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No perdem el tren
A les Terres de l'Ebre, vàrem
perdre lo carrilet, i ara
estem perdent el tren de les
comunicacions del segle XXI.

Com en molts altres temes,
les promeses de Madrid, no
acaben de materialitzar-se
al territori. 

L'Aldea ha estat des de
sempre la capital ferroviària
de les Terres de l'Ebre pel
seu emplaçament estratègic
dintre del territori. Aquest
fet tan evident, sembla no

ser prou important a l'hora
d'impulsar millores del ser-
vei, ni planificar les parades
dels trens importants al
territori per part de
Fomento. Dani Andreu,

Alcalde de l'Aldea, parla
obertament de les sensa-
cions que es tenen des del
territori amb el futur de l'es-
tació L'Aldea Amposta-
Tortosa.   P3

www.mesebre.cat

Avui és notícia

Tortosa

L’Alcalde, Ferran Bel,
demana ajut al Govern de la
Generalitat per evitar que
Foment trenqui el consens
territorial sobre el traçat de
l’A-7. P4

El PSC critica l’equip de
Govern per «paralitzar» la
construcció d’un tercer
institut a la ciutat.

P5
Comarques

Inversió de 16 MEUR en
diverses actuacions a curt, mig
i llarg termini per millorar la
navegabilitat de l’Ebre.

P6

L’oposició de la Ràpita acusa
el Govern municipal de
«nefasta» gestió urbanística.

P7
Societat

El Festival Internacional de
Medi Ambient arriba a
Tortosa.

P8
L’última: 

«Un cantautor no només té
sentit en moments difícils»,
Montse Castellà.

P24

Esports

Derbi

La família Camarero viurà
un partit especial, diumenge
(17 h), amb l’enfrontament
a les banquetes del pare i el
fill, en el derbi Remolins-
Bítem-Catalònia. P14

Actualitat

Jordi Fabregat segueix
il.lusionat per entrenar el
Portuense, tot i la seua
complicada situació.

P11

Regional

Josep Lluís Poley, president
del Benifallet, el Piterman
del futbol ebrenc.

P15

Handbol

L’Amposta-Lagrama, més
prop de ser campió en la
primera fase de la
competició.

P18
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Son molts els projectes que, des de les adminis-
tracions del territori, es porten a terme amb
l'objectiu de dinamitzar el turisme i l'economia

de les Terres de
l'Ebre. També son mol-
tes les accions de pro-
moció de la nostra
terra, que empresaris i
associacions locals,
amb pressupostos dis-
crets, emplacen una
marca arreu, per tal
de convidar a forans a
passar uns dies inobli-
dables. Però tot plegat

es queda en ben poc, si les grans decisions que
ens poden garantir una presència al món, no es
prenen amb la direcció ni la celeritat que toca.
Aquestes decisions, acostumades a passar de
llarg a les Terres de l'Ebre, avui es diuen TRENS.
No podem continuar amb una estació central

com la de “Aldea Amposta-Tortosa”, amb un
accés perillós i una zona d'aparcament sempre
congestionada. Una estació, que no només no
guanya pes dins el cinturó del Mediterrani, sinó
ans al contrari, cada dia perd trens i freqüències
importants per a molts viatgers ebrencs.
Sense desmeixer la verdadera importància de
les comunicacions ferroviàries, que son les
rodalies, menció a part es mereix l'Euromed. Ja
no cal entrar en el detall de si hi havia ó no com-
promís, la realitat és que al final l'Euromed no
pararà a casa nostra. Així pocs, ó més ben dit
cap, dels turistes que amb els esforços des d'el
territori hem pogut convèncer per a que vinguin
a passar l'estiu a les Terres de l'Ebre, podran
escoltar allò de “Viatgers al tren”, i per tant el
més fàcil per al viatger, acabarà sent seguir
amb el dit el full d'horaris i parades de
l'Euromed i buscar la següent estació, amb
parada, a algun indret amb més sort ó més
padrins.

No podem continuar amb
una estació central com la de
«Aldea-Amposta-Tortosa»,
amb un accés perillós i una
zona d’aparcament sempre
congestionada.

Editorial

Viatgers al tren !

El senador Joan Roig
ha preguntat al
Ministeri de  Fomento
sobre les parades de
l'Euromed a l'estació
de l'Aldea. Resposta:
“nada de lo prometi-
do”.  Les velles reivin-
dicacions del partit
socialista i els seus
escolanets, avui es
transformen en una
resposta, on sense
embuts diuen, que no
hi haurà parada a
l'Aldea, perquè consi-
deren que el servei
està “comercialment

ben cobert”. És la història d'un engany.
Però quan diem la història d'un engany,
no ens referim solament a l'Euromed.
Avui engany és sinònim de partit socialis-
ta.  L'engany té noms i cognoms, es
diuen José Montilla i José Luís Rodriguez
Zapatero. O si es vol un sinònim, tripartit
i govern de l'estat. Perjudicats: Terres de
l'Ebre. Ens preocupa.
Ens preocupa, i molt l'actitud dels sena-
dors d'Entesa i dels diputats del PSC-
PSOE. Una mostra: La passivitat davant
l'actitud del Ministerio de Fomento vers
la parada de l'Euromed. Actitud que con-
trasta amb la demagògia i agressivitat
que van mostrar no fa tant, vers el
mateix problema. Contra el PP es reivin-
dica millor. 
Denunciem la complicitat del PSC amb el
PSOE de Castelló i Terol amb la seva
ofensiva per aconseguir que la A-68 surti
al mar a través de Morella i Vinaròs pel
traçat de la N 232, en detriment de
Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.
Reclamem el desdoblament de l'Eix con-
nectant la A-68 de Gandesa amb el Port
dels Alfacs i la continuïtat de la A-68 fins

la seva sortida al Camp de Tarragona.
Ens preocupa especialment l'actitud del
senador Sr. Sabater, que coneixedor i
corresponsable com és de la marginació
a la que es condemna a Terres de l'Ebre,
encapçala falses polèmiques per tal de
dissimular la responsabilitat dels minis-
tres del PSC i del propi grup parlamenta-
ri, que participa de la majoria de Govern
a Madrid. Sorprèn el silenci del senadors
d'Entesa davant aquests problemes i
altres com l'inexistent i revisat a la baixa,
cabal de l'Ebre. No fa tant, tots ells titlla-
ven de traïdors i venuts a determinades
forces polítiques. Són corresponsables,
deurien assumir responsabilitats i donar
explicacions. 
Ens tindrien de contestar si és cert que
han acceptat que la A68 surti al mar per
Vinaròs, acord ja signat pel seu partit.
Ens tindrien de contestar si és cert que
han acceptat un cabal menor per fer pos-
sible les inversions previstes al Pacte
d'Aragó, com el projecte Gran Scala als
Monegros i altres. 
Ens haurien de contestar si és cert que
coneixen el retard del desdoblament de
la denominada autovia de l'interior. 
És cert que tenen instruccions de buscar
la confrontació política per tal de debilitar
Terres de l'Ebre? 
És cert que es vol frenar el creixement
d'aquelles zones on el PSC no sigui
hegemònic, entre elles el Delta i Terres
de l'Ebre? 
És cert que el segon pla Territorial forma
part d'aquesta estratègia?.
És cert que els partits que formen
l'Entesa Governen Catalunya i configuren
la majoria de Govern al senat a
Madrid???? 

Francesc Sancho i Xavier Pallarés
Ebrediputats

Euromed, la història d’un engany
Opinió

Podem veure aquests dies
que, després de no facilitar
als pares el seu dret a triar la
educació que volen per als
seus fills, ara se'ls nega la
possibilitat de la objecció de
consciència davant unes pro-
postes educatives que contra-
diuen les seves conviccions
morals i religioses. Una qües-
tió fonamental que se situa en
l'horitzó d'un altre gran tema
que afecta la persona i la seva
vida per sempre, i que fins ara
també ha estat vinculat a la
decisió dels pares. Es tracta
de la possibilitat que les
menors d'edat avorten sense
el coneixement ni l'autoritza-
ció dels seus pares. Tot un
malson: els pares poden deci-
dir a quina hora han tornar els
seus fills a casa un dissabte a
la nit, però no podran oferir ni
la seva paraula ni el seu
suport davant una decisió tan
greu com és avortar. I tot per
una manera de pensar que,
en principi, desconfia dels
pares; més encara, els igno-
ra. Unit a la paraula dels meus
germans Bisbes i a tants tes-
timonis cristians i no cristians,
vull fer una crida a la respon-
sabilitat dels legisladors i d'a-
quells que tenen a les mans la
promoció del bé comú, per-
què vetllin per una convivèn-
cia que es fonamenti en el
respecte a tots, principalment
als qui no tenen encara possi-
bilitat de parlar però ja existei-
xen. Ignorar aquest fet és
desatendre la veu dels més
febles, i és posar en dubte un
principi bàsic de tota con-
vivència humana: el respecte
a la vida sense condicions.
Una exigència que està inscri-
ta en el cor de tot ésser humà

i que mai no s'hauria de posar
en dubte.
Malgrat considerar-nos una
societat civilitzada, avui resul-
ta difícil defensar la vida
davant unes opinions, molt
presents en els mitjans de
comunicació, que proposen
passar d'acceptar la possibili-
tat de l'avortament en deter-
minats supòsits a considerar-
lo un dret, assenyalant com a
fanàtic a qui posa en dubte l'a-
vortament sense condicions.
Això, ignorant -un cop més-
que una gran majoria de les
persones treballen a favor de
la vida i consideren l'avorta-
ment un rotund fracàs de la
nostra forma de viure.El valor
sagrat de la vida està vinculat
a la fe en Déu, Creador i
Senyor de tota vida. No hi ha
major incoherència que afir-
mar la fe en Déu i, alhora,
voler decidir sobre la vida i la
mort d'un ésser humà, com
és el no nascut o el malalt
dependent; sumant la covar-
dia -revestida de bons senti-
ments- si és algú que ni tan
sols es pot queixar. No és
estrany que això repugni a
una consciència cristiana. I és
lògic l'esforç de l'Església per
promoure el respecte a tota
vida, des de la seva concep-
ció fins a la mort natural. És
per això que ha estat “la veu
dels sense veu”. Un compro-
mís que l'ha dut sempre con-
tracorrent. Un compromís
que la duu avui a reiterar amb
paraules i fets el valor sagrat
de la vida, amb múltiples ini-
ciatives socials.

† Javier Salinas Viñals

Bisbe de Tortosa.

La sang del teu germà clama a mi des de la terra!
(Gn 4,10). Paraules de Vida. 1 de març de 2009.
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L'Ajuntament de l'Aldea ha
provat aquest divendres
una moció per exigir al
Ministeri de Foment les
millores necessàries per
dotar l'estació de tren dels
serveis propis per a una
terminal de referència a les
Terres de l'Ebre, una termi-
nal utilitzada habitualment
pels 130.000 habitants de
les comarques del Baix
Ebre i el Montsià. “Ha arri-
bat el moment de posar
sobre la taula el debat del
que ha de ser convertir
l´estació de l´Aldea en una
estació de primer ordre,
solucionar de manera defi-
nitiva les històriques man-
cances de funcionament”,
així ho ha afegit l’alcalde
del municipi, Dani Andreu.
La moció reclama la redac-
ció d'un pla director que
tingui en compte des de la
millora dels accessos a
l'estació de tren, l'amplia-
ció de la zona d'aparca-
ments que es troben
actualment desbordats,
així com la reforma i ade-
quació de l'estació per

donar servei a les necessi-
tats actuals i futures dels
usuaris (servei de venta de
bitllets, sala d´espera,

cafeteria etc)  Actualment,
a l'estació «l'Aldea
Amposta-Tortosa», ubicada
a un quilòmetre del nucli

urbà, hi tenen aturada 25
trens diaris. La proposta
reclama l'aturada del tren
d'alta velocitat Euromed
com també l´augment en la
freqüència de pas dels
trens que realitzen els tra-
jectes més concorreguts
(València o Barcelona).
L´estació de l´Aldea ha
estat, és i vol ser l´estació

de referència i central de
les comarques del Baix
Ebre i Montsià, però la
manca d´interès i voluntat
política del Govern de
l´Estat per millorar i
ampliar les seves
instal.lacions i els serveis
que es presenten ho fan
impossible. L´exemple
més clar d´aquesta manca

d´atenció són les reduc-
cions en l´horari nocturn de
l´estació, avui en dia no hi
ha cap tipus de servei en la
franja horària de 21.30h
de la nit a 6.10 del matí.
Andreu ha volgut insistir en
que ja és hora que s´escol-
ti la demanda de les institu-
cions de les Terres de
l´Ebre, del Parlament de
Catalunya i del Govern de
la Generalitat i que dins de
la planificació del futur pla
Nacional d´infraestructures
es fixi com a necessari la
remodelació de l´estació.
L´Alcalde ha volgut recor-
dar que els pressupostos
de l´Estat per l’any 2008
incloïen una partida de
300.000 euros per fer
millores a l´estació de
l’Aldea, i els pressupostos
de l´Estat per l’any 2009
una de 500.000 euros.
«És hora de complir les
promeses electorals i d’as-
sumir responsabilitats per
tal que el Govern de l´Estat
doni resposta adequada a
la nostra demanda».
D´aquesta manera l´Aldea
vol liderar i tirar endavant
aquesta necessitat territo-
rial, i demana el recolza-
ment i suport a la resta
d´Ajuntaments del territori,
institucions locals i asso-
ciacions sòcio-econòmi-
ques de les Terres de
l’Ebre, i ofereix el consisto-
ri com a espai pel debat,
acord i seguiment de l´exe-
cució dels acords expo-
sats.

L’Aldea exigeix a Foment un pla director
per la millora de l’estació de tren

L´Aldea presenta una
moció on insta a l´Estat a
redactar un Pla director
que contempli millores
«urgents» per a l’estació
del municipi.

