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Ramon Coch debutarà
diumenge, al camp del
Morell, com a nou tècnic del
conjunt roig-i-blanc. P11
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La Rapitenca, amb Gilabert
a la convocatòria, es
desplaça al camp de
l’Europa i l’Amposta rebrà
el filial del Nàstic 
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Un àrbitre expulsa a un
jugador, segons l’acta, per
haver-lo «insultat en
marroquí».
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Amposta lluitarà per acollir
la fase final d’ascens.
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La màgia del
Carnaval

Totes les poblacions de les
TE celebraran el Carnaval
amb festes i desfilades pel
carrer.

Carnavals com el de
Godall, tenen una tradició
fortament arrelada al
territori. 

Darrera de les mascares i
disfresses, una festa com
el Carnaval, ajuda a mol-
tes empreses, especial-
ment del món de la res-
tauració, a suportar un

mes de febrer econòmica-
ment dolent, gràcies a
l'augment del consum
d'oci. 
Tot i el panorama econò-
mic actual, es preveu que

a les Terres de l'Ebre es
celebren molts actes
organitzats pels ajunta-
ments, i també una bona
ocupació als bars i restau-
rants.  P3
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Encara que el tret de sorti-
da oficial és aquest cap de
setmana, molts municipis
de les Terres de l’Ebre ja fa
dies que han iniciat els
seus actes de celebració.
Tortosa, Deltebre, Godall,
l’Aldea, entre d’altres, són
poblacions que ja tenen
organitzades les típiques
rues i desfilades, pregons
del rei Carnestoltes, balls i
premis per a les disfres-
ses més originals. A
Tortosa, un any més, el
Carnestoltes l´organitzen
tradicionalment dos asso-
ciacions de veïns de la ciu-
tat, Ferreries i Sta. Clara -
amb el suport de
l'Ajuntament de la ciutat-
enguany amb un programa
que inclou importants nove-
tats com la presència a la
Rua de Ferreries de carros-
ses i comparses arribades
d'altres municipis ebrencs,
com Amposta o l'Ametlla
de Mar. Tot i tenir el mateix
pressupost que l'any ante-
rior, amb l'esforç de les

dues associacions veïnals
implicades, els actes d'a-
quest 2009 es preveuen
més lluïts que els de l'edi-

ció passada. El barri de
Sta. Clara celebrarà el seu
"Enterrament de la Sardina"
amb les típiques sardinada i

carxofada i la preparació
del tradicional all i oli.
Els actes de l'edició 2009
del Carnestoltes de Tortosa
començaran el divendres
27 de febrer amb el
Carnaval Infantil al CEIP
Cinta Curto (17,30 hores), i
continuaran el dissabte 28
amb la XXX Rua de
Carnestoltes que recorrerà

diferents vies de la ciutat
des de la plaça de
l'Ajuntament (17,30 hores)
fins a la plaça Francesc
Macià del barri de
Ferreries. Finalment, el
dimarts 3 de març tindrà
lloc l'esmentat
"Enterrament de la Sardina"
a Sta. Clara (19,30 hores).
nines. Balls de disfresses i

batalles de farina caracte-
ritzen un dels Carnestoltes
més populars i reconeguts
a les Terres de l'Ebre, els
de Godall. Aquí es celebra
desde finals del s.XIX i les
batalles de farina s´han
convertit en el principal
atractiu turístic, tot un
esdeveniment que aplega
centenars de visitants i
curiosos que canvien les
serpentines i el confeti per
quilos i quilos de farina.
Amb una nombrosa partici-
pació de colles disfressa-
des i una seqüència d'actes
que van des de nits de dis-
fresses i música, tardes
d'animació, i populars
àpats. Un got de cremat,
pastissets, cóc en sal i cóc
en mel fan assaborir la
festa als assistents del
Carnestoltes de Godall.
També a Amposta, o
Ulldecona trobem actes
importants. A Ulldecona
són dels més matiners i
comencen la celebració de
les festes paganes el diven-
dres abans de Carnaval.
Amposta en canvi, guarneix
tots els seus actes amb
delícies gastronòmiques de
la zona com ara pastissets
o mistela. 
D’altres poblacions amb un
calendari complet són
l’EMD de Jesús, l’Aldea o
Deltebre; pallassos, prince-
ses, dimonis, mags...
són personatges que fàcil-
ment ens podrem trobar
pels carrers durant el
Carnestoltes.

El Carnestoltes s’escampa amb ganes i
força per totes les Terres de l’Ebre

Amb el mes de febrer
arriben les disfresses.
Aquest cap de setmana,
tots els municipis
ebrencs organitzen acti-
vitats per gaudir-ne.

Disfresses, rues, pregons, premis i balls, els principals protagonistes d’aquest cap de setmana

El Carnestoltes de Godall, un dels més antics que es celebren al territori desde finals del segle XIX

REDACCIÓ

Aquest cap de setmana es podrà gaudir d’una festa peculiar: el Carnestoltes.
ME

La situació actual de crisi econòmica no
traurà qualitat a les celebracions de
Carnestoltes d’aquest any 2009

Sumant esforços
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El delegat del Govern,
Lluís Salvadó, destacava
la nova planificació que ha
sofert en aquesta convo-
catòria el PUOSC “passant
a ser quinquenal, del
2008-12, la qual cosa
comporta que la planifica-
ció inicial amb les priori-
tats de cada municipi es
vagi executant cada anua-
litat amb una aprovació
definitiva”. Concretament,
són 69 les actuacions que
es duran a terme aquest
any a les Terres de
l'Ebre, de les quals 31
són subvencionades total-
ment per Governació, 7
tenen aportacions de
Governació i també de la
Diputació i 3 més reben
els ajuts del programa de

Bib l io teques de l
Departament de Cultura.
Un total de prop de 7
MEUR que com destacava
el director territorial de
Governació i Administracions
Públiques, Carles Pasqual
“són 750.000Û més res-
pecte a la planificació ini-
cial, ja que s'han avançat
obres a petició dels ajunta-
ments que estaven previs-
tes en algun cas al 2010
però, que a més suposen
un augment del 10% res-
pecte a la mitjana d'any de
les anteriors convocatò-
ries de PUOSC - 2000/03,
2004/08 -“ D'altra banda,
Pasqual també destacava
el treball conjunt dels ser-
veis tècnic del
Departament i de la
Diputació que ha
permès englobar en una
única convocatòria els
projectes.

El PUOSC preveu aquest 2009 una injecció
de 12 MEUR a les Terres de l’Ebre

El Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya
destinarà més de 12
MEUR a les Terres de
l’Ebre durant aquest
2009.

En aquesta nova convocatòria passa a ser quinquenal, abarcant el període 2008-2012

69 són les actuacions concretes que es portaran a terme al territori ebrenc

REDACCIÓ

La presentació del PUOSC va tenir lloc dimecres passat  a la seu de la Delegació del Govern a Tortosa.
CEDIDA

El Pla integral del nucli
antic de Tortosa (Pincat)
ha sofert algunes modifi-
cacions efectuades pel
Govern municipal. El prin-
cipal objectiu d’ aquest és
donar-li un impuls al pla
per accelerar el ritme de
treball de les obres i poder
parlar d’un 60% d’execu-
ció abans que finalitze
l´any. La reforma total del
barri del Castell i la rehabi-
litació de l’antiga esglèsia

de Sant Antoni per crear-hi
un centre d’interpretació
de la Setmana Santa, són
algunes de les principals
actuacions contemplades,
com també una modifica-
ció en la programació de
les anualitats, ja que el
Govern de Ferran Bel vol
tenir dos anys més per
poder executar tots els
18.9 milions d’euros i per
això ha sol.licitat una prò-
rroga a la Generalitat del
Pincat fins al 2011. La
regidora d’Urbanisme,
Meritxell Roigé, ha recor-
dat que el conjunt de les
obres del nucli antic hauria
d’estar acabat enguany,

però que «el retràs acumu-
lat ha impulsat a demanar
aquesta pròrroga». La
modificació del Pincat té
data del maig del 2008,
un any desprès que el
govern convergent de
Ferran Bel arribès a l’alcal-
dia, i quan l’estat de realit-
zació de les obres cofi-
nançades amb la llei de
barris era encara molt
baix, de nomès el 12%.
«No hi havia res res fet i
vam haver de redactar
projectes totalment de
nou per reimpulsar les
obres». Durant el primer
any, la feina conseguida va
obtenir molts bons resul-

tats, es van encarregar 31
projectes conseguint a
finals del 2007 el 28% d’e-
xecució. El Govern espera
ara acabar l’exercici del
2009 amb un grau d’exe-
cució del Pincat d’entre el

50 i el 60%. Segons
Roigé, aquest nomès té
ara un 35% de pressu-
post executat i a finals
d’any difícilment s’haurà
pogut doblar aquest per-
centatge.

Tortosa modifica i preveu
allargar el Pincat fins al 2011
La reforma total de barri del Castell, un dels principals canvis

REDACCIÓ

La multinacional YKK,
dedicada a la fabricació
de cremalleres, ha con-
vocat els dies 26 i 27 de
febrer al comitè d’empre-
sa de la fàbrica, ubicada
a Campredò, a una tarde
de reunions. Es desco-
neix l’ordre del dia, enca-
ra que es parla que l’em-
presa «voldrà exposar
les seves idees sobre el
futur d’aquesta i la possi-
bilitat de pactar alguna
mesura». Aquesta reunió
arriba desprès de l’aco-
miadament d’una vintena
de treballadors, la majo-
ria d’entre 48 i 57 anys i
gairebé 30 anys de dei-
cació professional a la
planta, excusant falta de
producció. Membres de
la empresa han compar-
tit el seu malestar i l’am-
bient de tensió que es viu
en el lloc de treball. «Ens
posem a treballar directa-
ment, moltíssim silenci i
poca cosa més».

La empresa YKK
convoca el comitè
desprès d’acomiadar
20 treballadors

El proper diumenge 22
de febrer, a partir de les
8.30 hores del matí,
tindrà lloc a Campredó la
segona edició de la cursa
de Canicross puntuable
per a la lliga catalana, de
la qual en serà la penúlti-
ma (la darrera cursa de la
competició d'aquesta
temporada tindrà lloc el
mes d'abril al municipi de
Vidreres). La prova que
es celebrarà a Campredó
té un recorregut de
12,490 kms, i "és la més
tècnica de totes les de la
lliga -ha dit Josep Lleixà,
representant de l'organit-
zació-- tenint en compte
la seva distància total i
les característiques del
seu terreny, amb pujades
i baixades de considera-
ció i molta pedra, que de-
mana una especial coor-
dinació entre el gos i
l'ésser humà». 

Segona edició de la
cursa Canicross el
22 de febrer a
Campredó

En el conjunt de Catalunya, el PUOSC del
2009 s’ha acceptat amb una aportació de
164,11 milions d’euros, la xifra més alta
aprovada mai

Xifra rècord
«Respecte la planificació inicial, s’han
avançat obres a petició dels Ajuntaments
que estaven previstes en alguns casos per al
2010»

PUOSC 2008-12

La regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tortosa, Meritxell Roigé.
ME
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Aquest dijous el President
de la Diputació de Tarrago-
na, Josep Poblet, ha inau-
gurat oficialment el condi-
cionament de la TV-3421
entre Roquetes i el Raval
de Crist, acompanyat pel
vicepresident de la institu-
ció intercomarcal i repre-
sentant territorial de les Te-
rres de l’Ebre, Pere
Panisello i de l’alcalde de
Roquetes, Francesc Artur
Gas. El projecte, que ha re-
presentat una inversió total

de 1.157.678,22 euros,
ha significat una gran millo-
ra de l’accés principal al

nucli urbà de Roquetes.
Aquest projecte se suma a
les actuacions que la Dipu-

tació ja ha dut a terme en
els darrers dos anys en ca-
rreteres que gestiona al

Baix Ebre, el Montsià, la Ri-
bera d’Ebre i la Terra Alta,
unes obres que han supo-
sat una inversió de més de
4,3milions d’euros, en ac-
tuacions com l’accés a Am-
posta per la TV-3443a des-
de la C-12 o les obres de
condicionament de les cor-
bes d’accés a Godall per la
TV-3313. Durant el període
2009-2012 segueixen les
inversions importants al te-
rritori, gairebé 7 milions
d’euros el que es gestiona-
ran a les Terres de l’Ebre.
Les actuacions incidiran en
augmentar la seguretat i la
comoditat en una desena
de vies gestionades per la
institució intercomarcal. És
el cas del condicionament
de l’accés a Xerta per la
TV-3401 o el desdobla-
ment d’un tram de la T-341
a Tortosa. Altres projectes
es troben en fase de redac-
ció o licitació. 

7 milions d’euros d’inversió per millorar la
xarxa viària de les Terres de l’Ebre fins 2010

Una inversió total de
1.157.678,22 euros
per acondicionar la
carretera TV-3421 que
uneix Roquetes amb el
Raval de Crist.

L’objectiu és disposar d’una xarxa viària en perfectes condicions per facilitar els desplaçaments

REDACCIÓ

Moment en que s’ha procedit a tallar la cinta inaugural de la carretera TV-3421 aquest dijous
Cedida

El grup socialista de l’Ajun-
tament de Tortosa presen-
tarà una moció en el pro-
per ple que té previst
realitzar el consistori la set-
mana vinent. La moció con-
templa impulsar la
instal.lació d'una incinera-
dora funerària a la capital
del Baix Ebre i respectar
la voluntat veïnal, expres-
sada per les 473 signatu-
res entrades a l’Ajunta-
ment, oposant-se a la
construcció d'una incine-
radora al barri de Sant
Llàtzer, adjacent a l'actual
cementiri municipal, tot
cercant una ubicació més
adient.

El PSC de Tortosa
reclama una
incineradora 

ICV a Tortosa insta el Go-
vern a presentar un pro-
jecte per a la rehabilita-
ció del nucli històric de
Remolins a la Llei de Ba-
rris. El seu portaveu, Jau-
me Forcadell, considera
la proposta urgent i ne-
cessària per tal que Tor-
tosa superi la crisi. Des-
de el 2005, Tortosa no
ha presentat cap projec-
te a la Llei de Barris,
mentre 10 ciutats catala-
nes han rebut ja aques-
tes subvencions en dos o
més ocasions. Es recla-
men rehabilitació d’habi-
tatges i mesures de caire
social.

Rehabilitació del
nucli antic del barri
de Remolins

Artesania Catalunya, orga-
nisme adscrit al Departa-
ment d'Innovació, Universi-

tats i Empresa, destinarà al
2009 una dotació de
790.000 euros, un 1,9%
més que l'any anterior, en
incentius pels programes
de foment de l'artesania ca-
talana. El Departament
obre aquesta convocatòria
per a la concessió d'a-

quests incentius, que con-
templen actuacions en els
àmbits de la comercialitza-
ció, la recerca i el desenvo-
lupament i la promoció i di-
vulgació i modernització i
digitalització de l'artesania
catalana. La directora d'Ar-
tesania Catalunya, Gemma

Amat, acompanyada del di-
rector dels serveis territo-
rials del Departament d'In-
novació, Universitats i
Empresa a les Terres de l'E-
bre, Josep Monclús, han
presentat les principals lí-
nies d'actuació en que tre-
balla Artesania Catalunya

per aquest exercici de
2009. L'any passat, el De-
partament va dotar amb
52.500,03 euros en incen-
tius un total de 24 projec-
tes de promoció i foment
de l'artesania al territori. La
importància de l'activitat ar-
tesanal i la necessitat de la
seva promoció, justifiquen
plenament el suport de l'ad-
ministració, i per això cal
mobilitzar els recursos ne-
cessaris.

52.000 euros per a 24 projectes de promoció
de l’artesania a les Terres de l’Ebre
Es preveuen diferents actuacions en els àmbits de comercialització i promoció

REDACCIÓ
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Simultàniament a la XVI
Festa de la Carxofa,
durant tot el mes de febrer
ja estan tenint lloc les VI
Jornades Gastronòmiques
d´aquest productete en
les que, per un preu
especial, es pot gaudir
de menús en diferents
establiments de la ciutat
que tenen com a eix cen-
tral la carxofa. L'alcalde
d'Amposta, Manel Ferré,
ha convidat  a tots els
ciutadans a passar “una
jornada agradable tot gau-
dint d'un producte tan nos-
tre i que ens ofereix tantes

formes diferents de cui-
nar-lo”. Ferré també ha
volgut destacar que per
als visitants, tant la Festa

com les Jornades oferei-
xen la possibilitat de conèi-
xer la ciutat d'Amposta i
tot el Delta de l'Ebre.

