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Avui és notícia

Tortosa

El nou Centre d’Acollida
Turística de Tortosa, destinat
a les tres cultures, jueua,
musulmana i cristiana,
entrarà en funcionament a
principis del 2.010.

P4

Antonio Faura abandona la
militància del PP per
discrepances amb el partit.

P5

Comarques

La Cambra de Comerç de
Tortosa veu en la nova
organització territorial que
suposarà la Vegueria una
oportunitat per rellançar les
comarques de l’Ebre.

P8

Societat

Quinze dies d’Art a la
Ràpita, del 4 al 18 d’abril.

P19

L’última: 

«Morir-se: Servei mínim
2.500 euros». Entrevista a
Pilar Valladares.

P24

Esports

Twirling

Els clubs ebrencs dominen
les semifinals Tarragona-
Lleida.

P17

Propera jornada

L’Amposta visitarà el
Santboià, la Rapitenca rebrà
el Cornellà i el Tortosa el
Llagostera.

P10

Regional

El partit entre l’Ulldecona i
el CD la Cava es va
suspendre per la
pressumpta agressió a un
àrbitre assistent.

P11

Handbol

L’Amposta-Lagrama torna a
la competició amb l’objectiu
d’acostar-se al títol de
campió de la fase regular.

P17

Ja pot ploure
A instància del delegat del govern a
les Terres de l'Ebre, Lluís Salvadó,
s'ha creat una comissió per tal de
solucionar els greus problemes
històrics del territori amb l'Agencia
Catalana de l'Aigua, pel que fa a
criteris d'inundabilitat aplicats a les
Terres de l'Ebre.

Tot i que la inundabilitat real,
seguirà essent la mateixa que ha
estat tota la vida, aquesta comissió
recent constituïda, vetllarà per l'en-
caix de la singularitat que tenen les
Terres de l'Ebre, i els criteris
pragmàtics que s'han d'emprar a
l'hora d'estudiar la inundabilitat .

Ploure, seguirà plovent. I
possiblement hi haurà peti-
tes inundacions com n'hi ha
hagut en el passat. 
Ara bé, això no ha de posar
fre al creixement urbanístic
ni a molts del projectes

importants de les TE. 
Ara la qüestió principal, es
centra en veure si la voluntat
manifesta per la comissió
encapçalada per Salvadó es
queda en un simple manifest
de voluntats, ó per altra

banda tindrà una incidència
real en la postura, de vega-
des extremadament rígida,
en la interpretació dels crite-
ris tècnics d'inundabilitat
aplicats en cada cas con-
cret.                         P3
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Madrid continua
anant a la seva.
Dic això perquè
mentre totes les
administracions
van fent via al
nostre territori,
Madrid i
Zapatero no
mouen per a bé
ni una fulla a les
Terres de l'Ebre.

Mentre el Govern de Catalunya va cons-
truint Tortosa, Madrid i Zapatero conti-
nuen desapareguts en combat. És feina
de l'Administració catalana el Pla de
barris, el Centre d'Acollida Turística que
en pocs dies engegarà obres, el Campus
Universitari en licitació, la implantació de
l'Oficina de Gestió Empresarial, la comis-
saria de policia en construcció, el futur
edifici de la Generalitat i el futur Palau de
Justícia (en plenes excavacions arqueolò-
giques), la millora dels accessos a
Tortosa des de la Carroba (també en
obres), l'ampliació de diversos centres
d'ensenyament, el centre de tractament
oncològic, la restauració de les Torres de
Campredó... 

Els trens, el pont entre Jesús i Remolins,
l'autovia de l'interior i els pous de Vinallop
són feina no feta o mal feta a Tortosa per
part del Madrid de Zapatero.

Vull centrar-me en el cas de l'autovia de
l'interior: és de jutjat de guàrdia! Des del
2001 que es van fent estudis informatius
del tram ebrenc (van pel tercer), mentre
fins al Coll de Balagué ja tenen l'autovia
feta. Aquí, en 8 anys, a més de no invertir
ni un euro, han estat incapaços de resol-
dre un greu problema a Campredó (l'auto-
via passa entre "lo poble" i les ravals del

Pom i Font de Quinto), problema molt
local si volen, però que costa molt poc de
solucionar: és fer-la passar 500 metres
més avall, i per a això no cal ni sortir del
darrer estudi d'impacte ambiental, tal
com el delegat del Govern de Catalunya,
el company Lluís Salvadó, en consens de
totes les forces polítiques del territori, ho
va dibuixar l'any 2005.