La manca d’interès i voluntat de l’Estat fa impossible parlar d’una millora dels serveis i les instal.lacions

Cal posar «fil a l’agulla» per trobar-hi una solució recolzada per tots els agents socioeconòmics del territori

REDACCIÓ

Dani Andreu, Alcalde de l’Aldea.
Mariano Lalana

«És hora que els ebrencs tinguéssim una estació
de primer ordre. Amb uns bons accessos desde
la N-235 evitant el perill actual»

Sumant esforços
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Tortosa considera que el
traçat de Foment parteix
el poble de Campredó i
deixa incomunicat els
nuclis de Font de Quinto i
Raval del Pom, al temps
que suposa una barrera
molt important per al crei-
xement urbanístic del
poble. Tant l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, com
el de Campredó, Joan
Sanahuja, han lamentat la
"manca de sensibilitat" del
Ministeri de Foment i han
reclamat l'empara del
Govern de la Generalitat i
el suport de tots els par-
tits polítics amb represen-
tació al Parlament de
Catalunya per mantenir el
traçat alternatiu proposat
per l'Ajuntament. L'alcalde

ha posat en dubte els
arguments expressats pel
Ministeri de Foment, a tra-
vés del cap de la
Demarcació de Carreteres
de València, José Vicente
Pedrola, amb qui es va
reunir dilluns passat la
regidora d'Urbanisme,
Meritxell Roigé, i l'alcalde
de Campredó. Segons
Pedrola, al marge dels
motius mediambientals i
de traçat per mantenir la
proposta inicial i rebutjar
l ' a l t e r na t i v a  de
l'Ajuntament de Tortosa,
tècnics de la Generalitat
han treballat sobre el
terreny per validar la pro-
posta de Foment com la
millor, extrem que Ferran
Bel, ha demanat al delegat
del Govern a les Terres de
l'Ebre que li confirmi.
També s’avançarà el
Consell Assessor de
Campredó. 

L’Ajuntament de Tortosa defensa 
el traçat de l’autovia de l’interior A-7

El Ministeri de Foment
desestima les al.lega-
cions presentades per
l’Ajuntament de Torto-
sa a l’estudi informatiu
de l’autovia A-7.

Demana recolzament al Govern de la Generalitat perquè es tinguin en compte les al.legacions

El conseller d’Obres Públiques, Joaquim Nadal, parla de supòsits «no contrastats»

REDACCIÓ

L’Alcalde té prevista una reunió amb la subdelegada del Govern de l’Estat, Teresa Pallarès
CEDIDA

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i el delegat
del Govern de la
Generalitat a les Terres
de l'Ebre, Lluís Salvadó,
feien a principi d’aquesta
setmana una valoració
molt positiva dels gairebé
quatre mesos de desple-
gament dels Mossos
d'Esquadra al territori,
desplegament que es va
efectuar, recordem, el
passat 1 de novembre.

El dilluns 23 de Febrer es
constituïa el nou format
de la Junta de Seguretat
Local, fruit de l'arribada
de la policia catalana a
Tortosa i a les Terres de
l'Ebre, que es troba presi-
dida per l'alcalde i forma-
da pel mateix delegat, pel
regidor de Seguretat de
l'Ajuntament, pel cap de
la Policia Local de
Tortosa i pels comanda-
ments al territori dels
Mossos, Policia Nacional
i Guàrdia Civil. Ferran Bel
s'ha mostrat satisfet de
l'alt nivell de col·labora-
ció entre els diferents
cossos policials, que ha

donat lloc a la realització
de diferents operatius
conjunts. L'alcalde ha evi-
tat donar xifres, a l'espe-
ra d'una valoració oficial
més endavant, «és molt
d´hora per poder parlar
de xifres concretes i valo-
racions més precises»,
però sí ha avançat que
s'ha detectat un major
nombre de denúncies
interposades per ciuta-
dans, sobretot per petits
robatoris, i un increment
de la resolució de delic-
tes. 
També Bel ha mostrat el
se «suport» al cos de la
policia de la Generalitat

davant les crítiques rebu-
des pels controls en
zones del centre de la
ciutat. El dele-
gat del Govern, de la
seva banda, ha afegit que
la major presència poli-

cial al carrer ha permès
que la ciutadania hagi
incrementat la seva per-
cepció de seguretat, i ha
destacat la voluntat dels
Mossos d'incidir en el
petit delicte.

Augmenten les denúncies per
robatoris a Tortosa 
Increment constatat per l’arribada dels Mossos al territori

REDACCIÓ

El Diari Oficial de la
Generalitat ha tret a lici-
tació les obres de l'edifi-
ci del Campus de les
Terres de l'Ebre de la
URV amb un pressupost
de 9.4521.875'99
euros.
Projecte que suposa un
pas més endavant en la
realització d'un projecte
molt treballat des del
territori  després que el
passat mes de gener, el
Govern català destinés
15 MEUR per a l'edifici
del Campus. Ara es
materialitzen els tràmits
que han de permetre a
partir del mes d'abril ini-
ciar les obres. El termini
d'execució és de 21
mesos a comptar de la
data de la formalització
del contracte. Per tant,
l'objectiu marcat “és
poder posar la primera
pedra al voltant de l'11
de setembre d'aquest
2009.

A licitació les
obres del nou

campus de 
la URV

Aquesta activitat, organit-
zada per l´Àrea de Joven-
tut de Tortosa, permet
aprofundir en el coneixe-
ment de matèries relacio-
nades amb el benestar i
la salut, els mitjans in-
formàtics i audiovisuals,
les arts, la cuina o la
imatge personal. «Mante-
nint el mateix número de
cursos, segons el regi-
dor de Joventut, Emili
Lehmann, hem pogut re-
baixar el pressupost tot
gràcies, en bona part, a
la col·laboració del pro-
fessorat implicat, que ha
prescindit de una part
dels seus honoraris». El
preu de cadascun dels
cursos és de 7,10E.
per persona. Els cursos
per aquest any són
Cosmètica Natural, Ta-
ller d’Arts Plàstiques,
Maquillatge i Imatge
Personal, Risoteràpia,
entre d’altres.

Vuitena edició dels
Cursos de
Formació

Alternativa

L’Ajuntament fou informat que les
al.legacions no han estat tingudes en
compte «per qüestions medioambientals
i de traçat».

Falta de sensibilitat
«Ara és el moment de moure’s. No hem
d’esperar més. L’autovia de l’ interior és una
infraestuctura bàsica que s’ha de fer però
complint els acords adoptats»

Reivindicacions

La Junta de Seguretat Local es va fer dilluns passat.
Cedida
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L’estudi impulsat per la co-
missió de navegabilitat de
l’institut per al Desenvolupa-
ment del tram navegable del
riu xifra la inversió necessà-
ria a curt i mig termini en
15.813.328,80 euros. El
Conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, i pre-
sident de l´ens, Joaquim Na-
da l ,  donava conte
d’aquestes xifres dimecres
en la reunió del consell rec-
tor, i també aprovava el
pressupost per al 2009,

amb gairebé 2mil euros, i el
seu pla d´actuació. «Farem
un canvi de model en la

gestió de la navegació,
apostem per mesures pos-
sibles i pagables». Una in-

versió que servirà per do-
tar de serveis els embarca-
dors i dragar el riu entre

Tortosa i Amposta. «Mai he
estat reticent a la navega-
ció per l'Ebre, però sí mo-
deradament crític cap un
projecte que es basava a
anar traient algues i dra-
gant el riu». Política Territo-
rial ha concretat les actua-
cions que s'executaran
entre aquest any i el vi-
nent, així, es dotaran de
llum, aigua, càrrega de
combustible i recollida de
residus els embarcadors
d'Ascó, Móra d'Ebre, Beni-
fallet, Tortosa i Amposta,
es construirà un pas d'em-
barcacions sense motor a
Ascó; es dragarà el tram
entre Tortosa i Amposta
per garantir un calat d'1,8
metres, i s'instal·laran pla-
fons informatius sobre l'o-
ferta turística local. Nadal
presidia també el Consell
Econòmic i Social on Va-
lentí Faura deixava el cà-
rrec.

Una inversió de 16 MEUR per millorar 
la navegabilitat del riu Ebre

L’IDECE planifica la
inversió de 16MEUR
en actuacions a curt i
mig termini per millo-
rar la navegabilitat de
l’Ebre.

Es dragarà l’Ebre de nou entre Amposta i Tortosa per mantenir el calat de les embarcacions 

REDACCIÓ

El Conseller Joaquim Nadal va atendre els mitjans de comunicació desprès del Consell rector.
Cedida

El responsable territorial
d'Esports, Jordi Gaseni, i
e ls  membres de
l'Associació de Curses
de Muntanya de les
Terres de l'Ebre han pre-
sentat el calendari des
de l'1 de març fins al 8
de novembre a Horta de
St. Joan. Els 350 inscrits
en la 1a cursa de mun-
tanya La Cameta Coixa
(Miravet) ha estat tot un
èxit i ja ha obligat a tan-
car el termini d'inscrip-
cions abans d'hora.
Gaseni ha destacat la
impor tànc ia  de
l'Associació per «poten-
ciar l’esport i els espais
naturals». 

Presentació del
calendari de curses
de muntanya 2009

La Direcció General de
Gestió d'Infraestructures
del Departament de Justí-
cia ha iniciat aquest mes
les excavacions arque-
ològiques al solar de Tor-
tosa situat entre els ca-
rrers de la Mercè, Sant
Felip Neri i la plaça dels
Estudis. Es tracta dels
treballs previs a les
obres del futur Palau de
Justícia. Amb les tasques
arqueològiques, s'exca-
varan 269 metres qua-
drats de superfície i fins
a 3 metres de fondària,
excavacions que perme-
tran ampliar la història de
la ciutat.

Inici de les
excavacions del futur
palau de Justícia

El Grup Municipal Socia-
lista a l'Ajuntament de
Tortosa ha denunciat

aquest  dimecres que el
govern de CiU bloqueja
la creació del tercer ins-
titut a Tortosa  per no
perjudicar els interessos
d'un centre concertat i
privat. Els socialistes
han fet aquesta denúncia
després que en una de

les darreres comissions
informatives  la regidora
d'Educació assenyalés
que no s'havien cedit en-
cara els terrenys perquè
des del departament d'E-
ducació havien dit que
aquesta obra no era ur-
gent. Els socialistes han

denunciat que l'alcalde,
Ferran Bel, no va dir la
veritat al ple quan va ar-
gumentar altres motius
per no haver fet encara
aquesta cessió. El porta-
veu del grup, Joan Saba-
té, ha lamentat la manca
de sensibilitat del govern

convergent per potenciar
l'ensenyament públic i ho
ha relacionat amb la deri-
va més conservador que
ha patit aquest partit. Els
socialistes han recordat
que el tercer institut és
una prioritat per a Torto-
sa, un institut que ja es
va demanar durant l'ante-
rior període de govern
de CiU a Tortosa i que fi-
nalment, per desinterès
municipal, va acabar
anant a Roquetes. Els
dos instituts ja es troben
saturats.

El PSC denuncia que CiU bloqueja la
creació d’un institut públic a Tortosa
La raó, no perjudicar un centre concertat i privat del barri del Temple

REDACCIÓ
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L’Oficina Comarcal del
Consumidor (OCIC) del
Montsià va gairebé tripli-
car el 2008 el nombre de
consultes tramitades,
mentre que el 2007 es
van fer 579 consultes, al
2008 es va passar a
1.338 atencions al
públic.  Un increment
que, com apuntava  el
president del Consell
Comarcal del Montsià,
Alfons Montserrat, “s'ha
pogut absorbir i compati-
bilitzar amb la resta d'acti-
vitats de l'Oficina gràcies
a la incorporació d'una

auxiliar administrativa”. En
referència a aquestes
dades comparativament a
l'any anterior,el president

de l'Àrea de Dinamització
Econòmica Josep Pitarch
destacava “l'important
creixement de reclama-

cions als operadors de
telefonia i en menor mesu-
ra als proveïdors d'inter-
net”. Quant a la resolució
dels casos les dades
demostren que al 2008
van resoldre's per la via de
mediació el 47,6% de les
reclamacions presentades
i el 16% per via arbitral. El

que suposa una resolució
favorable del 63% de les
reclamacions presenta-
des. Les queixes a opera-
dors de telefonia seguei-
xen augmentant i tornen a
encapçalar el rànking de
preocupacions dels consu-
midors del Montsià.
Aquestes superen el 30%
del total, seguides de les
queixes a proveïdors d’in-
ternet (8%) de les relacio-
nades amb  compra d’apa-
rells electrònics (6,3%)
reformes i reparacions en
habitatges (5,3%) o les
referents al subministra-
ment elèctric (4%). D´altra
banda, el nombre d’adhe-
sions a la Junta Arbitral de
Catalunya ha crescut un
134% en l’últim quadrien-
ni.  
El director dels Serveis
Territorials d'Economia i
Finances, Josep Rovira, ha
remarcat que “la tasca de
consum no es limita a l'a-
tenció de les queixes dels
consumidors ja que també
engloba les tasques d'in-
formació, formació, cam-
panyes preventives d'ins-
pecció i el foment de la
Junta Arbitral de Consum
de Catalunya».

Les queixes a les operadores de telefonia
encapçalen les consultes del consumidor

Es presenta la
Memòria de l’Oficina
Comarcal d’Informa-
ció al Consumidor
del 2008. Les recla-
macions a opera-
dors de telefonia en-
caçalen les queixes
dels consumidors
del Montsià.

El sector, amb un 30,3%, és el que més casos ha acumulat durant el 2008

L’Oficina d’Informació al Consumidor del Montsià triplica el nombre de consultes

REDACCIÓ

Presentació de la memòria anual de l’Oficina Comarcal del Consumidor del Montsià
Cedida

Aquets proper diumenge,
1 de març, es celebra a
Deltebre la festa dels
Tres Tombs que comp-
tarà amb la participació
de més de 150 cavalls i
unes 300 persones.
L'acte està organitzat
per l'Associació Tres
Tombs de Deltebre i
compten amb el suport
de l'Ajuntament. Hi parti-
ciparan cavalls i carruat-
ges vinguts de diferents
llocs com ara Vall de
Roures, Valls, Santa
Bàrbara, Tortosa,
Roquetes, l'Aldea, Sant
Jaume d'Enveja,
Camarles i Móra d'Ebre,
entre d'altres. La festa
començarà a les 9 del
matí amb un esmorzar
per a tots els participants
al centre cívic.  A partir
de dos quarts de 12
començarà la cercavila
pels principals carrers de
la població, acabant amb
un dinar de germanor.

Aquest diumenge
Deltebre celebrarà 
la festa dels Tres
Tombs

Gairebé 6.000 persones
van assistir a la XVI Festa
de la Carxofa que va tenir
lloc diumenge passat al
pavelló firal d'Amposta .
Les 4.000 degustacions
posades a la venda es
van esgotar en poc més
de dues hores. Una de
les degustacions més
sol.licitades va ser la car-
xofa amb la botifarra i la
salsitxa. Els vuit restaura-
dors participants, set
d’Amposta i un de Sant
Carles de la Ràpita, van
preparar entre 750 i 850
degustacions de cada
una de les receptes amb
la carxofa com a prota-
gonista. L’organització ha
destacat que l'experièn-
cia d'anys anteriors mos-
tra el 'gran atractiu' d'una
festa «plenament consoli-
dada' i a la que l'any pas-
sat s'hi van acostar més
de 4.000 visitants, fet
que ajuda a la seva pro-
moció de cara a l’exte-
rior».