L'experiència d'anys ante-
riors mostra el gran atrac-
tiu d'una festa que ja es
troba plenament consoli-
dada i a la que l'any pas-
sat s'hi van acostar més
de 4.000 visitants. Els res-
tauradors que participen
tant de la Festa com de
les Jornades també han

explicat que les jornades
serveixen per atreure el
client i que és un atractiu
molt important a l'hora de
donar a conèixer els esta-
bliments i els productes
que ofereix la ciutat. La
festa d'aquest any també
oferirà, a banda dels ja tra-
dicionals plats cuinats
amb carxofa diverses
degustacions, com la
d'ostres amb cava, de la
mà de l'empresa La
Musclera del Delta, l'oli del
Montsià i els vins de la
Terra Alta. L'oferta dels
restauradors va variant
d'any en any, tot i que, pel
seu gran èxit i per ser més
tradicional, el primer tast,
que consta d'una carxofa,
botifarra i salsitxa, es
manté. La resta de tastos
estan al servei de la imagi-
nació dels cuiners i del
gust dels que s'hi acostin.
A partir de les 11 del matí
s'iniciaran les activitats de
la jornada, ja que simultà-
niament a la degustació
tindrà lloc, com ja ve sent
habitual, una petita mostra
on es podran adquirir pro-
ductes típics com arròs,
vi, oli, estris per rostir, for-
matges o embotits.

El pavelló firal d’Amposta acull aquest
diumenge la XVI Festa de la Carxofa 

Aquest diumenge 22
de febrer tindrà lloc
la XVI Festa de la
Carxofa al pavelló fi-
ral d’ Amposta. Els
assistents podran
gaudir de 5 tastos
de diferents recep-
tes de carxofa al
preu de 10 euros. 

El primer tast format per botifarra, carxofa i salsitxa, segueix sent el més tradicional

També es podran fer altres degustacions com la d’ostres en cava

REDACCIÓ

La presentació de la Diada es va fer a l’Ajuntament d’Amposta.
CANAL TE

El senador per Tarragona
de l'Entesa, Pere Muñoz,
portaveu del grup en la
Comissió de Foment del
Senat, ha aconseguit la
unanimitat del Ple en la
moció que es va debatre
dimarts passat. En la
moció s'instava al
Govern a impulsar un
fòrum entre l'Estat, les
CCAA i els agents socials
per a augmentar les
dotacions pressupostà-
ries destinades al trans-
port públic.“La incorpora-
ció des aportacions de la
resta de grups i la unani-
mitat en la seva aprova-
ció demostra la necessi-
tat i la urgència d'activar
aquest fòrum per millorar
el transport públic”, ha
afirmat el republicà
Muñoz. En la moció es
demana que s'incremen-
tin les plantilles d'atenció
i seguretat de l'usuari
conformi a les ratios
europees.

Moció presentada
per Muñoz per
impulsar el
transport

La Junta de Govern
Local de l'Ajuntament
d'Alcanar ha procedit a
l'adjudicació provisional
de les obres d'urbanitza-
ció de la Plaça de la
Mestra Gual, situada a
l'interior de la nova
Biblioteca Trinitari
Fagregat. 
El preu de licitació era
de 338.922,40 euros
(IVA exclòs). El procedi-
ment va ser negociat
amb publicitat. En total
es van presentar 14
empreses i se'n van
seleccionar 8. Un cop
analitzades totes les
ofertes, l'empresa TAU-
ICESA va ser la que va
obtenir la màxima pun-
tuació, amb una propos-
ta econòmica de
300.827,97 (IVA
exclòs). 
Està previst que les
obres s'inicien d'aquí a
un mes vista i el termini
d'execució és de 6
mesos. 

Adjudicades les
obres de la Plaça de
la Mestra Gual del
municipi d’Alcanar

L'Escola Taller “Lo
Sindicat” ha iniciat aquest
mes de febrer les obres de
rehabilitació de l'antiga
Casa de la Gent Gran de
Deltebre on s'ubicaran les
noves dependències de la
Policia Local. La reforma
suposarà també el trasllat
del Jutjat de Pau. Les
noves instal·lacions ocupa-
ran un espai de 325
metres quadrats, dels
quals més de 250 metres
es destinaran a la Guàrdia

Urbana i suposarà una
important millora respecte
a les instal·lacions actuals,
a la planta baixa de l'edifici
de l'Ajuntament, on els
agents treballen en un
espai molt reduït, de
només 60 metres qua-
drats. Actualment la planti-
lla de la Policia Local
de Deltebre està formada
per 23 agents. Amb
aquest trasllat la Policia
Local comptarà amb unes
instal·lacions modernes
que es dotaran de tots els
serveis necessaris per a
donar un millor servei al
ciutadà i també suposarà
una millora de les condi-

cions de treball dels
agents. Així, les noves
dependencies policials
comptaran amb una
Oficina d'Atenció al
Ciutadà, que preservarà la
intimitat de les persones
que vulguin interposar una
denúncia, tindrà 3 garjoles
per als detinguts (actual-
ment no en disposen de
cap) i també d'un lloc per
dipositar les armes amb
total seguretat. També
comptarà amb vestidors
per a homes i per a dones
(actualment els agents
comparteixen una petita
estança per canviar-se), a
més d'una sala de

cuina-menjador per als
agents que fan guàrdies
de 12 h. Les noves
instal·lacions es completa-
ran amb 3 despatxos, un
arxiu i un magatzem.
Jutjat de Pau. Les obres
permetran també traslla-
dar a aquest espai les ofi-
cines del Jutjat de Pau que
ara estan ubicades a la
planta baixa de la
Biblioteca. Les noves
dependències estaran

adjacents a la caserna de
la Policia Local, el que per-
metrà una major coordina-
ció i col·laboració. El nou
Jutjat de Pau tindrà un
accés diferent al de
la Policia i comptarà amb
una petita sala de vistes ja
que actualment es fa
servir la sala de Plens de
l'Ajuntament i disposarà de
quatre despatxos per als
funcionaris, el secretari
judicial i el Jutge de Pau.

S’inicien les obres per rehabilitar la
Casa de la Gent Gran de Deltebre 
L’espai l’ocuparà les noves dependències de la Policia Local

REDACCIÓ

«Tant la Festa com les Jornades Gastronòmiques
ofereixen la possibilitat de fer conèixer al visitant la
ciutat d’Amposta i el Delta de l’Ebre»

Turisme

Les obres ja s’han iniciat.
CANAL TE
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El president del Consell
Comarcal del Montsià,
Alfons Montserrat, acom-
panyat pel director dels
Serveis Territorials
d'Acció Social i
Ciutadania, Adam Tomàs i
per la presidenta de l'À-
rea d'Atenció a les perso-
nes del Consell Comarcal
del Montsià, Marta Cid, ha
presentat aquest matí al
Consell Comarcal del
Montsià el Pla Comarcal
de Polítiques de Dones
del Montsià 2009-2011.

Aquest pla ha estat redac-
tat a nivell tècnic per
Anna Lleixà i els seus

resultats són el fruit d'un
diagnosi de la situació de
les dones a la nostra

comarca. Tot i això, i com
apuntava Marta Cid,
“desde el Consell

Comarcal s'han engegat
diferents instruments que
han estat fonamentals per
elaborar aquest Pla”. Els
àmbits de treball que han
marcat l'elaboració i pos-
terior desenvolupament
del pla han estat l'ocupa-
ció, l'educació i formació,
la participació social i
política i la salut i qualitat
de vida i s'han tingut en
compte també les especi-
ficitats de cada col·lectiu.
Tomàs, ha destacat “ell
procés participatiu com a
pilar fonamental de políti-
ques que es desenvolu-
pen en aquest marc”. El
Pla preveu l'existència
d'òrgan de seguiment i
avaluació en la figura
d'una Comissió
Transversal d'Igualtat.
Aquesta comissió estarà
formada per personal tèc-
nic de totes les àrees d'in-
tervenció del Consell
Comarcal del Montsià.

El Consell Comarcal del Montsià engega el
seu pla Comarcal de Polítiques de Dones

Es presenta el Pla Co-
marcal de Polítiques
de Dones del Montsià,
un element per seguir
treballant i conseguir
la igualtat de gènere.

La metodologia de treball ha passat per entrevistes i taller amb tècnics especialitzats

REDACCIÓ

La presentació va tenir lloc dilluns passat al Consell Comarcal del Montsià, a Amposta.
Cedida

La Comissió d’Urbanisme de
les Terres de l’Ebre(CUTE)ha
demanat a l’Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita que

es faci un replantejament
dels plans parcials urbanís-
tics de les tres zones de crei-
xement del municipi. La CU-
TE ha denegat al municipi
l’aprovació del pla parcial del
Saliner amb el pretext que es
centra en la construcció d’-
habitatges en aquesta zona

vora mar. La Comissió ja ha-
via aprovat una modificació
que preveia en aquest espai
un increment de l’edificabili-
tat per «reforçar» el canal i
«fer una marina a l’interior
del sector», però el nou do-
cument no inclou aquestes
actuacions. «La proposta del
Saliner és excessiva», pel
qual la CUTE ha proposat la
reducció del  pla. El consisto-
ri ha acordat replantejar el
pla de l’Horta Vella i ha pre-
sentat un recurs contra la de-
negació del pla del Mas de la
Bruna.

El consistori rapitenc està
obligat a un replantejament

Urbanisme no ha aprovat el pla parcial del
Saliner per centrar-se en la construcció massiva

REDACCIÓ

Emplaçament del saliner a La Ràpita
MARIANO LALANA

Aquest cap de setmana,
20,21 i 22 de febrer, es
celebra a Jesús la Fira de
l’oli de les Terres de l’Ebre,
una important plataforma
per impulsar el patrimoni
ebrenc i recuperar i man-
tenir les tradicions lligades
al món de la pagesia. En-
tre d’altres iniciatives, es
preten també estimular la
memòria col.lectiva del vi-
sitant pel que fa referència
als oficis antics i tradicio-
nals:cistellers, esquila-
dors, molins antics amb
tracció animal, l’ofici de
pagès  i les exposicions
d’eines de treball anti-
gues, tindran lloc a Jesús.

Fira de l’oli de les
Terres de l’Ebre a
Jesús 

El director dels Serveis Te-
rritorials d'Acció Social i
Ciutadania a les Terres de
l'Ebre, Adam Tomàs, va
lliurar aquest dimecres la
Medalla Centenària del
Departament a la rapiten-
ca M. Cinta Rodríguez Re-
bull, que va néixer el 15
de febrer de 1909. Té
quatre fills, nou néts i, re-
centment, ha nascut el
seu darrer besnét. La Me-
dalla Centenària es tracta
d'una medalla d'argent
gravada amb el nom i
l'any de naixement com-
memorativa del centenari.
S’entrega als residents a
Catalunya.

Reconeixement
centenari a una
rapitenca
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ARANTXA AMORES

El vicepresident d'AFATE,
durant la seva participació
al programa de Canal TE,
Dixa'm Vore, al dia se-
güent, feia un balanç molt
positiu, destacant la gran
implicació de tots els artis-
tes convidats a la gala, ai-
xí ens parlava d'una Nina
que tot i que tenia que
agafar un avió a les quatre

de la matinada, no va dei-
xar d'assistir-hi. La gala va
estar presentada per l'ac-
triu tortosina, Belen Fabra
i el vicepresident d'AFATE,

J. Ignasi Vidal, tots dos
molt naturals alhora que
ben plantats. Com deia Vi-
dal, un dels fets més des-
tacats d'aquesta celebra-

ció va estar les diverses
actuacions de les que po-
gueren gaudir els allí pre-
sents, així, ens trobàvem a
banda de la Nina, a Monia-

to Xou, Cor Flumine i Jove
Cor Flumine, Saragatona,
Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries, Montse
Castellà, i l'Acadèmic Big
Band.  La gala també va
comptar amb la presència
de Mikel Herzog i la seva
família, encarregats de
tancar l'espectacle amb la
interpretació de la cançó
"Aquí estoy yo!", amb tots
els artistes a l'escenari.
Un element que ha ajudat a
arrodonir tot el conjunt
d'actuacions sobre l'esce-
nari, van estar les interven-
cions a través de les pan-
talles de vídeo de diverses
personalitats del món cul-
tural, social, esportiu i ar-
tístic del nostre país, com
Pasqual Maragall o Joan
Antoni Samaranch. Per úl-
tim la gala també va in-
cloure un Polonews espe-
cial enregistrat per la gent
del popular programa de
TV3 'Polònia' amb la col·la-
boració del seu director,
Toni Soler.

Més de 20,000 euros per continuar lluïtant

La gala benèfica per la
lluita contra l’Alzhei-
mer “Aquí estic jo!”, ha
superat el 20,000 eu-
ros de recaptació. Què
l’Associació AFATE (as-
sociació de familiars
de malalts d’Alzheimer
a les TE) destinarà al
funcionament els ta-
llers d’estimulació
cognitiva.

"Aquí estoy yo!", ha esdevingut un himne per la lluita contra l'Alzheimer.

REDACCIÓ

Moment d’una de les actuacions entre la Nina i Mikel Herzog.
Querol Fotògrafs

L'expedició d'alpinistes
“Dones de les Terres de
l'Ebre a l'Aconcagua”, ja

tornen a ser a casa, la
cap d'expedició, Natàlia
Lanau, ens explicava que
tot i que no es va arribar a
fer cim, van arribar fins
els 6.800 metres aproxi-
madament. El fet de conti-
nuar per tal de fer els

6.962 metres i arribar al
cim, va vindre donat per-
què l'expedició va sortir
del Campament Còndor,
un campament que es tro-
ba sobre els 5.000 me-
tres, i per tant la distància
a recórrer era més llarga,

i al pujar van pensar que
la tornada probablement
l'haurien de fer de nit, i no
volien arriscar-se, des-
prés de haver vist com
companys d'altres expedi-
cions , havien tingut pro-
blemes inclòs, alguns ha-

vien mort. De totes for-
mes, totes elles coincidei-
xen un cop més, en que
l'experiència ha estat
fantàstica i ja preveuen
preparar una altra expedi-
ció. Lanau ha manifestat
que aquest era el primer
cop que realitzava una as-
censió amb un equip for-
mat integrament per do-
nes i que tot i la gran
diferència respecte de les
expedicions anteriors en
la que els companys eren
homes, ha estat     molt
gratificant.

Set visions, una sola destinació:
l’Aconcagua 

“No volíem arriscar, companys d'altres expedicions havien mort poc abans”

REDACCIÓ

El proper i de març i en
resposta a les peticions
dels usuris de la linia Te-
rres de l’Ebre-Barcelona,

gaudiran del servei wifi
que l’empresa posarà al
seu servei.

Aquesta tecnologia de
comunicació inalàmbrica
mitjançant ones, és la més
utilitzada avui en dia, però
en el sistema de transport
de viatgers, el seu us és

practicament inexistent.
El servei és gratuït per a

tots els viatgers, i només
tindran que demanar la pa-
raula clau al conductor
abans d’iniciar el viatge,
per connectar-se.

Amb aquest nou servei,
HIFE vol fomentar l’ús del
transport públic en els
desplaçaments a Barcelo-
na. L’oferta sumada al
preu del viatge, fan pre-
veure que el servei pugui
tindre molta acceptació
entre els usuaris de la línia
regular.

Wifi gratuït per viatjar a
Barcelona
L’empresa HIFE serà la primera a
Catalunya en donar aquest servei.

REDACCIÓ

Els propietaris d’un bar-cafe-
teria a Amposta, han denun-
ciat als Mossos d’Esquadra,
per l’escorcoll que van dur a
terme al seu bar, el passat 7
de febrer a la matinada.

La seva propietària, Encar-
na Benimuslem, descriu l’ope-
rativa com a “desproporcio-
nada i violenta”. Segons ella, sobre la una de la matinada els
policies van irrompre al local cridant, encaputxats i amb armi-
lles antibales. L’única explicació que van rebre per part dels
agents, és que havien observat entrades i sortides sospito-
ses del local i que molts clients tenien males conductes a la
porta. Això sembla ser suficient, per justificar, que entressin
de la manera que descrivia Benimuslem al local i a escorco-
llar a alguns clients durant més d’un hora, com ens ha expli-
cat.

Escorcoll
desproporcionat o
actuació protocolària?

Dos joves de Deltebre,
han explicat la seva expe-
riencia personal i han
intentat conscienciar els
alumnes de l'Escola
Taller “Lo Sindicat” del
municipi, de la importàn-
cia de la seguretat en el
treball per evitar acci-
dents. Marc Casanova,
de 29 anys, va tenir un
accident laboral ara fa un
any i mig quan va electro-
cutar-se amb 25.000
volts de potència i a con-
seqüència d'aquest acci-
dent pateix greus seqüe-
les físiques en una mà i
un peu. Ramon Bel, de
27 anys, va caure d'una
bastida de més de 15
metres d'alçada i des de
fa cinc anys va en cadira
de rodes. Els dos joves
han insistit que totes les
feines comporten un risc
i per això és molt impor-
tant avaluar els riscos i
posar les mesures
correctores necessàries.

