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Més líders
25.000 lectors són els que ens
atorga el darrer baròmetre de la
comunicació. Aquesta xifra ens
referma en la primera posició
d'audiència entre els setmanaris
d'informació de proximitat de les TE.

Més Ebre és el primer setmanari
d'informació de proximitat de tota la
província de Tarragona, per davant de “La
veu de l'Ebre” amb 21.000, “El Vallenc”
amb 19.000, el “Diari del Baix Penedès”
amb 10.000, i “El Pati” amb 6.000 . 

El Baròmetre de la comunica-
ció de Catalunya és l'eina de
control d'audiències més relle-
vant d'àmbit nacional, portat a
terme per la Fundació d'au-
diències de la comunicació i la
cultura. L'estudi es fa en base

a 29.985 entrevistes perso-
nals d'arreu de Catalunya,
amb un treball de camp conti-
nuo, els set dies de la setma-
na i al llarg de tot l'any.
Aquesta informació és la
pauta que fan servir els anun-

ciants, per a seleccionar els
mitjans idonis, per a portar a
terme les seves campanyes
publicitàries. Es pot consultar
tot l'estudi íntegre en una ver-
sió gratuïta al web corporatiu
www.fundacc.org .  P3

www.mesebre.cat

Esports

CF Amposta

Jordi Pitarque i Josep
Becerra, dos diamants en
blanc-i-negre.

P10

Propera jornada

La UE Rapitenca i el CD
Tortosa, amb urgència de
punts, visiten el Prat i el
Montcada.
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Regional

El CD la Cava, líder en
solitari: «un dels secrets és la
pinya que hi ha al vestidor»,
diu el seu tècnic.
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Handbol

L’Amposta-Lagrama va
perdre el primer partit de la
lliga i encara no pot
proclamar-se campió de la
fase regular.
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Avui és notícia

Tortosa

L’Ajuntament presenta un
informe que revela greus
ir regularetats  en la
contractació de personal i
obres durant el 2006-2007.

P4

El Ple de l’Ajuntament
aprova una moció popular
que reclama l’avortament
lliure i gratuït.
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Comarques

El Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa
incentiva amb gairebé
1,5 MEUR projectes per
fomentar el Turisme a les TE
durant el 2008.
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Societat

Arriba Setmana Santa i qui
més qui menys busca
desconnectar.

P9

L’última: 

«Mentre tingui forces,
seguiré lluitant». Entrevista
a Luz Maria.

P24
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

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

www.mesebre.cat

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). Les cartes han
d’anar signades, indicant el número del DNI i un telè-
fon de contacte.

Mai sona bé que un parli bé d'un mateix.
Sort que en el món de la premsa, hi ha orga-
nitzacions que s'ocupen de preguntar a la

gent del
carrer, quin
mitjans son
els que lle-
geix de
manera habi-
tual. 
I per tant,
son precisa-
ment els
usuaris, els

que posen nota als diferents mitjans d'un
territori. 

En aquest sentit, al MÉS EBRE, estem de cele-
bració, ja que els usuaris han parlat, i ens
han donat un altra vegada, la medalla de

líders d'audiència, ja no només de les Terres
de l'Ebre sinó de tota la província de
Tarragona, en el nostre segment de mitjans
setmanals d'informació de proximitat. 
25.000 lectors són els que el Baròmetre de
la comunicació i la cultura, li atorga al nostre
mitjà, amb un increment de 1.000 lectors
des de la darrera onada de resultats. 

Aquest resultat tant rellevant, significa que
hem passat la revalida, i amb nota, després
del canvi important que ha sofert el MÉS EBRE

durant el 2.009, al canviar de gestió i
estratègia empresarial. 
Ara tenim el llistó més alt encara, fet que
ens motiva molt més, per encarar el futur
amb més ganes i una il·lusió renovada.
Des d'aquí volem donar les gràcies a les
25.000 persones que cada setmana confien
en la nostra informació.

25.000 lectors són els que el
Baròmetre de la comunicació i la
cultura, li atorga al nostre mitjà,
amb un increment de 1.000 lectors
des de la darrera onada de resultats

Editorial

No ho diem nosaltres

Em sembla vergonyós

que l'ajuntament de

Tortosa  hagi aprovat una

moció que demana la des-

penalització de l'avorta-

ment lliure i gratuït.

Tampoc m'ha agradat que

la majoria de regidors de

Convergència i Unió s'ha-

gin abstingut en la votació

en comptes de votar-hi en

contra. 

Que els partits d'esque-

rres hi votin a favor, no

m'extranya gens, doncs

aconseguir que es pugui

avortar gairebé com qui

es pren una aspirina és un

dels seus objectius

actuals, però de

Convergència i Unió, a qui

jo he votat en les darreres

eleccions, la veritat és

que no m'ho esperava! 

És lamentable que els

ajuntaments, que en teo-

ria ens representen a

tots, es posicionin a favor

d'un crim contra la vida

humana com és l'avorta-

ment. Amb els problemes

que hi ha avui dia a

Tortosa, sembla que els

polítics que ens governen

estan més interessats en

posar-se en qüestions

tant íntimes de la persona

com aquesta, que no pas

en donar sol·lucions a la

falta de feina, a la insegu-

retat ciutadana o la neteja

de la ciutat. 

Repeteixo, vergonyós!!

Manuel Fava Escudero

«Sento vergonya de 
l’Ajuntament de Tortosa»

Opinió

Informe del Parlament Europeu
A6-0031/2008

Per la igualtat al camp 

Amb massa freqüència descobrim que en
societats o països que estan sotmesos a
conflictes bèl·lics i misèria les dones esde-
venen un dels col·lectius més fràgils i vulne-
rables. Aquest patró es va reproduint mimè-
ticament arreu -fins i tot en els països con-
siderats avançats-, i acaba sent el grup
majoritari entre les classes més desafavori-
des per la marginació que pateixen degut a
la manca de prestacions econòmiques a la
seva jubilació o vellesa.
Un informe del Parlament Europeu, de l'any
2008, es fa ressò de les mancances
estructurals que es pateixen a les zones
rurals i de com aquests dèficits es focalit-
zen amb més intensitat en les dones. Això
provoca la seva emigració cap a zones amb
més oportunitats laborals i la deriva d'a-
quest indrets cap a un inevitable despobla-
ment. 
L'accés a un treball regularitzat ha condicio-
nat el desenvolupament social i professio-
nal de les dones i l'explotació agrària ha
estat un dels paradigmes de la invisibilitat
del treball femení. Fins a tal punt que són
les mateixes dones les que no han posat en
valor la seva activitat dins del conjunt del
treball de l'explotació, de manera que així
han restat excloses de la possibilitat d'acce-
dir a qualsevol cobertura social que no
passi per la del seu marit. La situació s'a-
greuja en cas de divorci o separació perquè
la seva contribució al conjunt familiar no
està reconeguda en cap organisme públic;
quan s'arriba a l'edat de jubilació no rep cap
pensió pel seu treball.
En aquest informe, entre d'altres considera-
cions, s'insta als Estats a adoptar les mesu-
res necessàries per garantir que els cònju-
ges col·laboradors puguin obtenir la cober-
tura d'assistència sanitària, de pensions de
jubilació, de serveis de prestacions i substi-

tucions per maternitat i prestacions per dis-
capacitat. A l'Estat Espanyol, únicament
s'han aplicat mesures en les comunitats de
Galícia i Castella-La Manxa. Per la seva
banda, el Ministeri de Medi Ambient, Medi
Rural i Marí ha presentat a consulta a les
organitzacions agràries un projecte de Real
Decret sobre la titularitat compartida a les
explotacions agràries. Es tracta d'un recull
de propostes ja existents per incentivar la
cotitularitat de les dones a les explotacions
agràries, però que no va més enllà d'una
declaració d'intencions que s'adscriuen al
seu marc competencial.
Des de Catalunya encara no s'aplica cap
mesura concreta. Amb tot, des del
Departament de Treball hi ha interès en
establir una mesura de foment per tal d'afa-
vorir l'accés a la cotitularitat a les explota-
cions agràries. Però en aquests moments
encara no ha estat publicada.
És ben cert que a través del Programa de
Desenvolupament Rural (PDR) o en els pro-
grames LEADERs en les normes de desple-
gament tendeixen a destacar, entre d'al-
tres, criteris d'atribució i prioritats que van
destinats a dones. Tanmateix, són mesures
molt minses per assolir la plena igualtat en
termes de feina perquè l'ocupació femenina
és encara percebuda com una activitat
complementària dins el context familiar.
Aquest factor tan arrelat culturalment en
tots els àmbits socials necessita un canvi
profund. Cal que la seva “flexibilitat” en la
feina no sigui percebuda com una trava en
el reconeixement del seu treball, sinó com
una oportunitat per posar en valor les seves
potencialitats professionals. La igualtat de
gènere en les relacions personals, socials i
ocupacionals és una assignatura pendent
que hem d'aprovar entre tots i totes.

Maria Rovira i Duran
Comissió Permanent Nacional de la Unió de
Pagesos de Catalunya

«El treball de la dona sovint es considera com un 
recurs natural inesgotable que cal explotar»

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

PUBLICITAT
902 35 70 70
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Aldea, en la seva
sessió del dia 2 de març de 2009, va aprovar el “projecte d'urba-
nització del carrer Santa Anna a l'Aldea i l'estudi bàsic de segure-
tat i salut que s'hi annexa”, promogut per l'Ajuntament de l'Aldea i
redactat pel SAM de la Diputació de Tarragona.

Restarà exposat al públic a la Secretaria de la Casa de la Vila, per
un termini d'1 mes, a l'objecte de presentació de reclamacions o
al·legacions, i s'entendrà definitivament aprovat per part d'aques-
ta Corporació, sense necessitat d'acord en aquest sentit de
l'Ajuntament, pel cas de què al llarg de l'exposició pública no es
formuli cap al.legació ni reclamació en vers ell, seguint-se els trà-
mits legalment determinats.

L'Aldea, 3 de març de 2009.
L'Alcalde-President

Daniel Andreu i Falcó

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Aldea, en la
seva sessió del dia 2 de març de 2009, va aprovar el “projecte
d'urbanització del carrer Mossèn Sòl a l'Aldea”, i l'estudi bàsic de
seguretat i salut que s'hi annexa, promogut per l'Ajuntament de
l'Aldea i redactat pel SAM de la Diputació de Tarragona.

Restarà exposat al públic a la Secretaria de la Casa de la Vila, per
un termini d'1 mes, a l'objecte de presentació de reclamacions o
al·legacions, i s'entendrà definitivament aprovat per part d'aques-
ta Corporació, sense necessitat d'acord en aquest sentit de
l'Ajuntament, pel cas de què al llarg de l'exposició pública no es
formuli cap al.legació ni reclamació en vers ell, seguint-se els trà-
mits legalment determinats.

L'Aldea, 3 de març de 2009.
L'Alcalde-President

Daniel Andreu i Falcó

El primer número sortia el
16 de Gener. Ja fa gairebé
dos mesos que els ciuta-
dans ebrencs tenien a les
seves mans el nou MÉS

EBRE. Un diari que presentà-
vem en el seu moment
“com a renovat” per conti-
nuar sent líders d´audiència
a les Terres de l'Ebre. Set
setmanes desprès podem
dir que el nostre objectiu
està més que consolidat i
l´acceptació del setmanari
per part del públic lector
està creixent a ritme verti-
ginós. Segons el darrer
resum del Baròmetre de la
Comunicació de Catalunya,
MÉS EBRE és el primer set-
manari d’informació de pro-
ximitat de tota la província
de Tarragona, amb un total
de 25.000 lectors fidels a
la nostra informació. Una
xifra considerable si tenim
en comte el que suposa,
1.000 lectors més que en
l´anterior estudi realitzat, i
4.000 més que La Veu de
l'Ebre un dels altres periò-
dics consolidats al nostre
territori. “La informació ela-

borada des de la proximitat
és la verdadera informa-
ció”. Aquesta és una de les
principals premisses de

MÉS EBRE i que ens ha aju-
dat a mantenir els nostre
lideratge. Cada moment
marca una manera diferent

de fer publicitat i d’enfocar
la informació, i en una
època de crisi econòmica
com l´actual el consumidor
es torna més reflexiu i vol
comparar característiques
i, sobretot, preus. En
aquest sentit la premsa
gratuïta ofereix un ampli
ventall de possibilitats i MÉS

EBRE dóna així més opcions

tant a lectors com a anun-
ciants. Unes possibilitats
que el nostre públic ha
sapigut veure i aprofitar,
ajudant-nos així a ocupar
una de les primeres posi-
cions i ser un dels màxims
referents informatius. 
El lector, avui en dia, està
saturat fins a tal punt que
no és capaç de digerir tota

la informació que veu al
carrer. 
És per això, que el que hem
de fer els gratuïts és apos-
tar per la qualitat de la
informació, pel rigor i per la
professionalitat. Una prem-
sa més àgil, més ràpida.
Un dels punts claus
d´aquesta renovació, que
ens plantejàvem en el nos-
tre primer número, era con-
seguir la interacció entre el
mitjà de comunicació i el
lector a travès d'internet.
Amb aquest nou model, on
tant s'utilitza la web, com el
paper s'aprofita molt més
la informació, i podem dir
que ha estat també una ini-
ciativa molt ben acceptada
pel públic. 
Cada dia a www.mese-
bre.cat es poden trobar
nous comen taris de lec-
tors que volen deixar
constància de les seves
reflexions de qualsevol noti-
cia que els hagi cridat l’a-
tenció, com també són
molt ben rebuts els articles
d’opinió o crítica. 
Per a la premsa gratuïta la
distribució és el màrque-
ting per poder arribar a un
públic més ampli.
El millor màrqueting és dis-
tribuir estratègicament.
“Què vull tenir un públic
més jove? Doncs me'n vaig
a la universitat. Més dones?
A les facultats de Lletres. 
El gran avantatge dels gra-
tuïts és que podem conduir
el públic amb la distribu-
ció".

La informació elaborada desde la
proximitat és la verdadera informació

El MÉS EBRE va tancar
l’any 2008 sent líder
d’audiència al territori
ebrenc. I obre el 2009
mantenint aquest mateix
lideratge.

Seguint aquest criteri, MÉS EBRE continua sent líder d’audiència a les Terres de l’Ebre

25.000 lectors confien setmanalment en la rigurositat i professionalitat que ens caracteritza

REDACCIÓ

El MÉS EBRE representa un model sense competència en l’àmbit de la premsa de la proximitat a les Terres de l’Ebre.
ME

Amb tan sols 2 mesos, MÉS EBRE ha desbancat
amb nombre de lectors un dels periòdics més
consolidats del nostre territori.

Continua el lideratge
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Les irregularitats es basen
en la contractació de per-
sonal i d'obres, desvia-
cions pressupostàries no
justificades en projectes
importants com el Pavelló
Firal i la presència de fac-
tures pendents de pagar i
sense consignació pressu-
postària per un import
superior als 6 milions d'eu-
ros. Entre les irregularitats
que posa en evidència l'in-
forme extern destaquen
les 30 contractacions de
personal aprovades pel
procediment de màxima
urgència, una urgència
que no es considera "moti-
vada" i recorda que
l'Ajuntament "hauria d'ha-
ver procedit a la selecció
del personal mitjançant

convocatòria pública i pel
s i s t ema  de
concurs".També es desta-
quen importants desvia-
cions pressupostàries en
obres. Aquest és el cas
del Pavelló Firal, l’Espai
Sant Domènech o la roton-
da de la Simpàtica. S’han
xifrat en més de 4 milions
d’euros aquesta desviació,
«I.legalitat, cap ni una»
aquesta ha estat la rèplica
de l’ exalcalde. Joan
Sabaté defensa la seva
política de personal i la
seva gestió econòmica, i
deixa clar que en el man-
dat anterior «no es va
aprovar ni un sol contracte
amb clàusula suspensiva o
en contra de l’opinió de la
Intervenció o de la secre-
taria municipal». També
Bel, diu, ha acumulat fac-
tures sense el procedi-
ment ordinari a seguir.

Greus irregularitats comeses a l’Ajuntament
de Tortosa, veritat o mentida?

L’Ajuntament de Torto-
sa ha fet públic un es-
tudi que revela impor-
tants il.legalitats
comeses per l’anterior
equip de govern.