6.000 persones
participen a la Festa
de la Carxofa
d’Amposta

Les xifres d'aturats a les
Terres de l'Ebre s'han
incrementat considerable-
ment els darrers mesos.
La comarca més afectada
és la del Montsià on l'atur
s'ha incrementat un 133%,
i especialment significatiu
és el cas de la Sénia on la
indústria del moble és dels
sector més afectats per la
crisi econòmica. Un estudi
de CCOO realitzat al 2007
ja reflexava que el 22%
d´ocupació al territori la

generava la construcció,
un sector molt fràgil «ja
que si petava la bombolla
hi haurien conseqüències
importants». El problema
es troba en la mala gestió
realitzada, el secretari
general de CCOO a l’Ebre,
Josep Casadó, ha afirmat
que fa uns anys es venia
molt i «en comtes d’aprofi-
tar la bonança s´ha viscut
al dia i no s´han fet els
deures quan pertocava»
Les últimes notícies de l'a-
fectació de la crisi a les
Terres de l'Ebre són els
expedients de regulació
d'ocupació (ERO) que han
presentat diverses empre-

ses. En el cas de la SAMO,
la filial d’Indo a Tortosa, el
sindicat CCOO ja ha adver-
tia en el seu moment que
l'empresa havia inflat les
xifres per acreditar una
baixada en la càrrega
laboral i poder justificar
l'expedient, una justifica-
ció que, segons Casadó,
no es presenta. «L’ empre-
sa no acompanya la docu-
mentació necessària per
por, és  una tramitació
imprescindible però com
que el treballador firma i ja
està, no pot haver-hi cap
reclamació». Les princi-
pals consultes  que rep el
sindicat són per acomia-

daments , treballadors
amb un contracte tempo-
ral que directament van a
l´atur i busquen asessora-
ment, o els afectats  per
Expedients de Suspensió
de Contracte, «la nostra
principal lluita es perquè el
treballador no pergui  el
temps d’atur que li corres-
pongui  o el manteniment

de les pagues extraordinà-
ries». El més preocupant
és que en 3 o 4 mesos la
situació no millorarà i els
Expedients de Suspensió
de Contractes passaran a
Expedients d´Extinció,  i
ningú té la voluntat de pro-
posar un pla de rescat.
«En un o dos anys ho tin-
drem ben fotut».

«La situació no millorarà i en poc
temps ho tindrem més fotut»
La majoria d’empreses no justifiquen els expedients presentats

REDACCIÓ

«Entra el 2008 com a tercer sector més reclamat el
dels establiments de venda d’aparells electrònics, fet
que es relaciona amb l’ús de noves tecnologies»

Increment de l’oferta

El seretari General de CCOO, Josep Casadó, a Canal TE.
Mariano Lalana
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El portaveu d’ERC, Josep
Caparrós, ha manifestat
que “la nefasta gestió del
Govern municipal en
temes urbanístics és inad-
missible, per la gran
pèrdua de temps, de valor
patrimonial i, sobretot, de
diners de tots els rapi-
tencs i rapitenques”.
“Des d'Esquerra no ente-
nem quin és el model de
poble que volen els grups
del Govern municipal (PSC-
ICV) perquè durant els sis
anys que fa que gestionen

la planificació urbanística
no han aconseguit res i les
seves decisions han estat

una deriva constant”, ha
denunciat Caparrós.
Finalment, després d'anys

de gestió, la Comissió
d'Urbanisme suspenia l'a-
provació definitiva del

Saliner. Una decisió que
des d'Esquerra valoren
molt positivament, ja que
no «es poden posar blocs,
a l'estil del Sant Josep, al
darrer tram de litoral que
ens queda al poble”, ha
manifestat Caparrós, que
recordava que “aquest
Govern va tombar el
model anterior, amb una
Marina que aportava rique-
sa i valor afegit a la
Ràpita. Per la seva banda,
Miquel Alonso, ha contes-
tat a les crítiques que la
urbanització marina era
encara més agressiva que
el pla plantejat actual, amb
una previsió de construc-
ció de 1.200 habitatges
en 40 hectàrees. El
Govern socialista ara no
renuncia ara a impulsar
una urbanització menys
agressiva al Saliner i així
poder impulsar altres usos
com un camp de golf o un
complex hoteler.

«El consistori rapitenc ha fet perdre 
temps i diners al municipi»

Els principals grups de
l’oposició a l’Ajuntament
de la Ràpita carreguen
contra l’Alcalde Miquel
Alonso per la «nefasta»
gestió urbanística.

L’oposició de la Ràpita critica durament l’Alcalde socialista pel pla del Saliner

REDACCIÓ

ERC titlla de «nefasta» la gestió urbanística de l’actual govern rapitenc.
Cedida

El Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya ha fet públi-
ca la licitació per part del De-
partament de Governació i

Administracions Públiques de
la Generalitat del contracte
per a la Redacció del Projec-
te Bàsic i Executiu de la nova
construcció del Casal de la
Gent Gran d’Alcanar. S´obre
ara un termini de 15 dies per
a la presentació de proposi-
cions, i quatre mesos i mig

per a la seva redacció. Un
cop aprovat el projecte, sorti-
ria a licitació també la execu-
ció de les obres. L’Alcalde del
municipi, el republicà Alfons
Montserrat, ha valorat de ma-
nera molt positiva la iniciativa
i s´ha mostrat molt satisfet a
l´hora de valorar el transcurs
i desenvolupament que està
seguint el projecte. «El Casal
de Gent Gran d’Alcanar és un
equipament molt necessari
per al poble, i un cop acabat,
podrem parlar d’una millora
del benestar dels nostres ciu-
tadans considerable».

Es fa pública la licitació del
Casal de Gent Gran a Alcanar
La redacció del projecte surt per un
import de 127.696,598 euros

REDACCIÓ

Alfons Montserrat, Alcalde d’Alcanar.
Cedida

L’Ajuntament de la Sènia
ha editat i presentat
aquesta setmana una guía
turística amb l’objectiu de
difondre els valors turís-
tics i patrimonials d’
aquest municipi del Mont-
sià. L’opuscle té vint pla-
nes a tot color i hi inclou
tot tipus d’informació so-
bre diferents paratges tu-
rístics com el parc natural
dels Ports, o altres indrets
d’ interès com pot ser el
camp d’aviació de la gue-
rra civil. La gastronomia i
les festes populars del
municipi també mereixen
una especial atenció en
aquesta guía.

La Sénia edita una
guía turística a tot
color del municipi

El nou centre de dia per a
malalties neurodegenera-
tives a la ciutat d’Amposta
començarà a funcionar
aquest mes de març. El-
nou equipament es troba
al carrer Barcelona, té
una superfície de 350 me-
tres quadrats i posarà en
marxa 30 places de cen-
tre de dia per a malalts
d’Alzheimer o altres malal-
ties mentals. Les places,
que es podrien ampliar a
20 més, estan concerta-
des amb el Departament
d’Acció Social i Ciutadania
i és el segon centre d’a-
quest tipus en funciona-
ment a l’Ebre.

Nou centre de dia
per malalties
neurodegeneratives
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Avui dia les coses no han
canviat tant però, si més
no, sembla que ens hem
oblidat que ahir érem nosal-
tres i avui són uns altres els
qui han de passar per mil i
una aventures, per tal de
trobar un futur agraït. Així,
coneixem la història
d'Abbel Kabbir, que amb
setze anys i a través de la
reagrupació familiar, va dei-
xar la seva terra marroquí i
el més important, als seus
pares per vindre a les nos-

tres terres a treballar. Vivia
a casa d'uns familiars, tre-
ballava de dia i estudiava
de nit, la última empresa en
la que va estar, va ser
Natura-Antaix i fa cinc anys
va decidir obrir el seu
negoci. Abdel recalca que

per a obrir el negoci no ha
tingut cap tracte preferent i
és contundent a la hora d'a-
clarir que les inspeccions
són iguals per a tothom i
que “si et falta un paper, et
deneguen el permís com a
qualsevol altre”. Òbvia-

ment, escoltant parlar a
Abdel, no trigues en ado-
nar-te que com en tot, la
planificació, forma part de
l'èxit, així ell em comenta
que en el moment que va
decidir invertir els estalvis
tenia molt clar que evitaria

la competència, ja que
aquesta només genera
conflicte, com a passat
amb la proliferació desme-
surada dels locutoris, fet
que ha derivat en que la
gent hagi de treballar mol-
tes hores per arribar al
salari necessari per a viure.
El seu negoci consta de
dues parts, i fins i tot a
hores d'ara hem de parlar
de dos negocis, el locutori
i la botiga. En el cas de la
botiga Abdel,  es troba en
que ara la gent gasta la
meitat, “és un moment difí-
cil per a moltes famílies” de
fet, en alguns casos con-
crets, si són clients de fa
temps, ajuda amb el que
pot fins el dia que cobren i
li poden pagar. Per últim
durant la nostra xerrada,
Abdel em comenta que té
confiança amb el futur i
que de totes formes ell no
és pot queixar, però critica
la falta de diàleg i d'estu-
diar la psicologia del poble
en general, com viuen i qui-
nes són les seves necessi-
tats.

De Marroc a Roquetes

Fa escassos dies TVE
emetia la pel·lícula “Un
franco, catorce pese-
tas”. Ambientada als
anys 60, ens mostra
les dificultats que l’e-
migració espanyola va
haver de superar per
tal d’aconseguir un fu-
tur millor.

“Si et falta un paper, et deneguen els permisos com a qualsevol altre”, Abbel Kabbir. 

DM

Clients d’un locutori.
Mariano Lalana

El concurs adreçat a
músics del territori
ebrenc, Nits de Mosquits,
engega oficialment el pro-
per 1 de març amb l'ob-
jectiu de promocionar els
grups musicals formats al
Delta de l'Ebre. Els pre-

mis encara s'estan perfi-
lant, però al posar-nos en
contacte amb Quique
Pellicer, membre de l'as-
sociació la Barraca dels
Músics, ens ha comentat
que el primer premi segu-
rament serà la gravació
d'una maqueta a Aire
Studios de Tortosa.
També cal destacar que a
banda de la maueta i els
prmis en metàlic, els

artistes guanyadors tin-
dran una agenda d'actua-
cions per diferents punts
del Territori. Així, els pro-
motors del projecte han
estat,  la sala de música
en directe, sala La Dutxa
de Sant Carles de la
Ràpita, la sala Feeling
d'Amposta, junt amb les
associacions la Barraca
dels Músics i Empresaris
de Música en Directe del

Delta. Amb un repertori
mínim de 35 minuts, tots
aquells artistes que vul-
guin, podran inscriure's al
concurs, i participar-hi, de
moment hi ha 35 grups  i
el període d'inscripció
finalment s'ha allargat fins
el mateix dia de l'innaugu-
ració oficial, el proper 1
de març. Entre els mem-
bres del jurat, trobem
artistes consolidats al

territori com són el padre
Jony, Quique Pedret (el
Noi dels Quicos), Xavi
Muñoz (bateria de
Larumbé), així fins confi-
gurar el grup que jutjarà
les actuacions dels parti-
cipants. El seu vot repre-
sentarà el 75%  de la nota
final, el 25% restant
vindrà determinat per la
votació del públic assis-
tent a les actuacions. El
mateix dia de la presenta-
ció contarem amb el con-
cert de Montse Castellà o
d'Albert i la Banda, entre
altres.

Nits de Mosquits
Un concurs que busca promocionar als músics del Delta de l’Ebre

DM

Després de diverses deli-
beracions el Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) ha orde-
nat a l'Audiència de

Tarragona, constituir un
tribunal específic que ha
de debatre i unificar crite-
ris en les sentències
sobre aquest tipus de
caça. Per la seva banda el
portaveu de l'Associació
cinegètica de barraquers
de Catalunya, Xavier
Fontana ha manifestat

que per fi s'ha escoltat la
necessitat dels caçadors,
que lluny de voler ser tit-
llats de criminals, el que
busquen és mantindre
una tradició catalana en la
que hi participen moltes
famílies, insistint en que hi
ha molta mala fe al voltant
d'aquest tipus de caça,
fent referència a algunes
imatges d'Internet.  A tot
això, associacions com
SEO-birdlife continuen
declarant que aquest
tipus de caça no és selec-
tiva i danya considerable-
ment a les aus.

La caça en barraca ja té
tribunal especial
SEO-birdlife, manté que la caça en barraca
actual, no segueix una tradició.

DM

El Festival Internacional de
Cinema de Medi Ambient,
arriba a Tortosa els propers
5, 6, 7 i 8 de març amb un
seguit de projeccions cine-
matogràfiques que oferiran
una visió de diferents aspec-
tes relacionats amb el Medi
Ambient al nostre planeta.
Des de la desaparició d'espècies animals de les que
depèn la vida humana en determinats llocs de la Terra fins
a la desertització i la crisi mundial de l'aigua, les diferents
projeccions aportaran interessants punts de vista des dels
que es pot realitzar un retrat global del moment crític que
s'està vivint a nivell de salvaguarda del planeta en aquests
primerenc segle XXI. La mostra te previst allargar-se fins
el mes d'abril, amb una secció "campana" adreçada als
centres d'ensenyament i també dins del cicle de cinema
que ofereix l'àrea de Cultura a l’Auditori Felip Pedrell.

El Festival Internacional
de Cinema 

aterra a Tortosa 

Ahir dijous tenia lloc la
presentació del llibre-CD
“Deconstruir la guerra” a
Tortosa. L'obra, realitzada
per quatre membres de
Justícia i Pau, Francesc
Benítez, Tica Font, Pere
Ortega i Alejandro Pozo,
és una eina didàctica per
ensenyar als alumnes de
secundària com solucio-
nar els conflictes sense
recórrer a la violència i a
la guerra. Entre altres
membres participants a la
presentació, es trobava la
directora dels Serveis
Territorials a les Terres de
l'Ebre del Departament
d'Interior, Pilar Andreu qui
ha destacat “l'importància
de no deixar creure que
podem viure en guerra”.
Amb aquest llibre,
l'Oficina de Promoció de
la Pau i els Drets Humans
posa en marxa la nova
col·lecció “Apunts de Pau
i Drets Humans” de mate-
rials didàctics i pedagò-
gics centrats en la cultura
de la pau.