Dos joves víctimes
d’accidents laborals
expliquen la seva
experiència

Deltebre recuperava
l'any passat el
Carnestoltes després
d'anys de no fer-se.
Amb el lema “Solta la
tossina”, una expressió
del territori que significa
allibera't, presenta el
Carnaval 2009, que
tindrà una durada de
tres dies, en concret,
tres dissabtes del mes
de febrer, els passat
14,  i els propers 21 i
28, que inclouran activi-
tats per a nens i nenes,
joves i grans amb ball
de disfresses, carnaval
infantil i la tercera edició
del REVIVAL.CAT, que
enguany acollirà les dis-
fresses més ”frikies”.
Tothom que vulgui parti-
cipar en els premis que
es sortejaran, un viatge
per a dues persones i
diversos sopars, haurà
d'anar a la festa disfres-
sat d'algun personatge
“frikie”. 

“Solteu la tossina” i
disfruteu dels
Carnavals de
Deltebre
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Rei Carnestoltes, la concubina, l'enterra-
ment de la sardina... aquests dies entrem
en un mon màgic, on nens i avis s'il·lusio-

nen per igual. 
Uns dies on el més
tímid es transforma, a
l'empara d'una careta,
en el més atrevit, i on
per uns moments, tots
oblidem les amargors
que ens deixa la crisi i
els problemes quoti-
dians. És el Carnaval. 

L'avantatge més gran del carnaval respec-
te a altres festes és que no cal massa
cosa per a divertir-se; una mica d'imagina-
ció i uns draps, que en funció del pressu-
post, lluiran més ó menys, i ajudaran a

guanyar algun que altre premi. 
I és que en aquest cas, el pressupost
també és important, ja que per poc que
ajudi, la despesa envers a la festa del
Carnaval, ajudarà a tendes, botigues i res-
taurants a fer caixa en uns moments tant
delicats.
A casa nostra, la celebració s'allarga a
tots els pobles, amb envelats i balls multi-
tudinaris, si bé es cert que tenim pobla-
cions amb molta tradició, com és el cas
de Godall amb la famosa batalla de farina. 
Això si, el concurs de disfresses està
assegurat a tot arreu, i els premis a dis-
fresses i comparses son la recompensa a
les hores de dedicació durant tot l'any per
a una nit màgica; la nit de Carnaval. Bona
festa.

La despesa envers a la
festa del Carnaval,
ajudarà a tendes, botigues
i restaurants a fer caixa en
uns moments tan delicats.

Editorial

Les TE es disfressen

Catalunya no ha esca-
pat a la destrucció de
llocs de treball com a
conseqüència de la
crisi econòmica i les
Terres de l'Ebre tam-
poc n'hem estat una
excepció. Segons
dades en termes abso-
luts del SOC a novem-

bre de 2008, l'atur a la comarca del
Montsià pràcticament es va doblar en
referència a 2007. En aquest sentit, la
dinàmica de la nostra comarca no ha estat
diferent a la resta del país, ja que analit-
zant el pes específic de cada sector dins
del PIB comarcal podem veure que el sec-
tor de la construcció al Montsià (dades de
2006) suposa un 12,3% (la segona darre-
re de la Terra Alta), 3 punts per sobre de
la mitjana de les Terres de l'Ebre i de
Catalunya; i és en aquest sector econòmic
en el qual l'ocupació ha sofert una major
desacceleració amb la consegüent pèrdua
de llocs de treball.  En aquest sentit, les
conseqüències de la crisi han arribat tant
a petites com a mitjanes i grans empre-
ses.
A més a més, a la nostra comarca ha aug-
mentat de manera considerable el nombre
de persones que es veuen obligades a
buscar feina com també els recursos que
l'Administració posa a la nostra disposició
per tal de pal·liar aquesta situació. És en
aquesta conjuntura que des de les nostres
responsabilitats a l'Administració pública
podem contribuir a millorar aquesta situa-
ció: a través de plans d'ocupació, de
tallers d'ocupació, oferint formació i enge-
gant projectes de suport i assessorament
a emprenedors joves o persones amb
recursos limitats.  
Això és possible generant col·laboracions
amb el mateix Departament de Treball  de

la Generalitat de Catalunya i les caixes a
través dels microcrèdits o Obra Social. En
aquest sentit, el Consell Comarcal del
Montsià destinarà més de 300.000 Û a
projectes que des d'aquest ens s'estan
impulsant per fomentar l'ocupació a la nos-
tra comarca a través d'un pla biannual
(2008 - 2009). Concretament, es crearan
13 nous llocs de treball directes, a més de
dotar de mecanismes per promoure més
ocupació de qualitat al sector privat.
No se'ns escapa tampoc que davant d'a-
questa crisi, que ja es qualifica com la pit-
jor que s'ha patit en 50 anys, juga un
paper fonamental la formació, ja que és en
època d'atur quan els treballadors menys
qualificats demanden més oferta en
aquest àmbit. El Consell Comarcal del
Montsià ja ha notat un increment conside-
rable en les inscripcions tant a aquells cur-
sos que s'ofereixen de manera conveniada
amb la Diputació de Tarragona i l'Escola
d'Administració Pública com del propi
Servei de Normalització Lingüística. En
aquest àmbit, la institució que presideixo
també ha fet un pas endavant, a través de
la Fundació Privada Montsià, que ha obtin-
gut la qualificació de Centre Col·laborador
del Departament de Treball i que breument
estarà en disposició d'oferir un ampli ven-
tall de cursos de formació.
Ara més que mai, cal un fort compromís
per desenvolupar polítiques que afavorei-
xin la creació de llocs de treball i promo-
guin l'ocupació a la comarca del Montsià.
Ens cal treballar molt perquè la voluntat i la
implicació política d'aquells que en tenim
responsabilitats serà fonamental a l'hora
de superar aquesta crisi.

Alfons Montserrat i Esteller
President del Consell Comarcal 
del Montsià

Crisi, ocupació i formació.
El paper de l’Administració pública

Opinió

És increïble com encara hi ha
algú que defensi que la caça
en barraca és un mètode de
caça selectiu. Per als que no
estan ficats en la matèria, vol
dir que a les barraques on
per les nits es cacen Tords
atrets per uns reclams supo-
sadament manuals, (és a dir,
bufant), mai cau cap altre
moixó, que no sigui un Tord,
que per casualitat en la seva
migració ha decidit parar-se
a l'arbre de la mort. És del
tot absurd intentar fer creure
aquesta “historieta”, com
també ho és intentar fer
creure que el vesc que s'en-
ganxa a les plomes d'un moi-
xonet protegit i en perill d'ex-
tinció, es treu amb tota la
facilitat del món, i sense cau-
sar cap mal a l'animal. Si us
plau, si només cal que entreu
a internet per a veure les
fotos de com queden de mal-
mesos los pobres moixonets

que cauen en les mans de
persones poc experimenta-
des en tractar moixons que
no acaben morts al pressio-
nar-los el pit. Es pot defensar
que és tot el tradicional que
es vulgui, però també ho era
el tirar una cabra des de dalt
d'un campanar i la festa es
va abolir per raons obvies...
sobretot per la cabra. Per
últim, també s'ha de tindre
en compte que en alguns
casos l'ús que s'en fa de la
caça en barraca ha deixat de
ser del tot tradicional, per
convertir-se en un negoci de
venda de  Tords ( a Ûuro la
peça), i de turisme cinegètic.
Per tot plegat, els poders
públics s'han de mantindre
ferms i dir NO, a una caça
NO selectiva i que contradiu
un grapat de normatives
europees.

Marc Pérez. Amposta

La veritat de la caça en barraca
Cartes dels lectors
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Doncs bé, 24 hores
abans de sortir al “ ruedo”
el toro és sotmès a un
tancament totalment a les
fosques. Així quan el dei-
xin a la plaça, la llum i els
crits dels espectadors el
desorientin  i tracti de fu-
gir, el que fa semblar que
és un toro molt fort, però
el que li passa és que
està espantat. A més, se
li retallen les banyes per
protegir al torero. També
li penjen sacs d´arena al
coll durant hores, li donen

patades als testicles, li
administren solfat per què
tingui diarrea. Tota aques-
ta tortura perquè quan
arribi a la plaça estigui
dèbil i empipat.

No obstant, el toro no
és l´únic animal que pa-
teix en aquesta “festa”.
Els cavalls dels picadors
són escollits de manera
que no tinguin gaire valor
comercial, ja que no solen
viure més de 3 o 4 sorti-
des a la plaça. Se´ls

col.loca un peto que sem-
bla que els protegeix,
però en relitat ho fan per
que el públic no vegi les
ferides que ja té el cavall
o que li farà el toro, ja que
molts cops se li veuen els
budells.

Sé que pot semblar
exagerat, però és la veri-
tat del que succeix en una
plaça de toros. Ningú pot
asegurar que el toro no
pateix, ni els més “foro-
fos”.

INSTRUMENTS 
UTILITZATS:

1 La Puya:  és una va-
ra rodona amb punta de
ferro. La seva finalitat
és perforar el llom de
l´animal. Li fan entre 3 i
4 vegades abans de
sortir a la plaça, el que
fa que ja estigui debili-
tat.

2 Les Banderillas: pals
de 70 o 80 centímetres
que acaben amb forma
d´arpó. La finalitat és se-
guir maltractant l´ani-
mal. Aquests pals un
cop es claven és molt di-
fícil que es deixin anar.

3 L´Espasa: en principi
té com a objectiu matar
al toro, però es diu, que
només els millors ho
aconsegueixen a la pri-
mera. Ho poden intentar
fins a tres cops.

4 “Descabello i punti-
lla”: quan el toro ago-
nitza intenten rematar-
lo amb una espècie de
puntal que se li clava
al coll fins que l´animal
agonitzant cau a terra.
Ara bé, que caigui al
terra no significa que
mori, encara tarda uns
minuts en deixar de
patir.

Els defensors i els
conformistes diuen que
és una costum i que en-
vers això no es pot fer
res. També era una cos-
tum a Roma, matar a la
gent al circ romà i no
per això es segueix fent.
A més, si veiéssim que
algú li clava xinxetes al
seu gos diríem que és

un boig, quina diferència
hi ha entre un gos i un toro? 

I si aquest  ha de dei-
xar d´existir doncs enda-
vant, però si el preu que
ha de pagar per existir
és una mort dolorosa…

I una última pregunta,
per què hi ha una llei
contra el maltractament
animal i no inclueix
aquest tipus de festes?

Matar, és un art?

És un art la tauromaquia? Estan en igualtat de
condicions el toro i el torero?
Un amant de les corregudes de toros ens diria

que sí , inclús que si no existís aquesta festa mol-
tes classes d´aquests animals  s´extingirien. Però
si només fos una lluita entre animal i home ho po-
dria arribar a  entendre, el que molts no saben és
què se li fa al animal abans d´entrar a la plaça.

ARANTXA AMORES

Qué és el que més li
agrada dels toros?

Si et referixes a la co-
rrida, el que m´agrada
és l´art del torero quan
toreja al animal. A més,
es viu molta tensió, ja
que hi ha el perill de que
l´home sorti ferit. És
com veure un partit de
futbol.

Però no veus que
estan en desigual-
tat de condicions?

Sí, però no ho es-
tan tots els animals?
Jo no sóc un gran
entès, l´únic que sé
es que m´agrada i no
li veig res de dolent.

L´animal pateix

És veritat, però ho
fa 24 hores abans i a
la plaça, durant la
resta de la seva vida
ha viscut millor que
molts altres animals
que ens mengem,

com ara els porcs o
els ànecs. 

Llavors creus que
s´haurien de regu-
lar molts aspectes
envers e ls  an i -
mals?

Si ens posem en
contra dels toros
crec que abans
s´haurien de solucio-
nar altres problemes
que afecten a altres
animals.

Fotografia d´un toro patint a la plaça

Entrevista a un
defensor dels torosARANTXA AMORES



DIVENDRES 20
DE FEBRER
DE 2009 11

diarimés
ebreesports

Era una de les opcions que
MÉS EBRE avançava el diven-
dres passat. I diumenge va
confirmar-se. Després del
partit, el president Santi Pe-
lejà va presentar a Ramon
Coch com a nou tècnic. 
Un entrenador que ja coneix
la casa perquè va ser juga-
dor del Tortosa durant dues
temporades a la década
dels anys 80.
El tècnic, que ha estat entre
d’altres a la Pobla de Mafu-
met i al Vila-seca (a tots dos
equips els va pujar), admetia
tenir moltes ganes davant
del nou repte i que estava

molt satisfet de fitxar per un
equip «important dins del
futbol català i de la provin-
cia. Em revaloritzo com a
tècnic entrenant el Tortosa».
Coch ja va veure el seu nou
equip diumenge. Va infor-
mar que, d’acord amb el se-
cretari tècnic Carlos Alós,
es miraria de fer alguna in-
corporació si era necessari i

si l’economia del club ho
permetia.
Un fet que, tot i que fos pre-
cís, podria no ser del tot as-
sequible perquè, amb la cri-
si general que existeix al
país, l’economia de l’entitat
no està per tirar coets, com
la de la gran majòria de
clubs. Els ingressos d’anun-
ciants i de patrocinis, com a

molts clubs, s’han pogut
veure afectats. 
La junta ha donat baixes
però també és cert que des-
prés no s’ha amagat per fer
noves incorporacions.

En qualsevol cas, deixant
de banda si hi haurà o no no-
vetats en aquest sentit, el
Tortosa afronta un partit
amb doble valor diumenge
al camp del Morell. 

L’equip de Pitu Iglesias té
dos punts menys que el
roig-i-blanc i ocupa ara plaça
de descens. Per tant, no val
a badar. Els jugadors tin-
dran el doble al.licient de la
importància del derbi i, a

més, el debut del nou entre-
nador.

D’altra banda, dir que el
Tortosa va empatar diumen-
ge passat davant la Muntan-
yesa en un partit en que va
oferir dues cares (3-3). La
primera part va ser nefasta,
desconcertant. La Muntan-
yesa va avançar-se amb el
0-3 i va fallar un penal. A
partir d’aquell moment, el
Tortosa va reaccionar i va
entrar en situació amb el gol
de Jaime. A la represa, va
tenir caràcter i orgull. I a cò-
pia d’insistir va empatar,
amb els gols de Joel i d’Is-
ma. I fins i tot va poder
guanyar si l’assistent no ha-
gués anulat un gol a Quique.
Va ser una jugada dubtosa.
L’actuació de l’àrbitre va po-
der ser prou determinant. 

Ara caldrà esperar per
veure quina cara ofereix el
Tortosa en aquesta nova
etapa, començant per diu-

Una nova etapa

«Estic molt il.lusionat»,
deia Ramon Coch en la
seua presentació, diu-
menge després del
partit del Tortosa con-
tra la Muntanyesa.

CD TORTOSA

Ramon Coch debutarà diumenge (17 h) com a tècnic del CD Tortosa, al camp del Morell

M.V.

Ramon Coch fou presentat diumenge com a nou tècnic del Tortosa.
CANALTE

MÉS EBRE va avançar
divendres passat que era
una opció ferma per ser
el nou entrenador del
Tortosa.

Vam dir-ho

Les anècdotes que gene-
ra una jornada són nom-
broses. Però recordaré
una, si més no curiosa,
que va succeir fa dos diu-
menges. Jugava el Beni-
fallet al camp del Jesús i
Maria i en un moment de-
terminat del partit, el
col.legiat va aproximar-
se al tècnic visitant, se-
gons ens ha informat el
propi Juanjo Adell, i va
dir-li que un jugador del
Benifallet s’havia dirigit
cap a ell a través del seu
idioma. I que no l’entenia
però que considerava
que l’havia insultat. Es
tractava d’Ismail, jugador
marroquí del Benifallet.
Bé, el partit va continuar
i al cap d’una estona l’àr-
bitre va expulsar a Ismail.
Suposadament perquè l’-
havia faltat al respecte.

La sorpresa benifalle-
tenca arriba amb l’acta.
Segons fonts del club del
Baix Ebre, el col.legiat va
indicar en la seua redac-
ció que havia expulsat a
Ismail perquè l’havia insul-
tat greument....en marro-
quí!!!