L’Alcalde de la ciutat acusa el seu predecessor de practicar contractacions partidistes

El portaveu socialista nega cap sobrecost en obres i afirma que les acusacions són falses

REDACCIÓ

Ferran Bel mostra la seva voluntat de passar pàgina però Sabaté vol seguir desmentint les acusacions.
DIXA’M VORE

El ple de l'Ajuntament de
Tortosa ha aprovat, grà-
cies als vots favorables
dels regidors del PSC,
d'ICV, i d'ERC  una moció
popular, presentada per
Marisa Panisello, que
demana la despenalització
de l'avortament i, per tant,
la legalització de la inte-
rrupció de l'embaràs per
lliure decisió de les dones.
Que l'avortament estigui
integrat dins la xarxa públi-

ca sanitària ja que, actual-
ment, només un 3% dels
avortaments es fan a tra-
vés del sistema públic, és
un altre dels punts que
contempla la moció.
Tortosa ja té història en
projectes iniciats a favor
de la salut sexual i repro-
ductiva de les dones amb
la creació del Centre de
Planificació Familiar de la
ciutat. D’aquesta manera
el que es demana és pro-
tegir el dret a la intimitat
de les dones que decidei-
xin lliurement avortar i que
s'investigui si s'ha violat el
principi de confidencialitat;
així com protegir els drets

dels professionals que
practiquen aquest tipus de
pràctica. La proposta
impulsa al govern estatal a
modificar la llei de l'avorta-
ment, vigent des de l'any
1985. El nou text hauria
de contemplar la despena-
lització de l'avortament; la
coeducació afectivosexual
i l'educació obligatòria
com a política bàsica de
prevenció d'embarassos
no desitjats; incloure els
mitjans anticonceptius en
el sistema sanitari públic,
assegurant la seva gratuï-
tat; i la legalització de l'a-
vortament i que estigui
integrat dintre de la xarxa

sanitària pública. El regi-
dor del PP, Antonio Faura,
hi ha votat en contra per
una qüestió 'd'ideologia', i
CiU ha demanat la votació
individual. Així, mentre els
regidors d'Unió i l'alcalde
Ferran Bel hi ha votat en
contra, la resta de regi-
dors de Convergència s'hi
ha abstingut. D'altra
banda, l'equip de govern
ha rebutjat una moció, pre-
sentada pel PSC, on es
demanava que es replan-
tegés la possibilitat d'ubi-
car un crematori en la futu-
ra ampliació del cementiri
municipal, al barri de Sant
Llàtzer. El portaveu del
PSC, Joan Sabaté, ha
reconegut que la
instal·lació està prevista
en aquell indret al Pla
d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), que ells
mateixos van elaborar,
però que les molèsties i
queixes d'un col·lectiu veï-

nal, avalat per 473 signa-
tures, hauria de fer replan-
tejar aquesta decisió. El
regidor del PP, Antonio
Faura, s'ha abstingut; com
també ho ha fet l'ecoso-
cialista Jaume Forcadell
que ha reclamat una junta
de portaveus per debatre
la ubicació del crematori i
la possibilitat de plantejar
alternatives. Per la seva
part, el regidor i portaveu
d'ERC, Ricard Forés, ha
reconegut que davant les
preocupacions del veïnat,
el govern municipal està
estudiant el projecte i que
encara no hi ha un
emplaçament definitiu.
Amb tot, ha deixat clar
que la incineradora no
suposa un perill per a les
persones, i que el proble-
ma de les olors es pot
resoldre tècnicament. «Es
tracta d'un tema psicolò-
gic, d'imatge, i de sensa-
cions»

Dret lliure i gratuït a
l’avortament
Moció popular aprovada per l’Ajuntament de Tortosa

REDACCIÓ

El departament de
Festes de l'Ajuntament
de Tortosa ha organitzat
un càsting amb l'objectiu
de formar un nou grup
d'actors i figurants per a
la propera edició de la
Festa del Renaixement.
El càsting tindrà lloc el
dia 7 de març a les
11.00 hores i el dia 13
de març a les 18.30
hores a l'edifici del
Patronat, situat al carrer
Mercaders. La Festa del
Renaixement busca per-
sones a partir de 12 anys
amb inquietuts artísti-
ques que durant un perío-
de de temps rebran for-
mació com a grup d'ac-
tors i figurants que parti-
ciparan en diverses
representacions de la
Festa del Renaixement
de Tortosa. Els interes-
sats poden trobar més
informació a la pàgina
web www.festadelrenai-
xement.cat.

Càsting per a 
la propera
edició del

Renaixement

La regidoria de Medi Am-
bient de l'Ajuntament de
Tortosa ha posat en fun-
cionament de nou una
brigada verda formada
per dues persones. La
brigada s'ocupa de cons-
cienciar la ciutadania en
temes mediambientals.
Amb aquest objectiu, re-
corren els carrers de la
ciutat i informen la ciuta-
dania en qüestions rela-
cionades amb els ani-
mals de companyia tals
com l'existència del cens
municipal d'animals, l'o-
bligació de recollir els ex-
crements o d'obtenir un
xip. També ofereixen in-
formació sobre el reci-
clatge i els serveis de l'A-
juntament com la
deixalleria, el Punt Verd
de recollida d'olis fregits,
el servei de recollida de
voluminosos o el de cart-
rró comercial.

Brigada verda per
conscienciar en

temes
medioambientals

«L’Equip de Govern, format per ERC i
CiU, es va trobar fins a 553 factures de
proveïdors pendents de pagar, amb un
cost total de 6,5 milions d’euros» 

Ferran Bel, Alcalde de Tortosa
«El meu objectiu era sanejar l’economia
municipal i donar garanties de
transparència. Qui digui el contrari que ho
demostre, la resta és gratuït»

Joan Sabaté, Exalcalde de Tortosa
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El director dels serveis te-
rritorials del Departament
d'Innovació, Universitats i
Empresa a les Terres de
l'Ebre, Josep Monclús,
acompanyat del delegat
territorial del Govern de la
Generalitat a  les Terres
de l'Ebre, Lluís Salvadó,
presentaven aquesta set-
mana els resultats dels in-
centius en turisme que s'-
han atorgat  a les
comarques de la zona du-
rant el 2008,  a través del

Pla de Desenvolupament
Turístic, el Pla de Dinamit-
zació Turística, el Pla de

Foment, el Pla Estratègic
de Turisme a Terres de l'
Ebre i altres accions com-

plementàries,  amb l'ob-
jectiu de potenciar el sec-
tor i l'activitat turística a

les Terres de l'Ebre. Per
exemple, a la Via Verda
s'ha transformat l'estació
d'Aldover en un restau-
rant i la de Benifallet en
un alberg, i a l'Ampolla i
Deltebre s'han invertit
15.000 euros a cada mu-
nicipi per a implantar no-
ves oficines de turisme.
L'any passat, el Departa-
ment d'innovació, Univer-
sitats i Empresa va dotar
amb 701.052,13 euros
en incentius, projectes
del Pla de Desenvolupa-
ment Turístic (PLADE-
TUR). En concret, la
quantitat incentivada des-
tinada als ens locals va
ser de 336.147,63 eu-
ros, mentre que la desti-
nada a empreses turísti-
ques va ser de
364.904,50 euros. 
Pel que fa al Pla de Dina-
mització Turística s'ha
destinat 350.000 euros.

Una inversió de 1,5 MEUR per impulsar el
turisme a les Terres de l’Ebre

El Departament d’Inno-
vació, Universitats i
Empresa incentiva amb
gairebé 1,5 milions
d’euros projectes de
promoció al territori.

El Pla de Desenvolupament Turístic (PLADETUR) té com a objectiu potenciar i fomentar el sector 

REDACCIÓ

Dilluns passat es presentaven els resultats en incentius en turisme a les comarques ebrenques.
Cedida

L’Estat s’ha compromès a
pagar les obres perquè el
canal de l’Esquerra pugui
afrontar un episodi de
contaminació a Flix. les
despeses corresponents.
La societat estatal
Acuamed serà la encarra-
gada de dur a terme les
obres necessàries perquè
no hi hagi cap tipus de
risc, unes obres consis-
tents en la automatització
del tancament del canal i
la instal.lació de compor-
tes transversals, i que
pugen a un import total
d’1 milió d’euros. El pro-
jecte ha de permetre tan-
car les comportes en tan
sols 2 hores.

L’Estat pagarà les
obres en cas de
contaminació a Flix

L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat encarregar a
l’empresa urbanística
municipal GUMTSA la rea-
lització de diferents pro-
jectes d'obres al munici-
pi: com el casal de veïns
a Santa Clara, la millora
de les instal·lacions es-
portives dels Reguers, o
el punt d'informació als
Jardins del Príncep. En la
mateixa sessió plenària
s'ha aprovat l'actualitza-
ció del Pla d'Actuació Mu-
nicipal d'Emergència Nu-
clear i una proposta
sobre la participació lo-
cal en els ingressos esta-
tals.

Millores
urbanístiques per a
la ciutat de Tortosa 

“S'ha acabat l'hora del pa-
ti, cal tornar a la seriosi-
tat, cal un major control,

rigor i eficàcia”. Aquest
és, segons el secretari ad-
junt de Convergència, Fe-
lip Puig,, el punt de partida
per superar la crisi econò-
mica que actualment ame-
naça l'economia mundial i
també la catalana. “Valors,

actituds i estratègia d'ac-
ció” són les receptes ne-
cessàries. En una con-
ferència a la Cambra de
Comerç de Tortosa di-
marts passat, Puig feia
una anàlisi de l'actual es-
cenari i els motius que ens

han portat a aquesta situa-
ció. “Patim una crisi impor-
tant i ens enganyariem si
només pensem que és
una crisi financera”. Pel
que fa a l'estratègia d'ac-
ció, Puig enumerava un se-
guit de mesures que, des

de Convergència i Unió ja
s'estant impulsant des de
les diferents cambres le-
gislatives. Entre elles ha
destacat “la necessitat de
millorar el Servei d'Ocupa-
ció, garantir les prest
acions socials, garantir l'-
habitatge, les prestacions
de la Llei de Dependència,
millorar la formació pro-
fessional i evitar la conso-
lidació de les bosses d'a-
tur”. Així mateix, Puig ha
recomanat «ajornar les hi-
poteques de les famílies
més necessitades».

«S’ha acabat l’hora del pati, cal tornar a la
seriositat i a la bona política»
El dirigent nacionalista Felip Puig avisa que no es poden perdre’s més oportunitats

REDACCIÓ
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Les estafes prenen cada
cop formes més diverses
i una de les últimes és
cobrar als usuaris de telè-
fons mòbils per publicitat.
En alguns casos, els
usuaris de l´aparell no
han rebut aquests SMS
publicitaris i en d’altres
han donat el consenti-
ment de manera invo-
luntària sovint amb la lle-
tra petita d’altres serveis
que sí que volien con-
tractar. Per això, des de
l'àrea de consum del
Consell Comarcal del
Montsià s´està alertant a

tots els consumidors que
reben propostes comer-
cials no sol·licitades i rei-
terades per telèfon a no

respondre a trucades
amb destinatari ocult, no
facilitar dades bancàries i
sobretot no precipitar-se

a l'hora de prendre deci-
sions amb aquest tipus
d'ofertes. Igualment, en
cas de trucades ocultes
poden demanar al seu
operador que aquestes
siguin rebutjades. També
es pot demanar donar-se
de baixa de la guia telefò-
nica o que expressament

hi consti que les dades no
puguin ser utilitzades
amb finalitats de publici-
tat o prospecció comer-
cial. A més, des del
Consell Comarcal s'infor-
marà també sobre la nova
llei de conservació de
dades relatives a les
comunicacions electròni-
ques que hauran de tenir
en compte totes les per-
sones usuàries de telefo-
nia mòbil amb prepaga-
ment. Els consumidors
d'aquest tipus de servei
que ja estan rebent mis-
satges des de la compan-
yia contractada en què
comuniquen que s'han de
dirigir a l'oficina comer-
cial per identificar-se com
a client seu, han de saber
que aquesta identificació
és obligatòria i el termini
màxim és el 7 de novem-
bre. En cas contrari,
poden perdre la línia.

Augmenten les estafes de telefonia mòbil i 
les queixes per SMS de publicitat

Davant l’augment
d’estafes telefòni-
ques, l´Oficina d´In-
formació al Consu-
midor del Consell
Comarcal del Mont-
sià (OCIC) informarà
als usuaris de telefo-
nia mòbil que reben
spam i SMS de pu-
blicitat.

Molts usuaris estan rebent publicitat al mòbil i no saben ni com s’han donat d’alta

Es tracta d’una nova forma d’estafa que alguns usuaris ja han començat a denunciar

REDACCIÓ

L’OCIC pretén que els consumidors tinguen tot tipus d’informació per efectuar possibles reclamacions.
Cedida

La Junta de Govern de
l'Ajuntament de Deltebre
ha sol·licitat al
D e p a r t a m e n t
d'Agricultura, Alimentació
i Acció Rural l'arranja-
ment de part de la xarxa
de camins rurals del
municipi que té una longi-
tud de més de 176 quilò-
metres i que està força
deteriorada, sobretot
arran dels aiguats del
maig del 2008. La pro-
posta contempla l’arran-
jament d’ un total de 35
camins rurals i que supo-
saran pavimentar més de
74 quilòmetres de vials.
Aquesta proposta priorit-
za els camins que unei-
xen les zones de cultiu
de l'arròs amb les dos
cooperatives receptores:
Arrossaires del Delta de
l'Ebre i la Comunitat de
Regants. El Departament
s'ha compromès a estu-
diar-la i a executar-la
aquest any 2009.

Deltebre proposa
l’arranjament de la
xarxa de camins
rurals

Les obres de millora
dels accessos al polígon
de Tosses d'Amposta
des de l'Eix de l'Ebre (C-
12) i la carretera T-344
es troben paralitzades
des de fa tres mesos
després de la suspensió
de pagaments presenta-
da per l'empresa adjudi-
catària, Stachys. El
Departament de Política
Territorial i Obres
Públiques preveu  ara
que els treballs es
puguin tornar a repren-
dre en un termini de quin-
ze dies, després que les
actuacions restants
hagin estat adjudicades
a una nova empresa, i
puguin ser finalitzades a
finals d'abril. L'aturada
de les actuacions ha
afectat, especialment,
els nous carrils d'accés
al polígon de Tosses per
la T-344 així com l'aplica-
ció de les capes d'aglo-
merat definitives a l'ac-
cés per l'Eix de l'Ebre.

Es reemprenen les
obres d’accès al
Polígon Industrial les
Tosses d’Amposta

La Comissió de Foment ha
aprovat aquest dijous una
moció del senador d'ERC
per Tarragona dins de
l'Entesa Catalana de
Progrès, Pere Muñoz, que
reclama millores específi-
ques del servei ferroviari
al territori, que “no revesti-
rien massa cost per l'Adif
ni per Renfe”, envers els
usuaris que compren abo-
naments de trajectes de
Mitja Distància. En con-
cret, la moció planteja tres

mesures: primer,  fixar
com a regla general que
les màquines d'autovenda
de les estacions permetin
adquirir abonaments per a
trajectes de Mitja
Distància. La segona
mesura insta a permetre
pagar a les taquilles
aquests abonaments  amb
targeta de crèdit, cosa
que avui en dia està prohi-
bit per RENFE, «una perso-
na que vulgui comprar un
abonament entre Flix i i
Tarragona està obligada a
pagar en metàl·lic, a taqui-
lla, 129,15 euros; però si
volgués adquirir un bitllet
de Llarga Distància inferior

a aquest preu, podria efec-
tuar el pagament en targe-
ta tranquil·lament»
Finalment, la tercera
mesura porta implícita la
denúncia d'un greuge
comparatiu i, per eradicar-
lo, s'insta RENFE
Operadora a establir un
mecanisme perquè els
abonats de Mitja Distància
puguin reclamar i tenir
accés a un reembossa-
ment cada cop que es pro-
dueixi un retard del seu
tren, de manera que s'e-
quipari  el dret a compen-
sació que poden exercir
els passatgers amb bitllet
senzill en la situació de

retard. “Està clar que l'a-
bonament guarda una pro-
porció de preu/viatge més
beneficiosa que el bitllet
senzill; per tant, l'abonat
hauria de reclamar una
quantitat proporcional
sobre el preu global de l'a-
bonament; la forma de fer
els càlculs ho deixem a cri-
teri dels experts de RENFE

Operadora”, ha dit Muñoz.
Aquest exposa que “l'era
de la telemàtica permet
totes aquestes millores i
més”. L'objectiu de la
moció és solucionar
“desajustos” que pateixen
aquelles persones per ser
fidels al transport ferrovia-
ri mitjançant un abona-
ment ferroviari.