Promoció de Pau i
Drets Humans a
través d’un llibre

A partir del mes de
març la Policia Local de
Deltebre intensificarà
els controls de velocitat
i d'alcoholèmia dins del
nucli urbà de la pobla-
ció. El Sergent de la
Policia a Deltebre, Joan
Ferrer, ha manifestat
que “aquesta série
d'actuacions no es rea-
litzen només al munici-
pi, sinó que es tracta
d'una série de campan-
yes de seguretat vial
per a aquest 2009”.
Així i per controlar l'ex-
cés de velocitat, cada
mes i durant tota una
setmana, es faran con-
trols de radar a dife-
rents punts de la pobla-
ció i especialment a
aquells carrers on s'ha
detectat que els vehi-
cles circulen a major
velocitat de la perme-
sa, que dins del nucli
urbà es limita a 40
quilòmetres per hora. 

Deltebre intensifica
els controls de
velocitat i
alcoholèmia
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En 8 hores dormint
el 20 per cent es pas-
sa somniant. Cada
somni dura uns 10
minuts i es somia un
cop cada 90 minuts.

El dormir és un pro-
cés semblant a la
mort on quan ens
despertem renaixem.
Ho fem de manera
més vital i més forta.

Se sap que estem
somniant pel movi-
ment dels ulls. L´ho-
me no pot viure sen-
se somniar, en el
sentit literal del ter-

me. Es va fer un ex-
periment amb un
grup de persones
que se´ls despertava
quan començaven a
somiar. Després de
uns quants dies sen-
se fer-ho , però si ha-
vien dormit, les per-
sones estaven molt
irritades i casi no par-
laven. Així  es va de-
mostrar que els som-
nis no són una cosa
irreal sino que servei-
xen pel benestar psí-
quic.

Diuen que en els

somnis estan els nos-
tres desitjos, temors
i vivències. A més,
l’estudi dels somnis
és una ciència tan
poc exacta que fa
que siguin com algu-
na cosa oculta i que
causa intriga. En
aquest  fet s´han insi-
pirat pel·lícules com
Freddy Cruguer entre
d´altres.

Desde l´antiguitat
els somnis s´han
considerat una for-
ma de contacte amb
la divinitat i la millor
forma de vaticinar
esdeveniments fu-
turs.

El treball de famo-
sos  psicoanalistas
com Freud i Jung
han ajudat a moltes
persones que tenien
perturbacions men-
tal greus. Les seves
troballes poden ser

aplicades de forma
sencilla a la pròpia
expèriencia de ca-
dascú.

Els somnis es
constitueixen de
pensaments  del
somniador. Es gai-

debé imposible in-
terpretar-los si no
es coneix a la perso-
na. Existeixen coses
comuns però no
aplicables a tothom.
És a dir, els llibres
que interpreten som-

nis poden donar una
pauta però no es la
realitat absoluta.

Hi ha molts tipus
de somnis: sexuals,
de riure, de discu-
ció, una persecució,
una caiguda, etc.

La necessitat de somiar

Ens passem tres quartes parts de la nostra vi-
da dormint. I en aquest acte tenim somnis,
però que són exactament els somnis? Són
imatges del subconscient que en estar sense
tots els estímuls d’el exterior es fan presents
en el conscient.

ARANTXA AMORES

Fa uns anys, no tants,
i segur que encara ara
també, hi havia gent
que creia que els som-
nis eren premonitoris.
No obstant, existeix una
raó racional  i és que la
nostra ment  és capaç
d´organitzar en el sub-
conscient informació,
observacions i dades
que nosaltres no consi-
derem. Per aquest  mo-
tiu quan fem o estem en
algun lloc creiem haver-
ho somniat abans.

Tot i així, en un estudi
que va fer el norteame-
ricà Morewedge  en
tres  cultures estudia-
des la gent recolzava
l´idea de que els somnis
revelen coses de nosal-
tres mateixos i del món
que ens envolta. I és
que des de sempre s´ha
sentit curiositat per
aquestes imatges que
veiem quan estem dor-
mint. Ja en l´antiga Grè-
cia clàssica apareix  el
Déu del somni que es

diu Hipnos. També
consta la importància
dels somnis reveladors
a la Biblia.

Donsc bé, creiem o
no en els nostres som-
nis o en els dels demés,
el que està clar és que
tothom necessita dor-
mir per poder portar
una vida saludable físca
i psíquicament. A més
l´estudi dels somnis ha
pogut ajudar a molta
gent a resoldre proble-
mes mentals.

Fotografia d´una  noia dormint

Somnis o
premonicionsARANTXA AMORES

CEDIDA

CEDIDA
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El Portuense, que milita a la
Segona B, ja estava en zona
de descens quan va agafar-lo
l’entrenador tortosí. I des de
llavors no ha pogut millorar:
només ha sumat un punt de
dotze possibles. Va empatar a
El Cubillo (nom del camp del
Portuense) amb el Marbella (0-
0), va perdre a l’estadi del Po-
li Ejido (4-2), també amb el Ja-
en (0-3) i diumenge a la Linia
de la Concepción, contra el Li-
nense (2-0). Ara és cuer i ja té
la permanència complicada.

El tècnic ebrenc ha trobat
moltes dificultats en forma de
baixes. I amb el greuge de
que l’entitat gaditana no pot
signar cap jugador perquè no
ha solucionat els contractes
denunciats. Fabregat ja conei-
xia aquestes mancances però
no imaginava fins on han arri-
bat. Al mercat d’hivern han
marxat fins a sis jugadors del
Portuense. Per aquest motiu,
a la plantilla actual només hi

ha 12 professionals disponi-
bles. La resta són jugadors
del filial de la Preferent.

Malgrat això i els resultats,
el tècnic no lamenta el seu fit-
xatge pel club gadità: «ja vaig
dir al seu moment que tot era
complicat i més en plena com-
petició i deixant un equip amb
el que estava totalment identi-
ficat. Però no podia deixar es-
capar l’oportunitat i vaig ac-

ceptar el repte. Sabia que hi
haurien dificultats per la situa-
ció del club i, tot i que no em
pensava que en serien tantes,
estic satisfet d’haver vingut i
de l’experiència que comporta
entrenar a la Segona B». Fa-
bregat reconeixia que «a la se-
gona setmana ja vaig adonar-
me que la salvació estava
molt complicada. Però la il.lu-
sió segueix sent la mateixa

per millorar com a tècnic i
buscar fer-me un lloc com a
professional. No me’n pene-
deixo de res. Tot i ser cuers,
els conceptes no canvien i
anem a acabar la lliga el més
dignament possible i a inten-
tar que els jugadors ho facin
en el millor estat físic i aní-
mic». L’entrenador ebrenc
destaca que el seu equip ac-
tual «defensivament, amb el

porter, els dos centrals i el pi-
vot, és competitiu. El que li
manca és profunditat i veloci-
tat davant. En el darrer partit,
al camp del Linense, amb el 0-
0, vam tenir les millors op-
cions. Vam rebre l’1-0 en el mi-
nut 80 i el segon gol ja en
temps afegit. El principal pro-
blema és que acusem la limi-
tació i el fet que a les segones
parts, quan arriba el cansa-
ment, han de sortir joves del
filial que, tot i la seua bona ac-
titud, no poden competir ara
per ara a la 2a. B». 

Paco Lambea, del Diario de
Cadiz en la delegació del
Puerto de Santamaría, ens ex-
plicava que «els jugadors de
l’equip parlen molt bé del nou
tècnic i diuen que han millorat.
Però la realitat és que és com-
plicat que puguen arribar els
bons resultats amb les limita-
cions actuals. Amb jugadors
del filial a la banqueta és difícil
mantenir-se a la Segona B».

Amb la mateixa il.lusió

Jordi Fabregat va mar-
xar al Portuense fa un
mes. En les quatre jor-
nades que porta com a
tècnic, l’equip gadità no-
més ha sumat un punt.

ACTUALITAT

Fabregat admet que la situació del Portuense és delicada però segueix animat per continuar entrenant-lo

M.V.

«Els jugadors diuen que
és un molt bon tècnic,
però és complicat poder
fer bons resultats amb les
limitacions actuals»

Diario de Cádiz

Diumenge passat, al
camp de l’Amposta, es
va viure una incidència
amb el jugador de color
del filial del Nàstic, Tan-
dia. Segons fonts del
club grana, el jugador
fou increpat durant el pri-
mer temps per uns joves
aficionats locals situats a
la tribuna baixa. Al final
de la primera meitat, Tan-
dia va dirigir-se cap
aquest grup d’aficionats i
es va enfrontar a ells,
molest pels comentaris
que li havien fet. Però el
seu company Virgili va
aturar-lo i no va passar
res més. L’àrbitre va
mostrar la targeta groga
a Tandia per aquest mo-
tiu. Llavors, el tècnic
Santi Coch va fer-li una
apreciació a l’àrbitre,
considerant que hauria
d’haver tingut en compte
la causa de l’enfronta-
ment de Tandia amb el
públic. Coch fou expulsat
per això.

Bé, està clar que mai
es pot justificar un insult,
ni en un camp de futbol
ni on sigue. Ni racista ni
de cap mena. A la vega-
da, un jugador tampoc
ha de reaccionar d’a-
questa forma perquè, un
cop està dins del camp,
ha de saber interpretar
les regles del joc, tot i
poder estar empipat
amb raó. Així mateix,
penso que l’àrbitre va
aplicar bé el reglament
però també ha de ser
persona i entendre se-
gons quines situacions,
així com el reclam del
tècnic poblenc. No calien
les targetes. De vega-
des, amb una mica de
diàleg n’hi ha prou.

I, per últim, crec que
s’està descontextualit-
zant el tema. Això ja ve
de dalt, del futbol del pri-
mer nivell. Si, està mal
fet que increpen a un ju-
gador i que es posen
amb el color de la seua
pell. Totalment denuncia-
ble, cal insistir-hi. 

Però, si entrem en
aquesta dinàmica, les
mares dels jugadors i
dels àrbitres podrien fer
una gran manifestació
cada setmana. O no? La-
mentablement és així.
No és un problema de ra-
cisme. Ho és de respec-
te. I de saber estar per
part de tots.

Racisme al futbol?

L’opinió de Michel

L’Amposta visita diumenge el
Cassà de la Selva (12 h). L’ob-
jectiu no és altre que trencar la
sequera com a visitant i és que
porta set desplaçaments se-
guits sense puntuar. Necessita
fer-ho per enlairar-se a la clas-
sificació i tenir molta més esta-
bilitat. Nacho Pérez, tècnic de
l’Amposta, sobre la mala ratxa
com a visitants, comentava
que «penso que és més que
res un tema psicològic. Fora
hem perdut partits quan hem
fet molt per guanyar i hem es-
tat infinitament superiors al ri-
val. Però per petits detalls s’-
han escapat. Hem de madurar

en aquest sentit i saber sobre-
posar-nos a les adversitats que
puguen sortir durant la con-
frontació».
L’expedició ampostina sortirà
cap a terres gironines el dis-
sabte la tarde i fara nit a Lloret.
El Cassà, filial del Girona, és
tretzè amb 29 punts, a sis de
l’Amposta que és desè. Els de
Robert Vila han disputat fins
ara tretze partits com a locals.
N’han guanyat i n’han empatat
cinc i n’han perdut tres. 
L’Amposta té les baixes de Pin-
to i Recio, per lesió. Gerard,
amb grip, és dubte però es
confia que pugue recuperar-se. 

L’equip de Nacho va golejar

diumenge passat el filial del
Nàstic (4-1), conjunt que porta-
va cinc victòries seguides.
Però la velocitat de Becerra els
va desbordar. El jove ampostí
va marcar dos gols, el primer
molt aviat. Amb l’1-0 el partit
va mantenir-se incert fins la re-
presa, quan el propi Becerra
(un malson per Tandia i Denís)

va establir el 2-0 en una acció
marca de la casa. Pitarque,
també destacat, va fer el 3-0 i,
tot i que Virgili va reduir distàn-
cies amb el llançament d’una
falta, l’Amposta va tornar a am-

pliar-les amb el partit ja tren-
cat. Els poblencs no van que-
dar gaire d’acord amb l’arbi-
tratge de Calle Martínez,
protestant dos possible penals
dins de l’àrea local. 

L’Amposta va a Cassà
Diumenge (12 h) visita el conjunt gironí, amb ganes de puntuar

M.V.

TERCERA DIVISIÓ

L’Amposta va superar la Pobla, diumenge passat.
HELDER MOYA

Jordi Fabregat, dirigint un entrenament del Portuense, a l’estadi del Cubillo.
DIARIO DE CADIZ

L’Amposta, que és desè,
fa set desplaçaments que
no puntua; necessita fer-
ho per enlairar-se a la
classificació.

Trencar la ratxa
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No serà un partit fàcil davant
el Balaguer. Hi ha diverses
lectures a fer. La més impor-
tant és que la Rapitenca,
amb una victòria, superaria
la franja dels trenta punts i
estaria més prop de la per-
manència. A més, deixaria un
rival directe en la lluita per la
permanència més enrera.
L’empat no seria un gran pas
endavant però encara man-
tindria distàncies amb una
jornada menys per davant. 
Però, per contrapartida, la
lectura negativa es produiria
amb una derrota. Seria un
greu inconvenient i compor-
taria dubtes pel futur. 
Per tant, el partit de diumen-
ge és molt valuós. I l’equip
de Teixidó ha d’afrontar-lo
amb molta tensió per refer-
mar la solidesa que defensi-
vament ha mostrat a la Deve-
sa darrerament i per poder

assolir el triomf.
E, el tècnic haurà de recom-
posar l’equip perquè a la zo-
na defensiva té la baixa de
Pedregosa. Sergi Grau tam-
bé ho és per sanció. 
La bombonera rapitenca
haurà de tornar a ser-ho per
la confrontació de diumenge

davant d’un equip que és ga-
fe i al que s’ha de superar. A
l’anada, els de la Noguera
van imposar-se, amb molta
efectivitat, per 2-0.
D’altra banda, per diumenge
l’expectació pot estar per sa-
ber l’alineació i si Gilabert
torna o no a la titularitat des-

prés del càstig. I també Edu
Aguilar que a casa en el da-
rrer partit va ser titular i va
marcar però que, en canvi,
fora no ha jugat de principi
en els últims desplaçaments. 
El tècnic Antoni Teixidó,  al
programa MÉS ESPORT de Ca-
nal TE, va admetre que

aquesta temporada l’equip
possiblement està mancat
de l’empenta i la força que si
que va tenir en la passada
quan es va efectuar un gran
esforç per lluitar per accedir
al play-off. Això probable-
ment s’ha pogut acusar en
moments determinats, a

més del malefici de les bai-
xes que ha perseguit al con-
junt ebrenc en moltes fases
del campionat.

