur. Forta
maror a la resta. Mar de fons del nord.
Marejol.  
• Costa Central:
bufarà de direcció variable i fluix amb predomini del component
sud fins al vespre, i amb predomini del component nord al final
del dia.
De marejol a maror. Mar de fons del nord al nord del sector. 
• Costa Daurada:
al nord del cap de Salou bufarà de direcció variable i fluix amb
predomini del component sud fins al vespre, i amb predomini
del component nord al final del dia.
Al sud del cap de Salou bufarà mestral moderat amb cops forts
al llarg del dia.Marejol.

El temps. PrevisióTelevisió
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Cada cop que hi penso,
recordo a aquell home amb
gavardina, com es deia?.
Això, “Vuelve San Valentin”
estrenada el 1962. El que
deia, s’apropa aquesta
celebració, que té un dia
marcat al calendari: el 14
de febrer. I molts, moltes
ens preguntem, per què?
Aquest article no aportarà
res de nou, però igual que
a mi, ens podrà servir per
entendre perquè el 14 de
febrer i no el 25 d'agost,
per posar un exemple.
Sobre l'origen del Dia dels
enamorats existeixen diver-
ses teories i totes elles
guarden aquella coincidèn-
cia possible per determinar
que es celebri aquest dia i
no un altre. Així, trobem,
que als països nòrdics
més o menys sobre aques-
ta data és l'època en que
les aus s'aparellen, fet que
simbolitza amor i creació.
D'altra banda, algunes per-
sones creuen que l'origen
d'aquesta celebració és
pagà, ja que a l'antiga
Roma s'adorava a Cupido
(aquest Déu es el que surt
representat amb ales i flet-

xes), que per als grecs era
Eros, Deus de l'amor. Però,
personalment, la història
que guarda més coincidèn-
cies podria ser la del Sant
Valentí, a la Roma del s. III,
una època en la que el cris-
tianisme era perseguit,
però a més no deixaven
que els soldats es casessin
quan havia guerra, perquè
consideraven que rendien
menys al camp de batalla.
En aquestes circumstàn-
cies sorgeix la figura de
Sant Valentí, un capellà que

casava d'amagat a les
parelles, pel ritus cristià.
Per fer-ho, va arribar a ser
molt conegut, fins el punt
que l'Emperador Claudi II
va voler conèixer-lo en per-
sona. Però, el capellà va
acabar sent condemnat
per defensar el cristianis-

me. Mentre va romandre
empresonat, Sant Valentí
donava classes a la filla del
seu carceller i va acabar
enamorant-se d’ella. El dia
de la seva execució el 14
de febrer, li va fer arribar
una nota que signava amb
la frase “...del teu Valentí”,

frase que s’utilitza per sig-
nar moltes targetes en
aquest dia. Ara podem dir
que ja coneixem una mique-
ta més l'origen d'aquesta
festivitat,  ja que no hem
d'oblidar que molts desco-
neixíem els  possibles orí-
gens. Però ben cert és,
que per a la majoria de
catalans, el patró dels
Enamorats és Sant Jordi,
un cavaller macot que es
va carregar un drac i es va
fer famós, una cosa així
com el Tom Cruise d'avui
dia. Bromes a part, certa-
ment per a la majoria de
nosaltres la figura de Sant
Jordi, i el dia 23 d’abril, és
el dia que a través de lli-
bres i roses fem arribar als
estimats i estimades, els
nostres missatges d'amor.
Tot i que també hi ha cata-
lans i ebrencs que aprofiten
aquest dia per fer una
escapada i celebrar-ho de
la manera més romàntica
que es pugui. Ja per aca-
bar aquest article, dedicat
si més no a les manifesta-
cions i a la recerca de l'a-
mor, també vull fer referèn-
cia, a que tant el 14 de
febrer com la Diada de
Sant Jordi, no s'han esca-
pat de convertir-se en cele-
bracions perfectes de cara
a augmentar les vendes de
molts negocis, amb el
tema de les flors i els
regals. 
Ara que ben mirat i en la
situació econòmica en la
que ens trobem, benvingut
sigui Sant Valentí!.

Sant Valentí, per què el 14 de febrer?

S’apropa el dia dels
Enamorats, però sa-
bem perquè es diu ai-
xí?. I perquè es celebra
aquest dia?

“Des de sempre l’home ha buscat l’amor, encomanant-se en molts casos a Deus i Sants”

DIANA MAR

Enamorats.
Cedida

Als països nòrdics, el mes de febrer, és el mes
en què les aus s’aparellen, d’aquí que es
consideri una època d’amor i creació.

Curiositat

Un dels regals més
típics quan es parla d'amor
són les flors. Així que he
contactat amb una floriste-
ria per tal que em donessin
la seva opinió sobre com
resulta un dia dels
Enamorats per al seu nego-
ci. Rosana Torta, de la boti-
ga “Flors Ana”, explicava
que “per al dia de Sant
Valentí la flor per excel·lèn-
cia es l’orquídia i també les
roses vermelles”.
Rosana comenta que rega-
lar flors sempre ha anat
relacionat al missatge de
t’estimo i que, malgrat que
els temps estan canviant,
els homes segueixen sent
els que regalen les flors,
encara que sempre hi ha
alguna dona que també en
regala. En dies assenyalats
com el de Sant Valentí, “no
només venen a comprar
flors, sinó que en molts
casos ens fan partícips de
la sorpresa, ja que és molt
comú que et diguin que les
facis arribar d’una determi-
nada manera”. 
Un altre element important
en tot ram de flors, a
banda de la preparació per
part de la botiga, amb
llaços, paper, etc... està la
targeta, element més que
imprescindible per al dia
dels Enamorats.  No us
oblideu!.

“Els homes busquen
aquell detall per
mostrar el seu amor”

D.M.

SANT VALENTÍ. EL DIA DELS ENAMORATS.

 