Sense treure la culpa a qui la té, al Govern
de l'Estat, em quedo de totes maneres
amb la recança de si l'alcalde de Tortosa
ha fet els deures. De si durant aquests
dos darrers anys ha fet les reunions a
Madrid que calien. De si ha defensat ade-
quadament els interessos de la gent de
Campredó. Tot això em ve al cap en
conèixer les seves manifestacions a la
roda de premsa que va fer el dia 25 de
febrer. Em dóna de parer que en lloc d'a-
nar a Madrid quan toca (fa dos anys que
és alcalde) i on toca (a parlar amb polí-
tics), tantes vegades com calgui, envia a
una regidora a València a parlar amb tèc-
nics, i aquesta se n'emporta respostes
tècniques.

Dijous dia 25 de febrer, en lloc de fer
rodes de premsa per tirar pilotes fora (en
aquest cas al camp del Govern de la
Generalitat) hauria estat millor parlar amb
el Conseller Nadal, estava a Tortosa,
segur que l'hauria rebut de mil amores i
l'hauria ajudat a portar els interessos de
Campredó a Madrid.

La feina dels "polítics" s'ha de fer als des-
patxos, i si cal, després, també al carrer;
però en aquest cas si es vol defensar
Campredó, l'ordre dels factors pot alterar
el producte.

Josep Felip Monclús i Benet (ERC)

L’A7 per Campredó: tard i malament

Opinió

Amb el títol “Les coses clares”, el passat 30 de
gener, l'editorial d'aquest mitjà, denunciava la
postura sovint immobilista de l'ACA (Agència

Catalana de
l'Aigua), pel
que fa a la
interpretació
dels criteris
d'inundabilitat
que afecten
al territori. Bé
es cert, que
no ha estat
aquest mitjà
el que ha des-

tapat el descontent, pràcticament unànime, dels
responsables municipals de quasi bé totes les
poblacions de les TE afectades per la inundabili-
tat, ja que en infinitat d'ocasions, han estat els
propis alcaldes qui han reclamat més flexibilitat a
l'hora de llegir l'aplicació de les mesures d'inun-

dabilitat en clau de territori.

Sigui com sigui, i pel motiu que sigui, el fet és
que ens han fet cas, i el màxim responsable polí-
tic de les TE ha agafat el bou per les banyes, al
crear una comissió per apropar la postura tècni-
ca de l'ACA a les necessitats pròpies del territo-
ri. Una comissió on participen totes les parts
implicades amb la problemàtica, amb la presèn-
cia important d'alcaldes que han de solucionar
problemàtiques històriques de manera urgent.

Com sempre, la foto ja s'ha fet. Ara ens hem
d'esperar a veure si els resultats finals, seran
realment els resultats esperats pels quals s'ha
donat aquest important pas endavant. Tot i que hi
ha qui pensa que els màxims responsables de
l'organisme competent, hauran de suar per acon-
seguir que el seu braç executor del territori,
entengui que les coses, a partir d'ara, han de
canviar.

Hi ha qui pensa que els màxims
responsables de l’ACA, hauran de
suar per aconseguir que el seu braç
executor del territori, entengui que
les coses, a partir d’ara, han de
canviar.

Editorial

Canviaran les coses a partir d’ara?
Com no, si hi ha tants dies
especials per celebrar per a
reivindicar, no pot faltar un dia
dedicat a Sant Josep, dia del
Pare. A part que sigui la festivi-
tat de moltes persones que
tenen aquest nom. Josep per
si sol o acompanyat de molts
altres noms complementaris,
així com també el nom de
Maria, suplement elemental
per acompanyar als noms de
dona, ja que Josep i Maria son
personatges Únics i
Universals. També units com-
binen per a nom d'home,
Josep Maria i nom de Dona,
Maria Josep i sona magnífic.
Perquè Sant Josep dia del
pare? No se sap exactament.
Com tots els sants i santes
tenen la seva història, les
seves llegendes, i a Sant
Josep, a més l'envolta l'aurèo-
la de la fe. No és un sant màr-
tir, com tots els altres. Josep
de Nazaret tenia noranta-tres
anys, era vidu i pare d'onze
fills. Va ser escollit per Déu per
ser el espòs de la Verge Maria
i pare adoptiu i Virginal de
Jesús. Patró de l'Església
Universal.   El dia 19 de març,
festivitat de Sant Josep, se
celebra el Dia del Pare, a més
de a Espanya, també a Itàlia,
Portugal, Hondures, Bolívia.
Es una festa entranyable i fami-
liar on es fa honor al pare.
Quan els fills són tan petits que
encara no són conscients, és