La Rapitenca, en la jornada
passada, va perdre al camp
de l’Europa (1-0) en un partit
en el que va anar de més a
menys i en el que va tenir op-
cions a la primera meitat
però en el que es va diluir a
la segona quan els escapu-
lats van anar imposant-se
fins aconseguir el gol i poder
assegurar una victòria molt
important que els dóna tran-
quil.litat. 

Acostar-se a la permanència

La Rapitenca ha millo-
rat en el darrer tram
del campionat, princi-
palment a casa on s’ha
fet fort. Diumenge tam-
bé ha de ser-ho. 

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca s’enfrontarà diumenge a la Devesa al Balaguer (12 hores) en un partit amb doble valor de punts

M.V.

El Balaguer està fregant
la zona de descens i
també s’hi juga molt en
la confrontació de
diumenge vinent

Molt en joc

Pedregosa i S. Grau, per
sanció, són les baixes dels
rapitencs que, en la jornada
passada, van perdre al
camp de l’Europa (1-0)

Baixes

Plantilla de la Rapitenca. Diumenge afronta un partit molt important per aproximar-se a la permanència.
ME

El Tortosa rebrà diumenge
(17 hores) el Marianao Po-
blet. Els roig-i-blancs, des-
prés de guanyar diumenge
passat al Morell, són disse-
tens, a quatre punts de la zo-
na de descens. Van fer un
pas endavant amb el triomf,
en un partit discret però en el
que es van imposar, princi-
palment a la segona meitat.
Subi, arran d’una acció d’es-
tratègia, i Cristian, amb un
gol olímpic, van marcar. Amb
el 0-2, en els darrers minuts,
el Tortosa va tenir opcions

clares per haver ampliat l’a-
vantatge. El Morell, molt ti-
mid ofensivament, no va arri-
bar amb perill i va estar ben
controlat pels ebrencs.

Era un partit amb doble va-
lor de punts en la lluita per fu-
gir de la part baixa. I la victò-
ria era obligada. I es va
aconseguir. Era el debut de
Ramon Coch a la banqueta.

El nou tècnic considerava
que «la victòria al Morell serà
important si podem encade-
nar-ne una altra en la jornada
vinent». El Marianao és un
dels equips més en forma
del campionat. Es cinquè

amb 40 punts. 
Ramon Coch va tenir infor-

mes del seu darrer partit,
contra el Sant Cristobal: «és
un equip amb molta presèn-
cia física, molt fort física-
ment i en les accions d’es-
tratègia. Té bons jugadors i
serà un rival complicat».
Coch creu que «hem de sor-
tir des del principi amb molta
intensitat i després, depén
de com vagi el partit, hem de
tenir la paciència i la tran-
quil.litat necessàries per sa-
ber llegir-lo».

David, amb una estrabada
muscular, serà baixa. Mauri

ja va tornar diumenge pas-
sat. Raül es preveu que ja es-
tigue recuperat i pugue tor-
nar a la convocatòria pel
proper partit contra el Maria-
nao.

«La victòria de Morell serà
important si guanyem diumenge»
El Tortosa rebrà (17 hores) el Marianao Poblet

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

El Roquetenc va perdre diu-
menge passat al camp del
Sants (1-0). Era un partit de
recuperació, ajornat al seu
dia. I un examen per calibrar
les seues aspiracions en el
que queda del campionat.
Però no va poder puntuar.

A diferència de la jornada
anterior, quan el Roquetenc
va guanyar al camp de la Bar-
celoneta, el tècnic Javi Cid no
estava gens d’acord amb el
partit dels seus jugadors diu-
menge, a la Magòria de
Sants: «l’actitud no va ser bo-
na. Vam sortir amb molt poca
concentració. Vam rebre el

gol en els primers minuts i
després no vam saber reac-
cionar ni interpretar la con-
frontació en un camp de te-
rra». Cid afegia que «a la
segona meitat no vam aca-
bar d’empènyer com devíem
per poder empatar. I tot i que
no és una justificació, l’àrbi-
tre tampoc va ajudar massa
amb determinades deci-
sions».

L’entrenador admetia estar
«disgustat amb l’actitud. N’-
haurem de parlar perquè si
continuem així, la situació pot
complicar-se». El Roquetenc,
que és vuitè, rebrà demà dis-
sabte el Catllar (16.30 h), un
equip crescut i que és quart.

El Roquetenc jugarà al seu
estadi davant el Catllar
Serà demà dissabte (16.30 hores)

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

Subi va marcar diumenge passat.
ME
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Sí, però, a més, en aquesta
temporada i en la passada,
el derbi té l’al.licient afegit i,
a la vegada, curiós, de que a
les banquetes s’enfrontaran
pare i fill. 

Està clar que és un partit
diferent per molts motius. Hi
ha rivalitat, jugadors que han
estat a un club i ara juguen
en l’altre i el més evident que
ja hem comentat amb el duel
familiar a les banquetes.

En aquest sentit, tant Gui-
llermo Camarero pare com el
fill coincidien en dir que «el
partit és diferent perquè ens
coneixem tots i a més ens
enfrontem el pare contra el
fill com a entrenadors. Un fet
que li dóna més morbo enca-
ra a la confrontació».

Tots dos explicaven que

«la veritat és que no n’hem
parlat gaire del derbi durant
la setmana però també ho és
que a casa es nota que pas-
sa alguna cosa, que s’aveïna
un partit especial». 

Si pare i fill poden parlar
habitualment dels propers ri-
vals de cadascun i fan algun
comentari sobre si tenen pre-
vist fer alguna variació tàcti-
ca pel partit següent, és lò-
gic que aquesta setmana no
poden fer-ho (tots dos riuen).
«Sabem perfectament com
juguem uns i els altres i, per
tant, ja no fa falta fer massa
comentaris sobre alinea-
cions o estratègies», reco-
neixen tots dos tècnics. 

El Catalònia és quart, a sis
punts del líder. El partit, en
l’aspecte esportiu, és força
important per a no despen-
jar-se de la part més alta de
la taula i seguir prop del
Camp Clar. Per al Remolins-
Bítem, molt irregular aquesta
temporada, el derbi també
ho és pel fet de millorar i
acostar-se a unes posicions
de la taula que siguen més
coherent per les seues possi-

bilitats.
Guillermo fill, en aquest

sentit, admetia que «no es-
tem jugant malament i la
imatge és bona. Però és cert
que hem estat molt irregu-
lars i que, per potencial, hau-
riem d’estar més a munt a la
classificació. Per això,

aquest partit, a més dels al.li-
cients propis d’un derbi, per
nosaltres és motivant per po-
der crèixer i fer un salt quali-
tatiu dins de l’objectiu actual
que és acabar la lliga el mi-
llor classificats que sigue
possible». Gumiel, sancionat,
serà baixa per al Catalònia

que presenta la novetat de la
incorporació de Marc Monte-
verde, jove porter que esta-
va al Perelló. El seu fitxatge
compensa la baixa de Marc
Sales, lesionat. 

El derbi, com ja va ser-ho a
la primera volta, serà força
intens perquè és el tarannà

dels dos equips. I ha creat
molta expectació. També
caldrà veure si el pare equili-
bra la balança i és que, fins
ara, en els duels anteriors,
està decantada a favor del
fill. Guillermo fill riu quan li co-
mentem que, si torna a guan-
yar, pot trobar-se en què el
dilluns següent al partit, a ca-
sa els seus pares, no li dona-
ran dinar. És una ironia que
genera un partit especial i
marcat per un enfrontament
pare i fill a les banquetes.

Pare i fill es tornaran a veure 
les cares a les banquetes

Serà un derbi interes-
sant, com ja ho fou a la
primera volta i com
gairebé sempre ho són
els partits entre Remo-
lins-Bítem i Catalònia.

PRIMERA REGIONAL. EL DERBI. 

Diumenge (17 h.), el Remolins Bítem, entrenat per Guillermo Camarero fill, rebrà el Catalònia, equip que dirigeix el seu pare

M.V.

«Gairebé no n’hem parlat
del partit però està clar
que aquesta setmana, a
casa, s’ha notat que en
juguem un de diferent»

Un partit diferent

En els darrers dies, abans
del derbi, pare i fill no
poden explicar-se les
estratègies previstes per
al proper partit...

Bon ambient

Guillermo Camarero (pare i fill) es tornaran a enfrontar en el derbi de diumenge, a l’estadi de Bítem.
ME

El CD la Cava, segon classi-
ficat a un punt del líder, ju-
garà el diumenge (16 hores)
el sisè partit seguit al seu
camp. I serà contra el cuer,
el Montblanc. Són confronta-
cions que s’anomenen tram-
pa. Morales no vol que
aquesta ho sigue. 
Té clar que «dissabte passat
vam veure com a la Primera
divisió, l’Espanyol va guan-
yar al camp del Barça. Per
tant, també pot passar a la
Primera regional. Per això
hem d’estar molt atents i ju-

gar, des del principi, molt
motivats per evitar sorpre-
ses. Hem de saber interpre-
tar bé el partit i jugar, des
del seu inici, amb molta in-
tensitat, com si ens enfron-
téssim al líder».
Morales considera que «serà
un partit molt difícil i no ens
podem confiar, en cap mo-
ment. No hem de pensar
que ja està guanyat abans
de començar-lo, sense bai-
xar de l’autocar. S’ha de dis-
putar i, com he dit, amb mol-
ta intensitat. Nosaltres, a
més, hem de seguir forts al
nostre camp i no podem ce-

dir punts si volem mantenir-
nos en la part alta de la taula
classificatòria». 
El tècnic, per últim, destacava
«el bon ambient que hi ha i la
bona actitud de l’equip. Hem
de seguir així. Resta molta lli-
ga encara per davant». 

«Hem de sortir al camp motivats
com si juguéssim contra el líder»
El tècnic del CD la Cava no se’n fia de la visita del cuer

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La competició, a la Primera
regional, torna després del
descans del cap de setmana
passat. I hi haurà un altre
derbi interessant a les Terres
de l’Ebre. Concretament,
serà el que disputaran la Sé-
nia i l’Ulldecona. 

Els seniencs, en una tem-
porada d’adaptació del seu
projecte a la Primera regio-
nal, necessiten els punts per
distanciar-se de qualsevol
compromís amb la part baixa
de la taula. L’Ulldecona, més
tranquil i acomodat en la vui-
tena plaça, no té ansietat
però si que voldrà encadenar

un altre resultat positiu i en-
lairar-se encara més a la tau-
la en una competició en la
que fins ara ha estat prou
irregular, capaç de tot.

De la resta de la jornada,
dir que el Gandesa, cinquè i
que ha perdut força en les
darreres jornades, té un exa-
men complicat contra el líder
Camp Clar. Un triomf reen-
ganxaria als gandesans amb
el cim classificatori. L’Alca-
nar, amb ganes de retrobar-
se amb el triomf, no pot fa-
llar davant d’un dels cuers,
l’Olèastrum mentre que l’Al-
deana (diumenge a les 18
hores) ha de fer un altre pas
endavant en el camí de l’esta-

bilitat, a casa, contra l’Hos-
piatelt. Els d’Anton ja porten
tres victòries seguides. Del-
tebre i Ametlla, en zona deli-
cada, han de buscar puntuar
en els despalaçaments a la
Canonja i a Vila-seca. No
serà fàcil però ho han de fer
per sortir de la part baixa.

La Sénia-Ulldecona, l’altre
derbi de la jornada
El Gandesa, cinquè, rebrà el líder

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana buscarà el
quart triomf seguit
diumenge, contra
l’Hospitalet que entrena
Toni Oruj

Més estabilitat

«Si va passar amb el
Barça i l’Espanyol, també
pot succeir a Primera
regional. Hem d’estar
atents perquè no sigui
d’aquesta forma»

No vol sorpreses

Deltebre i l’Ametlla es
desplacen amb la
intenció de sumar per
poder sortir de la part
delicada de la taula

Sortir de baix
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L’Ampolla, a la tretzena jor-
nada, estava a la desena
posició, a dotze punts del lí-
der. Era un equip difícil de
batre però, a la vegada, te-
nia un problema greu per
culminar les ocasions, per
fer gols. Una mancança que
ja es va detectar a la pre-
temporada i que va incre-
mentar a l’inici del campio-
nat. La junta de l’Ampolla i el
tècnic Chimo Paredes van
parlar-ne per buscar una so-
lució. I aquesta fou Jordi
Bargalló, un davanter tarra-
goní amb qui Josep Roca,
vicepresident del club am-
pollero i responsable de l’à-
rea esportiva, ja havia coin-

cidit quan va entrenar el
Santa Bàrbara.

Bargalló va arribar i el pri-
mer partit va aconseguir
tres gols. Era l’inici. L’Ampo-
lla, posteriorment, s’ha
mantingut ferm en defensa i
s’ha consolidat com equip
una vegada ha vist porteria
amb més facilitat.Els resul-
tats han anat arribant i des
del fitxatge de Bargalló,
l’Ampolla ha comptat els
seu partits per victòries. En
són set de seguides i li res-
ta per acabar el que es va
ajornar al seu dia a Benifa-
llet, amb l’1-1 al marcador
(minut 60). En aquest cicle
de jornades, Bargalló ha
aconseguit onze gols. Són
uns 690 minuts de competi-
ció i una mitjana de gol ca-
da 62 minuts. Déu n’hi do!
Quin bagatge. L’Ampolla,
des d’aquella jornada, ha
aconseguit fer 20 gols. Més
de la meitat els ha aconse-
guit el seu nou davanter. Ha

estat, sense dubte, un bon
revulsiu, juntament amb el
treball de tot l’equip.

Bargalló estava al Torre-
forta amb qui no tenia mas-
sa minuts a l’inici del mes
de desembre: «Josep Roca
em va trucar i em va con-
vencer per venir. I vaig fer-
ho amb moltíssima il.lusió.
En aquell moment em va dir
que l’objectiu era fer una bo-
na campanya, crear unes
bases i acabar el millor pos-
sible, entre els sis primers,
pensant en què era el pri-
mer any d’un projecte re-
centment començat. Però,
clar, ningú esperava una
evolució com aquesta i ara
hi ha ganes de lluitar per al-
guna cosa més. Veig un bon
equip per poder fer-ho».
Bargalló ha estat un cas si-
milar al de Santi Acedo fa
dos anys, a l’Amposta. Una
explosió golejadora d’un da-
vanter que gairebé sempre
ha viscut aliat amb el gol. 