Millores per als abonats de trens
de Mitja Distància
El senador Pere Muñoz eradica greuges comparatius

REDACCIÓ

«Si es cobren els serveis que no es desitgen, els usuaris
poden reclamar. Primer, a les empreses que envien la
publicitat, desprès a l’oficina del Consumidor

El dret de Reclamar

«Està pendent que
entri en vigor una
normativa per protegir
més als usuaris»

Privacitat 

El senador Pere Muñoz davant l’estació de Tarragona.
Cedida
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El pressupost aprovat con-
templa més de dos milions
d'euros menys que la dota-
ció pressupostària de l'any
passat, a causa, principal-
ment, de la retallada que
han patit la majoria de les
regidories. Però al mateix
temps que s'aposta per la
contenció, en el pressu-
post d'enguany “hi ha una
vocació inversora impor-
tant per beneficiar, princi-
palment, el sector de la
construcció i col·laborar en
la reactivació de l'econo-

mia municipal”. Així, el con-
sistori ha presentat un
Programa Plurianual

d'Inversions valorat en
8.562.663,40 euros i que
s'ha de desenvolupar en

tres anys (2009-2011). La
inversió que s'ha inclòs
dins del pressupost del

2009 puja 2.897.437,91
euros i preveu executar
projectes com la urbanitza-
ció de les Casotes o de
l'Església Nova, la creació
d'un carril bici per tot el
casc urbà o la construcció
d'una nova pista poliespor-
tiva, així com diverses
millores a les xarxes de
serveis públics, entre d'al-
tres.  Actuacions que vin-
drien a sumar-se a les del
Fons Zapatero i que “ens
permetria posar al carrer al
voltant de 5,5 milions d'eu-
ros en un any”. El pressu-
post del 2009 ha estat
aprovat amb els vots favo-
rables del govern municipal
(PSC i ICV) i els vots en
contra de l'oposició (CIU,
ERC, PP i UmdC).
L’oposició critica al Govern
municipal que no hagi bus-
cat el consens amb tots els
grups i assegura que
s’està hipotecant el futur
de la Ràpita.

La Ràpita inicia un programa d’inversions
plurianual que puja a 8,5 MEUR

L’Ajuntment de Sant
Carles de la Ràpita ha
aprovat el pressupost
municipal per al 2009,
que ascendeix a
14.224.567 euros.

El Pla inclou la creació d’un carril bici, una nova biblioteca i la urbanització de les Casotes

REDACCIÓ

L’Escola de Música fou una de les inversions importants de l’any passat.
Cedida

El Departament de Gover-
nació i Administracions
Públiques ha finalitzat el
recompte de les sol·lici-

tuds presentades pels ens
locals, susceptibles de
ser coofinançades pel
Fons Europeu de Desen-
volupament Regional (FE-
DER), per al quadrienni
2007-2010. En total han
estat 37 els projectes pre-
sentats pels ajuntaments.

L'import sol·licitat pels
ens locals a les Terres de
l'Ebre ascendeix a
12.690.763 EUR, amb un
pressupost total de
27.000.914. 
Alguns dels projectes
sol·licitats pels municipis
ebrencs són: Deltebre,
amb la renovació del cen-
tre comercial (3'6 MEUR)
Tivissa, amb el centre d'in-
terpretació (2'7 MEUR) o
Móra la Nova, amb l’im-
puls del tren turístic de l'E-
bre «El Caspolino»
(3MEUR).

37 Projectes ebrencs sol.licitats
per al FEDER

L’import total del pressupost ascendeix a
27.000.914 EUR

REDACCIÓ

Les sol·licituds presentades ascendeixen als prop de 13 MEUR.
Cedida

La regidoria d’Ensenya-
ment d’Amposta ha tornat
a convocar beques al
transport dels estudiants
universitaris. Els requisits
són tenir totes les matè-
ries aprovades, aportar un
certificat d’empadrona-
ment, els rebuts dels
transports públics utilitzats
i omplir un formulari amb
unes dades personals mí-
nimes. Cada estudiant
podrà recuperar fins al
50% de la despesa que ha-
gi fet durant el curs. L’im-
port màxim que s’ atorgarà
a cada estudiant és de
300 euros, i el termini mà-
xim és el 31 de setembre.

Amposta renova les
beques al transport
universitari

El Centre de Difusió Tec-
nològica de la Fusta i el
Moble de Catalunya
(CENFIM) ha organitzat
unes jornades per difon-
dre la necessitat d'incor-
porar les TIC al funciona-
ment diari de les
empreses, especialment,
en l'actual moment de
crisi. El centre, a més, ha
iniciat programes de su-
port per millorar l'organit-
zació empresarial i difon-
dre el respecte ambiental
en la producció. CENFIM
vol contribuir d´aquesta
manera en millorar la
competitivitat de les em-
preses del sector.

Jornades per
impulsar el sector
del moble
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Durant aquests quatre
dies el turista disposa d'una
gran oferta d'allotjaments.
Així, pot triar des del tradi-
cional hotel, passant pel
tan atractiu turisme rural,
càmpings  i fins i tot el llo-
guer d'apartaments per
gaudir d'aquesta festivitat.

El perfil del turista d'a-
questa època per excel·lèn-
cia és el familiar, pares i
fills buscant uns dies per
compartir tots junts. Pre-
nent el pols a l'ocupació ho-
telera de la zona ens ado-
nem que les cases rurals,
com és el cas de la Masia
Tinet a Deltebre, no han no-

tat una baixada en les se-
ves reserves, això és el que
m'explica l'Agustí, el seu
propietari, ni ell ni altres
companys, indicant-me que
a hores d'ara es troben al
100% d'ocupació, amb un
preu per nit de 65 euros

(esmorzar inclòs). D'altra
banda amb  l'ocupació ho-
telera, la cosa canvia ja que
de moment hi ha molts ho-
tels que encara no han re-
but reserves per a les da-
tes de Setmana Santa,
l'explicació que em dona

l'encarregat de reserves,
Àngel Llacera, és que la
gent cada cop reserva més
tard i que ni molt menys
preveuen una ocupació del
100% sinó que suposa que
aquest any serà d'un 70%
aproximadament, amb

preus que oscil·len entre
150-300 euros la nit (es-
morzar a banda + IVA). Per
últim ens posem en contac-
te amb un API, per tal que
ens doni la seva visió sobre
l'ocupació per aquest any
en modalitat apartaments i
José Florian de Fincas Zara-
goza, m'explica que aquest
sector preveu, una ocupa-
ció d'un 80% però que creu
que s'incrementarà a última
hora, en aquest cas estem
parlant de famílies i joves
que lloguen apartaments
de 3 a 5 nits amb un preu
que oscil·la entre 300 i 600
euros l'estada.
Un element que si es comú
a tota la tipologia d'allotja-
ments que hi ha al territori
ebrenc, ja siguin cases ru-
rals, hotels o apartaments
és el fet de que no fan pa-
quets de quatre dies sinó
que venen les estades per
nits, així, prefereixen asse-
gurar-se dos o tres dies i
deixar-ne un de penjat que
arriscar-se, perquè al final
sempre hi ha el típic turista
que no reserva sinó que di-
rectament va a trucar a la
porta.

Vull desconnectar!

Arriba Setmana Santa
i qui més qui menys
busca desconnectar
de la rutina. Així el
sector hoteler de les
TE busca intentar om-
plir al màxim els seus
establiments.

“Sempre hi ha aquells turistes que no reserven i prefereixen trucar a la porta el mateix dia”

A hores d’ara hi ha moltes masies rurals que ja estan al 100% de la seva ocupació.

DIANA MAR

Fotografia d’una parella gaudint de la seua estància en un hotel
Cedida

Via Magna, la resposta al
sector hoteler i culinari de
les Terres de l’Ebre

El proper mes de setem-
bre, Via Magna,  Internatio-
nal School of Hospitality
and Tourism, obrirà les por-
tes del seu centre, a l' Edi-
fici Seminari, de Tortosa,
oferint formació per als jo-
ves que vulguin continuar
estudiant un Grau Mitjà, en
les àrees de Cuina i Gastro-
nomia, Panaderia i Rebos-
teria i Serveis de Restaura-
ció. I el proper més de

maig l'escola representarà
les Terres de l'Ebre a les Fi-
res d'ensenyament de
València “Forma Empleo”,
Madrid “Aula” i Barcelona
“Salo del Ensenyament”,
atorgant al territori una
imatge de qualitat i
excel·lència en la prepara-
ció tècnica i pràctica dels
nostres professionals i jo-
ves estudiants.

Via Magna, busca donar
resposta al sector hoteler i
culinari del territori i del Pa-
ís, a més de respondre a
un mon cada cop més exi-
gent.

Formar persones plenament capacitades per
sortir al mercat laboral nacional i internacional

REDACCIÓ
L'agreujament de la crisi
econòmica està posant a
la majoria d'empreses i
autònoms en una situa-
ció de molt difícil sorti-
da, per aquest motiu la
Junta Directiva de
PIMEC, veu necessari
reorientar les polítiques
econòmiques i introduir
reformes amb immedia-
tesa a moltes de les
mesures que s'han

promès i no han sigut
efectives. PIMEC està
rebent dia rere dia testi-
monis dramàtics d'em-
preses, i en especial,
pimes, que certifiquen la
gravetat de la seva situa-
ció, asfixia financera,
manca de circulant,
morositat, caiguda de
les vendes i de la pro-
ducció, dificultats per
ajustar les plantilles i un
llarg etcètera que fa tan-
car empreses i posa al
límit aquelles que encara
es veuen en cor de resis-
tir. Ja fa gairebé sis

mesos que els empresa-
ris adverteixen d'aquests
problemes i sembla no
veure's cap senyal que
faci confiar en què s'es-
tan fent les reformes o
correccions necessàries
per millorar la situació.
Això comporta un agreu-
jament continuat de la
situació de les empreses
arreu de Territori, al igual
que a la resta de tota
Catalunya, i es tradueix
en un augment dels tan-
caments d'empreses i
situacions concursals,
que suposen un incre-
ment alarmant de l'atur.
Tenin en compte el qua-
dre de crisi internacio-
nal, ara per ara, les
mesures que s'han pres
sembla que sols han ser-
vit per arreglar el proble-
ma del sistema financer
però no per arreglar els
problemes del teixit
empresarial.

PIMEC crida S.O.S

Moltes enpreses estan vivint situacions molt
dramàtiques, i demanen solucions.

REDACCIÓ

Un equip de la NTV ha
visitat les Terres de
l'Ebre per conèixer-ne
les tradicions i el Delta
de l'Ebre. Seguint un
programa de visites ela-
borat pel Patronat de
Turisme de la Diputació,
en col·laboració amb
Turisme de Catalunya,
l'equip de televisió ha
estat a les Terres de
l'Ebre aquest mes de
febrer. 
Amb l'objectiu de rodar
els paratges i les tradi-
cions més arrelades al
Delta pel programa Ikh
Nravy un equip de la
televisió russa NTV ha
visitat les Terres de
l'Ebre. Ikh Nravy és un
programa sobre turis-
me, dirigit al públic en
general, que s'emet
cada diumenge amb una
durada de 45 minuts i
que compta amb una
audiència de 75 milions
d'espectadors.

La TV rusa busca
localitzacions a les
Terres de l’Ebre

El mes de setembre pas-
sat coneixíem a través
del programa Thao-Salud
Infantil (2007-2011) que
un 25 % dels escolars
entre 3 i 12 d'anys de
Sant Carles de la Ràpita
patia excés de pes. Pere
Genaró, Pediatra a
l'Hospital Verge de la Cinta
ens parla de l'importància
de conscienciar-se davant
l'obesitat infantil ja no per-
què es tracte d'una infer-
metat sinó per les malal-
ties que se'n poden deri-
var d'aquesta. Però un ele-
ment fonamental és el
paper dels pares. A nivell
de pacients que passen
per la seva consulta, el
pediatra Genaró, recalca
l'importància de tindre uns
bons hàbits alimentaris
però que aquest molts
cops van associats a dedi-
car un temps de les nos-
tres vides a controlar la
llista de la compra o a
practicar esport.

Obesitat
Infantil al
territori ebrenc
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Es podria considerar que
són una parella de moda.
Una parella amb la que cap
defensa rival vol enfrontar-
se ni per jugar al guinyot. I
és que Becerra i Pitarque
són protagonistes per les
seues aptituds i per la res-
posta que estan tenint en
aquesta temporada, sobre
tot en la segona volta.

Becerra ha marcat 12
gols. Es un davanter explo-
siu, amb una velocitat endi-
moniada. Tot això, a més,
complementat amb resolu-
ció davant de porteria. Jordi
Fabregat va saber pulir el
que li mancava i el jugador
ha après i ha progressat d’u-

na forma extraordinària.
Amb la seua edat, no seria
estrany que fes aviat un salt
qualitatiu. I és que jugadors
com ell estan en extinció i
són, en el futbol actual,
força importants.

L’ampollero Jordi Pitarque
també ha progressat de for-
ma trepidant. Va començar
jugant a l’Ampolla, va pas-
sar pel futbol base del Tor-
tosa i del Nàstic i va jugar
amb la Pobla abans d’arri-

bar a Amposta. Es un juga-
dor àgil, ràpid i que té arri-
bada. Bones condicions que
està aprofitant jornada a jor-
nada. Com a Becerra, la
seua velocitat el fa diferent
sobre el camp. 

Entre els dos han fet 21 dels
gols de l’Amposta i en les da-
rreres tres jornades han mar-
cat els gols de l’equip. Són dos
diamants que estan brillant a la
categoria.

D’altra banda, l’Amposta,
després de no puntuar en els
darrers set desplaçaments, va
tornar a fer-ho en guanyar a
Cassà (0-2). Ara té 38 punts i
està més pop de la permanèn-
cia. I també de la quarta plaça
que és a nou punts. Recio i Pin-
to seguiran sent baixa per diu-
menge (17 h), contra el Blanes. 

En el cas de guanyar, els de
Nacho Pérez s’acostarien a les
places de dalt de la taula. Es
qüestió de creure-s’ho.

Diamants blanc-i-negres

Tenen 21 anys. I, sobre
tot, unes qualitats que
no estan passant desa-
percebudes en el fut-
bol català. Han fet 21
dels gols de l’equip.

CF AMPOSTA

Josep Becerra i Jordi Pitarque han marcat els gols de l’Amposta en les darreres tres jornades

M.V.

L’Amposta, que va
guanyar a Cassà (0-2) i
que està  a nou punts del
play-off d’ascens, rebrà
diumenge (17 h) el Blanes

A 9 punts 

Cada dia se’n parla de la
crisi i de les seues conse-
qüències. I del que durarà
amb previsions d’increment
de l’atur per l’any vinent.
Enmig d’aquesta tesitura,
qui pot contraatacar i té
mitjants per fer-ho en
aquesta època, pot sortir-
ne reforçat. O sigue, les
empreses que poden i se-
gueixen fent publicitat, d’al-
guna manera estan inten-
tant mantenir viva la flama
del seu negoci amb l’objec-
tiu de que continuï sent re-
cordat. Però davant del pà-
nic que ha suposat i
suposa la crisi, un bon
nombre d’empreses han
eliminat  o han reduit mol-
tíssim la despesa publicità-
ria. I la majòria tenen fona-
ments per fer-ho.  No
obstant, també està pas-
sant que la crisi pot supo-
sar una manta. Sí, la que
s’aprofita per justificar que
ara no és moment de fer
cap tipus de publicitat i
també la que pot servir, en
alguns casos, per acomia-
dar treballadors aprofitant
la cojuntura. Bé, i perquè
estic parlant de tot això?
Doncs perquè poden ha-
ver-hi similituds. Si bé és
del tot certa la situació caò-
tica de la majòria de clubs,
també ho és que s’està
aprofitant, en alguns casos
(no en tots), la crisi per do-
nar baixes o fer fora a en-
trenadors amb l’explicació
de que «t’hem de reduir la
nòmina per la situació
econòmica». Així, amb la
manta de la crisi,  s’intenta
quedar bé i pots canviar a
qui reialment no t’interessa.
En un altre moment havies
de donar altres explica-
cions. Ara no cal. 

La crisi i la 
seua manta

L’opinió de Michel

La Rapitenca va perdre con-
tra el Balaguer (0-2) en un
partit amb doble valor en el
que es podia acostar a la
permanència. Però no va
guanyar i ara viu compromès
altre cop. Els de la Noguera
van marcar aviat el 0-1, van

saber viure de renda i també
ampliar-la. La Rapitenca,
molt espesa, no va tenir ca-
pacitat de reacció ni claredat
per tenir-la. No va poder en-
trar en el partit i per mo-
ments fou un equip impo-
tent. Antoni Teixidó, tècnic
de la Rapitenca, reconeix

que «en el cas d’haver guan-
yat ja tindriem mitja per-
manència garantida però no
va poder ser. L’equip no va
estar bé». Aquesta setmana
ha hagut terapia de grup en-
tre jugadors, tècnic i directi-
va: «assumim la realitat de la
situació com ho estem fent i
l’objectiu és buscar les qua-
tre victòries que ens man-
quen per assegurar la salva-
ció».
Manolo Marquez, tècnic del
Prat, de la Rapitenca, el seu

proper rival, opina que «és un
equip que ha de reaccionar
tard o d’hora i que estic segur
que sortirà d’aquesta situació
actual. Costa molt fer-ho una
vegada comences malament i
més si no estàs habituat a viu-
re-hi. Penso que hi ha sis o set
equips pitjor que la Rapitenca
a la categoria. La seua planti-
lla potser és justa d’efectius
però té qualitat per no patir». 
El Prat ha perdut fins a set
partits al seu camp. Fora, no-
més tres. 