Aquí està l’anècdota. I
la història. Graciosa. Sí.
Molt. O sigue, l’àrbitre va
comunicar-li a Juanjo
Adell que no entenia al ju-
gador perquè parlava en
el seu idioma però que
creia que l’estava faltant
al respecte. Això ja d’en-
trada i, basant-me amb la
informació del tècnic be-
nifalletenc, ja demostra
que el col.legiat no domi-
na l’idioma del jugador.
Però pel que es veu va
aprendre’l ràpid perquè
posteriorment si que va
dominar-lo...

I el més curiós és que,
a l’acta, l’àrbitre explique
que el va insultar en ma-
rroquí. Insuperable.

Per acabar-ho d’ado-
bar, el comitè ha sancio-
nat a Ismail amb tres par-
tits...Sense cap dubte,
s’ha fiat del coneixement
d’idiomes de l’àrbitre. I
aquest va demostrar que
és molt hàbil per assimi-
lar-los. 

Enmig de tot això, se-
gur que Ismail no li va dir
guapo. O igual sí. Però
no calia exposar que va
fer-ho en un idioma que
no coneixes. Quedes en
evidència.

Un àrbitre i els
seus idiomes

L’opinió de Michel

L’equip del Montsià va fer els
deures diumenge passat i va
imposar-se al Banyoles, cuer
del grup (2-0). Edu Aguilar, al
primer minut, i Efren, a la re-
presa, van signar els gols.
Els gironins, ja pensant en la
Primera catalana, van oferir
una bona imatge al primer
temps quan van estar més
ben posats sobre el camp.

A la represa, però, arran
del 2-0 van desaparèixer i la
Rapitenca, amb el partit tren-
cat, va jugar a plaer, gaudint
d’opcions clares (dues pilotes
van anar als pals) per ampliar
el marcador.

Amb el triomf, els rapitencs
arriben als 29 punts i són tret-
zens. Ara han de buscar fer
un salt de qualitat amb una
victòria fora. Això els amplia-
ria el nivell actual de con-
fiança i tranquil.litat.

D’altra banda, Carlos Gilabert
no fou convocat diumenge pas-
sat. Aquesta situació va venir do-
nada per algun acte d’indiscipli-

na que el tècnic ha considerat
que el jugador ha fet i que
aquest darrer ha hagut de com-
plir. En cap cas és per una rota-
ció puntual. 

Gilagol ha seguit entrenant i
es preveu que diumenge vinent
ja torne a la convocatòria. D’a-
questa manera, aquesta història
pot oblidar-se amb el pas dels
dies.

Recordar, per últim, que el diu-
menge passat, abans del partit,
es va fer un minut de silenci en
record a David López, jugador
que era del futbol base del club.
Els jugadors rapitencs van por-
tar una samarreta per l’ocasió. 

Fer el salt

Serà diumenge (12 ho-
res). La Rapitenca, en
línia ascendent, visitarà
el camp de l’Europa
amb voluntat de refer-
mar la progressió. 

UE RAPITENCA

La Rapitenca buscarà fer-lo al camp de l’Europa

M.V.

Edu Aguilar va marcar l’1-0,
diumenge passat.

ME

Carlos Gilabert, que en la
jornada passada no va
anar convocat,
reapareixerà  diumenge
vinent.

Tornarà

L’equip que entrena Santi
Coch (germà bessó de l’ac-
tual tècnic del Tortosa) ha
sofert una progressió me-
teòrica. La joventut dels
seus jugadors, com ja li va
passar l’any passat, va ne-
cessitar un temps d’adap-
tació. Però una vegada l’ha
trobat, no hi ha qui l’aturi.
Ha guanyat els darrers cinc
partits i es troba en un gran
moment. La recuperació
de Virgili i la tornada de Ño-

ño han estat el detonant de
la seua millora.

L’Amposta té les baixes
d’Ubay i de Manel (dos par-
tits), per sanció, i de Pinto i
Miguel per lesió. El conjunt
de Nacho Pérez és onzé,
amb 32 punts. Està en una
zona estable però necessi-
ta apuntalar-se en els par-
tits de casa. I és que fora ja
acumula set derrotes de
forma consecutiva.

Diumenge passat, a Pre-
mià, va avançar-se en el
marcador a la primera mei-
tat en dues ocasions, per
mitjà de Becerra i de Pitar-
que. Però a la represa va
cedir arran de l’empat local
i de quedar-se amb deu. A
darrera hora, el Premià va
sentenciar (4-2).

L’Amposta buscarà
frenar la ratxa del filial
del Nàstic de Tarragona

Diumenge, a les 17
hores, l’Amposta
rebrà al seu camp a
un dels equips més
en forma de la com-
petició: la Pobla.

CF AMPOSTA

La Pobla de Mafumet, que és desé,
porta cinc victòries seguides

M.V.
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Es un partit d’aquells que
pot marcar-li el futur per al
que resta de temporada al
Roquetenc. Després de
guanyar al camp de la Bar-
celoneta (0-1) -gol d’Alex
Gallego-, els de Javi Cid
han de recuperar el partit
pendent al camp del Sants,
en una jornada de descans
i destinada per actualitzar
la competició.

El Roquetenc és seté

amb 29 punts. Està en una
posició estable. Un triomf
diumenge el posaria a deu
punts de la segona plaça.
Una distància important
però que encara seria un
al.licient per a les jornades
posteriors per tenir il.lusió
de recuperar-se i estar a
l’alçada que, per potencial,
pot estar. Una derrota a la
Magòria ja el deixaria en te-
rra de ningú i amb perspec-
tives poc motivants per la
recta final del campionat. 

Javi Cid, després d’haver
qualificat de lamentable
l’actuació del seu equip en
el partit contra el Sant Ilde-
fons, va destacar la de diu-
menge a la Barceloneta on
«vam fer un partit molt
complet», deia el tècnic.

No hi haurà descans
per Carnestoltes, com
la resta de la Regional

El Roquetenc va
guanyar en la jorna-
da passada al camp
de la Barceloneta (0-
1). I diumenge visita
el Sants.

REGIONAL PREFERENT

El Roquetenc visitarà diumenge (12 h)
Sants, en partit de recuperació

M.V.

Va valdre la pena. Els
amants al ciclisme van vi-
brar diumenge amb la Cur-
sa Social. Fou un encert i
és que, salvant les distàn-
cies, l’ermita de Mig Camí,
on s’acabava, va convertir-
se en un final d’etapa que
va recordar altres competi-
cions de prestigi mundial
del món de les dues rodes.
Sí, va ser així. L’organitza-
ció i el nombre d’aficionats
que van concentrar-se a

l’ermita van refermar l’entu-
siasme que crea aquest es-
port a les terres ebren-
ques. A més, la qualitat de
la cursa, en general, va
exaltar l’esdeveniment i va
comportar que és pugués
dir que fou un èxit en tots
els sentits. Cal recordar
que la Cursa Social va tenir
el punt de partida davant
del Parc de Tortosa i, des
d’allí, per l’eix de l’Ebre, els

ciclistes van passar per Je-
sús, Aldover, Xerta, Benifa-
llet, Coll de Som, Tivenys,
Bítem, Remolins, Castell de
la Suda, Hospital Verge de
la Cinta per acabar a l’ermi-
ta de Mig Camí. 
Jordi Cervantes -CC Alcolet-
ge- (1h 19’ 18’’) va ser el
guanyador. Hi prenien part
des de cadets fins a vete-
rans i cal dir que en l’orga-
nització van col.laborar fins

a 40 voluntaris, amb 12
motos del Moto Club Ro-
quetes, un fet que va ser
clau perquè es puguessin
complir les expectatives. 
El final de la cursa fou es-
pectacular, però no va ser
menys quan els corredors
passaven per les localitats
visitades durant el matí del
diumenge passat. Un gran
matí pels aficionats al ci-
clisme. 

La Cursa
Social referma
la passió pel
ciclisme

La cursa, organitzada
per la Penya ciclista
Baix Ebre, va comptar
amb 67 participants i
amb un final emocio-
nant i vibrant. 

ACTUALITAT

Diumenge, es va
recuperar una clàssica

M.V.

Després de la cursa, a l’ermita de Mig Camí, es va fer el reconeixement als guanyadors.
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Dies de festa al voltant de l'oli d'oliva

ORGANITZA: ENTITAT  MUNICIPAL

DESCENTRALITZADA

DE  JESÚS

COL.LABOREN: Diputació
de Tarragona Consell Comarcal

del Baix Ebre

Ajuntament
de Tortosa

Generalitat
de Catalunya

Caixa Tarragona

Cambra Oficial de
Comerç, Indústria
i Navegació
de Tortosa

ACTES  MÉS  DESTACATS

Ctra. Xerta, 20 – Tel. 977 474 398 - 977 267 404 - Fax 977 474 398
Delegación Barcelona: Pol. Ind. St. Ermengol II - C/ Francesc Layret, 12-14, nave 37

Tel. 937 704 916 - Fax 937 704 917 • 08630 Abrera (Barcelona)

GARANTIA

Olis de l'Ebre, s. l.
Exportació d'olis d'oliva

Apartat Correus, 271
Ctra. Tortosa-Tivenys, Km. 2'3 Tel. 977 440 412*
TORTOSA Fax 977 442 958

20, 21 i 22 de febrer de 2009

Elaborat i embotellat per: Germans Piñol

Tel. 977 490 170 – Torredemer, 8 – El Perelló (El Baix Ebre) - Tarragona

N.R.I.A. 43-40.362  –  N.R.S.I. 16.4124-CAT

Entrada
gratuïta

Sant Blai, 36 - Tel. 977 441 669
Mercat Central - Tel. 977 444 865

43500 TORTOSA
Major, 1 - Tel. 977 504 084

43590 JESÚS

Distribuidor de Productos Fitosanitarios de Bayer CorpScience, S.L.

Enric d'Ossó, 6
Tel. 977 440 108 – Fax 977 440 331

43500 Tortosa

PIERALISI 1ª firma en la fabricación e instalación de plantas de
obtención de aceite de oliva por sistema continuo.

Colaboradora en el desarrollo tecnológico del sector olivarero de
les Terres de l'Ebre.

Fábricas y oficina:

Av. Alcalde Caballero, 69
50015 ZARAGOZA
Tel. 976 466 020

Fax 976 732 816 - 976 515 330

ESPAÑA, S.L.

S.L.

Carretera Raval de Crist, s/n

43500 TORTOSA (El Baix Ebre)

Tel. 977 502 184

Fax 977 502 561

Sansa de l'Ebre, sa

PLANTA DE TRACTAMENT DE PINYOLADA

Av. Marcel.lí Domingo, 37-4

Apartado Correos, 273

Tel. 977 500 723 - Fax 977 588 211 - 43500 TORTOSA

Diari Oficial de la
XIV Fira de l'Oli de les

Terres de l'EbreTel. 977 448 757

Col.labora la Cooperativa de Camarles AGRICOLA INDUSTRIAL FORÉS, SL
C/ Barcelona, 219 - 43500 TORTOSA - Tel. 977 440 706

DIJOUS, 19 de febrer
• X Cicle de Xerrades Daniel Mangrané
Conferència: Valor Nutricional de l'oli d'oliva a càrrec del Dr. J. Pepió

DIVENDRES, 20 de febrer
• X Cicle de Xerrades Daniel Mangrané
21.30 h Conferència-Col.loqui: Aplicació de fitosanitaris, situació actual

DISSABTE, 21 de febrer
• Concurs Allioli Juvenil
• Segona jornada tècnica de l'esporga d'oliveres
• Taller Tast d'Olis d'Oliva Verge Extra (inscripció prèvia)
• Inauguració oficial de la fira (17.00 hores)
• XIV Trobada de Grallers i Dolçainers dels Països Catalans

MENÚ DE LA FIRA: Durant els dies de fira, s'oferirà un menú típic i popular als següents bars: Bar JP, Bar Deports, Bar Olímpic, Bar
Modern, Bar Restaurant La Gela, Bar Pata Negra, Bar Casal Jubilats i Granja-Gelateria José María. www.jesus.altanet.org  –  emd.jesus@altanet.org

DIUMENGE, 22 de febrer
• Concurs d'Allioli
• Taula d'Oli de la Llotja de Contractació
• XXV Concurs al Tast d'Oli de les Terres de l'Ebre
• Concurs de Jotes Versades "Joan de Figueretes"
• Concurs de Llençadors amb la boca de pinyols d'oliva
• Concurs d'olives posades casolanes
• Concurs de plegadors manuals d'olives amb ungles i sense ungles
• Concert de la Banda de Música Manel Martines i Solà
• Lliurament de Premis i sorteig entre tots els assistens del seu pes en oli

O L I S

MAQUINÀRIA
OLEÍCOLA

Rambla Catalunya, 82 baixos
Tel. 977 501 592
43500 TORTOSA

OSMOSI DESCALCIFICADORS

ESPECIALITAT EN REGS PER GOTEIG

C/ Barcelona, 74
Mòbil 627 531 507 - Tel./Fax 977 445 339

43500 TORTOSA
ramon.also@worldonline.es

RAMON
ALSO SABATÉ

Neteja, manteniment
i instal.lació de piscines

aire condicionat
fontaneria i electricitat

JESÚS

Jordi Dassoy - Impressor, Sant Carles de la Ràpita - Dip. Legal: T-104-2009

Al recinte firal hi haurà confecció manual de cabassos, demostració d’esquilar animals, demostració i elaboració d’aiguardent, reproducció d’una casa
de pagès, exposició de tres molins antics, exposició d’eines del camp, atraccions infantils i servei de barra.

XIV Fira de l'Oli de les
Terres de l'Ebre

• Festa Gastronòmica
• Concurs Aromatitzat i adovat a càrrec dels Mestres del Morter
• Lliurament dels premis del IX Concurs de Pitura del Poble de Jesús
• Festa Folk al Casal (24.00 hores) amb Terrer Roig, Pepet i Marieta,

Xarop de Canya i La Banda Forània. Entrada Gratuïta

Almàssera Agrícola Colomé Mulet, S.L.
Molta en fred - Compra d'olives i parades particulars - Venda d'oli - Compra de garrofes i ametlles

Caserio del Pom, 217 - Tel. 977 597 167 - carlos@colomemulet.com - 43897 CAMPREDÓ-TORTOSA (Tarragona)

Premi especial al millor oli del
21è Concurs de tast Fira de l'Oli de Jesús

Premi millor oli verge, d'oliva de fora
de l'àmbit DOP, Fira de l'Oli de Jesús
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El Catalònia va tornar a
guanyar després de quatre
jornades sense fer-ho. Va im-
posar-se al camp del Delte-
bre on principalment a la se-
gona meitat va ser superior i
va tenir ocasions per haver
decidit. Però no va aconse-
guir-ho i en la recta final del
duel, el Deltebre va reduir
distàncies amb el 2-3 i va
pressionar fins el final, fent
patir al conjunt de Camarero

per la incertesa del marca-
dor. Aleix (2) i Manel Carles
van marcar pels jesusencs
mentre que Sergio Ruiz va
fer els dos gols locals.

El pichichi del Catalònia ja-
en porta 22. I el del Delte-
bre, 15.

Els jesusencs arriben a la
jornada de descans en la
quarta plaça, a sis punts del
líder. El Deltebre segueix en
una zona compromesa.

El Catalònia s’imposa
al camp del Deltebre

PRIMERA REGIONAL

Va trencar la sequera de victòries

Àrbitre: Albert Vega. Targetes per als locals Flecha, Costes, Cebolla, Rovira, Sergio i
Ivan (2), i als visitants Marcos, Aleix i Gumiel. Incidències: 100 espectadors.  El
Catalònia, després de quatre jornades sense guanyar, va tornar a fer-ho. Es quart men-
tre que el Deltebre és quinzé. Lara i Dani Figuerola van debutar amb els locals. 

Gols: 0-1, Aleix minut 20; 1-1, Sergio Ruiz minut 35; 1-2, Manel Carles minut 55; 1-
3, Aleix minut 65 i 2-3, Sergio Ruiz minut 75.

Marc, Flecha (Dani), Tono
(Andrés), Alex, Costes, Robert

(Motes), Lara (Ramos),
Cebolla, Ivan, Rovira i Sergio

Ruiz.

DELTEBRE

2
Marcos, Manel Carles, Xavi
Gisbert, Solla, Calafat (Oliva),
Aleix, Gumiel, Isaac (De la
Torre), Toni (Marc), J. Gisbert i
Joel. 

CATALÒNIA

3

La Cava continua inflexible i
en una bona direcció. Davant
el Reddis va tornar a demos-
trar-ho. Va fer un partit molt
complet, possiblement un
dels millors de la temporada.
L’equip de Morales va jugar
ben posat i amb molta acti-
tud, refermant la seua bona
situació. Tot això davant d’un
Reddis que és un equip com-
petitiu i que ha navegat en el
que portem de lliga per les

primeres places. Però no va
poder trencar la fermesa del
CD la Cava que, amb molta
serietat en totes les línies, es
va poder imposar amb els
gols de Pier, a la primera mei-
tat, i el de Nico a l’inici de la
represa. Amb el 2-0, el més
important fou que el conjunt
ebrenc no va perdre la posi-
ció al camp i va mantenir la
porteria a zero, tenint altres
opcions. 