Un gol cada 62 minuts 

Jordi Bargalló ha estat
una de les claus de la
progressió de l’Ampo-
lla, equip que porta set
victòries seguides i
que és cinqué.

SEGONA REGIONAL

Jordi Bargalló ha estat un revulsiu per a l’Ampolla i ja
porta onze gols en els partits que ha jugat

M.V.

El cap de setmana passat
va haver-hi jornada de des-
cans. Es va aprofitar per
recuperar partits. I al grup
I de la Segona regional
se’n van disputar tres.

La JE Ascó, tot i les bai-
xes de Cabacés i Pete, en-
tre altres, va guanyar a
Horta (0-2). Paco Lorenzo,
que ja en porta 18, va
marcar els gols. L’Horta, li-
mitat ofensivament amb
l’absència per lesió de Jor-
di Prats, va fallar un penal
a manca de deu minuts.
Els de la Terra Alta es des-
pengen de les posicions
capdavanteres. El Jesús i
Maria, per la seua part, va
golejar el cuer, el Sant Jau-
me (0-4). Els de Torres,
que són ara vuitens, van
encarrilar el partit a la pri-
mera meitat. Jesús (2), Ab-
delasis i Iku van marcar. Fi-
nalment, dir que el
Benifallet i el Masdenverge
van empatar (1-1). 

Ahir dijous s’havien de
jugar els minuts pendents
del duel entre el Masden-
verge i l’Amposta.

La J.E. Ascó és líder
en solitari en véncer
a Horta (0-2)

RECUPERACIÓ

La junta directiva del Benifa-
llet comunicava el dimarts
passat que havia arribat a un
acord amb el tècnic Juanjo
Adell per rescindir el seu
compromís com a tècnic del
club. El motiu principal ha es-
tat econòmic i és que el club
benifalletenc, com molts al-
tres, està intentant reduir
costos. Així mateix, també
han pogut existir altres qües-
tions esportives, com la dinà-
mica de resultats de l’equip
que, minvat per les baixes,
ha encadenat una série de
resultats adversos en les últi-
mes jornades.

El president Josep Lluís
Poley, amb un directiu i un ju-
gador, farà també d’entrena-
dor. Per tant, a partir d’ara,
Poley ens fa recordar a Di-
mitry Piterman, empresari
rus que va fer la doble funció
(president i tècnic) en diver-
sos clubs del futbol espanyol
anys enrera. 

Josep Lluís Poley,
el Piterman de l’Ebre

Juanjo Adell, per mutu acord, no segueix
M.V.

SEGONA REGIONAL

Poley, president del Benifallet.
ME

La junta busca reduir
costos i ha arribat a una
entesa amb el tècnic.
Poley, amb un directiu i
un jugador del poble,
serà l’entrenador.

Tema econòmic
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PRÒXIMA JORNADA 
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

jornada Segona regional

Horta-JE Ascó 0-2

S. Jaume-Jesús i Maria 0-4

Benifallet-Masdenverge 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. JE Ascó 21 44 22 43

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 21 31 24 34

8. Jesús i Maria 21 42 33 32

9. Rapitenca 20 42 36 29

10. Perelló 21 34 32 28

11. Masdenverge 20 37 48 28

12. Vilalba 21 25 29 26

13. Olímpic M. 21 34 36 25

14. Benifallet 20 36 46 25

15. S. Bàrbara 21 21 39 19

16. Flix 21 23 52 14

17. Reguers 20 21 46 12

18. Sant Jaume 21 19 59 7

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 

Batea-Miravet

Corbera-Ginestar

Torre de l’Espanyol-Bot

Móra la Nova-Fatarella

Tivissa-Arnes

Descansa Benissanet

RESULTATS

21  jornada. Grup 19

Batea-Bot 4-2

Benissanet-Ginestar 0-1

Fatarella-Corbera 0-2

Móra Nova-Tivissa sus

Torre Espanyol-Arnes 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 19 72 15 50

2. Corbera 19 64 13 46

3. Ginestar 19 44 12 43

4. Bot 19 38 20 40

5. Benissanet 20 36 25 33

6. Arnes 19 34 33 24

7. Tivissa 17 28 31 20

8. Fatarella 19 24 51 15

9. Miravet 18 26 59 14

10. Torre Espanyol 19 12 67 8

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

jornada. Grup 20

Jornada de descans

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
Remolins Bítem-Catalònia

Gandesa-Campclar

Aldeana-Hospitalet

Alcanar-Oleàstrum

la Sénia-Ulldecona

la Cava-Montblanc

Torredembarra-Reddis

Vilaseca-Ametlla

Canonja-Deltebre

RESULTATS

jornada, Primera regional

Jornada de descans

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
Torreforta-Vista Alegre

Almacelles-Sant Joan Despí

Alcarràs-Sitges

Roquetenc-Catllar

Cambrils-Barceloneta

Sants-St. Ildefons

Horta-Santfeliuenc

Iberiana-Guissona

Canyelles-Viladecans

RESULTATS

jornada, Regional preferent

Alcarràs-Santfeliuenc 1-1

Cambrils-Canyelles 1-1

Sants-Roquetenc 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 21 50 26 43

2. Torreforta 21 41 21 42

3. Santfeliuenc 21 35 19 39

4. Sants 21 35 28 37

5. Catllar 21 29 26 35

6. Vista Alegre 21 21 16 33

7. Alcarràs 21 29 23 30

8. Roquetenc 21 24 20 29

9. Sitges 21 30 27 29

10. Horta 21 34 32 28

11. Viladecans 21 25 24 27

12. Cambrils 21 26 26 25

13. Canyelles 21 32 35 24

14. St. Ildefons 21 25 36 24

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

L’Amposta segueix ferm a casa: va golejar la Pobla de Mafumet.
Helder Moya

Els
resultats

de la
jornada

L’Amposta continua
mantenint una bona
trajectòria com a local.
Diumenge va golejar a la
Pobla de Mafumet.

Un fortí
PRÒXIMA JORNADA

Santboià-Blanes
Cassà-Amposta

Pobla Mafumet-Palamòs
Premià-l’Hospitalet
Mataró-Miapuesta

Espanyol B-Vilanova
Reus-Banyoles
Manlleu-Europa

Rapitenca-Balaguer
Cornellà-Prat

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 26 17 6 3 64 22 57
2. Reus 26 16 6 4 49 21 54
3. l’Hospitalet 26 14 9 3 40 18 51
4. Santboià 26 13 7 6 39 25 46
5. Manlleu 26 13 5 8 47 32 44
6. Premià      26 13 5 8 48 38 44
7. Vilanova             26 11 8 7 40 31 41
8. Prat                   26 12 5 9 36 31 41
9. Europa     26 10 6 10 34 32 36
10. Amposta 26 9 8 9 47 42 35
11. Pobla Mafumet           26 8 9 9 31 40 33
12. Cassà 26 7 10 9 36 40 31
13. Rapitenca   26 7 8 11 28 34 29
14. Blanes             26 7 8 11 40 54 29
15. Cornellà 26 7 8 11 30 46 29
16.. Miapuesta 26 6 7 13 30 50 25
17. Balaguer 26 6 6 14 31 40 24
18. Mataró 26 5 9 12 29 46 24
19. Palamòs 26 5 8 13 27 47 23
20. Banyoles 26 2 6 18 17 54 12

Tercera divisió RESULTATS
26a jornada, Tercera divisió
Blanes-Cassà 2-2
Amposta-Pobla Mafumet 4-1
Palamòs-Premià 1-1
l’Hospitalet-Mataró 3-0
Miapuesta-Espanyol B 0-1
Vilanova-Reus 0-1
Banyoles-Manlleu 0-1
Europa-Rapitenca 1-0
Balaguer-Cornellà 2-0
Prat-Santboià 0-1

PRÒXIMA JORNADA
Tàrrega-Igualada
Peralada-Manresa

Vilassar-Olesa
Masnou-Vilafranca

Castelldefels-Benavent
Martorel-Guíxols

Poble Sec-Llagostera
San Cristobal-Montcada

Tortosa-Marianao
Morell-Muntanyesa

RESULTATS
25 jornada, Primera catalana

Muntanyesa-Igualada 2-2

Manresa-Tàrrega 2-1

Olesa-Peralada 1-1

Vilafranca-Vilassar 1-2

Benavent-Masnou 1-2

Guíxols-Castelldefels 1-3

Llagostera-Martorell 0-0

Montcada-Poble Sec 0-1

Marianao-San Cristobal 3-2

Morell-Tortosa 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Castelldefels 25 40 20 52

2. Benavent 25 41 26 49

3. Llagostera 25 42 26 47

4. Masnou 24 35 21 43

5. Marianao 24 35 25 40

6. Olesa 25 38 30 39

7. Tàrrega 25 36 28 39

8. Peralada 25 37 35 34

9. Vilafranca 25 33 32 34

10. Montcada 25 31 32 33

11. San Cristobal 25 29 35 33

12. Vilassar 25 27 34 32

13. Guíxols 25 27 29 31

14. Muntanyesa 25 36 45 31

15. Poble Sec 25 29 39 29

16. Tortosa 25 30 33 28

17. Igualada 25 32 47 27

18. Manresa 25 25 47 24

19. Morell 25 29 41 23

20. Martorell 25 23 40 19

Primera catalana

www.mesebre.cat
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FUTBOL BASE

RESULTATS

19 jornada. Preferent juvenil Grup I

Rubí-Nàstic 1-1

Gavà-Floresta 2-0

Tortosa-Mercantil 0-2

Hospitalet-Santboià 2-2

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Lleida 19 43 19 42
2. Tortosa 19 40 26 40
3. Jabac/Terrassa 19 49 21 40
4. Balafia 18 37 25 33
5. Mercantil 19 33 19 32
6. Hospitalet 19 38 33 31
7. Nàstic 19 40 31 28
8. Gavà 19 33 27 27
9. G. Manresa 19 29 31 25
10. Floresta 19 30 36 22
11. Can Vidalet 18 28 32 22
12. Segre At. 19 23 37 19
13. Rubí 19 28 44 18
14. Santboià 19 28 40 16
15. Sant Andreu 19 22 47 16
16. Granollers 19 24 57 11

Juvenils
RESULTATS

17 jornada, Primera divisió Grup 9

Camarles-Alcanar 2-1

Aldeana-Remolins Bítem 0-3

la Sénia-Olímpic sus

Ametlla-Ulldecona 3-6

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. Camarles 15 35 29 26

5. Olímpic Móra 15 46 37 25

6. Remolins Bítem 16 38 41 24

7. Aldeana 16 26 29 24

8. Alcanar 16 30 36 22

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 16 23 59 10

14. Ametlla 15 18 50 2

RESULTATS

16 jornada, Segona divisió Grup 9

Jornada de descans

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
Prat-Santes Creus 2-3

Cornellà-Gavà 3-3

Barça-Bordeta 2-0

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 19 69 7 52
2. Esc. Gavà 18 32 18 33
3. Floresta 19 36 27 33
4. Santes Creus 19 35 34 33
5. Junior 19 36 31 31
6. Bordeta 19 25 22 29
7. Cornellà 19 45 37 24
8. Vilafranca 19 37 32 24
9. Hospitalet 18 23 23 24
10. Jabac Terrassa 19 39 49 24
11. Nàstic Tarragona 18 22 28 22
12. Prat 19 21 25 22
13. Esc. Tàrrega 18 24 28 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-Gandesa 2-4

Aldeana-Alcanar 4-2

Roquetenc-Rapitenca 0-6

Camarles-Olímpic 2-1

Catalònia-Ulldecona 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 16 65 8 43

2. Gandesa 16 42 30 34

3. la Sénia 16 52 22 34

4. Camarles 16 34 23 31

5. Tortosa 16 30 14 31

6. Amposta 16 46 12 31

7. Olímpic 16 34 20 26

8. Ulldecona 16 31 36 25

9. Catalònia 16 34 31 21

10. Remolins Bítem 15 29 47 13

11. Ebre Escola 16 25 41 13

12. Roquetenc 16 13 78 7

13. Alcanar 16 11 47 5

14. Aldeana 15 14 51 4

RESULTATS

16 jornada, Segona divisió Grup 9

Escola Flix-Santa Bàrbara 10-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó Escola 14 55 15 38

2. Ametlla 13 63 17 32

3. Rapitenca 14 41 12 26

4. Amposta 14 30 41 16

5. Jesús i Maria 14 24 33 15

6. Esc. Flix 13 32 37 11

7. Santa Bàrbara 14 3 94 0

RESULTATS

19 jornada. Preferent infantil Grup I

Barça-Esc. Tàrrega 3-0

Mollerussa-Lleida 1-2

St. Ildefons-Torreforta 3-1

Cornellà-Santes Creus 0-1

Aem-Valls 1-1

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 19 66 10 52

2. S. Ildefons 19 38 12 43

3. Santboià 18 24 6 30

4. Santes Creus 19 31 19 30

5. Torreforta 19 27 27 28

6. Cornellà 19 30 31 27

7. Hospitalet 17 24 18 27

8. Tortosa 19 24 21 26

9. Vilanova 19 33 33 25

10. Mollerussa 19 25 35 24

11. Esc. Tàrrega 19 21 27 23

12. Granollers 18 24 38 22

13. Esc. Valls 19 22 32 20

14. Lleida 19 28 39 20

15. Jabac/Terrassa 18 23 32 17

16. AEM 19 13 73 2

Infantils

RESULTATS

16 jornada, Segona divisió Grup 5

Escola Delta-Sant Jaume sus

Escola Flix-Rapitenca 5-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Esc. Flix 16 67 21 41

2. Alcanar 15 47 13 37

3. Roquetenc 16 45 27 32

4. Ebre Escola 15 28 19 24

5. Rapitenca 15 42 33 24

6. Jesús i Maria 16 21 28 18

7. Amposta 16 20 41 15

8. Esc. Delta 14 19 30 12

9. Sant Jaume 13 17 43 5

10. Ampolla 14 8 59 2

RESULTATS

15 jornada, Primera divisió Grup 14

Olímpic-Ulldecona 7-2

Ascó Escola-Camarles 0-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 16 73 11 43