La Rapitenca recupera per
diumenge a Sergi Grau i Pe-
dregosa però perd a Raül,
Borja i Sangrà, sancionats.
Carlos Gilabert serà baixa
per una lesió que assegura
que té a la planta del peu i
que li impedeix jugar.

A patir!
S’ha tornat a comprometre a la taula

M.V.

TERAPIA DE GRUP A LA UE RAPITENCA

MÉS EBRE va citar a Jordi Pitarque i a Josep Becerra, dimecres, a la sala de premsa de l’estadi.
ME

Gilabert, lesionat, i Borja,
Raül Teixidó i Sangrà,
sancionats, ho seran
diumenge 

Baixes
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El tècnic, Ramon Coch, co-
mentava que «vam jugar
bé, des del principi. El pro-
blema fou que avançada la
primera meitat, amb l’1-0,
ens van marcar un gol en
una acció d’estratègia,
quan ho havíem parlat que
el rival feia molt de mal en
aquest tipus de jugades.
Amb l’1-1, vam passar per
una fase de desconcert i
vam rebre el segon gol en
un moment complicat, poc
abans del descans». Coch
valorava la reacció: «a la
segona meitat va haver-hi
bona actitud i es va posar
tot el que es devia per re-
muntar. Vam empatar i vam
tenir possibilitats en una
recta final en la que el duel
va estar obert».

L’entrenador, que debuta-
va a casa, estava «satisfet
del treball de l’equip, tot i

que penso que encara pot
rendir més. Hem de seguir,
millorant aspectes que
manquen».

Isma Rojas, incisiu en els
darrers partits a casa, va
marcar els dos gols, amb
assistències de Subi. Va
destacar per la seua execu-
ció el segon, que fou l’em-
pat a dos. 

El Tortosa es desplaça a
Montcada, diumenge (12

h). Necessita seguir su-
mant. Cristian, David, Joel i
Pradas tenen molesties i
caldrà esperar per veure si
poden jugar o no.

Fitxatge
El Tortosa no descarta la

possibilitat de fer una nova
incorporació, pensant en
donar més equilibri a la
plantilla. En aquest sentit ja
hi ha gestions efectuades i

una d’elles es podria con-
cretar en els propers dies. 

Carlos Alós, secretari
tècnic, va estar dissabte al
camp del Roquetenc,
veient el partit i observant
a un dels jugadors del Cat-
llar.  

Finalment, direm que la
junta organitzadora dels
actes del centenari del
club continua treballant per
a confeccionar un progra-
ma commemoratiu per ce-
lebrar l’aniversari a l’alçada
que l’esdeveniment mereix. 

El Tortosa confia en poder fer
una incorporació aviat

El Tortosa va empatar
diumenge passat, a
casa, contra el Maria-
nao, un dels equips
més en forma del
campionat (2-2). 

PRIMERA CATALANA

L’equip va oferir una bona imatge, diumenge passat contra el Marianao (2-2)

REDACCIÓ

Ramon Coch, tècnic del Tortosa, va debutar a casa diumenge.
ME

La Cava va guanyar el cuer,
el Montblanc (3-2) i és líder
en solitari a la jornada 22.
Els ebrencs van avançar-se
molt aviat i van encarrilar el
partit amb el 3-0, amb el
que es va arribar al des-
cans. 

Però el col.legiat tenia ga-
nes de marxa. Segons fonts
de l’equip local, va perdonar
un penal al conjunt visitant
quan l’assistent l’havia mar-
cat. Llavors, l’àrbitre va dir-
li a un jugador del CD la Ca-
va: «que no en teniu prou
amb el 3-0». La Cava va po-

der ampliar l’avantatge,
amb les ocasions que va te-
nir. Però no va fer-ho. Poste-
riorment, el col.legiat va ex-
pulsar a Pier per protestar-li
una falta que «en cap cas
ho era». 

El Montblanc, arran d’una
gentilesa del col.legiat
«amb una altra falta que
tampoc era», va reduir
distàncies amb el 3-1. Joel,
per aixecar els braços, va
veure la segona groga per
un suposat menyspreu al
col.legiat. La Cava va que-
dar-se amb nou.  El Mont-
blanc va fer el segon. No
obstant, tot i els patiments,

els blanc-i-blaus, amb molt
de treball, van mantenir l’a-
vantatge amb nou i van su-
mar una victòria que els
col.loca com a líders.

Antonio Morales, tècnic
de l’equip, deia que «això és
anecdòtic, baix el meu punt
de vista. Estem a dos punts
del segon i la situació pot
canviar segons els resultats
de les jornades. Resta mol-
ta lliga. I per mi, més que
ser el primer, l’important és
mantenir-se en la pomada i
estar dalt fins el final de la
lliga, amb totes les opcions.
Aquest és l’objectiu». Mora-
les creu que «hem d’evitar

les eufòries i ser conscients
de que no hem guanyat res.
Hem de seguir treballant
amb prudència, humilitat i
amb la mateixa il.lusió. Pen-
so, a més, que un altre dels
secrets del CD la Cava és la
pinya que hi ha al vestidor.
Hi ha un gran ambient, amb
molt de companyerisme».

Sergio es va lesionar.
Però no serà tant greu com
en principi es pensava. És
un esqüinç que el tindrà
unes sis setmanes de baixa. 

La Cava, després de sis
partits seguits a casa, torna
a jugar fora: diumenge es
desplaça a Ulldecona. 

«Un dels secrets del CD la Cava és la
pinya que hi ha al vestidor»
Els de Morales van véncer el Montblanc i són líders en solitari (3-2)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va golejar el
Catllar (4-0), dissabte. Fou
una victòria valuosa tenint en
compte els seus darrers re-
sultats a l’estadi de Roque-
tes i la derrota a Sants. L’e-
quip, amb possibilitats per
poder lluitar per les primeres
places, s’havia despenjat de
la part alta de la taula i esta-
va en una posició inestable
que necessitava un impuls
amb un bon resultat. I
aquest va arribar davant
d’un dels equips més forts
del grup: el Catllar. 
Els del Tarragonés van dece-
bre, principalment en l’as-
pecte ofensiu. També va ser
per la bona actitud dels juga-
dors del Roquetenc que no
van tenir fisures en defensa.
Javi Cid va destacar, en
aquesta jornada, la bona ac-
titud i treball d’un  Roquetenc
que ara és setè a la taula,
amb 32 punts. Està a deu de
la zona de descens i a tretze
de la segona plaça. 
El tècnic considerava que
l’objectiu, a partir d’ara, era
«arribar aviat als punts que
permetin confirmar la per-
manència i, posteriorment,
intentar igualar o superar la
xifra de punts obtinguda la
temporada passada». 
Marc Alegre, amb un gol
olímpic, va fer l’1-0 al primer

temps. El partit, marcat per
la pluja, si bé controlat pels
locals, estava obert. Va ser
així fins que Lluís va establir
el 2-0 (minut 68). Fou un gol
que va trencar el duel i que
va ser molt protestat pels vi-
sitants per considerar que hi
havia fora de joc. CANAL TE,
al programa MÉS ESPORT de
dilluns la nit (22.45 hores) va
oferir imatges del partit. I
allí, amb repeticions ralenti-
des, es va poder comprovar
que quan Crespo va fer-li la
passada a a Lluís, aquest
està un xic més endarrerit
que la pilota que és la que
marca el fora de joc.
Posteriorment, el Roquetenc
va jugar a plaer i va senten-
ciar amb dos gols més, un
altre de Lluís i un d’Alex Ga-
llego. 
Alex G. i Nando Crespo van
donar més profunditat al Ro-
quetenc en els minuts que
van estar al camp, a la repre-
sa. Els de Javi Cid es des-
plaçaran diumenge vinent a
Sitges (17.15 h). 

El primer gol de Lluís
Fornés fou legal 
Les imatges de Canal TE ho demostren

REDACCIÓ

PREFERENT

En el moment de la passada, Lluís estava per darrera de la pilota.
CANAL TE

El Roquetenc, que ara és
setè amb 32 punts, va
golejar el Catllar (4-0) i
diumenge es desplaça al
camp del Sitges.

Setena plaça

Tot i la millora, segueix
en una posició incomoda
a la taula, a cinc punts de
la zona de descens
directe.

Zona delicada

Hi ha gestions avançades
i la incorporació d’un
jugador es podria
produir en els propers
dies.

Fitxatge

L’àrbitre no va xiular un
penal al CD la Cava i
llavors va dir-li a un
jugador local, «que no en
teniu prou amb el 3-0».

Polèmica

Amb un gol de Sergio Ruiz, el Deltebre va obtenir tres punts
d’or molt valuosos en la lluita per la permanència (2-3). L’e-
quip, amb dificultats com molts altres clubs, ha sofert les bai-
xes de Tono i de Juanjo Rovira (ha fitxat amb el Tortosa fut-
bol sala federat) però manté totes les opcions per salvar-se. 

El Deltebre va fer un pas endavant important
per la permanència, guanyant a la Canonja

REDACCIÓ

REGIONAL
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El Remolins-Bítem va guan-
yar el derbi davant el Catalò-
nia (2-0). D’aquesta manera,
Guillermo Camarero fill va
tornar a emportar-se un en-
frontament a les banquetes
amb el seu pare. Són tres
victòries pel fill i un empat en
dues temporades.
El derbi, futbolísticament, va
ser molt fluix. Molt travat. Un
partit tàctic, igualat i amb po-
ques ocasions. Dins de les

poques que van existir, els lo-
cals en van tenir dues al pri-
mer temps. El Catalònia no-
més va crear perill amb
faltes llunyanes que va treure
Fatsini. A la represa, la dinà-
mica del duel va ser la matei-
xa. Potser, fins i tot, més tra-
vada.  Era un partit de zero a
zero. Només podia decidir-lo
una acció puntual, una bada-
da defensiva o, com l’any
passat, un penal. I així va ser.

El fill torna a guanyar
la partida al pare

PRIMERA REGIONAL

Un penal dubtós va obrir el derbi

Àrbitre: Emili Rincón. Incidències: 100 espectadors. El Remolins-Bítem és desè mentre
que el Catalònia, amb qui va debutar el porter Marc i que ha recuperat jugadors lesio-
nats, és cinquè. 

Gols: 1-0, Emili minut 64, de penal, i 2-0, Emili minut 70.

Sergi, Josep Llaó, Franklin,
Joel, Oriol, Llorenç (Oscar),
Emili (Reyes), Jota (Rovira),
Talarn, Kazu i Marc Baiges

(Ivan Martín). 

REMOLINS-BÍTEM

2
Marc, Fatsini, Manel, Joan
Gisbert (Marc Prades), Isaac
(Oscar), Xavi Gisbert, Solla,
Joel, Calafat, Aleix i Toni
(Ruben Castillo).

J. CATALÒNIA

0

Una perdua de pilota jesusen-
ca va propiciar una acció em-
bolicada que va acabar amb
una pilota dividida dins l´àrea
entre el local Talarn i el visi-
tant Xavi Gisbert. Aquest da-
rrer va anar a terra i va des-
viar la pilota. Talarn, en la
divisió, va caure. L’àrbitre,
potser tapat, va xiular penal.
El Catalònia va protestar-lo
moltíssim. Emili va transfor-
mar-lo amb qualitat. Era l’1-0.
Poc després, una jugada
dels de Bítem per l’esquerra
va comportar una centrada
magistral al segon pal. La de-
fensa jesusenca ja vivia des-

col.locada i Emili, sól, va fer
un control orientat i va afuse-
llar a Marc, porter que debu-
tava. El davanter local fou el
protagonista amb els gols
que van valdre una victòria
que impulsa a un Remolins-
Bítem molt irregular durant el
que portem de lliga. Ara és
desè. Amb el 2-0, el derbi va
acabar-se. No va haver-hi
més història. El Catalònia,
sense profunditat durant el
partit i molest amb el penal
xiulat, no va poder reaccio-
nar. I no pot acabar d’enlai-
rar-se més a la taula. Es cin-
què. 

L’Aldeana va assolir la quarta
victòria seguida, enfront l’-
Hospitalet en un partit amb
doble valor de punts en la llui-
ta per fugir de la zona com-
promesa de la taula. Els d’An-
ton van guanyar per 2-0, amb
dos gols de falta d’Albert Me-
ca. El bon moment dels alde-
ans els ha fet recuperar la
confiança i això es nota en ju-
gades com les que van deci-
dir un partit igualat, amb molt

de migcampisme, bastant
travat i en el que van existir
poques opcions. Però de les
poques que van haver-hi, l’Al-
deana va ser qui va crear-ne
les suficients per emportar-
se un triomf que va confir-
mar-se a darrera hora. Demà
visitarà, amb molta moral, al
Camp Clar. L’únic inconve-
nient, les possibles baixes de
Joaquim, Sergio, Carlos Alba-
car i Marc Viudez.

Albert Meca lidera la
quarta de l’Aldeana

PRIMERA REGIONAL

L’equip d’Anton segueix progressant

Àrbitre: Diego Ruedas. Targetes vermelles al local Albacar i als visitants Lucas (minut 8)
i Fernando (minut 90). Grogues a Elies, Rallo i Ramon (Aldeana) i a Elvis, Macedo
(Hospitalet). Incidències: uns 200 espectadors. L’Aldeana progressa i ja és onzè, amb
29 punts. Són quatre victòries seguides.

Gols: 1-0, Albert Meca minut 50 i 2-0, Albert Meca minut 88.

Norbert, Dani Iniesta,  Elies
(Dani), Rallo, Albert, Gabi

(Toni), Sergi (Agus), Borràs,
Oscar, Carlos Albacar i

Ramon. 

ALDEANA

2
Figo, Elvis (Ezequiel), Macedo
(Cañon), Woman, Lucas,
Fernando, Roger, Nando
(Fernando), Ruben, Brigi i
Alberto.

HOSPITALET

0

El Remolins-Bítem va emportar-se el derbi contra el Catalònia.
CANAL TE
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L’Ampolla va fer un punt i se-
guit en la seua trajectòria ex-
traordinària de victòries. En
porta vuit de seguides i ja és
segon a la taula.

Diumenge el partit va ser
molt igualat, principalment a
la primera meitat, quan no
van haver-hi ocasions a les
porteries. Però en els da-
rrers minuts, David va acon-
seguir un gol psicològic que
fou important pels locals. A

la represa, va seguir la ma-
teixa tónica si bé el joc fou
més intens. L’Ampolla, arran
d’una recuperació i una juga-
da de Lluís, va marcar el 2-0
per mitjà de Dani Roca. 

Amb el duel més trencat,
els locals van gaudir d’un pa-
rell d’opcions sense encert.
No van marcar i en els da-
rrers minuts van acabar so-
frint quan va produir-se el gol
del Jesús i Maria. 

L’Ampolla puja fins
la segona plaça

SEGONA REGIONAL

És la vuitena victòria seguida

Àrbitre: Josuà Diaz.  Incidències: 100 espectadors. L’Ampolla, amb vuit victòries
seguides i el partit que ha d’acabar a Benifallet el dia 3 d’abril (1-1, minut 60) és segon
empatat a punts amb l’Amposta. El Jesús i Maria, que ara afronta sis partits seguits a
casa, és vuitè.

Gols: 1-0, David minut 45; 2-0, Dani Roca minut 66 i 2-1, pp minut 84.

Costes, Jesús, Vallés, Robert
(Jaume), Perelló, David (Sam),
Paco Casas, Ramon Zaragoza

(Lluís), Bargalló (Pitarque),
Roca i J. Bertomeu. 

AMPOLLA

2
Joan, Albert, Dani, Chimo,
Aleix (Lluís), Jefrey, Abdelassis
(Josep), Miguel (Claudio),
Mateo, Iku i Jesús. 

JESÚS I MARIA

1

El filial de l’Amposta va fer un
pas endavant important per
no perdre de vista el líder i
seguir a la part alta de la tau-
la. Va guanyar un rival direc-
te en aquesta lluita: el Ca-
marles. 

Va començar bé el partit
per als ampostins que es van
avançar amb el 2-0, tenint lla-
vors altres opcions. Però el
Camarles va entrar en el par-
tit poc abans del descans,

amb el gol de falta de Corne-
jo. Els de Barbosa van sortir
amb convicció a la represa i
van empatar molt aviat. No
obstant, poc després, quan
el partit més obert podia es-
tar i els ampostins s’havien
quedat amb deu, va venir la
recació local amb els gols
d’Oscar Masdeu. En poc
menys de deu minuts, el filial
ampostí va finiquitar una
victòria amb doble valor. 

L’Amposta reivindica
les opcions d’ascens

SEGONA REGIONAL

Va guanyar un rival directe: el Camarles

Àrbitre: Juan Carlos Vázquez. Incidències: L’Amposta, que va acabar empatant dijous
a Masdenverge (1-1), és tercer empatat a punts amb l’Ampolla. El Camarles baixa, amb
la derrota, fins la cinquena plaça. 