La Cava, sumar i
continuar endavant

PRIMERA REGIONAL

Es segon, amb quatre triomfs seguits

Àrbitre: Escoda. Targetes per als locals Masdeu, Nico i Pier, i als visitants Maxi, Richard
Alvarez i Dolcet. Incidències: la Cava afrontava el cinquè dels sis partits que ha de
jugar seguits al seu camp. Amb el triomf, es manté a la segona plaça, a un punt del
líder.    

Gols: 1-0, Pier minut 35 i 2-0, Nico minut 59. 

Vizcarro, Pau, Sergio, Ruben
(Adrià), Aleix Masdeu, Joel,
Bergkamp (Marc), Gerard,
Nico (David), Pier (Fidel) i

Manel. 

LA CAVA

2
Andrei, Linares (Jonathan),
Torres, Maxi, Ivan (Richard),
Dolcet, Barceló (Toni), William,
Samu (Isaac), Abel i Alex. 

REDDIS

0

L’Aldeana va obtenir una
victòria de gran valor, al
camp de l’Oleàstrum (1-3). I
va ser-ho perquè li permet en-
dadenar-ne tres de seguides i
allunyar-se de la part compro-
mesa de la taula. A més, re-
ferma el seu bon moment i, a
la vegada, deixa un rival molt
enrera a la parta baixa de la
classificació. Els d’Anton són
desens, amb 26 punts. 
La seua bona actitud es veu

reflectida actualment amb en-
cert en el marcador. 
Albert Borràs va obrir el par-
tit i, tot i l’empat local, els
ebrencs van encarrilar-lo a l’i-
nici de la represa amb els
gols de Magrinyà i de Rallo.
Van ser dos gols seguits i
que van decidir. L’Aldeana va
seguir ben posada fins el final
i va assegurar un triomf que
dóna molta tranquil.litat a tot
l’entorn del club. 

La reacció de
l’Aldeana no s’atura

PRIMERA REGIONAL

És la tercera victòria seguida 

Àrbitre: Rallo Tolos. Incidències: 100 espectadors. L’Aldeana, amb tres victòries segui-
des, és onzena amb 26 punts. L’equip ha recuperat jugadors que estaven de baixa.
L’única que hi ha actualment és la de Sergio.

Gols: 0-1, Albert Borràs minut 5; 1-1, Alejandro minut 16; 1-2, Oscar Magrinyà minut
49 i 1-3, Rallo minut 54.

Clavé, Alex, Manu (Zamora),
Alejandro (Ferraté), Fernando,

Gastón (Juanito), Ruben
Fernandez, Joel, Víctor, Eze

(Héctor) i Llovet (Martín).

OLEÀSTRUM

1
Norbert (Ernest), Elias, Rallo
(Dani), Albert Meca, Gabi
(Agust), Sergi, Marc Viudez
(Titos), Albert Borràs, Albacar,
Magrinyà (Toni Prados) i
Ramon.

ALDEANA

3

El futbol és així. Normalment
aquesta frase històrica ser-
veix per expressar que
aquest esport no segueix
cap lògica. Més bé al contra-
ri. I el Remolins Bítem ho va
comprovar dissabte, al camp
del líder. Va ser superior en
moltes fases del partit i va
dominar al rival, gaudint d’o-
casions per haver-lo decantat
al seu favor. I sobre tot un
cop Talarn havia empatat al

quart d’hora de la represa.
Era un partit d’examen per

als de Guillermo Camarero,
per tal de reivindicar-se en
una temporada, fins ara,
prou irregular i de la que s’es-
perava més. I l’equip de Bí-
tem va oferir bona fusta.
Però, a la vegada, va repetir
altres guions ja coneguts. No
va sentenciar i al final va aca-
bar perdent. La derrota fou
totalment injusta.

El Remolins-Bítem
dóna un bany al líder 

PRIMERA REGIONAL

Però va acabar perdent a darrera hora

Àrbitre: Hornero. Targetes grogues als locals Raül i Kanouté i als visitants Benet, Oscar,
Emili, Kazu i Marc Baiges. Incidències: uns 150 espectadors. El Camp Clar segueix
líder mentre que el Remolins-Bítem és desé. 

Gols: 1-0, pp minut 15; 1-1, Talarn minut 62 i 2-1, Amores minut 85. 

Tom, Raül, Amador, Ignasi,
Kamouté, Lea (Cristian),

Valentín, Samu (Tata), Amores,
Dani Barroso i Fran López

(Suñé).

CAMPCLAR

2
Sergi, Ivan (Reyes), Benet,
Oscar Gilabert, Llorenç,
Stephane (Franklin), Emili
(Nacho), Jota, Talarn, Kazu i
Marc Baiges.

REMOLINS-BÍTEM

1

L’Ulldecona va tornar a oferir
la seua millor cara com a
equip. Va ser la de l’equip
ben posat i motivat que, a
més fou efectiu. Va superar
a un Alcanar que va estar
dins del partit però sense
gaire profunditat, tot i que va
disposar d’ocasions pun-
tuals per haver donat una al-
tra direcció al duel.

Els locals continuen sent
irregulars, com gairebé tota

la temporada. Són capaços
de tot. Per això no han pogut
acabar d’enlairar-se. Amb el
triomf de diumenge, ja s’a-
costen als trenta punts. Són
vuitens. Albert (2) i Brusca
van marcar els gols ulldeco-
nencs. 

L’Alcanar, que amb Rodri a
la porteria era l’equip menys
golejat fins la jornada passa-
da, també acusa certa irre-
gularetat durant la lliga.  

El derbi del Montsià,
per a l’Ulldecona

PRIMERA REGIONAL

Va ser superior a l’Alcanar

Àrbitre: López Jimenez. Targetes per als locals Josep Ramon, Dani, Choli, Ivan i Yassin,
i als visitants Castro, Kiko i Morralla.  Incidències: 100 espectadors. L’Ulldecona és
vuité mentre que l’Alcanar és seté.

Gols: 1-0, Albert minut 36; 2-0, Albert minut 65 i 3-0, Brusca minut 73.

Jonathan, Alex, Petru, Josep
Ramon, Dani (Josep), Choli,
Ivan (Brusca), Albert, Geira

(Yassin) i Jorge.

ULLDECONA

3
Rodri, Jan, Castro (David),
Johan, Sisco (Trinquet),
Alberto (Jordi), Ivan, Alfonso
(Santi), Genís, Kiko (Morralla) i
Paulo.

ALCANAR

0

El Torredembarra va demos-
trar al camp de l’Ametlla que
és un equip pràctic i que
està a la part alta de la taula
per mérits propis. Va enca-
rrilar el partit aviat i va viure
de renda, administrant el gol
matiner d’Aitor.

La Cala va esforçar-se i va
pressionar, però la verticali-
tat i rapidesa dels visitants
en el contraatac feia més
sensació de perill. Tot i els

intents caleros, l’empat no
va arribar i, ja ben entrada la
segona meitat, sí que va fer-
ho el 0-2 que va decidir. Amb
el partit trencat, els torrencs
van disposar de més espais
i opcions. Així van fer el 0-3.
L’Ametlla va treballar fins el
final i en els darrers minuts,
quan el Torredembarra ja ha-
via baixat la seua intensitat
defensiva, va fer el gol de l’-
honor. 

La Cala s’esforça però
el rival és més efectiu

PRIMERA REGIONAL

Els torrencs van fer una bona imatge

Àrbitre: Canovaca. Targetes per als locals Menut, Genís, Carranza, Abraham i Manel, i
als visitants Oriol, Dominguez, Aitor i Angel. Incidències: uns 100 espectadors.
L’Ametlla segueix en zona de descens mentre que el Torredembarra és dels equips que
està a la part alta. Es tercer. 

Gols: 0-1, Aitor minut 10; 0-2, Juan José minut 65; 0-3, Angel minut 82 i 1-3, Xavi
minut 89. 

David, Menut, Genís,
Carranza, Dani, Rocha (Sergi),

Carlos, Jerez, Abraham,
Cornel (Alex) i Manel (Xavi).  

AMETLLA

1
Josep Maria, David, Oriol,
Ruben, Jordi (Arturo),
Dominguez (Fernando), José,
Aitor, Arturo, Angel i Juan José
(Vicente). 

TORREDEMBARRA

3
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La grandesa del futbol per-
met que, en ocasions, els
pronòstics no puguen servir
per sentenciar un partit
abans de jugar-lo. En aques-
ta jornada fou els Reguers
qui va aportar la sorpresa. I
això que va afrontar el partit
amb onze jugadors justos i
amb un de camp sota els
pals: Hachem. 
Malgrat això, el conjunt de
Jordi Roca va sortir al camp

molt motivat i va anticipar-se
a gairebé totes les accions a
un CE Ascó que, massa con-
fiat, no va entrar en el partit.
Bonilla, destacat amb dos
gols, i Alí van fer molt de mal
als contraatacs, i la defensa
d’Els Reguers va estar bri-
llant així com Hachem. I els
locals, en els darrers metres,
fallaven com un escopeta de
fira. Per tant, la victòria visi-
tant fou justa i treballada.

Els Reguers dóna la
sorpresa de la jornada

SEGONA REGIONAL

Va guanyar al camp d’un dels líders

Àrbitre: David Pozo. Incidències: 100 espectadors. El CE Ascó és tercer. Els Reguers,
que va aconseguir la primera victòria fora de casa de la lliga i de la seua història a la
categoria, és penúltim (amb un partit menys).

Gols: 0-1, Bonilla minut 25; 0-2, Alí minut 35; 1-2, Juan Antonio Marin minut 48; 1-3,
Bonilla minut 75 i 2-3, Juan Antonio Marin minut 82.

Marc, Lluís, Toni (Mateo), Miró
(Oscar Marín), Miquele

(Carles), Edu, Raül, Pino
(José), Jeremy, J. Antonio

Marin i Gilabert.  

C.E. ASCÓ

2
Hachem, Oriol, José Diego,
Víctor, Diego Gascón, Ivan
Renau, Toni, Ivan, Bonilla, Kiko
i Alí.  

REGUERS

3

El filial de l’Amposta va retro-
bar-se després de l’ensope-
gada davant el Vilalba. Va
aconseguir una victòria tre-
ballada i de prestigi, al camp
de l’Olímpic de Móra d’Ebre
on va reivindicar-se i va po-
sar de manifest les seues op-
cions com a candidat a l’as-
cens.

El partit, sobre tot a la pri-
mera meitat, va tenir moltes
alternatives. L’Olímpic va

avançar-se amb el gol d’Os-
car. Però l’Amposta va re-
muntar per mitjà de Roger i
Cacau. No obstant, Aubanell
empatava en el temps afegit
a una primera meitat boja.

A la represa, la intensitat
va baixar però el partit va es-
tar del tot obert. Va ser l’Am-
posta l’equip més incisiu i qui
va emportar-se els punts
amb el gol de Pastor, ja a les
acaballes del matx.

El filial de l’Amposta
torna a reivindicar-se

SEGONA REGIONAL

Va guanyar a Móra i és sisé a la taula

Àrbitre: Antonio Quirós. Incidències: l’Amposta és sisé mentre que l’Olímpic és tretzé.
El partit pendent d’acabar (resten 30 minuts amb l’1-1) al camp del Masdenverge es
podria acabar el dijous de la setmana vinent. 

Gols: 1-0, Oscar minut 24; 1-1, Roger minut 29; 1-2, Cacau minut 43; 2-2, Aubanell
minut 47; 2-3, Pastor minut 83.

Gallego, Navarrete (Romero),
J. Pedrola, Galende, Rios
(Souphine), Iñaki (Marc),
Oscar, Ruben, Aubanell

(Roger), Ivan Lagunas i Lucas
(Frede).

OLIMPIC MÓRA D’EBRE

2
Toni, Jonathan, Cristian, Jony,
Jaume (Pastor), Roger (Alex),
Cacau, Gallardo, Bria, Borrell i
Oscar Masdeu.

AMPOSTA B

3

L’Ampolla continua impara-
ble. Va guanyar al camp de
l’Horta on va fer un punt i se-
guit en la seua trajectòria as-
cendent. Va ser un partit igua-
lat, físic i de molt de
centrecampisme. A la prime-
ra meitat ja van haver-hi po-
ques opcions. L’Horta en va
crear amb xuts exteriors i
l’Ampolla en va tenir dues. El
penal que va transformar Bar-
galló i una altra de Lluís, molt

clara. El jugador va haver de
forçar la seua tornada per les
baixes (Casas, Pueyo, Berto-
meu i Sam) que tenia l’equip.
A la represa, el joc va ser
més travat, amb poques op-
cions. Bargalló, a la sortida
d’un córner, va marcar el 0-2.
L’Ampolla, posteriorment, va
defensar-se amb ordre (és el
conjunt menys golejat) i va
sumar una nova victòria que
exalta el seu gran moment.

Jordi Bargalló lidera
el seté triomf seguit

SEGONA REGIONAL

L’Ampolla referma la seua progressió

Àrbitre: Moisés Vizcarro. Incidències: l’Horta, que només ha sumat un punt en els dos
darrers partit, és seté. L’Ampolla, amb set victòries seguides i un partit pendent d’acabar
a Benifallet (1-1) -3 d’abril-, és cinquè, a dos punts del líder. L’Horta recuperarà el cap de
setmana vinent el partit contra la JE Ascó. Bargalló ja acumula onze gols en vuit partits.

Gols: 0-1, Bargalló, de penal, minut 24 i 0-2, Bargalló, minut 69. 

Chema, Adrià, Badia (Isaac),
Ivan, Susaneta, Vives, Dani,
Salva, Chipi (Farnós), Catriel

(Aubeso) i Sergi. 

HORTA

0
Costes, Jesús, Vallés, Robert,
Perelló, Lluís, David, Ramon,
Jordi Bargalló, Roca i Pitarque
(Jaume). 

AMPOLLA

2

La Rapitenca va doblegar un
Benifallet molt minvat per
les baixes per sanció (arran
del partit a Horta) i per lesió.
Per aquest motiu, ha hagut
de recuperar jugadors que
feia temps que no jugaven i
també ha incorporat a Mo-
ha.

Els locals van dominar
però no va ser fins la sego-
na meitat quan van poder
encarrilar el partit. Va ser

molt important el gol de Ca-
siano, poc abans del des-
cans. Era el 2-1. També ho
fou el d’Albert, a l’inici de la
segona meitat (3-1). 

Amb el duel controlat pels
d’Hilario, el debutant Raimon
va establir el 4-1. El Benifa-
llet, amb orgull, va lluitar fins
el final i en els darrers mi-
nuts va aconseguir reduir
distàncies amb el gol de Jor-
di Esmel. 

La Rapitenca segueix
enlairant-se

SEGONA REGIONAL

El Benifallet, limitat per les baixes

Àrbitre: Aguiló.  Incidències: Es va fer un minut de silenci en record al jove David
Lopez. La Rapitenca, que té el partit pendent a Els Reguers (encara sense data per recu-
perar-lo) és vuitena. El Benifallet, amb tres derrotes seguides, és catorzé. Demà juga el
partit amb el Masdenverge i el dia 3 d’abril acabarà, a casa, amb l’Ampolla (11, 60’). 

Gols: 1-0, Alex Forés minut 31; 1-1, pp minut 32; 2-1, Casiano minut 42; 3-1, Albert minut
48; 4-1, Raimon minut 72 i 4-2, Jordi minut 84. 

Carrasco, Cristian (Paco),
Carlos Solé, Juli, Joan (Dani),

Bullon, Casiano (Codor),
Albert, Alex Forés (Raimon),
Felipe (Sergi Otero) i Josep.  

RAPITENCA B

4
Alex, Miguel, Moha, Antonio
(Didac), Pau, Moisés,
Francesc, Ahmed, Jordi, Marc
(Mourat) i Alexis. 

BENIFALLET

2

El Jesús i Maria, segons el
seu tècnic, David Torres, va
fer el millor partit del que
portem de temporada. «Vam
crear moltes ocasions per
haver pogut guanyar, però el
seu porter va tenir una ac-
tuació extraordinària. Va
traure pilotes inverosimils, a
boca de canó», deia Torres.

El tècnic afegia que «no-
més va faltar el gol. Penso
que, sense desmerèixer el

Flix, vam fer tot el que deví-
em per haver guanyat. Úni-
cament va faltar marcar». 