2. Rapitenca 15 77 10 41

3. Camarles 15 75 16 35

4. Ametlla 16 40 19 35

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 16 39 59 18

10. Ascó Escola 16 29 49 14

11. Perelló 15 20 39 11

12. Aldeana 16 13 56 10

13. Remolins Bítem 16 17 66 7

14. Ulldecona 16 14 75 4

RESULTATS

19 jornada. Preferent aleví Grup I

Bordeta-Rapitenca 1-2

Cubelles-Tortosa 0-8

EFVet. Cambrils-Hospitalet 4-4

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 18 38 23 29

8. Tortosa 19 40 36 28

9. G. Tarragona 19 32 27 26

10. Rapitenca 18 24 27 23

11. Esc. Valls 19 23 38 20

12. Bordeta 18 36 36 17

13. Hospitalet 19 24 45 15

14. Escola Segrià 19 25 46 14

15. Cubelles 19 15 69 9

16. Floresta 19 16 85 4

Alevins

RESULTATS

19jornada. Aleví 1ª Divisió Grup 14

Ascó Escola-la Sénia 1-3

Roquetenc-Amposta 3-1

Alcanar-Ametlla 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 17 48 11 39

2. Ebre Escola 17 46 25 37

3. la Sénia 18 59 33 33

4. Ulldecona 18 42 26 32

5. Roquetenc 18 31 33 31

6. Tortosa 18 30 26 28

7. Amposta 17 48 27 28

8. Catalònia 18 39 28 28

9. Dertusa 17 30 19 27

10. Alcanar 18 29 43 23

11. Olímpic 18 33 51 21

12. Camarles 18 21 33 20

13. Esc. Delta 18 28 48 17

14. Ascó Escola 18 21 51 7

15. Ametlla 18 12 63 4

RESULTATS

16 jornada, Segona divisió Grup 10

Santa Bàrbara-Esc. Delta 5-2

Sant Jaume-Gandesa 3-2

Ampolla-Aldeana 3-5

Remolins Bítem-Escola Flix 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 14 84 32 37

2. S. Bàrbara 15 56 19 35

3. Gandesa 14 91 25 34

4. Esc. Flix 14 68 19 30

5. Rapitenca 15 81 45 28

6. Sant Jaume 15 64 63 24

7. Móra la Nova 15 55 42 22

8. Aldeana 15 49 60 19

9. Perelló 14 34 63 14

10. Remolins Bítem 15 33 71 11

11. Amposta 15 25 58 9

12. Ampolla 13 31 71 6

13. Escola Delta 14 26 129 6

PRÒXIMA JORNADA 
Segre At.-Rubí

Jabac/Terrassa-Can Vidalet
Gavà-Balafia

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

Santboià-Floresta
Mecantil-Lleida

PRÒXIMA JORNADA 
Ulldecona-Amposta
Rapitenca-la Sénia
Olímpic-Aldeana

Roquetenc-Camarles
Tortosa-Alcanar

Catalònia-la Cava
Remolins Bítem-Ametlla 

PRÒXIMA JORNADA 

Gandesa-Perelló

Jesús i Maria-Flix

CE Ascó Escola-Remolins Bítem

Horta-Amposta

Deltebre-S. Bàrbara

PRÒXIMA JORNADA 
Cornellà-Junior

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

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

PRÒXIMA JORNADA 
Alcanar-Remolins Bítem

Amposta-Olímpic
Aldeana-Catalònia

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

PRÒXIMA JORNADA 

Flix-Ametlla

S. Bàrbara, descansarà

Rapitenca-Ascó Escola

Jesús i Maria-Amposta

PRÒXIMA JORNADA )
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
Ascó Escola-Remolins Bítem

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

PRÒXIMA JORNADA 

Rapitenca-Sant Jaume

Ebre Escola-Escola Delta

Roquetenc-Amposta

Ampolla-Escola Flix

Alcanar-Jesús i Maria

PRÒXIMA JORNADA
Esc. Tàrrega-Santboià

Mollerussa-Jabac/Terrassa
Sant Ildefons-Hospitalet

Cornellà-Granollers
AEM-Barcelona
Tortisa-Lleida

Esc. Valls-Torreforta
Santes Creus-Vilanova

PRÒXIMA JORNADA 
Ebre Escola-Amposta

Dertusa-Rapitenca
la Sénia, descansarà
Catalònia-Escola Delta

Camarles-Olímpic
Alcanar-Roquetenc

Ascó Escola-Tortosa
Ulldecona-Ametlla

PRÒXIMA JORNADA 
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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El València Villegas, proper
rival de les ampostines, va
perdre contra el Rótulos
Plasneón. D’aquesta forma
i amb la victòria ampostina
sobre el Castelló (37-31),
la distància actual del líder
respecte el seu immediat
seguidor és de cinc punts.
Si en la propera jornada, el
CH Amposta guanyés a la

pista del conjunt valencià,
ja tindria assegurat el pri-
mer lloc per a la fase d’as-
cens, que, per aquest mo-
tiu, la començaria amb dos
punts. I si no ho puguessin
fer, cal dir que en tindrien
prou en guanyar els dos
partits posteriors que els hi
resten a casa. Per tant, la
situació més clara encara
per al conjunt de Marc For-
nós, líder inflexible que ha
vençut en tots els partits
disputats fins ara, excepte
un que acabà amb empat.

D’altra banda, destacar
que l’infantil femení (Talle-
res Jopesa) va guanyar a
Sant Boi (18-21) i que el ju-
venil femení (Terres de l’E-
bre) va superar el CH Sant
Vicenç per 32-21.

L’ Amposta-Lagrama,
més prop de ser campió
en la primera fase

La jornada va ser
força positiva per al
líder, el CH Amposta.
I és que va ampliar
distàncies al capda-
vant de la taula amb
la derrota del segon
classificat.

HANDBOL

Dissabte va guanyar el Castelló per
37-31 i ja està a cinc punts del segon

REDACCIÓ

El cap de setmana vinent
es disputarà la darrera
jornada de la primera
fase. Els tres primers
classificats de cada grup
jugaran el play-off d’as-
cens. Remolins-Bítem B,
Roquetenc B, Aldeana B
(grup 20) i Batea (grup
19) ja estaven confir-
mats i el Corbera va fer-
ho diumenge quan al

grup 19 hi havia jornada
per actualitzar la compe-
tició.
Resta una plaça per con-
cretar. Ginestar i Bot se
la disputaran. El Ginestar
depèn d’ell i si guanya o
empata a Corbera estarà
al play-off d’ascens. Però
si no ho fa i el Bot guan-
yés a la Torre, seran els
botencs qui el jugaran.

Falta saber el sisé
equip que jugarà el
play-off d’ascens

TERCERA REGIONAL FUTBOL SALA

El cadet femení va perdre a
la pista del St. Martí Esport
(40-36). 
No fou un bon partit de les
tortosines que s’hauran
d’esforçar molt més si vo-
len passar a la final.

El cadet masculí, per la
seua part, va caure a Riu-

doms per 38-32. No obs-
tant, segons fonts del CE
Tortosa, el partit acabarà
guanyant-lo l’equip de l’enti-
tat (0-10) perquè el Riu-
doms va jugar amb juvenils.
Un partit, en general, un xic
enrarit.

El sènior masculí A va em-
patar a la pista del Sant An-

dreu de la Barca (24-24) en
un confrontació interessant
en la que va fer una molt bo-
na imatge. 

I cal destacar que va des-
plaçar-se just d’efectius per
les baixes que té en els da-
rrers dies.

El sènior masculí B no va
disputar el seu partit per la
mort d’un jugador sènior del
Mañanet. Per aquest motiu,
es va demanar el seu ajor-
nament i el CE Tortosa, com
és natural en un cas d’a-
questa trascendència, va
acceptar-ho.

Resultats dels equips del
Centre Esports Tortosa
Empat del sènior masculí a Sant Andreu

REDACCIÓ

HANDBOL. CE TORTOSA

La jove nedadora del CN Tortosa va assolir l’or en la prova
dels 100 metres lliures en el campionat de Catalunya Júnior
que va celebrar-se a les instal.lacions del CN Granollers. Ai-
xí mateix, el dissabte, Anna Aïda Martí va pujar en dues oca-
sions al podi perquè li posessin dues medalles de bronze.
Concretament, en les proves de 50 metres braça i en els
200 lliures.

La nedadora de la capital del Baix Ebre havia de compe-
tir en la prova de 200 metres papallona però no va poder
fer-ho per unes molesties que arrosegava a la seua esque-
na. Malgrat això, els seus resultats van ser extraordinaris i
refermen, una vegada més, la seua projecció. 

Anna Aïda va aconseguir una medalla d’or i
dues de bronze en el campionat de Catalunya

REDACCIÓ

NATACIÓ

Una acció del partit Batea-Bot, de diumenge passat (4-2).
Carme Martínez

En la novena jornada, a la
Divisió d’Honor, la Galera
Free-Power va imposar-se
al Siuranec d’Horta per
(337-351 i 359-369). D’a-
questa forma, l’equip del
Montsià segueix progres-
sant i és líder de la catego-
ria.

La Galera Free-Power
està brillant en els darrers
anys i continua millorant
dins del món de les bitlles.

La Galera-Free
Power, líder 

REDACCIÓ

BITLLES

RESULTATS

10 jornada, Segona divisió
Infofinances-Ravaleta At. 1-7

Café Civit-Chill Out 2-5

Trigo-CFS Roquetes 10-5

Marsanparquet-7B F. Vidal 6-3

Lobo Rubio-Ged’s 5-5

LP-Noujardí 5-6

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Lobo Rubio 14 72 38 24

2. Marsanparquet 14 92 42 22

3. Ravaleta At. 14 76 33 21

4. Ged’s 14 60 44 19

5. LP 14 91 75 19

6. Chill Out 14 63 62 14

7. Café Civit 14 60 57 13

8. Trigo 14 67 71 13

9. Noujardí 14 75 78 11

10. 7B F. Vidal 14 59 72 9

11. Infofinances 14 27 75 3

12. CFS Roquetes 14 39 134 0

RESULTATS

10 jornada, Primera divisió
Leonardo Gas-Toscà 4-3

AE Montesó-Dream Team 0-0

Balsegur-Estamp. Queralt 1-3

Grup Amics-C. Matamoros 2-8

Gaton I. Losada-R. El Parc 0-0

I. Garròs-C. Franco 6-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Matamoros 14 79 29 26

2. Dream Team 13 70 49 18

3. Est. Queralt 14 60 50 17

4. Aut. Esc. Montesó 12 58 40 16

5. Rest. El Parc 13 48 42 14

6. Toscà 14 43 55 14

7. Ins. Garròs 12 55 53 13

8. Balsegur 14 58 56 13

9. Gatón-I. Losada 12 56 42 12

10. L. Gas 14 53 66 11

11. Grup Amics 14 34 72 4

12. Cons. Franco 14 33 92 2

PRÒXIMA JORNADA

Ravaleta-LP - Remol. 17.10h

Noujardí-L. Rubio - Remol. 17.10h

Ged’s-Marsanparquet - Remol. 15h

F. Vidal-Trigo - Remol. 18.15h

Roquetes-C. Civit - Remol. 15h

Chill Out-Infofinan. - Remol.16.05h

PRÒXIMA JORNADA

Toscà-I. Garròs - Remolins 15h

C.Franco-G.Losada - Remolins 16h

El Parc-G.Amics - Remolins 18.15h

Matamoros-Balsegur - 16.05h

E.Queralt-Montesó -Remol. 17.10h

D. Team-L. Gas - Remolins 18.15h 
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opinio

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

La Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre de Jesús ha tancat la
seva XIV edició amb un nou èxit de visitants i de participació
en les activitats que s'hi han dut a terme, sempre relaciona-
des amb el producte estrella de les nostres terres: l'oli d'o-
liva. No és sorprenent que la fira hagi estat tot un èxit i se'n
hagi fet ressò fins més enllà del territori, doncs els jesu-
sencs i jesusenques es caracteritzen per l'enorme capacitat
participativa i de superació que hi dediquen en tot allò que
s'organitza.  Un poble i una comissió organitzadora entre-

gats en aquest esdeveniment sectorial tan espe-
rat, on tothom gaudeix de l'entranyable fusió de
l'essència de l'oli d'oliva amb l'esperit de germa-

nor que perdura en aquest
indret des dels seus inicis.
El president de l’EMD de
Jesús i president del comitè
organitzador, Pere
Panisello, comentava la
satisfacció que tenen per l'e-
norme resposta del públic:
“Després de catorze anys la
fira s'ha guanyat un prestigi

entre els expositors i la gent vinculada a l'oli d'o-
liva, i la resposta de visitants és un dels millors

termòmetres per saber com ha anat. En aquest sentit hem
tingut dos dies amb una afluència massiva de públic que han
donat a la fira un caliu molt especial”. Durant dos dies, par-
ticipants de totes les edats i de tots els municipis, han reme-
morat tradicions d'antany que giren vers la producció d'a-
quest producte. Per fer-ho, han tingut lloc divertits i pecu-
liars concursos i activitats, entre els que destaquen el con-
curs d'allioli (aromàtic, adobat, mestre del morter, juvenil i
per entitats), concurs de plegadors d'olives (amb i sense les
tradicionals ungles de ferro), el tast d'olis, diverses con-
ferències dedicades a la gent del sector o el peculiar con-
curs de llençar pinyols d'oliva amb la boca.

Les jesusenques i els
jesusencs es caracteritzen
per l’enorme capacitat
participativa i de
superació

MAITE MESTRE

Jesús aplega amb èxit la Fira de l’oli

A l'article de la setmana passada vaig anomenar Felip Muné a Felip Munar... potser va ser una revenja inconscient
per haver deixat d'esmentar a les Terres de l'Ebre com un dels llocs del món on se practica, encara que actualment
poc, la cançó improvisada. Però, evidentment, no per això deixaré de tindre en compte les moltes i bones aporta-
cions que se desprenen dels seus llibres. A la presentació de l'últim, “Jo vull ésser glosador”, Caterina Valriu escriu:
“a les societats tradicionals el glosador era temut i reverenciat, podia ser pobre o analfabet, però posseïa un do,
una habilitat gairebé màgica: la capacitat d'expressar a través de la paraula i el cant allò que la comunitat pensa-
va, sentia o anhelava.  El glosador era un periodista i un crític, un poeta i un sindicalista, la veu dels qui no tenien
veu. Amb la glosa, per obra i gràcia de la paraula ritmada i rimada, la gent s'expressava i s'identificava, marcava
rastres en la memòria i despertava sentiments.  Quan la societat tradicional començà a canviar i es transformaren
els sistemes de relacions socials i de comunicació, ens va semblar que la glosa moria, que era una forma expres-
siva que pertanyia a una societat periclitada, que ja no tenia lloc en el nostre món tecnificat i cibernètic, però ens
equivocàvem”.  Us ho he volgut fer arribar perquè crec que, encara que parla de la glosa mallorquina, aquesta és
una qüestió universal expressada meravellosament per Valriu. Per la seua banda, Munar, comença el seu llibre amb
una quarteta de Mateu Matas, Xurí, exponent de la nova fornada de glosadors mallorquins, que expressa què sent
ell quan surt a fer un combat:

Emoció, nervis, tensió;
alegria, fam de brega;
sent el meu cor com batega
i orgull de ser glosador.