Gols: 1-0, Jony minut 11; 2-0, Cristian Gallardo minut 16; 2-1, Oscar minut 37; 2-2,
Oscar minut 49; 3-2, Oscar Masdeu minut 61 i 4-2, Oscar Masdeu minut 69. 

Toni, Cristian, Jony, Jaume,
Moha, Bria, Cacau, Romero
(Sabaté),  Cristian Gallardo

(Pastor), Borrell i Oscar
Masdeu. 

AMPOSTA

4
Enric, Vicent (Batiste), Vaquer
(Marcos), Pau Miralles (Drago),
Francesc, Juanjo, Oscar,
Reverté, Joan Abella (Pau
Santceloni), Alberto i Quique. 

CAMARLES

2

Josep Lluís Poley, president
del Benifallet, va debutar en
la faceta tècnica, juntament
amb un jugador i un directiu.
Va destacar l’actitud de l’e-
quip, molt posat en el partit
des del primer moment. 
El CE Ascó, per la seua
part,  va protestar l’arbitrat-
ge, per una jugada de gol
anulada i un enfrontament
entre el porter local i Gila-
bert. El porter va repel.lir

l’acció del davanter visitant
amb una agressió. Hagués
estat penal i expulsió. Però
el col.legiat, possiblement ja
d’esquena, no va veure-ho.
Els locals també van recla-
mar un possible penal per
unes mans. 

Amb l’empat, el Benifallet,
que fa cinc jornades que no
guanya, és tretzè. Comença
a recuperar jugadors. Diu-
menge pot tornar Ismail. 

‘Piterman’ Poley
debuta a la banqueta

SEGONA REGIONAL

El CE Ascó, molest amb l’arbitratge

Àrbitre: Ruben Garcia Espellargas. Incidències: el president Poley, juntament amb un
directiu i un jugador, va començar les funcions tècniques. El Benifallet, amb dos punts de
quinze, és tretzè. Acabarà el partit amb l’Ampolla el dia 3 d’abril. El CE Ascó no va poder
recuperar-se amb un triomf de la derrota amb Els Reguers i ara és quart.

Gols: 1-0, Ahmed minut 33 i 1-1, Raül minut 48. 

Alex, Juan Diego, Miguel,
Antonio (Mourat), Moha, Povill,

Moisés, Jordi, Pulgarín,
Ahmed i Marc. 

BENIFALLET

1
Marc, Toni, Mateo, Miró,
Mikele, Edu (Pino), Raül,
Carles, Lluís (Saladie), Xavi
Gilabert i Sanchez (Alex). 

CE ASCÓ

1

Els Reguers, en un inici de la
segona meitat fulgurant, va
golejar el Masdenverge. En
poc més de cinc minuts, els
de Roca van fer tres gols
que, units al que ja havíem
marcat a la primera meitat,
van sentenciar la confronta-
ció. Els Reguers, amb qui va
debutar Cristobal Nàjer, juga-
dor que ha despenjat les bo-
tes i que estava al federat de
Tortosa de futbol sala, ha

agafat confiança: «la victòria
a Ascó ens ha donat molta
autoestima. Esperem que si-
gue el punt d’inflexió que ne-
cessitàvem per sortir de la
dinàmica negativa», deia Jor-
di Roca, tècnic del conjunt re-
guerenc. Ahir dijous, Els Re-
guers i la Rapitenca havien de
recuperar el partit suspés al
seu dia per la mort en acci-
dent de David López, jove ju-
gador del club rapitenc.

No vol perdre el tren
de la permanència

SEGONA REGIONAL

Segon triomf seguit d’Els Reguers

Àrbitre: Sikota.  Incidències: Els Reguers encadena dues victòries seguides. A expen-
ses del partit que havia de recuperar ahir dijous davant de la Rapitenca, és dissetè. El
Masdenverge, capaç del millor i del pitjor, és dotzè. Cristobal Nàjer va debutar amb Els
Reguers.  

Gols: 1-0, Bonilla minut 26; 2-0, Ivan minut 51; 3-0, Ali minut 53; 4-0, Hachem minut 55 i 5-
0, Hachem minut 73.

Nando, Oriol, Víctor, José,
Hachem, Diego, Najer, Renau

(Alí), Ivan (Delvis), Bonilla i
Kiko. 

REGUERS

5
Aitor, Robert, Jesús, Trini
(Jacint), Joan, Carlos Albert,
Oriol, Josep, Edu (Felip), Israel
i Gerard (Jordi). 

MASDENVERGE

0

El Flixtenia urgència per la
victòria. Aviat va encarrilar-la,
amb l’1-0 (minut 8). La Rapi-
tenca, posteriorment, va tenir
dues opcions clares per ha-
ver empatat. Però no va apro-
fitar-les. I el Flix, en un mo-
ment clau, va obtenir el 2-0
que ja va decidir. A la repre-
sa, amb el partit un xic cris-
pat, els locals, en un altre ins-
tant psicològic, van marcar el
3-0 que ja fou definitiu.

Des de la Rapitenca s’han
queixat de l’actitud i el joc lo-
cal: «va ser, per moments,
molt agressiu i, en ocasions,
va ratllar la violència, amb
agressions sense pilota».
Des de Flix han replicat dient
que «fou un partit, en gene-
ral, dur i tens. Però ningú es
va quedar enrera. Nosaltres
tenim dos jugadors lesionats,
un d’ells operat ahir d’un tren-
cament del septe nasal».  

«El Flix va fer un joc
agressiu i violent»

SEGONA REGIONAL

Són les queixes de la Rapitenca

Àrbitre: Sergio Arcas. Incidències: El Flix és setzè mentre que la Rapitenca, que no pot
encadenar dues victòries seguides, és desena. Terreny de joc irregular. L’equip d’Hilario
havia de recuperar ahir el partit pendent a Els Reguers. 

Gols: 1-0, Oriol minut 8; 2-0, Gerard Ortiga minut 45 i 3-0, Joan Porta minut 49.

Ferran, Joan, Xavi, Juanjo,
Albert (David Torres), Oriol,
Néstor (Riki) (Oriol Masot),

Gerard, Andreu, Porta i Fidel
(Oscar Zamora).  

FLIX

3
Carrasco, Dani (Didac), Solé,
Juli, Joan, Albert, Alex (Obiol),
Otero, Andreu, Raimon i
Cristian (Felipe). 

RAPITENCA

0

David Alumbreros ‘Archi’ va
debutar amb el Perelló, diu-
menge. I va fer-ho demos-
trant el seu instint golejador
i les seues aptituds com a ju-
gador de categoria superior
i que ara es troba eventual-
ment a la Segona regional
per acabar el campionat
després d’haver estat a l’O-
leàstrum on, per motius
econòmics, va haver de mar-
xar.

El jugador va obrir el partit
al minut 12. Ramos va acon-
seguir el segon gol i poc
abans del descans i a l’inici
de la represa, el mateix Ar-
chi sentenciava amb dos
gols més que deixaven el 4-
0 al marcador. El Santa Bàr-
bara, molt tou en defensa, ja
no va poder entrar en el par-
tit. La seua situació és peri-
llosa, amb els triomfs de Flix
i Reguers. 

Archi debuta fent un
pòquer de gols

SEGONA REGIONAL

El Santa porta deu derrotes seguides

Àrbitre: Aguiló. Incidències: el Santa Bàrbara, amb deu derrotes seguides, és quinzè,
amb 19 punts, mentre que el Perelló, set punts de nou, és novè. Archi (Oleàstrum) va
debutar, fent quatre dels gols perellonencs. Pere Brunet va fer-ho amb el Santa Bàrbara.
Va debutar aconseguint el gol dels de la Plana.

Gols: 1-0, Archi minut 12; 2-0, Ramos minut 20; 3-0, Archi minut 35; 4-0, Archi minut
55; 5-0, Archi minut 60; 5-1, Pere Brunet minut 74 i 6-1, Narcís minut 84.

Gueche, Oriol, Francesc,
Domenech (Oriol), Ruben

(Octavi), Fran Moreno, Archi
(Valmir), Vicent, Niko (Dani),

Ramos (Enric) i Narcís. 

PERELLÓ

6
Lleixà, Jaume, Cristian, Agustí,
Floro (Pere Brunet), Navarro,
Sergio, Martín (Lluís), Pani,
Rafa i Ferran (Cortiella).

SANTA BÀRBARA

1
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PRÒXIMA JORNADA 
Diumenge

Pinell-Perelló (16.15 h)
S. Bàrbara-Amposta (15.15 h)
Camarles-JE Ascó (16.15 h)

Olímpic-Sant Jaume (16.15 h)
Vilalba-Reguers (16.15 h)

Masdenverge-Benifallet (16.30 h)
CE Ascó-Flix (16 h)

Rapitenca-Ampolla (12 h)
Jesús i Maria-Horta (16.30 h).

RESULTATS
22 jornada Segona regional

Ampolla-Jesús i Maria 2-1

Amposta-Camarles 4-2

JE Ascó-Olímpic 2-1

Benifallet-CE Ascó Esc. 1-1

Flix-Rapitenca 3-0

Horta-Pinell 4-1

Perelló-S. Bàrbara 6-1

Reguers-Masdenverge 5-0

S. Jaume-Vilalba 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. JE Ascó 22 46 23 46

2. Ampolla 21 37 17 41

3. Amposta 22 44 25 41

4. CE Ascó Escola 22 50 23 40

5. Camarles 22 44 31 40

6. El Pinell 22 43 32 39

7. Horta 22 35 25 37

8. Jesús i Maria 22 43 35 32

9. Perelló 22 40 33 31

10. Rapitenca 21 42 39 29

11. Vilalba 22 28 31 29

12. Masdenverge 22 38 54 29

13. Benifallet 21 37 47 26

14. Olímpic M. 22 35 38 25

15. S. Bàrbara 22 22 45 19

16. Flix 22 26 52 17

17. Reguers 21 26 46 15

18. Sant Jaume 22 21 62 7

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

22  jornada. Grup 19

Batea-Miravet 7-1

Corbera-Ginestar 0-1

Móra la Nova-Fatarella 5-0

Tivissa-Arnes 4-2

Torre Espanyol-Bot 1-5

Benissanet, descansa.

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 20 79 16 53

2. Ginestar 20 45 12 46

3. Corbera 20 64 14 46

4. Bot 20 43 21 43

5. Benissanet 20 36 25 33

6. Arnes 20 36 37 24

7. Tivissa 18 42 33 23

8. Fatarella 20 24 56 15

9. Miravet 19 27 66 14

10. Torre Espanyol 20 13 71 8

11. Móra Nova 19 17 64 7

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

22  jornada. Grup 20

Alcanar-Venus 2-2

Godall-Ametlla 3-0

Remolins Bít.-Ulldecona 3-1

Roquetenc-Catalònia      2-5

Tivenys-Aldeana 1-1

Camp-redó, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Remolins-Bítem 20 49 19 44

2. Aldeana 20 56 31 37

3. Roquetenc 20 42 30 36

4. Catalònia 20 51 40 34

5. Ulldecona 20 32 30 30

6. Tivenys 20 48 33 30

7. Alcanar 20 30 33 28

8. Ametlla 20 30 37 25

9. Godall 20 27 45 22

10. Campredó 20 21 34 16

11. Venus 20 24 76 7

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Deltebre-Rem.Bitem (16.15 h)
Camp Clar-Aldeana (17 h)

Montblanc-Torredem. (16.30 h)
Reddis-Vilaseca (18.30 h)

Diumenge
Catalònia-Gandesa (16 h)

Hospitalet-Alcanar (16.30 h)
Oleàstrum-la Sénia (17 h)

Ulldecona-la Cava (16.30 h)
Ametlla-Canonja (16 h)

RESULTATS

22 jornada, Primera regional

Remolins Bít.-Catalònia 2-0

Gandesa-Camp Clar 2-1

Aldeana-Hospitalet 2-0

Alcanar-Oleàstrum 2-2

la Sénia-Ulldecona 1-1

la Cava-Montblanc            3-2

Torredembarra-Reddis 1-1

Vilaseca-Ametlla 4-1

Canonja-Deltebre 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 22 43 28 47

2. Camp Clar 22 45 24 45

3. Torredembarra 22 30 30 42

4. Gandesa 22 41 24 41

5. Catalònia 22 51 27 39

6. Reddis 22 36 31 36

7. Alcanar 22 26 24 31

8. Vilaseca 22 29 23 30

9. Ulldecona 22 32 34 30

10. Rem. Bítem 22 40 31 29

11. Aldeana 22 26 29 29

12. la Sénia 22 26 31 26

13. Canonja 22 25 30 25

14. Hospitalet 22 34 34 24

15. Deltebre 22 33 42 20

16. Oleàstrum 22 21 37 17

17. Ametlla 22 20 57 16

18. Montblanc 22 16 38 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Viladecans-Torreforta

Vista Alegre-Almacelles

S. Joan Despí-Alcarràs

Sitges-Roquetenc (diu. 17.15h)

Catllar-Cambrils

Barceloneta-Sants

Sant Ildefons-Horta

Santfeliuenc-Iberiana

Guissona-Canyelles

RESULTATS

22 jornada, Regional preferent

Torreforta-Vista Alegre 3-2

Almacelles-S. Joan Despí    2-1

Alcarràs-Sitges 2-2

Roquetenc-Catllar 4-0

Cambrils-Barceloneta 2-0

Sants-Sant Ildefons 2-1

Horta-Santfeliuenc 0-2

Iberiana-Guissona 4-0

Canyelles-Viladecans 4-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 22 54 26 46

2. Torreforta 22 44 23 45

3. Santfeliuenc 22 37 19 42

4. Sants 22 37 29 40

5. Catllar 22 29 30 35

6. Vista Alegre 22 23 19 33

7. Roquetenc 22 28 20 32

8. Alcarràs 22 31 25 31

9. Sitges 22 32 29 30

10. Cambrils 22 28 26 28

11. Horta 22 34 34 28

12. Viladecans 22 28 28 27

13. Canyelles 22 36 38 27

14. St. Ildefons 22 26 38 24

15. Barceloneta 22 23 38 22

16. St. Joan Despí 22 22 44 22

17. Almacelles 22 28 53 15

18. Guissona 22 16 37 13

Regional preferent

Els àrbitres i els capitans, abans del partit de diumenge a la Devesa.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

La Rapitenca va perdre
al seu camp davant el
Balaguer (0-2) i es
compromet a la
classificació.