El conjunt roig-i-blanc és
nové, a manca de recuperar
el partit pendent al camp del
Sant Jaume. Es jugarà demà
dissabte.

El Flix, per la seua part,
continua a la parta baixa
(setzé). Però en les darreres
jornades ha ofereix una lleu-
gera millora de resultats.

El Jesús i Maria topa
amb Ferran Rosich

SEGONA REGIONAL

El porter flixenc va estar sensacional

Àrbitre: Ricardo Bertolin.
Incidències: 100 espectadors. El Jesús i Maria, amb un partit menys que recuperarà
demà dissabte a Sant Jaume, és nové. El Flix és setzé.

Gols: -

Joan, Albert, Dani, Chimo,
Aleix (Matew), Sebas, Jefrey,

Abdelassis (Mateo), Miguel
(Oscar), Iku i Jesús. 

JESÚS I MARIA

0
Ferran, Aleix, Juanjo, Albert,
Fontanilles (Albert S.), Mixe,
Oriol, Porta, Riki (Oscar), Fidel
i Carranza.

FLIX

0

El Pinell necessitava la victò-
ria per recuperar-se després
de les darreres tres derro-
tes. Però va tenir moltes difi-
cultats perquè es va trobar
davant un Santa Bàrbara ben
posat que va vendre cara la
derrota. La primera meitat
va ser igualada, si bé els lo-
cals van dur més la iniciativa.
A la represa, David avançava
el Pinell. No obstant, el San-
ta es va refer i va empatar

amb el gol de Ferran. Amb
l’1-1, la pressió pinellana va
incrementar. Malgrat això,
els planers van mantenir
l’empat fins els darrers mi-
nuts. Llavors va produir-se la
jugada polèmica. Segons el
conjunt visitant, l’àrbitre l’ha-
via anulat per fora de joc.
Però, per les portestes, va
acabar donant gol. Fou el 2-
1. Posteriorment, arribaria el
3-1 definitiu.

El Santa millora i
mereixia més a Pinell

SEGONA REGIONAL

Però ja acumula nou derrotes seguides

Àrbitre: Luque Aguilar. Incidències: el Pinell, que havia perdut els tres darrers partits,
va tornar a guanyar i és quart, a un punt del líder. El Santa, tot i millorar, porta nou
derrotes seguides i és quinze.

Gols: 1-0, David minut 48; 1-1, Ferran minut 62; 2-1, Toni minut 83 i 3-1, Kodro minut
88.

Ferran, Agustí, Pachan, Xato,
Pedro (Adrià), David, Kodro,
G. Font (F. Font), Toni, Sergi

Rodriguez i Jaume Guiu
(Serrano)

PINELL

3
Lleixà, Jaume, Cristian,
Barceló, Bailach (Ferran),
Josep (Lluís), Navarro, Sergio
(Agustí), Cortiella (Pio), Martin i
Panisello. 

SANTA BÀRBARA

1
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PRÒXIMA JORNADA (1-3-09)
Ampolla-Jesús i Maria

Amposta-Camarles

JE Ascó-Olímpic

Benifallet-CE Ascó

Flix-Rapitenca

Horta-Pinell

Perelló-Santa Bàrbara

Reguers-Masdenverge

Sant Jaume-Vilalba 

RESULTATS
21 jornada Segona regional

CE Ascó-Reguers 2-3

Camarles-Perelló 1-1

Horta-Ampolla 0-2

Jesús i Maria-Flix 0-0

S. Jaume-Masdenverge 3-4

Olímpic-Amposta 2-3

Pinell-Santa Bàrbara 3-1

Rapitenca-Benifallet 4-2

Vilalba-Ascó 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. JE Ascó 20 42 22 40

2. Camarles 21 42 27 40

3. CE Ascó Escola 21 49 22 39

4. El Pinell 21 42 28 39

5. Ampolla 20 35 16 38

6. Amposta 20 39 22 37

7. Horta 20 31 22 34

8. Rapitenca 20 42 36 29

9. Jesús i Maria 20 38 33 29

10. Perelló 21 34 32 28

11. Masdenverge 19 36 47 27

12. Vilalba 21 25 29 26

13. Olímpic M. 21 34 36 25

14. Benifallet 19 35 45 24

15. S. Bàrbara 20 21 39 19

16. Flix 21 23 52 14

17. Reguers 20 21 46 12

18. Sant Jaume 20 19 55 7

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA (22-2-09)

Batea-Bot

Benissanet-Ginestar

Fatarella-Corbera

Móra Nova-Tivissa

Torre Espanyol-Arnes

RESULTATS

21  jornada. Grup 19

Arnes-Móra la Nova 5-3

Bot-Corbera 1-0

Ginestar-Batea 1-0

Fatarella-Torre Esp. 3-1

Miravet-Benissanet 2-2

Tivissa, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 18 68 13 47

2. Corbera 18 62 13 43

3. Bot 18 36 16 40

4. Ginestar 18 43 12 40

5. Benissanet 19 36 24 33

6. Arnes 18 33 32 23

7. Tivissa 17 28 31 20

8. Fatarella 18 24 49 15

9. Miravet 18 26 59 14

10. Torre Espanyol 18 11 66 7

11. Móra Nova 18 12 64 4

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA (1-3-09)

Alcanar-Venus

Godall-Ametlla

Remolins Bítem-Ulldecona

Roquetenc-Catalònia

Tivenys-Aldeana

Campredó descansa

RESULTATS

21 jornada. Grup 20

Aldeana-Godall 5-2

Catalònia-Tivenys 2-0

Ametlla-Alcanar 1-1

Ulldecona-Campredó 2-0

Venus-Remolins Bít 3-4

Roquetenc, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Remolins-Bítem 19 46 18 41

2. Aldeana 19 55 30 36

3. Roquetenc 19 40 25 36

4. Catalònia 19 46 38 31

5. Ulldecona 19 31 27 30

6. Tivenys 19 47 32 29

7. Alcanar 19 28 31 27

8. Ametlla 19 30 34 25

9. Godall 19 24 45 19

10. Campredó 20 21 34 16

11. Venus 19 22 74 6

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA (1-3-09)
Remolins Bítem-Catalònia

Gandesa-Campclar

Aldeana-Hospitalet

Alcanar-Oleàstrum

la Sénia-Ulldecona

la Cava-Montblanc

Torredembarra-Reddis

Vilaseca-Ametlla

Canonja-Deltebre

RESULTATS

21 jornada, Primera regional

Deltebre-Catalònia 2-3

Camp Clar-Remolins B 2-1

Hospitalet-Gandesa 2-0

Oleàstrum-Aldeana 1-3

Ulldecona-Alcanar 3-0

Montblanc-la Sénia 1-1

la Cava-Reddis 2-0

Ametlla-Torredembarra 1-3

Canonja-Vilaseca 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Campclar 21 44 22 45

2. la Cava 21 40 26 44

3. Torredembarra 21 29 29 41

4. Catalònia 21 51 25 39

5. Gandesa 21 39 23 38

6. Reddis 21 35 30 35

7. Alcanar 21 24 22 30

8. Ulldecona 21 31 33 29

9. Vila-seca 21 25 22 27

10. Remolins-Bít. 21 38 31 26

11. Aldeana 21 24 29 26

12. Canonja 21 23 27 25

13. la Sénia 21 25 30 25

14. l’Hospitalet 21 34 32 24

15. Deltebre 21 30 40 17

16. Oleàstrum 21 19 35 16

17. l’Ametlla 21 19 53 16

18. Montblanc 21 14 35 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA (1-3-09)
Torreforta-Vista Alegre

Almacelles-Sant Joan Despí

Alcarràs-Sitges

Roquetenc-Catllar

Cambrils-Barceloneta

Sants-St. Ildefons

Horta-Santfeliuenc

Iberiana-Guissona

Canyelles-Viladecans

RESULTATS

21 jornada, Regional preferent

Viladecans-Vista Alegre       1-2

S. J. Despí-Torreforta         1-5

Sitges-Almacelles              4-0

El Catllar-Alcarràs             2-0

Barceloneta-Roquetenc 0-1

St. Ildefons-Cambrils          2-0

Santfeliuenc-Sants 1-0

Guissona-Horta 0-0

Canyelles-Iberiana 0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 21 50 26 43

2. Torreforta 21 41 21 42

3. Santfeliuenc 20 34 18 38

4. Catllar 21 29 26 35

5. Sants 20 34 28 34

6. Vista Alegre 21 21 16 33

7. Roquetenc 20 24 19 29

8. Alcarràs 20 28 22 29

9. Sitges 21 30 27 29

10. Horta 21 34 32 28

11. Viladecans 21 25 24 27

12. St. Ildefons 21 25 36 24

13. Cambrils 20 25 25 24

14. Canyelles 20 31 34 23

15. Barceloneta 21 23 36 22

16. S. Joan Despí 21 21 42 22

17. Guissona 21 16 33 13

18. Almacelles 21 26 52 12

Regional preferent

La Rapitenca va guanyar diumenge el Banyoles.
ME

Els
resultats

de la
jornada

La Rapitenca, amb el
triomf de diumenge, s-
acosta als trenta punts i
s’allunya de la zona de
descens.

Estabilitat
PRÒXIMA JORNADA

Blanes-Cassà
Amposta-Pobla Mafumet

Palamòs-Premià
l’Hospitalet-Mataró

Miapuesta-Espanyol B
Vilanova-Reus

Banyoles-Manlleu
Europa-Rapitenca
Balaguer-Cornellà

Prat-Santboià

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 25 16 6 3 63 22 54
2. Reus 25 15 6 4 48 21 51
3. l’Hospitalet 25 13 9 3 37 18 48
4. Premià 25 13 4 8 47 37 43
5. Manlleu 25 12 5 8 46 32 41
6. Vilanova 25 11 8 6 40 30 41
7. Prat 25 12 5 8 36 30 41
8. Santboià 24 11 7 6 35 25 40
9. Europa    24 9 6 9 33 29 33
10. Pobla Mafumet         25 8 9 8 30 36 33
11. Amposta      25 8 8 9 43 41 32
12. Cassà         25 7 9 9 34 38 30
13. Rapitenca     25 7 8 10 28 33 29
14. Cornellà 25 7 8 10 30 44 29
15. Blanes    25 7 7 11 38 52 28
16. Miapuesta          25 6 7 12 30 49 25
17. Mataró 25 5 9 11 29 43 24
18. Palamòs          25 5 7 13 26 46 22
19. Balaguer                 25 5 6 14 29 40 21
20. Banyoles        25 2 6 17 17 53 12

Tercera divisió RESULTATS
25a jornada, Tercera divisió
Santboià-Cassà 1-1
Pobla Mafumet-Blanes 2-1
Premià-Amposta 4-2
Mataró-Palamòs 1-0
Espanyol B-l’Hospitalet 2-0
Reus-Miapuesta Vilajuïga 2-1
Manlleu-Vilanova 3-3
Rapitenca-Banyoles 2-0
Cornellà-Europa 0-0
Prat-Balaguer 2-1

PRÒXIMA JORNADA
Muntanyesa-Igualada

Manresa-Tàrrega
Olesa-Peralada

Vilafranca-Vilassar
Benavent-Masnou

Guíxols-Castelldefels
Llagostera-Martorell
Montcada-Poble Sec

Marianao-San Cristobal
Morell-Tortosa

RESULTATS
24 jornada, Primera catalana

Igualada-Manresa 3-1

Tàrrega-Olesa 3-0

Peralada-Vilafranca 1-0

Vilassar-Benavent 1-1

Masnou-Guíxols 0-1

Castelldefels-Llagostera 1-0

Martorell-Montcada 1-2

Poble Sec-Marianao 2-1

S. Cristobal-Morell       0-2

Tortosa-Muntanyesa 3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 24 50 24 49

2. Castelldefels 24 37 19 49

3. Llagostera 24 42 26 46

4. Masnou 23 33 20 40

5. Tàrrega 24 35 26 39

6. Olesa 24 37 29 38

7. Marianao 23 32 23 37

8. Vilafranca            24 32 30 34

9. Peralada                24 36 34 33

10. Montcada           24 31 31 33

11. San Cristobal     24 27 32 33

12. Guíxols 24 26 26 31

13. Muntanyesa 24 34 43 30

14. Vilassar 24 25 33 29

15. Poble Sec 24 28 39 26

16. Igualada 24 30 45 26

17. Tortosa 24 28 33 25

18. Morell 24 29 39 23

19. Manresa 24 23 46 21

20. Martorell 24 23 40 18   

Primera catalana
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FUTBOL BASE

RESULTATS
19 jornada. Preferent juvenil Grup I
Lleida-Rubí 1-0
Can Vidalet-Segre At. 4-1
Balafia-Jabac/Terrassa 0-2
Nàstic-Gavà 1-0
G.Manresa-Tortosa 0-1
S. Andreu-Hospitalet 0-0
La Floresta-Granollers 4-1
Mercantil-Santboià 4-0

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Tortosa 18 40 24 40
2. Jabac / Terrassa 19 49 21 40
3. Lleida 18 38 19 39
4. Balafia 18 37 25 33
5. Hospitalet 18 38 28 31
6. Mercantil 18 31 19 29
7. Nàstic 18 39 30 27
8.  G. Manresa 19 29 31 25
9. Gavà 18 31 37 24
10. La Floresta 18 30 34 22
11. Can Vidalet 18 28 32 22
12.  Segre 19 23 37 19
13. Rubí 18 27 43 17
14. Santboià 19 28 40 16
15. S. Andreu 19 22 47 16
16. Granollers 19 24 57 11

Juvenils
RESULTATS

17 jornada, Primera divisió Grup 9
Amposta-Rapitenca 3-0

la Sénia-Olímpic sus

Aldeana-Roquetenc 2-1

Camarles-Tortosa 4-1

Alcanar-Catalònia 2-0

la Cava-Remolins Bítem 2-3

Ametlla-Ulldecona sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 16 13 5 48

2. la Sénia 15 48 26 34

3. Rapitenca 16 48 23 31

4. Olímpic Móra 15 46 37 25

5. Aldeana 15 26 26 24

6. Camarles 14 33 28 23

7. Alcanar 15 29 34 22

8. Remolins Bítem 15 35 41 21

9. Tortosa 16 25 38 20

10. la Cava 16 31 37 20

11. Roquetenc 16 29 51 15

12. Catalònia 16 27 36 14

13. Ulldecona 15 17 56 7

14. Ametlla 14 15 44 2

RESULTATS

16 jornada, Segona divisió Grup 9

Jesús i Maria-Gandesa 0-4

Flix-Ascó 11-1

Remolins Bítem-Horta 2-2

Amposta-Deltebre 7-0

S. Bàrbara-Perelló 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 16 82 11 43

2. Flix 16 54 23 33

3. Gandesa 16 67 16 33

4. Perelló 16 30 27 29

5. Horta 16 41 30 28

6. Santa Bàrbara 16 32 47 16

7. Deltebre 16 15 45 13

8. Remolins Bít. 16 22 70 13

9. Jesús i Maria 16 24 46 12

10. CE Ascó Esc. 16 25 77 9

RESULTATS
19 jornada. Preferent cadet Grup I
Santes Creus-Junior 2-1
Barcelona-Cornellà 3-0
Bordeta-Hospitalet 1-1
Mercantil-G. Tarragona 1-2
Esc. Gavà-Jabac/Terrassa 2-0
Floresta-FE Vilafranca 2-1
Esc. Tàrrega-Prat 2-0
Tortosa-Martorell 1-1

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 18 67 7 49
2. Esc. Gavà 17 29 15 32
3. Floresta 18 36 27 32
4. Santes Creus 18 32 32 30
5. Bordeta 18 25 20 29
6. Junior 18 32 28 28
7. FE Vilafranca 19 37 32 24
8. Hospitalet 18 23 23 24
9. Jabac/Terrassa 19 39 49 24
10. Cornellà 18 42 34 23
11. Prat 18 19 22 22
12. G. Tarragona 17 22 28 21
13. Esc. Tàrrega 17 21 24 20
14. Tortosa 17 22 43 19
15. Martorell 19 20 49 16
16. Mercantil 19 13 46 12

Cadets
RESULTATS

16 jornada, Primera divisió Grup 14
Remolins Bítem-Amposta 2-3

Olímpic-Aldeana 1-0

Catalònia-Camarles 1-0

Ebre Escola-la Sénia 1-4

Roquetenc-Ulldecona 1-5

Tortosa-Gandesa 4-2

Rapitenca-Alcanar 5-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 15 59 8 40