Segons Munar la constància ha de ser el lema del glosador. Ho resumeix en una dècima:

Primer: aprèn a rimar; Segon: juga amb la memòria; Tercer: oblida la glòria; Quart: glosa sense aturar; 
Cinquè: hem de practicar; Sisè: un diccionari; Setè: el vocabulari; Vuitè: confia en tu; Novè: n'has d'estar
segur; Desè: fes-ho a diari.

Tot plegat una delícia que em fa ganes de dir: “Jo vull ésser glosador, encara que només sigui en certes estones
d'inspiració i gresca”, però això és complicat: al igual que el cineasta veu el món des de l'objectiu de la seua càme-
ra i amb l'estructura d'una pel·lícula, el cantador el veu en forma i ritme de rondalla. 

JOSEP JUAN SEGARRA

Jo vull ésser glosador
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Original recepta i atrevida en sabors, combinant el suc de la mandarina amb el llom i el foie. Filet de solomillo de porc i
escalopins de foie natural amb reducció de caldo i suc de mandarina, una recepta brillant. 

Avui, al “Primentons i
Tomates”, la Rosa Mª
Samper del restaurant
Can Bunyoles d'Alcanar,
ens presenta un filet de
solomillo de porc i es-
calopins de foie fresc
amb una reducció de
conyac, brou de carn,
crema de llet, suc de
mandarina i virutes de
pell de mandarina confi-
tada. Començarem
aquesta recepta mar-
cant el foie per les dues
bandes, recomanem
per a marcar el foie no
caldrà posar oli a la pa-
ella ja que el mateix
greix del foie li aportarà
l’oli necessari per a cui-
nar-lo. Un cop marcat el
foie, el retirem i reser-
vem per a muntar el
plat. El següent pas
serà cuinar la carn, no
es recomana fer massa
la carn, en el nostre cas
la cuinarem al punt per
tal que ens quedi un filt

ben sucòs. Retirarem la
carn feta i a la mateixa
paella on hem fet  la
carn, aprofitant la
substància que ha que-
dat a la paella, hi tirarm
un raig de conyac per
netejar el residu de la
carn i donar substància
al plat. A continuació hi
afegirem el brou de
carn, suc de mandarina
i, quan arrenqui el bull,
afegirem la carn que te-
niem reservada, final-
ment, per suavitzar i lli-

gar aquesta salsa  hi
posarem crema de llet
que anirem remenant
durant uns cinc minuts
fins que ens quedi una
salsa ben lligada. Re-
cordem les passes que
hem fet fins ara; primer
marcar el foie, segon
fer la carn i tercer pre-
parar la salsa i muntar
el plat. Per a muntar el
plat farem una base
amb els filets de porc,
al damunt hi posarem
els escalopins de foie i
per damunt de tot fa-
rem una aportació ge-
nerosa de la salsa per
tal que s’hi impregne
per la carn. Per culmi-
nar aquest plat, el deco-
rarem amb les virutes
de pell de mandarina
confitada. 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-
viïn un missatge de text
amb la clau següent: TE
CUINA al número 5516.
Contra més missatges
envieu, més possibili-
tats tindreu de guanyar.
Finalment, com diu el
nostre estimat Amado,
ara toca: arremangar-
vos i començar a cui-
nar. Bon profit amics!

“Primentons i Tomates”, avui: Filet

Un plat molt complert
el que ens presentava
la Rosa del restaurant
Can Bunyoles d’Alcanar
al programa “Primen-
tons i Tomates” de Ca-
nal TE. Una recepta ri-
ca en nutrients,
proteines i greixos.

REDACCIO

El plat que va presentar la Rosa Ma. Samper.
Mariano Lalana

L’Amado i la Rosa Samper, en el darrer programa de ‘Primentons i Tomates’.
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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/.

www.mesebre.cat

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit del Sol i Neptú per la teva casa
onze reflecteix un bon període per a tot el
que tingui a veure amb l'amistat i les aventu-
res de tipus amorós

Taure
20/4 al 19/5

El moment emocional que vius és una mica
tibant, però també és decisiu perquè resolguis
el que està pendent. Fes ús de la teva ment ale-
gre i elimina els fantasmes del teu cap

Bessons
20/5 al 21/6

Gaudiràs de la teva vida sentimental. Et
faràs la vida més agradable a tu mateix i als
que t'envolten. Rebràs una gratificaciò en
reconeiximent del teu bon treball

Cranc
22/6 al 21/7

Actualment potser l'àrea de la teva vida més
important es l'amor. No t'abandonis. Has de
raonar amb tranquil·litat les teves veritables
necessitats

Lleó
22/7 al 22/8

Si estàs sotmès a molta pressió sentimental
no és el moment de fet canvis. Has de millo-
rar la qualitat de la teva vida fent més esport
i consumint menys toxines

Verge
23/8 al 21/9

Vius un moment molt constructiu i valoraràs
a la gent del teu entron. Respecte a la teva
salut, si et centres en tu mateix milloraràs

Balança
22/9 al 22/10

Aquesta setmana gaudiràs de la teva vida
sentimental. En el treball viuràs moments de
gran plenitud, aquest es el moment per fer
allò que portes temps rumiant

Escorpí
22/10 al 21/11

Aquesta setmana la sort està del teu costat.
Aprofita per portar endavant els teus projec-
tes. La vida et somriu

Sagitari
21/11 al 21/12

Potser amb més anàlisis i més objectivitat
veuràs en la teva parella una lògica que abans
et passava desapercebuda. Malgrat que tens
molta energia hi ha coses que t'inquieten

Capricorn
21/12 al 19/01

Dintre de la teva vida amorosa prefereixes
sentir-te submergit en una font plena de sen-
sacions fins i tot a canvi que altres parcel·les
de la teva vida funcionin a un altre ritme

Aquari
20/1 al 18/2

Necessites tenir una referència sentimental que et
serveixi per funcionar millor en altres àrees de la
vida. Aquest cap de setmana, llibera les teves ten-
sions, les persones del teu entorn, t'ho agrairan

Peixos
19/2 al 20/3

Et sents impulsat a assolir els teus objectius
sentimentals. Tot el relacionat amb la teva
creativitat emocional es potencia. Si fas les
coses ràpides tindràs els nervis a flor de pell

Televisió

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

19° 6°Nuvolositat variableSol

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel:  
cel serè o poc ennuvolat per algunes pinzellades de núvols
alts i prims, especialment al nord-est del país. Malgrat tot,
de nou fins a migdia hi haurà alguns estrats baixos a les pla-
nes interiors com a conseqüència de les boires matinals,
sobretot a la Depressió Central. 
Precipitacions:  
no se n'esperen.
Temperatures:  
pujant lleugerament arreu, tant les mínimes com les màxi-
mes.
Visibilitat:  
hi hauran boires i boirines matinals a valls i fondalades de
l'interior que seran persistents a l'oest de la depressió cen-
tral on la visibilitat serà dolenta. A la resta del Principat la
visibilitat serà bona, tret del litoral on serà entre bona i regu-
lar. 
Vent:  
de matinada i a la nit a l'interior bufarà vent fluix i de direc-
ció variable o quedarà en calma, al litoral bufarà terral fluix.
Al centre del dia s'imposarà el component sud fluix arreu,
amb cops moderats a la tarda. 
Estat del mar:
• Costa Brava:
terral matinal i nocturn fluix. Al centre del dia s'imposarà el
component sud, fluix amb cops moderats i amb predomini
del migjorn i el xaloc al nord del cap de Begur i del garbí a
la resta.
Mar arrissada a marejol. 
• Costa Central:
terral matinal i nocturn fluix. Al centre del dia s'imposarà el
component sud, fluix amb cops moderats i amb predomini
del garbí.
Mar arrissada a marejol. 
• Costa Daurada:
terral matinal i nocturn fluix. Al centre del dia s'imposarà el
component sud, fluix amb cops moderats i amb predomini
del migjorn i el xaloc al sud del cap de Salou i del garbí a la
resta.
Mar arrissada a marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�

VENDA I LLOGER

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

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

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i altell. En llo-
guer al millor carrer de
la població.647 93 81 68 

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�

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

TREBALL�

PIS EN VENDA A DELTEBRE.
OBRA NOVA, BONA

UBICACIÓ. 2HAB. PÇA.
APARCAMENT EXTERIOR.

90.000 E.

678714020

L’AMPOLLA. LOCAL
COMERCIAL UBICAT
A PRIMERA LINIA.

IDEAL PER A QUASE-
VOL NECOCI. EVA

647.93.8.68

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

Zona La Cava (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 factu-
ración, control y contratación de servicios , aseso-
ramiento a los clientes, realización de asientos con-
tables, control de bancos, tesorería, etc.

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

Se ofrece trabajo estable y buena remuneración.

678714020

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL 60M2

EN DELTEBRE.
BUENA SITUACIÓN

650 46 84 55

www.mesfeina.com

www.mesebre.cat

Escola bressol, busca
incorporar responsable

amb experiència
demostrada en lloc

similar i amb titulació,
per a treballar a les

Terres de l’Ebre.
Confidencialitat.

Preguntar per Carme.
670516520

AMPOSTA. LOCAL
EN VENDA Ó LLO-

GUER A L’AVINGUDA
LA RÀPITA. GRAN

OPORTUNITAT
66191358

Immobiliaria Busca
autonoms amb dedica-
ció total ó parcial per

vendre pisos a les
Terres de l’Ebre.
977 24 97 00

Canal de televisió de
les Terres de l’Ebre,

selecciona per al seu
departament comer-

cial, un/a professional
amb experiéncia al

sector. Interessats tru-
car al 977 70 79 30

INFERMER/A
Es busca professional
amb titulació vigent i

experiència demostra-
da per a treballar a les

Terres de
l’Ebre.ImtInteresades
enviar curriculum a:

cpradera@empleoperfecto.com

central@mesebre.cat
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Ara els temps han can-
viat, aquells cantautors
revolucionaris amb les
seves lletres reivindicati-
ves han donat pas a nous
cantautors que han evolu-
cionat. La seva posada en
escena ja no és una guita-
rra i la seva veu, ara ens
trobem amb uns cantau-
tors diluïts entre el perfec-
cionament tècnic musical i
en molts casos acompan-
yats d'una banda. Però
segueixen existint, abans
cantaven per reivindicar
drets i llibertats, i ara per
lluitar contra determina-
des xacres socials, com
els maltractaments.
Al nostre territori, també
en tenim de cantautors i
cantautores, sense anar
més lluny em trobo amb
Montse Castellà, tortosi-

na. I no puc per menys
intentar saciar la meva
curiositat vers els nous
artistes que defensen
aquest estil musical. 
Més Ebre: En l'actuali-
tat la visió sobre els
cantautors per part del
públic ha canviat? 
Montse Castellà: La seva
visió ha evolucionat com
nosaltres. Els 60 i 70 van
aportar un context polític

adient per cantar a favor
de les llibertats, amb l'arri-
bada dels 80 les coses és
relaxen, perquè política-
ment també és pot parlar
de certa tranquil·litat
(Democràcia) a banda que
durant aquests anys és va
apostar molt pels grups
de rock en català així, avui
dia coneixem a Sau, Sopa
de Cabra, Els Pets...
Potser una mica en detri-

ment de la figura del can-
tautor com a tal. 
I ara, ens trobem amb una
imatge de cantautors una
mica difuminada,  però
existent.
ME: Què és un cantau-
tor?
MC: Abans una veu despu-
llada a sobre d'un escena-
ri acompanyada d'una gui-
tarra, però això ha can-
viat, hem evolucionat. Ara

és manté el missatge rei-
vindicatiu, això sí, afegint
elements al conjunt musi-
cal, de fet s'està
començant a parlar de
“bandautors”. 
ME: El públic ha entés
aquesta evolució de la
que m'estàs parlant?
MC: Crec que sí, perquè
ells també han anat evolu-
cionant de manera
paral·lela a la nostra. 
Els nostres missatges
continuen arribant.
ME: Com ha afectat la
visió, en molts de
casos, estereotipada
del cantautor dels
60/70, a les noves for-
nades?
MC: Personalment penso
que no ens ha afectat, jo
penso que ells han estat
els orígens, un espill on
mirar-te.
ME: Què t'inspira la
realitat actual, la crisi?
Projecto el que visc,
cadascú depenent del seu
context potencia un temes
en detriment d'altres. 

En el meu cas penso més
en les injustícies socials,
com els maltractaments o
els desenganys en qualse-
vol aspecte de la vida, que
no tant en la crisi.
Aquestes injustícies penso
que moltes vegades
venen donades per la falta
de comunicació. 
Però per damunt de tot
penso que un cantautor no
només te sentit en temps
difícils, s'ha de pensar en
positiu, pensar en que
podem canviar les coses i
cantar també, a el bé que
estem, quan estem bé.  
ME: Per acabar dóna'm
una frase que et rondi a
sovint pel cap... I que
pugui acabar en alguna
de les teves lletres.
MC: L'experiència no és
els anys que tens sinó els
que portes tenint. 

Us deixo amb la frase de
la Montse Castellà, què
per cert a mi m'ha explicat
el que significa, jeje!

“Un cantautor no té, només, sentit en
moments difícils”

MONTSE CASTELLÀ, CANTAUTORA TORTOSINA

Penso en un cantautor,
penso en Serrat, i com
jo un munt de perso-
nes. A veure, qui diu
Serrat, diu Llach o Rai-
mond, amb aquelles
cançons que no acaba-
vem d’entendre de pe-
tits, però de les que de-
duiem la trascendència
al veure l’emoció dels
nostres pares.

“M’agrada més anomenar-ho canvi que no crisi, aquesta última té connotacions més negatives”.

DIANA MAR

Montse Castellà.
Cedida

Pepet i Marieta (Ulldecona), Joan Ferré
(Amposta), Lua Català (Tortosa) i Los
Quicos, com a bandautors...

Cantautors de les Terres de l’Ebre

“S’ha de pensar en positiu... criticar el
que ens empobreix... i realçar tot allò que
ens  fa ser persones”, Montse Castellà.

Missatge