la mare la que pren la iniciativa
d'aquesta celebració, compra
els regals, i organitza un dinar
especial. Quan ja van a
col·legi, però encara són
petits tenen un gran xalera,
fent dibuixos, i poemes dedi-
cats al pare que ho rep amb
gran il·lusió, valorant el gran
tresor que representa el se
pares. El càrrec més impor-
tant de la seva vida i que és
per sempre, no té data de
caducitat, ni tampoc jubilació.
És un orgull ser pares, seguir
el dia a dia de l'evolució i el
creixement dels seus fills.
Saber que són el futur, el futur
de tots, d'una societat, que de
vegades ens sembla molt
complicada i altres tant senzi-
lla...Com quan celebrem
aquestes festes plenes d'har-
monia, d'alegria, d'il·lusió,
mirades innocents i xivarri,
immersos en un ambient d'a-
mor i de pau. On el demà té la
claror del sol i de l'espe-
rança...   El marketing del con-
sumisme ens torna a ensenyar
la seva cara, però val la pena.
Són llavors que sembrem en
terra fèrtil, per seguir un camí
infinit, sense espines que ens
fereixin els peus i ens porta un
flaire de perfums de flors de
primavera, a la primavera del
nostre cor...     

Glòria Fandos Gracia
Tortosa.

Sant Josep, dia del pare
Opinió
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La creació de la Comissió sobre la Inundabilitat neix amb l’objectiu d’encaixar 
les característiques pròpies del Delta amb la normativa estatal

Aquest avantprojecte ha
estat a consulta pública
durant els darrers mesos i
són moltes les crítiques que
ha rebut des de bon princi-
pi, gairebé totes elles cen-
trades, en que el nou pla
territorial considera tot el
Delta de l'Ebre com a zona
inundable, és a dir, que el
creixement urbanístic dels
municipis del Delta es veu-
ria totalment supeditat a les
decisions de l'Agència
Catalana de l'Aigua. Per tal
de intentar donar llum a
aquesta situació que desa-
grada a tots els alcaldes de
la zona, el passat 25 de
febrer es celebrava una reu-
nió en el sí de l'IDECE
(Institut de desenvolupa-
ment Econòmic de les
Comarques de l'Ebre) per
tal d'intentar consensuar
interessos entre municipis
ebrencs i traslladar-los a
Barcelona. D'altra banda, el
delegat del govern a les TE,
Lluís Salvadó,  reconeixia
una falta d'encaix de les
característiques pròpies de
la zona del Delta que ja es
va donar al 2001. Ara la

Delegació del Govern a les
Terres de l'Ebre, en una reu-
nió celebrada el passat
dilluns 09 de març, decidia
crear una comissió sobre la
innundabilitat, amb l'objec-
tiu de que aquest nou ens

s'encarregui de fer compa-
tible la normativa estatal
amb les peculiaritats de
l'Ebre, i evitar així que ciu-
tats com la de Tortosa, tin-
gui quatre plans parcials
aturats, i que s'hagi vist

obligada a demanar un pla
d'emergència per resoldre
la problemàtica. El direc-
tor dels serveis territorials
de Medi Ambient a les
Terres de l'Ebre, Víctor
Gimeno, ha manifestat al
respecte, que amb la crea-
ció d'aquesta comissió
s'està realitzant el primer
pas per a que no es conti-
nuï considerant tot el Delta
de l'Ebre com zona inunda-
ble. Gimeno, també explica-
va que la Comissió Tècnica

estarà formada per tècnics
de l'ACA (Agència Catalana
de l'Aigua) i d'urbanisme.
En una setmana ap rox i -
madament,la Comissió es
reunirà sota la coordinació
de la Delegació del Govern,
i un cop és tingui una pro-
posta adequada a la zona
del Delta, s'inclourà dins del
Pla Territorial de les Terres
de l'Ebre. Durant la reunió
de dilluns no només es va
discutir com adequar la nor-
mativa d'inundabilitat a un