2. la Sénia 16 52 22 34

3. Tortosa 16 30 14 31

4. Gandesa 15 38 28 31

5. Amposta 16 46 12 31

6. Camarles 15 32 22 28

7. Olímpic 15 49 21 26

8. Ulldecona 15 28 35 22

9. Catalònia 15 33 28 21

10. Remolins Bít. 14 27 43 13

11. Ebre Escola 16 25 41 13

12. Roquetenc 15 13 72 7

13. Alcanar 15 9 43 5

14. Aldeana 14 10 49 1

RESULTATS

16 jornada, Segona divisió Grup 9

S. Bàrbara-Rapitenca 0-5

Flix-Jesús i Maria 1-2

Ascó-Amposta 13-1

Ametlla descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó Escola 14 55 15 38

2. Ametlla 13 63 17 32

3. Rapitenca 14 41 12 36

4. Amposta 14 30 41 16

5. Jesús i Maria 14 24 33 15

6. Esc. Flix 12 22 36 8

7. Santa Bàrbara 13 2 83 0

RESULTATS
19 jornada. Preferent infantil Grup I
Vilanova-Santboià 1-2
Jabac/Terrassa-E. Tàrrega 2-3
Hospitalet-Mollerussa 4-0
Granollers-S. Ildefons 0-2
Barcelona-Cornellà 3-1
Lleida-AEM 3-2
Torreforta-Tortosa 1-0
Santes Creus-Esc. Valls 4-1

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 18 63 10 49

2. S. Ildefons 19 38 12 43

3. Santboià 18 24 6 30

4. Torreforta 19 27 27 28

5. Santes Creus 18 30 19 27

6. Cornellà 18 30 30 27

7. Hospitalet 17 22 15 27

8. Tortosa 19 24 21 26

9. Vilanova 19 33 33 25

10. Mollerussa 19 25 35 24

11. Esc. Tàrrega 18 21 24 23

12. Lleida 19 28 39 20

13. Esc. Valls 18 21 31 19

14. Granollers 17 21 36 19

15. Jabac/Terrassa 18 23 32 17

16. AEM 18 12 72 1

Infantils

RESULTATS

16 jornada, Segona divisió Grup 5

Rapitenca-Ebre Escola 1-3

Esc. Delta-Roquetenc 0-2

Amposta-Ampolla 3-1

Esc. Flix-Alcanar 2-1

Jesús i Maria-Sant Jaume sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Esc. Flix 15 62 19 38

2. Alcanar 15 47 13 37

3. Roquetenc 16 45 27 32

4. Ebre Escola 15 28 19 24

5. Rapitenca 14 40 28 24

6. Jesús i Maria 15 18 28 15

7. Amposta 16 20 41 15

8. Esc. Delta 14 19 30 12

9. Sant Jaume 12 17 40 8

10. Ampolla 14 8 59 2

RESULTATS

15 jornada, Primera divisió Grup 14
Remolins Bíte-Amposta 1-4

Rapitenca-Dertusa 2-1

Aldeana-Camarles 0-5

Olímpic-la Sénia 0-2

Ulldecona-Catalònia 0-5

Perelló-Gandesa sus

Ametlla-Ascó Escola 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 16 73 11 43

2. Rapitenca 15 77 10 41

3. Ametlla 16 40 19 35

4. Camarles 14 70 16 32

5. Dertusa 16 42 21 31

6. Catalònia 16 38 33 27

7. la Sénia 16 28 42 22

8. Gandesa 15 30 39 20

9. Olímpic 15 32 57 15

10. Ascó Escola 15 29 44 14

11. Perelló 15 20 39 11

12. Aldeana 16 13 56 10

13. Remolins Bítem 16 17 66 7

14. Ulldecona 15 12 68 4

RESULTATS
19 jornada. Preferent aleví Grup I
Escola Tàrrega-Cornellà 1-1
Esc. Valls-Segre 2-7
Cubelles-Hospitalet 1-1
Esc. Vet. Cambrils-Floresta 9-0
Esc. Segrià-Esc. Gavà 2-1
Tortosa-Nàstic 3-2
Barcelona-Bordeta 4-1
Rapitenca-Jabac Terrassa 2-2

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Jabac/Terrassa 19 49 14 49

2. Segre 19 43 14 43

3. Barcelona 19 51 16 42

4. Esc. Tàrrega 18 41 11 33

5. Esc. Gavà 18 34 14 30

6. Cornellà 18 29 19 30

7. Esc. Cambrils 17 34 19 28

8. G. Tarragona 19 32 27 26

9. Tortosa 18 32 36 25

10. Rapitenca 17 22 26 20

11. Esc. Valls 19 23 38 20

12. Bordeta 17 35 34 17

13. Hospitalet 18 20 41 14

14. Escola Segrià 19 25 46 14

15. Cubelles 18 15 61 9

16. Floresta 19 16 85 4

Alevins

RESULTATS
19jornada. Aleví 1ª Divisió Grup 14
Ametlla-Amposta 1-7
Rapitenca-Ebre Escola 5-0

Dertusa descansa
Escola Delta-la Sénia 4-3
Olímpic-Catalònia 2-2
Roquetenc-Camarles 1-0
Tortosa-Alcanar 3-4
Ulldecona-Esc. Ascó 8-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 17 48 11 39

2. Ebre Escola 17 46 25 37

3. Ulldecona 18 42 26 32

4. la Sénia 17 56 32 30

5. Tortosa 18 30 26 28

6. Catalònia 18 39 28 28

7. Roquetenc 17 28 32 28

8. Amposta 16 47 24 28

9. Dertusa 17 30 19 27

10. Olímpic 18 33 51 21

11. Camarles 18 21 33 20

12. Alcanar 17 25 43 20

13. Esc. Delta 18 28 48 17

14. Ascó Escola 17 20 48 7

15. Ametlla 17 12 59 4

RESULTATS

16 jornada, Segona divisió Grup 10
Ampolla-Móra la Nova 2-6

Sant Jaume-Remolins Bít. 6-0

Amposta-Jesús i Maria 0-4

Santa Bàrbara-Escola Flix 0-0

Esc. Delta-Aldeana 3-6

Perelló-Rapitenca 3-2

Gandesa, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 14 84 32 37

2. Gandesa 13 89 22 34

3. S. Bàrbara 14 51 17 32

4. Esc. Flix 13 66 17 29

5. Rapitenca 15 81 45 28

6. Móra la Nova 15 55 42 22

7. Sant Jaume 13 55 61 18

8. Aldeana 14 44 57 16

9. Perelló 14 34 63 14

10. Remolins Bítem 13 31 63 10

11. Amposta 15 25 58 9

12. Ampolla 12 28 66 6

13. Escola Delta 13 24 124 6

PRÒXIMA JORNADA (1-3)
Segre At.-Rubí

Jabac/Terrassa-Can Vidalet
Gavà-Balafia

Tortosa-Nàstic
Hospitalet-G. Manresa
Granollers-Sant Andreu

Santboià-Floresta
Mecantil-Lleida

PRÒXIMA JORNADA (1-3)
Ulldecona-Amposta
Rapitenca-la Sénia
Olímpic-Aldeana

Roquetenc-Camarles
Tortosa-Alcanar

Catalònia-la Cava
Remolins Bítem-Ametlla 

PRÒXIMA JORNADA (1-3)

Gandesa-Perelló

Jesús i Maria-Flix

CE Ascó Escola-Remolins Bítem

Horta-Amposta

Deltebre-S. Bàrbara

PRÒXIMA JORNADA (1-3)
Cornellà-Junior

Hospitalet-Barcelona
Nàstic Tarragona-Bordeta
Jabac Terrassa-Mercantil
FE Vilafranca-Esc. Gavà

Prat-Floresta
Martorell-Esc. Tàrrega
Tortosa-Santes Creus

PRÒXIMA JORNADA (1-3)
Alcanar-Remolins Bítem

Amposta-Olímpic
Aldeana-Catalònia

Camarles-Ebre Escola
la Sénia-Roquetenc
Ulldecona-Tortosa
Gandesa-Rapitenca

PRÒXIMA JORNADA (1-3)

Flix-Ametlla

S. Bàrbara, descansarà

Rapitenca-Ascó Escola

Jesús i Maria-Amposta

PRÒXIMA JORNADA (1-3)
Segre-Cornellà

Cubelles-Esc. Valls
Floresta-Hospitalet

Escola Gavà-Escola Vet. Cambrils
G. Tarragona-Esc. Segrià

Bordeta-Tortosa
Jabac/Terrassa-Barcelona
Rapitenca-Esc. Tàrrega

PRÒXIMA JORNADA (1-3)
Ascó Escola-Remolins Bítem

Amposta-Rapitenca
Dertusa-Aldeana
Camarles-Olímpic
la Sénia-Ulldecona
Catalònia-Perelló
Gandesa-Ametlla

PRÒXIMA JORNADA (1-3)

Rapitenca-Sant Jaume

Ebre Escola-Escola Delta

Roquetenc-Amposta

Ampolla-Escola Flix

Alcanar-Jesús i Maria

PRÒXIMA JORNADA (1-3)
Esc. Tàrrega-Santboià

Mollerussa-Jabac/Terrassa
Sant Ildefons-Hospitalet

Cornellà-Granollers
AEM-Barcelona
Tortisa-Lleida

Esc. Valls-Torreforta
Santes Creus-Vilanova

PRÒXIMA JORNADA (1-3)
Ebre Escola-Amposta

Dertusa-Rapitenca
la Sénia, descansarà
Catalònia-Escola Delta

Camarles-Olímpic
Alcanar-Roquetenc

Ascó Escola-Tortosa
Ulldecona-Ametlla

PRÒXIMA JORNADA (1-3)
Móra Nova, descansarà

Ampolla-Sant Jaume
Remolins Bítem-Amposta

Jesús i Maria-Santa Bàrbara
Esc. Flix-Escola Delta

Aldeana-Perelló
Rapitenca-Gandesa
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Ja s’ha buscat en altres
anys però no ha hagut
possibilitat d’aconseguir-
ho. Enguany, la majòria de
circumstàncies que s’han
d’ajuntar perquè Amposta
sigui la seu de la fase
d’ascens es poden pro-
duir. I hi ha il.lusió perquè
així pugue ser. Fins que no
s’acabi la primera fase no
es decidirà la seu. El CH
Amposta és un líder ferm

(ha guanyat tots els par-
tits excepte un que va
acabar amb empat) i està
prop de classificar-se ma-
temàticament per dispu-
tar novament una fase
d’ascens i de que pugue
fer-ho com a campió. En
la jornada passada, les
noies de Marc Fornós van
guanyar a la pista del Cas-
telldefels (tercer classifi-
cat) per 22-24. Demà dis-
sabte, rebran a les 19
hores al Castelló.

Així mateix cal destacar
les victòries del juvenil fe-
mení de 1a catalana, CH
Amposta-Terres de l’Ebre
(15-40), i de l’infantil feme-
ní, CH Amposta-Talleres
Jopesa (11-20), a la pista
del Sant Quirze del Vallés. 

Amposta tornarà a
lluitar per a ser la seu
de la fase d’ascens 

Amposta tornarà a
lluitar per ser la seu
de la fase d’ascens.
Després de diversos
intents, s’espera que
enguany el desig pu-
gue ser una realitat.

HANDBOL

El sénior femení va assolir una nova
victòria, a Castelldefels (22-24)

REDACCIÓ

Els resultats de les finals
de la primera fase
Benicarló van ser els
següents:
Benjamí femení: Berta
Febrer a Mónica Sanchez
6/3-3/6-7/6.
Benjamí masculí: Franc
Blasco a Josep
Meseguer:6/1-6/4
Aleví femení:  Emma
Cervera a Marta Piñol:
6/1-7/5
Aleví masculí: Manuel
Pareja a Joel Ferrer: 7/5-
6/2
Infantil femení: Laia
Carcellé a Andrea
Stomlega: 6/2-6/1
Infantil masculí: José
Monzonis a Carlos Dolz:
6/2/6/2
Cadet femení: Ana Urrea
a Laura Murria:6/0-6/3
Cadet masculí: José Luis
Gimeno a Ramon Torné:
6/3-6/3.

Absolut femení: Diana
Stomlega a Ana Urrea:
6/4-6/4
Absolut masculí: Carlos
Urrea a Pep Zaragoza

Amposta, 2a fase.

Cal destacar el gran par-
tit efectuat per la jugado-

ra de l’Escola de Tenis
Serramar, Laia Carcellé
que va guanyar amb cla-
redat a Andrea Stomlega
(Ct Benicarló), 6/2 6/1,
en la final infantil. Els
altres resultats van ser:
Cadet masculí:  Ch.
Wendt (CT Vinaròs) a F.
Beltran (CT Serramar) :

6/2-6/1.
Infantil masculí: Marcos
Año a Martí Queral (CT
Serramar): 7/5-7/5. 
José Garcia a Oscar
Villafranca (CT
Serramar): 6/2-6/2.
Aleví masculí: 
David Garcia (CT
Serramar) a Xavi Albacar
(CT Tortosa): 6/0-6/0
Pep Garcia (CT
Serramar) a Joan
David:6/0-6/0.
Toni Serrano a Guillem
Querol (CT
Serramar):6/2-6/4
Marc Subirats a Lluís
Camino (CT Serramar):
6/3-6/2
Roger Turch a Miquel
Fernandez (CT
Serramar): 6/2-6/3.
Aleví femení: Paula
Carcellé (CT Serramar) a
Andrea Prats:6/0 -6/1
Benjamí masculí: Jordi
Castellà (CT Serramar) a
Jarmo Pérez: 6/1-6/3

Finals de la primera fase del 
VII circuït Cat-Val 2009

TENIS

REDACCIÓ

L’infantil femení, en la jornada
passada, va guanyar a Ascó
per 22-30 en un partit que es
va decidir a la segona  meitat.
El masculí va cedir una derro-
ta en els darrers minuts da-
vant el Cambrils per 22-25.
Els dos infantils descansen en
la jornada propera. El cadet

femení va imposar-se, tot i es-
tar minvat, per 36-27 al CH Vi-
lamajor. Demà (12.30 h), al
pavelló, rebrà l’H. Sant Martí.
El masculí va superar el CH
Sant Quirze B per 27-20 en
un partit que es va poder en-
carrilar gràcies a l’efectivitat
dels primers minuts. I que, a
partir d’aquell moment, va es-

tar controlat. En la jornada
propera rebrà, demà dissab-
te, al CE Riudoms. El sénior
femení va perdre en la fase fi-
nal de la lliga catalana a la pis-
ta del KH7 Granollers (31-11).
Diumenge (12.30 h) jugarà al
pavelló contra el Palautorde-
ra. El sénior masculí A va
guanyar al CH Esplugues (24-
18) en un partit molt disputat
i que no es va trencar fins
avançada la represa. Demà
(18.15 h) rebrà el St. Andreu
de la Barca. El sénior B, tam-
bé demà (20.30 h), rebrà el
CH Mañanet. 

Resultats dels equips del
Centre Esports Tortosa
El sénior masculí va guanyar l’Esplugues

REDACCIÓ

HANDBOL. CE TORTOSA

A les categories regionals, hi haurà jornada de descans. Al
grup ebrenc de segona es recuperaran tres partits: Horta-JE
Ascó; Benifallet-Masdenverge i Sant Jaume-Jesús i Maria.
Aquest dos darrers es jugaran en dissabte. 
A la tercera regional, hi haurà competició al grup 19 perquè
es recuperarà la jornada suspesa al seu dia per actualitzar el
calendari. Batea, Remolins-Bítem, Roquetenc i Aldeana ja s’-
han classificat per a disputar el play-off d’ascens a Segona.
Resten confirmar dues places del grup 19. Per això la jorna-
da del cap de setmana, en aquest grup, és important (veure
propera jornada plana classificacions). Després en quedarà
una. Corbera, Bot i Ginestar se les jugaran.

Jornada de descans a la regional que
s’aprofitarà per recuperar partits

REDACCIÓ

FUTBOL

Laia Carcellé, jugadora infantil de l’escola del Club Tenis Serramar.
Cedida

El Tortosa-Ebre va perdre
en la seua visita al Barça
B (3-0). Les ebrenques van
donar en alguns moments
massa facilitats al seu ri-
val i, a més, no van aprofi-
tar les ocasions puntuals
que van tenir per haver gi-
rat la direcció del duel o
per haver pogut entrar en
el mateix. El resultat final,
però, fou un xic inflat pels
mérits dels dos equips. 

El Tortosa Ebre perd
al camp del Barça

REDACCIÓ

FUTBOL FEMENÍ
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Ja ha entrat en servei l’estació depuradora d’aigües residuals de 

Ginestar, que tractarà un cabal diari de 200 m3/dia i permetrà 

sanejar les aigües residuals urbanes d’aquest municipi i aportar una 

millora mediambiental al riu Ebre i als seus ecosistemes aquàtics. 