Es compliquen
PRÒXIMA JORNADA
Amposta-Blanes
Palamòs-Cassà

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

Banyoles-Espanyol B
Europa-Reus

Balaguer-Manlleu
Prat-Rapitenca

Cornellà-Santboià

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 27 17 7 3 65 23 58
2. Reus 27 16 7 4 50 22 55
3. l’Hospitalet 27 14 10 3 40 18 52
4. Santboià 27 13 8 6 40 26 47
5. Manlleu 27 13 6 8 47 32 45
6. Premià 27 13 6 8 48 38 45
7. Vilanova 27 11 9 7 41 32 42
8. Prat 27 12 5 10 37 34 41
9. Amposta 27 10 8 9 49 42 38
10. Europa 27 10 7 10 34 32 37
11. Pobla Mafumet 27 9 9 9 33 41 36
12. Cornellà 27 8 8 11 33 47 32
13. Cassà 27 7 10 10 36 42 31
14. Blanes 27 7 9 11 41 55 30
15. Rapitenca 27 7 8 12 28 36 29
16. Balaguer 27 7 6 14 33 40 27
17. Mataró 27 6 9 12 30 46 27
18. Miapuesta 27 6 7 14 30 51 25
19. Palamòs 27 5 8 14 28 49 23
20. Banyoles 27 2 7 18 18 55 13

Tercera divisió RESULTATS
27a jornada, Tercera divisió
Santboià-Blanes 1-1
Cassà-Amposta 0-2
Pobla Mafumet-Palamòs 2-1
Premià-l’Hospitalet 0-0
Mataró-Miapuesta 1-0
Espanyol B-Vilanova 1-1
Reus-Banyoles 1-1
Manlleu-Europa 0-0
Rapitenca-Balaguer 0-2
Cornellà-Prat 3-1

PRÒXIMA JORNADA
Muntanyesa-Tàrrega
Igualada-Peralada
Manresa-Vilassar

Olesa-Masnou
Vilafranca-Castelldefels

Benavent-Martorell
Guíxols-Poble Sec

Llagostera-San Cristobal
Montcada-Tortosa

Marianao-Morell

RESULTATS
26 jornada, Primera catalana

Tàrrega-Igualada 2-1

Peralada-Manresa 1-0

Vilassar-Olesa 1-2

Masnou-Vilafranca 0-0

Castelldefels-Benavent 0-0

Martorell-Guíxols 0-1

Poble Sec-Llagostera 0-2

San Cristobal-Montcada 1-4

Tortosa-Marianao 2-2

Morell-Muntanyesa 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Castelldefels 26 40 20 53

2. Benavent 26 51 26 50

3. Llagostera 26 44 26 50

4. Masnou 25 35 21 44

5. Olesa 26 40 31 42

6. Tàrrega 26 38 29 42

7. Marianao 25 37 27 41

8. Peralada 26 38 35 37

9. Montcada 26 35 33 36

10. Vilafranca 26 33 32 35

11. Guíxols 26 28 29 34

12. San Cristobal 26 30 39 33

13. Vilassar 26 28 36 32

14. Muntanyesa 26 36 45 32

15. Poble Sec 26 29 41 29

16. Tortosa 26 32 35 29

17. Igualada 26 33 49 27

18. Morell 26 29 41 24

19. Manresa 26 25 48 24

20. Martorell 26 23 41 19

Primera catalana
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FUTBOL BASE

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

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Tortosa 20 42 27 43
2. Jabac/Terrassa 20 53 22 43
3. Lleida 20 43 20 42
4. Mercantil 20 34 19 35
5. Balafia 19 38 26 34
6. Hospitalet 20 41 35 34
7. Gim. Tarragona 20 41 33 28
8. Gavà 20 34 28 28
9. Gim. Manresa 20 31 34 25
10. Floresta 20 32 39 22
11. Can Vidalet 19 29 36 22
12. Segre At. 20 25 39 20
13. Santboià 20 31 42 19
14. Rubí 20 30 46 19
15. Sant Andreu 20 23 50 16
16. Granollers 20 27 58 14 

Juvenils
RESULTATS

17 jornada, Primera divisió Grup 9
Ulldecona-Amposta 3-5

Rapitenca-la Sénia 3-1

Olímpic-Aldeana 1-3

Roquetenc-Camarles 1-1

Tortosa-Alcanar 3-1

Catalònia-la Cava 3-2

Remolins Bítem-Ametlla 8-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 17 78 8 51

2. Rapitenca 17 51 24 34

3. la Sénia 16 49 29 34

4. Camarles 16 36 30 27

5. Remolins Bítem 17 46 42 27

6. Aldeana 17 29 30 27

7. Olímpic 16 47 40 25

8. Tortosa 17 28 39 23

9. Alcanar 17 31 39 22

10. la Cava 17 33 40 20

11. Catalònia 17 30 38 17

12. Roquetenc 17 30 52 16

13. Ulldecona 17 26 64 10

14. Ametlla 16 19 58 2

RESULTATS
17 jornada, Segona divisió Grup 9
Gandesa-Perelló 5-0

Jesús i Maria-Flix 1-1

Ascó Es.-Remolins Bítem 2-5

Horta-Amposta 3-1

Deltebre-Santa Bàrbara 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 17 83 14 43

2. Gandesa 17 72 16 36

3. Flix 17 55 24 34

4. Horta 17 44 31 31

5. Perelló 17 30 32 29

6. S. Bàrbara 17 34 47 19

7. Remolins Bítem 17 27 72 16

8. Jesús i Maria 17 25 47 13

9. Deltebre 17 15 47 13

10. Ascó Escola 17 27 82 9

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

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 20 70 7 55
2. Esc. Gavà 19 35 20 36
3. Santes Creus 20 37 35 36
4. Floresta 20 37 29 33
5. Junior 20 36 34 31
6. Bordeta 20 27 25 29
7. Cornellà 20 48 37 27
8. Jabac Terrassa 20 42 51 27
9. G. Tarragona 19 25 30 25
10. Prat 20 23 26 25
11. FE Vilafranca 20 39 35 24
12. Hospitalet 19 23 24 24
13. Esc. Tàrrega 19 27 29 23
14. Tortosa 18 23 45 19
15. Martorell 20 21 52 16
16. Mercantil 20 15 49 12

Cadets
RESULTATS

17 jornada, Primera divisió Grup 14
Alcanar-Remolins Bítem 3-1

Amposta-Olímpic Móra 4-3

Aldeana-Catalònia 2-1

Camarles-Ebre Escola 5-0

la Sénia-Roquetenc 7-1

Ulldecona-Tortosa sus

Gandesa-Rapitenca 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 17 67 8 46

2. la Sénia 17 59 23 37

3. Camarles 17 39 23 34

4. Gandesa 17 42 32 34

5. Amposta 17 50 15 34

6. Tortosa 16 30 14 31

7. Olímpic 17 37 24 26

8. Ulldecona 16 31 36 25

9. Catalònia 17 35 33 21

10. Remolins Bítem 17 33 51 16

11. Ebre Escola 17 25 46 13

12. Alcanar 17 14 48 8

13. Aldeana 17 17 55 7

14. Roquetenc 17 14 85 7

RESULTATS

17 jornada, Segona divisió Grup 9
Flix-Ametlla 2-4

S. Bàrbara, descansava

Rapitenca-Ascó Escola 2-1

Jesús i Maria-Amposta 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó Escola 15 56 17 38

2. Ametlla 14 67 19 35

3. Rapitenca 15 44 13 29

4. Jesús i Maria 15 27 34 18

5. Amposta 15 31 44 16

6. Esc. Flix 14 34 41 11

7. Santa Bàrbara 14 3 94 0

RESULTATS
20 jornada. Preferent infantil Grup I
Esc. Tàrrega-Santboià 1-3
Mollerussa-Jabac Terrassa 0-4
St. Ildefons-Hospitalet 2-2
Cornellà-Granollers 2-1
Aem-Barcelona 1-6
Tortosa-Lleida 4-0
Esc. Valls-Torreforta 0-3
Santes Creus-Vilanova 2-1

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 20 72 11 55

2. St. Ildefons 20 40 14 44

3. Santboià 19 27 7 33

4. Santes Creus 20 33 20 33

5. Torreforta 20 30 27 31

6. Cornellà 20 32 32 30

7. Tortosa 20 28 21 29
8. Hospitalet 19 26 20 28

9. Vilanova 20 34 35 25

10. Mollerussa 20 25 39 24

11. Esc. Tàrrega 20 22 30 23

12. Granollers 19 25 40 22

13. Esc. Valls 20 22 35 20

14. Jabac Terrassa 19 27 32 20

15. Lleida 20 28 43 20

16. AEM 20 14 79 2

Infantils

RESULTATS

17 jornada, Segona divisió Grup 5

Rapitenca-Sant Jaume 3-0

Ebre Escola-Escola Delta 2-0

Roquetenc-Amposta 6-0

Ampolla-Flix 0-2

Alcanar-Jesús i Maria 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Esc. Flix 17 69 21 44

2. Alcanar 17 49 17 38

3. Roquetenc 17 51 27 35

4. Rapitenca 17 49 35 30

5. Ebre Escola 16 30 19 27

6. Jesús i Maria 17 21 28 19

7. Amposta 17 20 47 15

8. Esc. Delta 15 19 32 12

9. Sant Jaume 14 17 46 5

10. Ampolla 15 8 61 2

RESULTATS

16 jornada, Primera divisió Grup 14
Ascó E.-Remolins Bítem 3-3

Amposta-Rapitenca 0-3

Dertusa-Aldeana 3-0

Camarles-Olímpic 4-2

la Sénia-Ulldecona 0-3

Catalònia-Perelló 2-1

Gandesa-Ametlla 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 16 80 10 44

2. Amposta 17 73 14 43

3. Camarles 16 79 18 38

4. Ametlla 17 42 20 38

5. Dertusa 17 45 21 31

6. Catalònia 17 40 34 30

7. la Sénia 17 28 45 22

8. Gandesa 16 31 41 20

9. Olímpic 17 41 63 18

10. Ascó Escola 17 32 52 15

11. Perelló 16 21 41 11

12. Aldeana 17 13 59 10

13. Remolins Bítem 17 20 69 8

14. Ulldecona 17 17 75 7

RESULTATS
20 jornada. Preferent aleví Grup I
Segre-Cornellà 3-0
Cubelles-Escola Valls 0-4
Floresta-Hospitalet 1-5
Esc. Gavà-EFV Cambrils 3-0
G. Tarragona-E.Baix Segrià 2-1
Bordeta-Tortosa 1-1
Jabac Terrassa-Barcelona 2-1
Rapitenca-Escola Tàrrega 1-2

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Jabac/Terrassa 20 51 15 52

2. Segre 20 46 14 46

3. Barcelona 20 52 18 42

4. Esc. Tàrrega 19 43 12 36

5. Esc. Gavà 19 37 14 33

6. Cornellà 19 29 22 30

7. Tortosa 20 41 37 29
8. Esc. Cambrils 19 38 26 29

9. G. Tarragona 20 34 28 29

10. Rapitenca 19 25 29 23
11. Esc. Valls 20 27 38 23

12. Bordeta 19 37 37 18

13. Hospitalet 20 29 46 18

14. Escola Segrià 20 26 48 14

15. Cubelles 20 15 73 9

16. Floresta 20 17 90 4

Alevins

RESULTATS
20 jornada. Aleví 1ª Divisió Grup 14
Ebre Escola-Amposta 2-3
Dertusa-Rapitenca 0-2

la Sénia, descansa
Catalònia-Escola Delta 2-0
Camarles-Olímpic 0-1
Alcanar-Roquetenc 1-1
Ascó Esc-Tortosa 3-1
Ulldecona-Ametlla 5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 18 50 11 42

2. Ebre Escola 18 48 28 37

3. Ulldecona 19 47 27 35

4. la Sénia 18 59 33 33

5. Roquetenc 19 32 34 32

6. Amposta 18 57 29 31

7. Catalònia 19 41 28 31

8. Tortosa 19 31 29 28

9. Dertusa 18 30 21 27

10. Alcanar 19 30 44 24

11. Olímpic 19 34 51 24

12. Camarles 19 21 34 20

13. Esc. Delta 19 28 50 17

14. Ascó Escola 19 24 52 10

15. Ametlla 19 13 68 4

RESULTATS

17 jornada, Segona divisió Grup 10
Móra la Nova, descansa

Ampolla-Sant Jaume 1-6

Remolins Bítem-Amposta 1-2

Jesús i Maria-S. Bàrbara 3-3

Esc. Flix-Escola Delta 10-1

Aldeana-Perelló 2-4

Rapitenca-Gandesa 3-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 15 87 35 38

2. Gandesa 15 95 28 37

3. S. Bàrbara 16 59 22 36

4. Esc. Flix 15 78 20 33

5. Rapitenca 16 84 49 28

6. Sant Jaume 16 70 64 27

7. Móra la Nova 15 55 42 22

8. Aldeana 16 51 64 19

9. Perelló 15 38 65 17

10. Amposta 16 27 59 12

11. Remolins Bítem 16 34 73 11

12. Ampolla 14 32 77 6

13. Escola Delta 15 27 139 6

PRÒXIMA JORNADA 
Lleida-Segre

Rubí-Jabac Terrassa
Can Vidalet-Gavà
Balafia-Tortosa

G. Tarragona-Hospitalet
G. Manresa-Granollers
Sant Andreu-Santboià

Floresta-Mercantil

PRÒXIMA JORNADA 
la Sénia-Amposta
Aldeana-Rapitenca
Camarles-Olímpic
Alcanar-Roquetenc

la Cava-Tortosa
Ametlla-Catalònia

Remolins Bítem-Ulldecona

PRÒXIMA JORNADA 

Flix-Gandesa

Remolins Bítem-Jesús i Maria

Amposta-Ascó Escola

Santa Bàrbara-Horta

Perelló-Deltebre

PRÒXIMA JORNADA 
Santes Creus-Cornellà

Junior-Hospitalet
Barcelona-G. Tarragona
Bordeta-Jabac Terrassa
Mercantil-FE Vilafranca

Esc. Gavà-Prat
Floresta-Martorell

Esc. Tàrrega-Tortosa

PRÒXIMA JORNADA 
Olímpic-Remolins Bítem

Catalònia-Amposta
Ebre Escola-Aldeana
Roquetenc-Camarles

Tortosa-la Sénia
Rapitenca-Ulldecona

Gandesa-Alcanar

PRÒXIMA JORNADA 

Ametlla-Jesús i Maria

Santa Bàrbara-Escola Flix

Ascó Escola descansarà

Amposta-Rapitenca

PRÒXIMA JORNADA 
Esc. Tàrrega-Segre At.

Cornellà-Cubelles
Escola Valls-Floresta

Hospitalet-Escola Gavà
EFV Cambrils-G. Tarragona

Baix Segrià-Bordeta
Tortosa-Jabac Terrassa
Barcelona-Rapitenca

PRÒXIMA JORNADA
Rapitenca-Remolins Bítem

Aldeana-Amposta
Olímpic-Dertusa

Ulldecona-Camarles
Perelló-la Sénia

Ametlla-Catalònia
Gandesa-Ascó Escola

PRÒXIMA JORNADA 

Escola Delta-Rapitenca

Amposta-Ebre Escola

Esc. Flix-Roquetenc

Jesús i Maria-Ampolla

Sant Jaume-Alcanar

PRÒXIMA JORNADA
Vilanova-Escola Tàrrega

Santboià-Mollerussa
Jabac Terrassa-Sant Ildefons

Hospitalet-Cornellà
Granollers-AEM

Barcelona-Tortosa
Lleida-Esc. Valls

Torreforta-Santes Creus

PRÒXIMA JORNADA 
Ametlla-Ebre Escola
Amposta-Dertusa

Rapitenca-La Sénia
Catalònia descansa

Escola Delta-Camarles
Olímpic-Alcanar

Roquetenc-Ascó Escola
Tortosa-Ulldecona

PRÒXIMA JORNADA 
Sant Jaume-Móra la Nova

Amposta-Ampolla
Santa Bàrbara-Remolins Bítem

Jesús i Maria-Esc. Delta
Perelló-Escola Flix
Gandesa-Aldeana

Rapitenca descansarà
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Era un partit motivant i il.lu-
sionant perquè hi havien
ganes de poder certificar
el títol de campió de la pri-
mera fase de la competició
ja en la primera ocasió que
hi havia per fer-ho.

Però, a la vegada, el par-
tit també era molt impor-
tant i motivant per les va-
lencianes que havien de

guanyar per mantenir op-
cions en la segona plaça
que actualment ocupen.

Potser per aquest motiu,
el Valencia Villegas va sor-
tir més posat i va adaptar-
se millor al duel. A l’Ampos-
ta li va costar i no va poder
sobreposar-se. Ja avança-
da la represa, les locals
van situar-se amb un clar
25 a 16. A partir d’aquest
instant, les ebrenques van
alliberar-se i van superar el
rival amb un parcial de 10-
15. Al final, victòria valen-
ciana per 35-31. Resten
tres jornades i l’Amposta té
tres punts d’avantatge so-
bre el Valencia, amb dos
partits a casa on pot asse-
gurar el títol. En la jornada
vinent, hi haurà descans.

No va poder ser a la
primera, però resten
tres oportunitats

El CH Amposta dispo-
sava d’un primer
matx-ball per asse-
gurar-se el primer
lloc en la fase regu-
lar. Però no va poder
ser. Va perdre a Va-
lencia. 

HANDBOL

El CH Amposta-Lagrama va perdre el
primer partit de lliga, a Valencia (35-31)

REDACCIÓ

El cap de setmana pas-
sat es va disputar la
darrera jornada de la pri-
mera fase als grups
ebrencs de la Tercera
regional. 
Es coneixien cinc dels
sis equips que disputa-
ran el play-off d’ascens.
Faltava el sisè. La lluita
estava entre el Ginestar i
el Bot. Aquest darrer
havia de guanyar a la
Torre i esperar que el
Ginestar pergués a
Corbera. Va complir però
els de la Ribera també
van guanyar (0-1) i per
tant són els qui jugaran
el play-off juntament amb
el Batea, Corbera i els
filials del Remolins-
Bítem, Aldeana i
Roquetenc.
La primera jornada (15
de març) tindrà els
següents emparella-
ments: Ginestar-
Roquetenc; Aldeana-
Batea i Corbera-

Remolins Bítem. 
La resta d’equips, excep-
te Móra la Nova, Torre
Espanyol i Ametlla B, que
han anunciat que no con-
tinuen, han estat repar-
tits en tres grups.
En el primer, amb el
Catalònia com a cap de
serie, hi seran la
Fatarel la, Alcanar i
Tivenys.
En el segon, amb el Bot
com a cap, hi són
l’Arnes, Ulldecona i
Godall. 
I en el tercer, amb el
Benissanet com a cap, hi
competiran el Venus,
Campredó, Tivissa i
Miravet. El campió de
cada grup, amb un 3x1,
disputarà la final de la
Copa Terres de l’Ebre.
El primer i el segon grup
iniciaran la competició el
dia 22 de març mentre
que el tercer, amb cinc
equips, la comença
aquest cap de setmana.