terreny amb una fisonomia
tant particular, com es la
del Delta. També, es va par-
lar de la constitució d'un
Consorci per a la Gestió
integral de l'aigua a les
Terres de l'Ebre, el GIATE.
Un cop aprovat, aquest
organisme seria l'encarre-
gat de gestionar l'abasta-
ment d'aigua en alta dels
municipis ebrencs i també
el sanejament de les aigües
residuals. 
Davant aquesta iniciativa, el
portaveu de la Plataforma
en defensa de l'Ebre, Joan
Antoni Panisello, ha mani-
festat que la verdadera
intenció, es que el GIATE
acabi gestionant els pous
que es construiran a
Vinallop, fet que es traduiria
en que el consorci d'aigües
de Catalunya acabi dispo-
sant de la totalitat de la con-
cessió que en el seu dia es
va fer a Tarragona.
Continuant amb els pous, la
Plataforma va anunciar que
el proper 29 de març a les
11 del matí es dura a terme
una concentració en una de
les finques expropiades per
a la construcció dels pous,
uns pous que segons la
PDE, no tenen res que
veure amb la descontami-
nació del pantà de Flix. La
Plataforma també ha anun-
ciat que han iniciat els trà-
mits legals per tal de
demostrar que el canal
Xerta-Sénia és una estafa a
la població i que només
satisfà interessos polítics.

Rectificar és de savis

Fem memòria, l’apro-
vació de l’avantprojec-
te del pla territorial de
les Terres de l’Ebre, re-
cordem, és el docu-
ment que revisa el text
aprovat pel Govern
l’any 2001.

REDACCIÓ

De zona inundable a no se sap el què!
ME

Com s’ha vist obligat a fer el Consistori tortosí
per tal de desencallar, quatre plans parcials
aturats per la normativa vigent.

Evitar plans d’emergència individuals



DIVENDRES 13
DE MARÇ
DE 20094

terres de l’ebrediarimés
ebre

www.mesebre.cat

El director general de
Turisme, Joan Carles
Vilalta, acompanyat del
delegat del Govern a les
Terres de l' Ebre, Lluís
Salvadó, el director dels
serveis territorials del
Departament a Terres de l'
Ebre, Josep Monclús, el
subdirector general
d'Ordenació Turística,
Joan Abad,  i l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel , visita-
ven dimarts les obres del
que serà el futur CAT que
té per objectiu valoritzar
el territori i ampliar l'ofer-
ta turística de les comar-
ques de Terres de l'Ebre.
Aquest Centre que es
dedicarà a  la convivència
de les cultures cristianes,
jueves i musulmanes, les

3 cultures,  estarà integrat
en la xarxa de CAT impul-
sada pel Departament
d'Innovació, Universitats i
Empresa que disposarà
d'onze centres a tot
Catalunya. «El nou CAT ha
de servir “per difondre
aquest fenomen històric a
Tortosa, per captar l'aten-
ció dels visitants estran-
gers». El projecte de la
xarxa de CAT de Catalunya
s'emmarca en el Pla de
Dinamització de Productes
Turístics de la Xarxa de
Centres d’ Acollida
Turística de Catalunya
(2007-2010), que compta
amb una dotació de 4,155
milions d'euros i està
impulsat a parts iguals,
pel Departament
d'Innovació, Universitats i
Empresa, el Ministeri
d'Indústria, Turisme i
Comerç i l'Associació
d'Ens Locals.

El Centre d’Acollida Turística de Tortosa
entrarà en funcionament en un any

El Centre d’Acollida
Turística (CAT) de Tor-
tosa, dedicat a les tres
cultures, entrarà en
funcionament a princi-
pis del 2010.

El nou CAT es dedicarà a la convivència de les cultures cristianes, jueves i musulmanes

Té per objectiu valoritzar el territori i ampliar l’oferta turística de les Terres de l’Ebre

REDACCIÓ

Les obres del pla parcial Portal Ciutat Centre, on va el nou CAT, estaran enllestides a principis del 2009.
CEDIDA

Davant la decisió de
traçat de la futura auto-
via de l’interior (A-7) per
part del Ministeri de
Foment, els veïns de
Campredó han decidit
convocar una mobilitza-
ció per mostrar el seu
desacord. Segons els
veïns, el traçat presentat
pel Ministeri trinxa el
poble i separa el nucli
urbà i el barri de Font de
Quinto.  Per tant, volen

mostrar la seva discon-
formitat tallant en mani-
festació l’autovia de
Tortosa a l’Aldea (C-42).
D’aquesta manera es va
acordar en la assemblea
de divendres passat i així
ho va anunciar als mit-
jans de comunicació l’al-
calde pedani, Joan
Sanahuja. En un principi
el tall es faria efectiu un
dissabte al mati com a
mesura de pressió, tot i
així encara no està deci-
dida una data concreta
perquè abans es volen
fer els tràmits per via
legal i sol.licitar un per-
mís a la Subdelegació del