Catalunya compta ja amb més de 350 depuradores, que donen 

servei a més de 500 municipis; això suposa el 95% de la població 

catalana. Actualment n’hi ha 140 en construcció arreu del país. 

Quan el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 

2005 aprovat pel Govern de la Generalitat estigui finalitzat, 

disposarem de 1.544  instal·lacions de sanejament en funcionament, 

amb una inversió total de 1.526 milions d’euros.

Inversió: 2,5 milions d’euros, finançats en un 80% 

pel Fons de Cohesió de la Unió Europea.

Nova depuradora a Ginestar, Ribera d’Ebre

El present projecte, cofinançat en un 80% pel Fons
de Cohesió de la Unió Europea, contribueix a
reduir les disparitats socials i econòmiques entre
els ciutadans de la Unió

pel 
medi ambient
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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

Carnaval, Carnaval, Carnaval te quiero (...) en el mundo
entero (...) qui no l'ha cantat? El món sencer es prepara
per ocultar la seva identitat darrera màscares i disfres-
ses, per celebrar una festa mil·lenària de la que de vega-
des oblidem els seus orígens però ens aferrem a la seva
essència, i és que per Carnaval tot s'hi val...
En el nostre territori el Carnaval era originalment una
festa pagana, que més tard es va incorporar a les festes
de l'església catòlica per tal d'acomiadar els excessos i

preparar la Quaresma. Els dies precedents a
la Quaresma, el poble ocultava la seva identi-
tat darrera màscares i disfresses per poder

deixar de banda les for-
mes i normes de com-
portament imposades
per la societat, conduc-
tes que en temps de
Quaresma esdevenien
més estrictes.  
Per sort avui es pot sor-
tir al carrer essent un
mateix, sense tenir que

esperar el Carnaval per amagar la verdadera
identitat darrera una màscara.

Malauradament, tot i que en fets aïllats, aquesta llibertat
encara es veu truncada per part de grups minoritaris
encallats en la ignorància del passat (racistes, xenòfobs,
homòfons...).
La dictadura va abolir durant 40 anys aquesta festa,
encara que en alguns llocs d'Espanya es va seguir cele-
brant en la clandestinitat. Així, quan va acabar la dictadu-
ra la festa va tornar en tota la seva esplendor i amb un
nou sentit, i és que el Carnaval s'ha convertit en una
festa col·lectiva on l'objectiu principal ja no és ocultar qui
ets, sinó amagar la pròpia identitat per passar-s'ho bé i
lluir una disfressa divertida al compàs de la música. 

El món sencer es prepara
per ocultar la seua identitat
darrera màscares i
disfresses, per celebrar una
festa mil.lenària.

MAITE MESTRE

Durant l’any tot s’hi val!

Dijous 12 de febrer hagués sigut un dia indistint si no m'hagués endinsat pel barri del Raval a la recerca de la Casa
de Mallorca. Després de creuar-me persones diverses i preguntar a la dependenta d'una botiga de roba que no sabia
on se trobava la Casa vaig tenir la sort de trobar-me pel camí a dos mallorquins que, com a bons illencs, em van
indicar que tenia el local ben prop.
Vaig arribar al mateix temps que la meua companya de pis, la Cati, que estava emocionada amb l'espectacle que
estàvem a punt de contemplar i no era per a menys…
Antònia Pipiu i Mateu Xurí van fer una demostració magistral d'agilitat mental i creativitat. Allò era pura cançó impro-
visada, un picadillo en tota regla. I Xurí se va ficar les botes… és un noi d'uns trenta anys que segons la seua con-
trincant és el Rei Lleó de la disciplina. Els seus versos semblen no
tenir fi.
Els glosadors balears fan cançons llarguíssimes, normalment d'en-
tre vuit i dotze versos, tots ells amb diferents rimes consonants!
Després d'una llarga “picabaralla” els dos cantadors van fer entrar
en joc al públic que va començar dient dos mots que es van con-
vertir en la base d'una cançó improvisada… Quan van passar a
demanar versos no em vaig poder aguantar… i els vaig dir dos
versos que, per ser assonants, els van dificultar una mica les
coses:

De la cançó improvisada al Delta en diuen rondalla.
Com que la Piupiu no s'atrevia, Xurí va agafar la iniciativa dient que
no hi havia res impossible i atacant a l'altra glosadora. Va dir més
o menys:
Sa assonància no li agrada 
i no vol moure batalla
com que Mateu ja no falla
qui comença no li agrada
i al Delta en diuen rondalla 
de la cançó improvisada

No va ser la seua millor cançó, evidentment. Va semblar que els agafava d'imprevist, no sé perquè, ja que després
em van explicar que coneixien al Teixidó. 
A la sortida vaig comprar tres manuals de Felip Muné que expliquen com es pot arribar a ésser un bon glosador. I
la sorpresa ha estat meua quan he vist a un d'aquests llibres que hi ha més de quinze llocs al món on es canta
cançó improvisada, i entre aquests llocs no hi consten les Terres de l'Ebre. 
Ens haurem d'entrenar de valent per a desafiar als balears!

JOSEP JUAN SEGARRA

A Mallorca són glosadors i glosadores

Els glosadors balears fan cançons
llarguíssimes, normalment d’entre vuit i
dotze versos, tots ells amb diferents
rimes consonants!.
Els seus versos semblen no tenir fi.
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IMMOBILIARIA�

VENDA I LLOGER

La Sénia.
Local comercial en
cantonada de 40m2.
Molt cèntric (Avinguda
Catalunya, 1). Zona de
molt de transit de 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 comercial
a Les Cases d’Alcanar.Ubicat
a l’avinguda principal C/
Trafalgar, 47. Actualment
està condicionat com a des-
patx. Local cantoner amb
una gran vidriera que dona
al exterior.Equipat amb aire
condicionat, alarma, xarxa
informàtica, i distribució
d’endolls per a equips
informàtics repartits 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

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

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

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL 60M2

EN DELTEBRE.
BUENA SITUACIÓN

650 46 84 55
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Amanida amb confit i pernil d’ànec, pinyons, reducció de vinagre de mòdena i foie. 
Una amanida equilibrada, complerta i rica en fibra que conté tres parts de l’ànec

Avui, al  “Primentons i
Tomates”, la Clara Se-
garra del restaurant
Paiolet de Tortosa ens
presenta una amanida
amb confit  i pernil d’à-
nec, pinyons, reducció
de vinagre de mòdena i
foie. L’amanida la fa-
rem amb enciams del
temps, en aquest cas
amb escarola i  fu l les
de roure. Tallarem, ba-
rrejarem i netejarem
els enciams i els intro-
duirem en un motlle cir-
cular. A continuació
agafarem el confit d’à-
nec i  el  desmollarem,
el tallarem a trossets i
prepararem els pinyons
per fer un sofregit de
pinyons i confit. Escal-
farem una pael la amb
un bon raig d’oli d’oliva
de les nostres terres i
posarem els pinyons
amb cura que no es do-
rin massa, afegirem el

confit desmollat i final-
ment tirarem un raig de
vinagre de mòdena i
esperarem a que re-
dueixi una estoneta. Un
cop t inguem la reduc-
ció, ret irarem i el re-
servarem. Per tal de
muntar aquest plat,
treurem el motl le amb
els enciams, posarem
el pernil d’ànec, el foie
i  ho salarem. A conti -
nuació decorarem amb
reducció de mòdena i
f inalment inclourem la

reducció que ens ha
quedat amb el confit i
e ls pinyons. Aquesta
recepta igual es pot
servir freda com tèbia,
un plat digest iu que
aporta una quantitat
important de fibra que
contrarrestarà l’aporta-
ció de greixos que té el
confit d’ànec. Si volem
reduir més aqusta
aportació de greixos,
el millor serà que li l le-
vem la pel l del confit.
L’ànec, i  sobretot el
fetge, conté molts grei-
xos i  colesterol, raó
per la qual se n’ha de
menjar amb modera-
ció. És molt energètic i
nutritiu: és ric en tot ti-
pus de nutrients, espe-
cialment en proteïnes i
ferro. Recordem als
nostres lectors que si
volen ser els guanya-
dors d'un sopar per a
dues persones a un
dels nostres restau-
rants col. laboradors,
només cal que ens en-
v i ïn un missatge de
text amb la clau se-
güent: TE CUINA al nú-
mero 5516. Contra
més missatges envieu,
més possibi l i tats t in -
dreu de guanyar. Final-
ment, com diu el nos-
tre estimat Amado, ara
toca: arremangar-vos i
començar a cuinar. Bon

“Primentons i Tomates”, avui: Amanida

La fibra que ens aporta
aquesta recepta con-
trarrestarà els greixos
del confit d’ànec, dels
pinyons i del pernil.
Una important aporta-
ció calòrica és el preu
d’aquest plat que no
podrem deixar de tas-
tar.

REDACCIO

La recomanació gastronòmica d’aquesta setmana.
Mariano Lalana

Amado i Clara Segarra, en un moment de la grabació 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/.

Televisió
L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

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

Taure
20/4 al 19/5

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

Bessons
20/5 al 21/6

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

Cranc
22/6 al 21/7

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

Lleó
22/7 al 22/8

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

Verge
23/8 al 21/9

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

Balança
22/9 al 22/10

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

Escorpí
22/10 al 21/11

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

Sagitari
21/11 al 21/12

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

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d'amor sembla que sempre ets
tu el qui pren les decisions i acaba sofrint les
conseqüències. La tranquil·litat de tenir una vida
menys dispersa pot ser una bona filosofia.

Aquari
20/1 al 18/2

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

Peixos
19/2 al 20/3

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES
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Estat del cel:  
cel serè o poc ennuvolat en general. Al llarg de la tarda es formaran
bancs de núvols baixos que tendiran a deixar el cel mig o localment
molt ennuvolat a l'interior del quadrant nord-est, al sud de la Costa
Brava, i al litoral i al Prelitoral central.
Precipitacions:  
no se n'esperen.  
Temperatures:  
les temperatures màximes seran lleugerament més baixes al litoral i al
Prelitoral. A la resta es mantindran estables. Es mouran entre 9 i 14
graus al Pirineu, i entre 12 i 17 graus a la resta del territori. 
Visibilitat:  
entre bona i excel·lent en general. 
Vent:  
al centre de la jornada s'imposarà el vent de component sud i est fluix
amb cops moderats, si bé a Ponent serà de sud i oest. Al final del dia
bufarà vent fluix de component nord i oest en general arreu, amb algu-
nes calmes a l'interior.
Independentment, al nord de l'Empordà bufarà tramuntana moderada
fins a migdia. A partir de llavors tendirà a afluixar. 
Estat del mar:
• Costa Brava:
fins a migdia bufarà tramuntana entre moderada i forta al nord del cap
de Creus, tendint a afluixar a partir de llavors.
A la resta del sector i al centre del dia bufarà vent de component sud
fluix amb cops moderats. Al final del dia bufarà terral fluix.
Forta maror a maror al nord del cap de Creus, maror a marejol a la
resta. Mar de fons del nord arreu.  
• Costa Central:
al centre del dia bufarà vent de component sud i est fluix amb cops
moderats, sobretot de xaloc. Al final de la jornada s'imposarà el terral
fluix. 
• Costa Daurada:
bufarà de component sud i est fluix amb cops moderats. Al sud del
cap de Salou girarà de xaloc a llevant, i de migjorn a xaloc a la resta
del sector.
Marejol.

El temps. Previsió
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Més Ebre: En aquells
moments Antonio Faura
i Sanmartín era secre-
tari general del grup
parlamentari de l'UCD
(Unión Centro
Democrático) a la junta
de portaveus del
Congrés dels Diputats.
Fet que el feia marxar

el dilluns pel matí a
Madrid i tornar per la
tarda un cop acabat el
Consell de Ministres.
Que va succeir el 23-F? 
Antonio Faura: Aquell dia
teníem un ple delicat, ja
que es decidia la investidu-
ra de Calvo Sotelo. Jo
tenia l'obligació del control
dels diputats i les ordres
de votació entre altres
coses. I abans de la vota-
ció me faltava un diputat a
l'hemicicle, fet que podia
decantar la balança de la
investidura cap un cantó o
cap a l'altre. 

ME: Què va fer? 
AF: Pactar de manera poc
ortodoxa amb l'ordenança
Luhier que deixés la porta
dos pams oberta per si
arribava que entrés discre-
tament i pogués votar,
però al final si que estava.
ME: Quan comença a
adonar-se que alguna
cosa estranya està pas-

sant?  
AF: Quan en un moment
donat veig passar per
darrere la porta entreober-
ta a quatre o cinc militars,
portaven gorra i metralle-
tes, per la qual cosa no
vaig pensar que fossin
guàrdies civils.
ME: Ho va comentar
amb algú?

AF: Jo tenia davant a Calvo
Sotelo i li vaig dir. Ell em
va contestar “no seas gili-
pollas, anda que dices”,
temps de dir això, irromp
Tejero a la sala. Ja s'ho
pot imaginar de moment
tothom al terra, després
ens varem asseure i un
altre cop a terra amb la
coneguda frase de “todo
el mundo al suelo”, en
aquells moments, uns més
i altres menys, vàrem pas-
sar por. 
ME: Perquè diu que uns
més i altres menys,re
ferint-se a la por?
AF: Jo vaig pensar que si
el Cop d'Estat prosperava,
Adolfo Suàrez, Alfonso
Guerra, Felipe Gonzàlez o
Carrillo, igual acabaven
afusellats, i com en
aquells moments als de la
UCD ens titllaven de traï-
dors, sense una posició
destacada dins del
Govern, doncs igual pas-
saria com durant la Guerra
Civil, que potser ens envia-
rien a la Gomera, a Camps
de concentració. En defini-
tiva, vam passar por.
ME: Quins van ser els
moments més tensos,
durant tantes hores
retinguts?
AF: Van haver dos puntes,
sobretot una molt conflicti-
va. Fernández Miranda,
l'expresident del Congrés
dels Diputats, potser can-
sat o nerviós es trobava a
dalt de l'hemicicle, va bai-
xar pel passadís, va treu-
re's l'americana i cridà
“disparad si tenéis cojo-
nes”. Va ser tens perquè
en aquells moments vaig

sentir com carregaven les
armes. 
Després la situació és va
relaxar i et permetien mou-
re't dintre de la sala, jo
vaig estar molta estona
parlant amb Adolfo
Suàrez, que estava total-
ment abatut i perplex
davant del que havia suc-
ceït.
ME: Diversos focus
socials i polítics han
insinuat en algun
moment que aquest
Cop d'Estat venia a
reforçar la figura del
Rei Joan Carles I. 
Quina és la seva visió al
respecte?
AF: No estic d'acord per-
què tots havíem votat en el
seu moment la
Constitució, i el que deter-
mina la Carta Magna és el
que preval. I en qualsevol
cas la monarquia quedava
completament consolida-
da amb l'alternància
democràtica.
ME: Per últim, va
reconèixer al Capità de
la Guàrdia Civil de
Tortosa, Mariano
Acera?
AF: Quan varem sortir de
l'hemicicle, allà les 9 del
matí si no recordo mala-
ment, vaig passar pel
seu costat, ja que tots
els oficials es van
col·locar en posició de
firmes, i quan vaig arribar
a la seva altura, li vaig
preguntar: “¿ qué coño
has hecho?” i Acera em va
respondre “cumplir con mi
o b l i g a c i ó n ” .
Jo li vaig dir “pués vete a
la mierda”.

“¿Qué coño has hecho?”

Vivim un present que
cada cop ens crida
més a recordar el pas-
sat, així, intentem de
totes totes, en l’actuali-
tat preservar i mante-
nir la nostra Memòria
Històrica i gran part
d’aquesta, la centrem
en l’època de la Guerra
Civil. No és el cas d’a-
quest article, que tot i
voler mantenir aquest
recordatori del nostre
passat, ara viatja no-
més 28 anys enrere,
per tal de conèixer a
través del testimoni en
primera persona d’An-
tonio Faura i Sanmar-
tín, el que es va viure el
el 23-F (23 de febrer
de 1981) a l’hemicicle
del Congrés dels Dipu-
tats, un dia que marca-
ria el nostre calendari
històric, per a la poste-
rioritat.

“Cumplir con mi obligación”, va respondre el Capità Mariano Acera.

DIANA MAR

Reproducció de la portada de La Vanguardia del dia 24 de febrer de l’any 1.981.

Antonio Faura i Mariano Acera van coincidir
en un sopar a l’Ampolla, dies abans del cop
d’Estat

Curiositat

ANTONIO FAURA SANMARTÍN. SECRETARI GRAL. D’UCD AL CONGRÉS DELS DIPUTATS EL 23-F.