El Ginestar és el sisé
equip que jugarà el
play-off d’ascens

TERCERA REGIONAL FUTBOL SALA

El cadet femení va disputar
dos partits en menys de 24
hores. En divendres va jugar a
Sant Quirze del Vallés  on, tot
i començar força bé, va aca-
bar acusant les lesions que
van haver-hi per la duresa del
partit. Unes lesions que van

minvar a les ebrenques. Pos-
teriorment, van rebre el Palau-
tordera, un duel ben jugat en
el que decisions arbitrals i el
cansament del dia anterior van
passar factura en els darrers
minuts (30-34).

El cadet masculí, segons
fonts del club, va sofrir un «ro-
batori» contra el líder, el Vila-

nova i la Geltrú (31-31). «No-
més la pèssima, descarada i
lamentable actuació d’un ran-
corós àrbitre, van negar el
premi als locals». El partit,
amb moltes irregularetats, va
durar «més del temps fixat per
l’àrbitre en dues ocasions» fins
l’empat final.  El sènior femení,
«amb un àrbitre amb vincula-
ció familar amb l’Ascó i que
fou determinant», va perdre a
la pista asconenca per 23-13.
El sènior masculí A va empa-
tar a Cambrils (21-21), en par-
tit recuperat divendres i va
guanyar el Riudoms (41-23). 

Resultats dels equips del
Centre Esports Tortosa
Polèmica arbitral en dos dels partits

REDACCIÓ

HANDBOL. 

La familia Segarra, amb el pare i els dos fills, formen aquest
equip que pendrà part en diverses proves en la temporada
que comença demà dissabte amb la primera que tindrà lloc
a Alcarràs.

L’objectiu és preparar-se al màxim i poder estar a l’alça-
da a les 24 hores de Montmeló, en les que l’any passat van
ocupar la dotzena plaça. Una prova que se celebrarà al ju-
liol (dies 17,18 i 19) i que és puntuable per al Mundial de re-
sistència.

Posteriorment a la primera prova d’Alcarràs, hi pendren
part en una altra a Cartagena (21 de març), Castellolí (18
d’abril) i Albacete (9 de maig), entre d’altres.

El GuzziMotoBox inicia la temporada demà
dissabte, a Alcarràs

REDACCIÓ

MOTOR

La cinquanta edició de la Volta
a la Provincia de Tarragona tor-
narà a Tortosa després d’una
bona pila d’anys sense fer-ho. 
La primera etapa d’aquesta
edició d’enguany (2 de juny)
anirà des de Reus a la capital
del Baix Ebre i en la segona,
des de Tortosa, s’arribarà a la
Pineda.

La tercera etapa serà entre
Alcanar i Salou. 

La Volta torna a
Tortosa

REDACCIÓ

CICLISME

RESULTATS

15 jornada, Segona divisió
Chill Out-Infofinances 7-3

FS Roquetes-Café Civit 3-5

7B Fores Vidal-Trigo 5-5

Ged’s-Marsanparquet 3-1

Noujardí-Lobo Rubio 4-6

Ravaleta At-LP 6-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Lobo Rubio 15 78 42 26

2. Ravaleta 15 82 37 23

3. Marsanparquet 15 93 45 22

4. Ged’s 15 63 45 21

5. LP 15 95 81 19

6. Chill Out 15 70 65 16

7. Café Civit 15 65 60 15

8. Trigo 15 72 76 14

9. Noujardí 15 79 84 11

10. El 7B F. Vidal 15 64 77 10

11. Infofinances 15 30 82 3

12. CFS Roquetes 15 42 139 0

RESULTATS

15 jornada, Primera divisió
Dream Team-Leonardo Gas 6-9

Es.Queralt-A.E. Montesó 5-2

Matamoros-Balsegur 6-2

El Parc-Grup Amics 3-2

C. Franco-Gaton Losada 3-10

Toscà-I. Garròs C.Balagué 1-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Matamoros 15 85 31 28

2. Est. Queral 15 65 52 19

3. AE Montesó 14 68 49 18

4.  Dream Team 14 76 58 18

5. R. El Parc 14 51 45 16

6. I. Garros 14 64 62 15

7. Gaton Losada 13 66 45 14

8. Toscà 15 44 60 14

9. Balsegur 15 60 62 13

10. Leonardo Gas 15 62 72 13

11. Grup Amics 15 36 75 4

12. Cons. Franco 15 36 102 3

PRÒXIMA JORNADA

Lobo Rubio-LP - Remol. 16.05h

Marsan.-Noujardí - Remol. 18.15h

Trigo-Ged’s - Remol. 15h

C. Civit-F. Vidal - Remol. 17.10h

Infofinan.-FS Roquetes- Remol. 15h

Chill Out-Ravaleta - Remol.17.10h

PRÒXIMA JORNADA

Gaton-I Garros - Remolins 16.05h

G. Amics-C.Franco - Rem. 18.15 h.

Balsegur-R. El Parc - Rem.17.10h

Montesó-Matamoros - Rem 16.05h

L. Gas-E. Queral -Remol. 15 h

Divendres

D. Team-Toscà - Remolins 21.30h 
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Del que vull parlar
exactament és del
racisme, del racisme
en general, que exis-
teix entre homes i
entre dones, són del
mateix gènere però
hi ha odi. Per
què?per què el seu
color de pell no és el
mateix, les seves
costums antagòni-
ques a les nostres.
No obstant això, si

anem de visita al seu
país tot ho trobem
bé, però si són ells
els que venen al nos-
tre a viure és aquí
quan comencen els
problemes.

Hi ha dues formes
que alimenten avui
en dia aquest tipus
de racisme, la pri-
mer d´elles és  la ig-
norancia: per expi-
car-ho ficarem un

exemple molt gràfic.
Durant la guerra civil
a Estats units, al su,
hi havia molts blancs
que no tenien es-
claus però que lluita-
ven perquè no s´aca-
bés l´esclavitud, ja
que en la   seva men-
talitat el simple fet
de ser blanc ja signi-
ficava ser millor. 

La segona forma
d´alimentar el racis-
me és  l’experiència
de tots els dies, és a
dir,  si en les  nos-
tres observacions
diàries veiem que al
nostre voltant hi ha
un menyspreu per un
altre, ja sigui perquè
és d´un altre gènere,
color o vesteix dife-
rent, nosaltres aga-
fem aquest pensa-
ment com a bó.

A Estats Units, tot i
la victòria d´Obama

en les últimes elec-
cions, un 12,1% de
la població declara
que no li agraden els
negres. D´aquesta
enquesta també

s´extreu que no els
hi agraden els ne-
gres però tampoc  la
gent llatina, conside-
rada d´un estrat so-
cial inferior, ni els in-

dis, és a dir, ningú,
que no sigui d´
arrels americanes i
blanc.

Som iguals? No!

Actualment  estan  en auge els drets de la
igualtat, contra el racisme i la xenofobia.
Perquè en principi tots som iguals. Però no,
no som iguals. Ni els homes ni les dones són
iguals, ni uns millors ni els altres pitjors, som
diferents. Cadascún amb les seves particula-
ritats i amb les seves caraterístiques. Fins i
tot  entre els homes i dones de diferents paï-
sos hi ha moltes diferències.

ARANTXA AMORES

Evidentment no cal anar a
Estas Units per trobar racis-
me. En un diari de la comar-
ca de Tarragona  l´altre dia
van publicar una notícia que
parlava d´aquest tema. Un
secretari del partit socialista
de joventut  del Vendrell, ma-
rroquí, va denunciar a  un re-
gidor per unes declaracions
que va fer despectives i ple-
nes de tints racistes com:
”els socialites ens estan pre-
parant  a qui seria el primer
alcalde moro de la localitat”.
El secretari deia que va utilit-

zar la paraula moro amb
menyspreu i malícia.

Aquest és un cas “lleu” de
racisme, n´hi ha d´altres que
acaben  fins i tot a l’hospital.
També  hi ha moltes perso-
nes que diuen “jo no sóc ra-
cista, però els moros no
m´agraden”. Perdonin sen-
yors això és  ser racista,
perquè s´està discriminant a
una persona pel fet de ser
d´un altre país o tenir unes
costums diferents, inclus
per pensar diferent a nosal-
tres.

Tot i això, ara en moments
de crisi, és molt possible,de
fet està passant per comen-
taris que s´escolten pel ca-
rrer, que augmeti la discrimi-
nació, perquè no
s´acceptarà que a un inmi-
grant se li dongui treball i a
un català no.

El racisme existirà sem-
pre, perquè som tan egocèn-
trics que pensem que el nos-
tre és el  millor i no som
capaços de girar el cap per
veure i aprendre del nostre
veí.

“Els socialistes ens estan preparant  a qui
seria el primer alcalde moro de la localitat”ARANTXA AMORES

CEDIDA

CEDIDA

www.mesebre.cat
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L’AMPOLLA

Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3

Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4

Forn de llenya Brú C/ Sol, 9

Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32

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

L’ALDEA

Ajuntament Av. Catalunya, s/n

Bar Abril Av. Catalunya, 325

Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea

Bar Societat Av. Catalunya, 131

DELTEBRE

Ajuntament

C.A.P.

Mercat La Cava

Cafeteria Nicanor

Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre

Biblioteca

Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209

Mercat Jesus i Maria

Bar Elia Recinte Festiu

SANTA BÀRBARA

Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1

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

Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13

C.A.P. Av. Jacint Verdaguer

Mercat Plaça del Mercat

Llotja de Peix Port

Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63

Forn Carlos Ripolles Plaça Vella

Bar Catalunya C/ Sant Isidre

ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10

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

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

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

Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4

Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38

Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68

Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara

Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer

Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14

C.A.P. Av. Catalunya

Profoto Av. La Ràpita

Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita

Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita

Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita

Mossos d’esquadra Av. La Ràpita

Biblioteca Plaça del Castell

Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES

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

TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL PERIÒDIC mméésseebbrree

Només així s'aconsegueixen insòlites, encara que desolado-
res i eloqüents instantànies. La tragèdia republicana, al final
de la Guerra Civil a Tarragona, s'exposa per ser jutjada per
Robert Capa; perquè fa només 70 anys, Capa va escriure
amb el seu enquadre el diari d'una efemèrides. 
Sempre a primera línia, narra esdeveniments amb tinta de
rodet des de les entranyes de la quotidianitat més sagnant de
l'exili d'un poble humil i sense recursos, derrotat pel franquis-
me però sobrevivint al pas del temps. A Capa no li importa la

tècnica sinó el contingut. La mostra de les obres
de Capa exposades al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona són empremtes d'un

passat no tan llunyà; però el
seu missatge no estaria
complet en la seva totalitat
sense aquests rastres d'hu-
manitat que intercalen l'ex-
posició; cedits per ciuta-
dans anònims, institucions i
empreses. Perquè la mos-
tra, està enquadernada per
valuosos i significatius

objectes d'aquell temps, quan el poble només
descansava si els polítics dormien (maletí de

campanya, vestits de guerra, cascs de combat...). Un perío-
de que ressuscita mitjançant aquesta fusió artística i exigeix
justícia al nou segle. N'hi ha més. Molts dels llocs que va foto-
grafiar Capa han estat detectats i fotografiats novament.
L'abans i el després. La vida i el record d'aquesta. La labor de
Capa és tan expressiva com instructiva, perquè la seva lliçó
artística em transmet un desig i moltes inquietuds. D'una
banda, que els fantasmes del passat no retornin al present i
escriguin el nostre futur. Per l'altre, la necessitat de denunciar
totes aquestes injustícies que encara avui, sabem tots, es
continuen produint en el món. 
Potser no estem prou a prop... 

La mostra de les obres de
Capa, exposades al Palau
Firal i de Congressos de
Tarragona, són emprentes
d’un passat no tan llunyà

MAITE MESTRE

Situava el seu objectiu entre cívils i disparava

Aquesta setmana pel facebook he retrobat a una amiga que no conec gaire i amb qui feia temps que no tenia
el plaer de compartir moments de vida per a ampliar aquesta coneixença. Entre altres coses m'ha explicat
que vol desplaçar-se fins a la Facultat de Lletres a fer uns crèdits sobre el marxisme. En aquest sentit li he
dit que crec que el marxisme és molt interessant si volem ser capaços de qüestionar la societat capitalista
a la que vivim, per això als que ho han de decidir no els interessa que s'estudiï obligatòriament als instituts...
De fet, en realitat, no és fàcil ni estudiar-lo a les universitats. Amb sort, pots trobar algun crèdit lliure o una
optativa en alguna facultat d'història o de filosofia. A alguns els sembla que al batxillerat és més interessant
estudiar certa història d'Espanya fins arribar a la Guerra Civil, que sembla que tampoc interessa massa.
Franco volia matar la intel·ligència i a alguns sembla que a pensar també els sembla perillós.

La meua amiga diu que “avui lo capitalisme ja està massa arrelat i la cosa o peta d'una manera
descomunal o no crec q puguem fer gaire (...) hi han massa interessos per canviar el model que
ja està implantat, la gent cada vegada és més conformista i malgrat que no li agradi com està el

patí, tampoc fan gaire cosa per canviar-ho. Bé, jo si em queden
places si que em pillaré los crèdits, ojala!”. Espero que li que-
din places i que algun dia cap estudiant depengui de les poques
places disponibles que hi ha per a estudiar a Marx.
Ell, quan de jove va estudiar l'alienació i la ideologia, se pregun-
tava i es contestava en els seus Manuscrits del 1844 en què
consistia l'alienació del treball: “Primerament en que el treball
és extern al treballador, és a dir, no pertany al seu ésser; en
que en el seu treball, el treballador no s'afirma, sinó que se

nega; no se sent feliç sinó desgraciat; no desenvolupa una lliure energia física i espiritual, sinó que
mortifica el seu cos i arruïna el seu esperit. Per això el treballador només se sent en si fora del
treball, i en el treball fora de si (...) el seu treball no és voluntari sinó forçat, treball forçat. Per això

no és la satisfacció d'una necessitat, sinó només un mitjà per a satisfer les necessitats fora del treball. (...)
El treball extern, el treball en que l'home s'aliena, és un treball d'autosacrifici, d'ascetisme. En últim terme,
per al treballador se mostra l'exterioritat del treball en que aquest no és seu, sinó d'un altre, que no li per-
tany; en que quan treballa no se pertany a si mateix, sinó a un altre. (…). Pertany a un altre, és la pèrdua de
si mateix”.
Un dels usos que es fa del facebook, el que se realitza durant el temps de treball, potser fa que les perso-
nes sentin que aquell temps pertany més a si mateixes. Aquests usos, al mateix temps, no agraden als
empresaris ja que redueixen la plusvàlua: la diferència entre el treball que realitza el treballador i el sou que
percep, és a dir, el benefici de l'empresa. 
Per sort, sempre ens quedarà la possibilitat de que ens agradi, almenys en part, el nostre treball i d'estudiar
a Marx en el nostre temps lliure.

JOSEP JUAN SEGARRA

De Karl Marx al facebook

Un dels usos que es fa del facebook, el
que es realitza durant el temps de
treball, potser fa que les persones
sentin que aquell temps pertany més a
elles mateixes.
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El programa de Canal TE presenta aquesta setmana un autèntic plat de les nostres terres, l’anguila. Un peix de riu amb
un exquisit i suau sabor fan que agradi a tothom qui ho prova

El programa de Canal TE
aquesta setmana, amb el Rai
López del Restaurant Delta
Park de Camarles, ens pre-
senta la recepta de l’anguila
amb suc, plat típic de la nos-
tra geografia. Els ingredients
que utilitzarem per realitzar
aquest plat seran anguila de
la mar, una picada a base
ded tomata, pa ratllat, juli-
vert, all i fruits secs, alls, ce-
ba trinxada, bitxo sec, sal, oli
d’oliva i una olla de terra. Per
començar la el.laboració del
plat, posarem la olla al foc
amb un bon raig d’oli d’oliva,
mentre l’oli s’escalfa, talla-
rem tres alls a làmines i els
anirem tirant a l’olla que
s’està escalfant. A continua-
ció li posarem uns trossets
de bitxo sec i anirem sofre-
gint els alls i el bitxo durant
uns minuts per tal que tregui
tot el sabor abans de posar
la ceba. Seguirem sofregint

fins que els alls estiguin ben
daurats i el bitxo inflat,
aquest serà el moment d’afe-
gir la ceba a l’olla. Tirarem la
ceba trinxada i anirem cui-
nant-la fins que es quedi ben
cuita. Quan la ceba estigui
ben potxada, retirarem la
cassola del foc i li afegirem
la picada a base de tomata,
pa ratllat, julivert, all i fruits
secs. A continuació, encara
fora del foc, posarem l’angui-
la a la cassola i la anirem
mesclant amb el sofregit que
hem estat preparant. La cas-
sola de  terra conserma molt

el calor del foc i ens per-
metrà començar a cuinar
l’anguila. Un cop ben mescla-
da amb el sofregit li afegirem
1/2 litre d’aigua i la tornarem
a col.locar al foc fins que l’an-
guila estigui ben feta, aquest
procès pot trigar aproxima-
dament un quart d’hora. Serà
durant els darrers minuts de
cocció, quan salarem el plat
al gust i apagarem el foc de
la cuina. Un cop apagat el
foc seguirem remenant per
tal que  no ens quedi pegat a
la cassola. L’anguila és un
dels peixos amb més quanti-
tat de greixos, en el cas de
l’anguila estem parlant de 18
grams de greix per cada 100
grams de porció, aquest fet
significa que consumirem
més àcids grassos insatu-
rats, per tant, estem parlant
d’un aliment cardiosaluda-
ble.El programa de Canal TE,
“Primentons i Tomates”, ca-
da setmana sorteja un sopar
per a dues persones, si voleu
participar-hi en aquest con-
curs només heu d'enviar un
missatge amb el mòbil al
5516 amb la paraula TE CUI-
NA, i participareu en el sor-
teig d'un sopar al restaurant
de la setmana, aquesta set-
mana sortegem el sopar al
restaurant Casa Ramon Mari-
nés. Ja sabeu, contra més
missatges envieu, més possi-
bilitats de guanyar tindreu.
Ara toca arremangar-se i...
començar a cuinar.