Govern a Tarragona. En
cas que el permis no fos
considerat o davant una
resposta que no agrade
els veïns, llavors si es es
procediria a elegir data
concreta per a la convo-
catòria. Sanahuja ha
assenyalat que els veïns
es troben molestos i
decebuts per la decisió
de Foment de rebutjar les
al.legacions presentades
desde el territori. «El sen-
timent de greuge és molt
profund ja que tothom
està d’acord que aquesta
autovia és necessària,
pero no volem que es
faci amb aquest impac-

te». Els veïns volen dei-
xar clar que la seva pos-
tura no és d’oposició a
l´autovia, que tenen assu-
mit que el pas del temps
porta millores i que qual-
sevol obra o infraestruc-

tura nova és lògic que tin-
gui un impacte al territo-
ri, el que no estan dispo-
sats a permetre és que el
preu d’aquesta autovia
sigui la trencadissa del
municipi de Campredó. 

Campredó rebutja fermament
el nou traçat de l’A-7
Els veïns tallaran l’autovia de Tortosa en senyal de protesta

REDACCIÓ

Un dels actius més
importants de la gastro-
nomia tortosina és l’aba-
dejo o bacallà.
L’Associació de
Restauradors de Tortosa
PlatiGot ha posat en
marxa aquest dijous les
Segones Jornades de l’
Abadejo amb el propòsit
de continuar difonent la
cuina basada en aquest
peix. Les jornades foren
presentades pel regidor
de Turisme, Ricard Forés
«la feina que porta a
terme PlatiGot és de cab-
dal importància per arri-
bar a aconseguir que
Tortosa sigui un punt de
referència gastronòmica
i que la cuina de la nostra
ciutat arribi a ser un
atractiu turístic de primer
ordre».  Els turistes que
venen a la ciutat ho fan
per dos raons: primer
conèixer la catedral,
però desprès per com-
prar abadejo al Mercat.    

És l’hora de
l’abadejo,

segones Jornades
a Tortosa

L'empresa tortosina La-
borem Dertusa podria
presentar en les pròxi-
mes setmanes un ERO
temporal que afectaria
tota la plantilla, formada
actualment per 33 disca-
pacitats. Responsables
d’aquesta han justificat-
que la davallada de pro-
ducció d'un 45%, i la fal-
ta de liquiditat de
l'empresa davant els en-
trebancs que troben als
bancs, en són els respon-
sables. El comitè d’em-
presa de Lear i la direc-
ció de la multinacional a
Roquetes han pactat una
altra aturada tècnica per
fer front a la davallada
del nombre de coman-
des. Durant aquests dies
els treballadors perden
una part del seu salari, ja
que deixen de rebre un
complement de producti-
vitat, un 25% del sou.

Proliferació
preocupant d’EROS

a les Terres de
l’Ebre

La ciutat de l’Ebre ha acollit, al llarg de la
seva història, a jueus, musulmans i cris-
tians. Cultures que han anat deixant la
seva influència notablement.

Difusió Turística
El Projecte de la xarxa de CAT de Catalunya
s’emmarca en el Pla de Dinamització de
Productes Turístics (2007-2010) i compta
amb una dotació de 4,155 milions d’euros

Pressupost

Maqueta del que podria ser el nou traçat de l’A-7
Cedida
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Aquestes noves places
seran per atendre la
gent gran, les persones
amb discapacitats, les
persones amb malaltia
mental, les persones
amb problemes de dro-
godependència i les
afectades pel VIH-Sida.
Així consta a la progra-
mació territorial i que
comporta un increment
del 30% de les places
públiques adreçades a
aquests col·lectius.
Aquest creixement per-

metrà assolir els nivells
de cobertura fixats als
estàndards europeus. Al
conjunt del país el De-

partament promourà
10.761 novesplaces. 
La programació territo-
rial a les Terres de l'Ebre

es caracteritza per l'e-
quilibri i l'extensió arreu
del territori de la xarxa
pública de serveis so-