“Primentons i Tomates” Avui: Anguila amb suc

L’anguila, peix d’ai-
gua dolça, sol medir
fins a 90 centímetres.
Un peix habitual a les
captures del Delta de
l’Ebre i un dels ingre-
dients més    repre-
sentatius de la nostra
gastronomia. La po-
dem trobar fresca o
en conserva.

REDACCIO

El plat de la setmana: anguila amb suc.
MARIANO LALANA

Diana, presentadora circumstancial de la setmana, amb el Rai López.
MARIANO LALANA



DIVENDRES 6
DE MARÇ
DE 200922

serveisdiarimés
ebre

www.mesebre.cat

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Tindràs més activitat social, i a l'hora de sor-
tir fora de casa, et sentiràs amb més ener-
gia. Respecte a la teva salut, potser caminis
una mica estressat.

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d'amor saps lliurar-te, i alhora
conservar la teva independència. Respecte a la
teva salut, vés amb compte, avui és un dia en
el qual estàs propens als refredats.

Bessons
20/5 al 21/6

Pots començar una prometedora fase en
relació amb la teva parella. Ho viuràs tot
amb més intensitat. Respecte a la teva salut,
renova't des de dintre.

Cranc
22/6 al 21/7

Utilitza els teus dots de seducció i la teva
habilitat comunicativa per a no trobar-te en
bon estat has d'evitar qualsevol tipus de des-
control.

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Mercuri, Mart i Júpiter per la
teva casa cinc indica que estàs en un perío-
de especialment imaginatiu per als jocs ama-
toris. Ves amb compte en els viatges curts.

Verge
23/8 al 21/9

En temes d'amor col·loca els teus assump-
tes en ordre i estigues atent a tot el que oco-
rre al teu voltant. Pots viure experiències
curioses.

Balança
22/9 al 22/10

Per sobre de tot voldràs defensar la teva
independència i la teva individualitat a l'hora
de prendre decisions dintre de la teva vida
de parella.

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui estaràs més amatent a col·laborar i a
complir amb els teus compromisos senti-
mentals. Respecte a la teva salut, avui no
pensis en tocar cap endoll.

Sagitari
21/11 al 21/12

La forma de viure les teves aventures sentimen-
tals farà que la teva vida sigui més agradable i
joiosa. En l'actualitat, vius un període molt actiu
i saludable.

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui vas a afrontar les teves vivències senti-
mentals amb un gran plaer. Respecte a la
teva salut, tot el dia transcorrerà amb bas-
tanta tranquil·litat. 

Aquari
20/1 al 18/2

Vius un període molt bo per augmentar els teus
contactes i millorar la teva vida social. Respecte a
la teva salut, pensa que a qui matina Déu l'ajuda.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor no renunciïs a res del
que et pugui oferir plaer. El teu propi humor
és la teva millor medicina. En relació amb el
treball tens més oportunitats professionals.

Televisió

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc           Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

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

Curto Balaguer, Francesc  Marcel Miralles, 6 (l’Ampolla)  977460152

Renau Domingo, Montserrat Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126  

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

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

Borrut Valles, Josep M                Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre

setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la

data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot

consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

12° 4°Núvols altsSol

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel:  
molt ennuvolat o cobert al Pirineu Occidental, sobretot al vessant
nord. A la resta del Pirineu i al Prepirineu estarà entre mig i molt ennu-
volat; mentre que a la resta del territori estarà poc ennuvolat o serè.
Tot i així, al final del dia arribaran núvols a l'extrem oest.
Precipitacions:  
nevades continuades, entre febles i moderades, al vessant nord del
Pirineu, i més disperses i febles a la resta del Pirineu Occidental. Tot
i així, durant la segona meitat del dia s'aniran afeblint al vessant nord
i desapareixent a la resta de la serralada. En 24 hores acumularan
quantitats de neu molt abundants al vessant nord del Pirineu (entre 10
i 40 cm) i entre poc abundants (de 2 a 5 cm) i abundants (de 5 a 10
cm) a la resta del Pirineu Occidental.
Temperatures:  
mínimes lleugerament més baixes. Oscil·laran entre els -7 i -2 graus al
Pirineu i Prepirineu; entre els -3 i 2 graus a la Depressió Central i al
Prelitoral, mentre que al litoral es mouran entre 1 i 6 graus.
Les màximes seran lleugerament més altes, tret del Pirineu
Occidental on es mantindran estables. Es mouran entre els 0 i els 5
graus al Pirineu Occidental; a la resta del Pirineu i al Prepirineu entre
els 2 i 7 grau; a la Depressió Central i al Prelitoral entre els 4 i els 9
graus; i entre els 9 i 14 graus al litoral.
Visibilitat:  
al vessant nord del Pirineu serà dolenta, i entre regular i dolenta a la
resta del Pirineu Occidental. A la resta del país la visibilitat serà entre
bona i excel·lent. 
Vent:  
vent de component nord arreu. En general serà moderat amb cops
forts amb tendència a afluixar lleugerament durant la segona meitat
del dia. Tot i així, al Pirineu, l'Empordà i al terç sud hi haurà cops molt
forts i puntualment extremadament forts al llarg de la jornada.
Estat del mar:
• Costa Brava:
tramuntana entre forta i molt forta la nord del cap de Begur i puntual-
ment extremadament forta al nord del cap de Creus. A la resta de la
costa Brava bufarà de component nord moderat, amb cops forts.
Maregassa al nord del cap de Begur i forta maror amb àrees de mare-
gassa a la resta. Mar de fons del nord. A alta mar hi haurà mar brava. 
• Costa Central:
al nord del sector serà de component oest moderat amb cops forts
de matinada i a partir del vespre; la resta del dia serà fluix i variable.
Al sud de la zona bufarà de component oest moderat amb cops forts
i molt forts fins a migdia.
Maror amb àrees de forta maror. Mar de fons del nord, sobretot al
nord del sector. 
• Costa Daurada:
al nord del cap de Salou bufarà vent de component oest moderat amb
cops forts i molt forts fins a migdia. Al sud del cap de Salou bufarà
mestral entre moderat i fort amb cops molt forts i al llarg del dia i cops
extremadament forts de matinada.
Maror amb àrees de forta maror.

El temps. Previsió

 



DIVENDRES 6 DE MARÇ DE 2009 23diarimés
ebreclassificats diarimés
ebre

IMMOBILIARIA�
VENDA I LLOGER

La Sénia. Local comercial
en cantonada de 40m2.
Molt cèntric (Avinguda
Catalunya, 1). Zona de
molt de transit de cotxes i
peatonal. Condicionat
com a despatx, amb
informàtica instal·lació
elèctrica nova, alarma, etc.
Gran oportunitat per mun-
tar qualsevol negoci. Per
visitar-lo, 661 913 588.

La Ràpita. Es lloga Local
comercial de 45 m2 i sote-
rrani de 55 m2 situat al
principal carrer de la
població, (C/ Gorria, 26 al
costat de la Bolleria Sant
Antoni). Ideal per a qual-
sevol tipus de negoci. Es
lloga en l’estat actual d’o-
bra. 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.
300E al mes. 977 74 33 99. 

L'Ampolla. Local de 35m2
davant club nautic, a l'edifi-
ci “nautic” sala diafana i un
b a n y. O p o r t u n i t a t .
290Û/mes 977 74 33 99

La Sènia. Piso ideal parejas,
consta de comedor con salida
balcón, cocina independiente
equipada(lavadora, frigorífi-
co,placa y horno eléctrico)

aseo con ducha reformado,
hab.doble salida ext, hab indv,
en el centro del pueblo.
320E/mes. 661707383
(Preguntar por Emi).

Es traspassa local comercial
a Les Cases d’Alcanar.
Ubicat a l’avinguda princi-
pal C/ Trafalgar, 47.
Actualment està condicio-
nat com a despatx. Local
cantoner amb una gran
vidriera que dona al exte-
rior. Equipat amb aire con-
dicionat, 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 canto-
nada 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
plantes, 3 habitacions,
menjador rústic amb
xemeneia, cuina office, 1
bany, 1 terrassa ample i
magatzem. ¡Ideal
Famíl ies! Interessats
661 707 383

Amposta. Local a l’a-
vinguda La Ràpita en
lloguer. Superfície 220
m2. Ideal qualsevol
tipus de negoci. Dona a
dos carrers. 610203325

TREBALL�

MOTOR�

DIVERSOS�

Marina Sant Carles. Es
lloguer dos amarres, un
de 8 metros i altre de 12
metros, a la nova mari-
na de Sant Carles de la
Ràpita. Molt ben situats.
670 516 520

PIS EN VENDA A DELTEBRE.
OBRA NOVA, BONA

UBICACIÓ. 2HAB. PÇA.
APARCAMENT EXTERIOR.

90.000 E.

678714020

L’AMPOLLA. LOCAL
COMERCIAL UBICAT
A PRIMERA LINIA.

IDEAL PER A QUASE-
VOL NECOCI. EVA

647.93.81.68

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 (cantonada
Quatre carreteres),
Deltebre. Gran local
comercial, ideal per ofici-
nes. Es cantoner i total-
ment acristalat, al terra hi
ha parket. Al entrar hi ha
una sala molt gran, on hi
caben 4 taules de des-
patx. A continuació i també
exterior hi ha el despatx
del director amb capacitat
de posar-hi una gran taula
de despatx i mobles auxi-
liars. També consta de
bany i un traster per guar-
dar-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'es-
peris 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-menjador
amb cuina americana, bany de
gresite, sostres amb llums
halògens, terra de gres rústic,
Nou a estrenar. Edifici rehabili-
tat. El preu actual és de
169.000Û quan fa poc era de
210.000Û. És una verdadera
oportunitat. Ideal per a estu-
diants 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 autonomos
introducidos en el mundo industrial, construcción y
electrico. Se requiere experiencia en el mundo comer-
cial y en especial en los sectores antes mencionados.
Altas retribuciones y productos muy competitivos.

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
661913588

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 25 27 27

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

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.
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Quan la vida no et dona opció:
Conformar-te o lluitar

LUZ MARIA CAMPO CAIZA, 41 ANYS, SUPERVIVENT

Més Ebre: On comença
la teva història?
Luz Maria: Em vaig casar
amb 16 anys, perquè les
costums del meu país són
diferents. Si et veuen amb
un noi, t'obliguen a casar-te
el coneguis molt o poc, jo
em vaig casar amb un
home que coneixia de feia
tres dies. Des del principi
les baralles eren freqüents,
perquè ell era molt masclis-
ta i em maltractava, vaig
tindre dos fills. En mig de
tota aquesta situació vaig
decidir que tenia que fer
alguna cosa per mi i pels
meus fills. Durant aquella
època, jo treballava nete-
jant habitacions a un motel i
tenia una amiga que era de
Bèlgica, ella va ser la que
em va animar a donar el
pas i els meus caps em van
avalar per comprar el bitllet
d'avió. 
ME: Prens la decissió i
què fas?
LM: Un dia de 1997 marxo
a Brussel·les, deixant enre-
re una vida que no volia
però també als meus fills

de 11 i 8 anys, per anar a
buscar un futur millor, i ara
gairebé no em parlen, supo-
so que quan siguin adults
ho entendran i podrem
retrobar-nos. El meu pare
no em va recolzar en cap
moment, no em va enten-
dre i respecte al meu marit
ja havia iniciat el tràmits del
divorci.
ME: T’esperaves el que
et vas trobar?
LM: Al arribar a Europa tot
era molt diferent, però la
primera gran dificultat va
ser l'idioma. trobava molt  a
faltar als meus fills però no
podia tornar perquè havia
adquirit un deute molt gran
i no podia pagar-lo. Vaig

decidir enfrontar-me a les
circumstàncies i vaig posar-
me a vendre al mercat,
braçalets i coses que havia
portat de l'Equador per
treure diners. Un dia vaig
trobar-me amb un grup del
meu país que tocava músi-
ca i casualment amb un
dels components ens conei-
xíem. Li vaig explicar la
meva situació i ell em va
advertir, que seria molt dur,
que ells eren set homes,
però jo dona i sola, ho tenia
encara més difícil. Passats
uns mesos vaig posar-me
malalta i ell venia a veurem
a l'Hospital, era bo, ens
varem enamorar. 
ME: Però tu encara esta-

ves casada amb el pri-
mer marit, no?
LM: Sí, de fet algú va expli-
car-li, i quan vaig viatjar al
meu país per veure als
meus fills, perquè encara
no podia portar-los ja què
no tenia prous diners, vaig
tindre un disgust molt gran
perquè no em volien. 
ME: I amb el nou com-
pany?
LM: Quan em van donar el
divorci em vaig casar amb
el meu company i amb ell
vaig tindre dos fills, el pri-
mer a Brussel·les i el segon
a Tortosa. La situació era
dolenta no teníem papers,
intentava estudiar per a
treure'm l'examen que em

permetria accedir-hi, treba-
llava fent menjars per ven-
dre al carrer, tots els
matins marxava amb els
fogonets, una mica de carn
o peix i patates i la veritat
es que anava fent. Jo pen-
sava que amb el segon
marit tot hauria estat dife-
rent i que entre els dos hau-
ríem sortit endavant però
un cop més no va ser així. 
ME: Què t’ho va demos-
trar?
LM: Tot, perquè davant de
les dificultats no podia con-
tar amb ell, em sentia molt
sola. Com l’any en que vaig
estar aquí a Tortosa trami-
tant els papers de la petita,
peruquè em vaig posar de
part un dia que havia vingut
a comprar gènero a la
zona. En aquells moments,
ell si hagués volgut, hagués
tingut papers i hagués tre-
ballat en altres llocs, no
només en la venta ambu-
lant, però no volia. Durant el
any que vam estar, una nit,
la nit del 5 de març de
2006, tornant de treballar
de una fira a Vinaros, el
meu marit, la meva filla i jo
varem tindre un accident de
tràfic (durant els tràmits
dels papers de la petita, el
nen vivia a Brussel·les amb
un amic). Dels tres ell va
ser el que va sortir menys
mal papart i em va cuidar
tot el temps que vaig estar
hospitalitzada, això no ho
puc negar, també, va anar
a buscar al nostre fill a
Brussel·les per estar tots

junts, però jo sabia que ell
no és voli quedar a Tortosa
que volia tornar a
Brussel·les, però jo pensa-
va que amb el tema de l’i-
dioma, aquí tindriem més
oportunitats, així,  un dia va
marxar i no em tornat a
saber res d’ell, exepte de
que el van repatriar i que
beu bastant. Va ser molt
fort per a mí trobar-me en
que qüais no podia cami-
nar, amb dos nens, sense
casa ni diners i sense l’ho-
me de qui m’havia enamo-
rat. Vaig pensar en treurem
la vida, no podia amb tant
dolor, però llavors veig als
meus dos fills i penso, que
fins que tingui forces segui-
ré lluitant. 
ME: Creus amb Déu? I
que li demanes?
LM: Li demano feina i for-
ces per seguir aguantant.
D’on vinc, demanar ajuda
està molt mal vist. Jo passo
molta vergonya, però al fi i
al cap demano feina, no
que me regalin res. I quan
la situació és tan extrema la
vergonya desapareix. Eren
les Festes del Renaixement,
i no podia pagar el lloguer,
vaig demanar als veïns que
m'ajudessin a baixar al
carrer i vaig posar-me a
vendre les cosetes que
faig, no tenia opció, sí o sí.
Vinc d’una cultura molt dife-
rent a la d’aquí, però poc a
poc, amb moltes llàgrimes
estic aprenent que una
dona sola pot, però ens ho
hem de creure!.

Acostumem a viure en
micromons que ens
porten, en moltes a
ocsions, a pensar que
els nostres problemes
són únics i que nosal-
tres som els més des-
graciats del món...
Som uns ignorants!

DIANA MAR

Luz Maria Campo Caiza
ME