cials especialitzats sent
el Baix Ebre la comarca
on més places es pro-
mouran (210). A conti-
nuació se situen el Mont-
sià (65), la Ribera d'Ebre
(58) i la Terra Alta (49).
Així doncs, a les perso-
nes amb discapacitat
psíquica es destinaran la
meitat de les noves pla-
ces que es promouran
(210). L'oferta creixerà
un 160% (94 places a
promoure sobre l'oferta
actual) i les que donaran
servei a les persones
amb malaltia  mental un
210% (61). Per atendre
les persones amb pro-
blemes de drogode-
pendència i les afecta-
des pel VIH-Sida es
promouran 23 i 15 pla-
ces, respectivament.
També es promouran 9
places residencials per a
gent gran.

Acció Social promourà a les Terres de l’Ebre
382 noves places públiques de serveis socials

El Departament d’Acció
Social i Ciutadania pro-
mourà fins el 2012 a
les comarques de les
Terres de l’Ebre 382 no-
ves places públiques.

La meitat de les places serviran per atendre les persones amb discapacitat psíquica

REDACCIÓ

La programació territorial es caracteritza per l’extensió arreu del territori de la xarxa pública

Cedida

Dos persones es troben
imputades per un delicte
de falsificació de docu-
ment públic referent a
dos targetes d'aparca-
ment per a persones dis-
capacitades. Els vehicles
que les exhibien es troba-
ven estacionats al barri
de Ferreries, el primer a
zona blava (amb el qual
no pagava la taxa corres-
ponent), i el segon a un
espai reservat a l'aparca-
ment de vehicles de per-
sones discapacitades. El
fet que ambdúes targe-
tes portessin el mateix
número va fer sospitar a
l'encarregat del control
d'aquestes àrees.

Falsificació de
documents a

Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa
i la Generalitat de Cata-
lunya han decidit ampliar
el conveni signat l'any
2006 per a la restaura-
ció de la muralla medie-
val i la Torre del Célio
amb una nova aportació
conjunta de 300.000 eu-
ros per tal d'ampliar i mi-
llorar l'actuació que
s'està realitzant en
aquesta zona. Aquesta
nova aportació permetrà
ara realitzar algunes mo-
dificacions del projecte
per tal de millorar-ne
l'actuació i la conserva-
ció del conjunt emmura-
llat.

Restauració de la
muralla medieval i
la Torre del Célio

El polític tortosí Antonio
Faura ha decidit abando-
nar la militància del Partit

Popular (PP) per dis-
crepàncies amb dirigents
de l'estructura territorial
del partit a nivell provin-
cial i de les Terres de l'E-
bre. Faura va causar bai-
xa de les files populars
des del passat dissabte,
però ha decidit continuar

com a únic regidor del
grup del PP a l'Ajunta-
ment de Tortosa en quali-
tat d'independent. El polí-
tic veterà ha assegurat
que no s'ha sentit recol-
zat pel partit ni des de Ta-
rragona ni tampoc per la
direcció ebrenca, i que fa

vuit mesos que no ha es-
tat convocat a cap reunió

o acte del partit ni al terri-
tori ni a Tortosa.

Faura abandona el PP però manté
la representació a l’Ajuntament
“Veurem si en el proper any el PP és capaç de trobar un cap de llista”

REDACCIÓ Antonio Faura.
Cedida
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Dani Andreu, president del Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Baix Ebre (REBÉ)

ENTREVISTA A DANI ANDREU (REBE)

Més Ebre: En quin estat
d'implantació es troba
actualment?
Rebé: A dia d'avui podem dir
que pràcticament tota la
comarca disposa de la recolli-
da selectiva dels residus
municipals amb el sistema
Easy, exceptuant els munici-
pis de l'Ametlla de Mar i
Roquetes, ja que en aquests
la recollida serà soterrada i
s'estan executant les obres
de soterrament de conteni-
dors. Darrerament s'ha iniciat
la recollida Easy a l'Ampolla,
on majoritàriament el sistema
és també soterrat. 
Amb tot, cal afegir que els
municipis de Tortosa i
Deltebre mantenen la seva
autonomia en la gestió de la
fracció resta i en aquests el
Rebé només té la competèn-
cia en les fraccions de recolli-
da selectiva. Tanmateix, s'es-
pera que properament s'adhe-
reixin plenament al Consorci.
ME: Per què s'ha optat per
dur a terme un canvi de
model en el sistema de
recollida?
R: Perquè s'ha vist que amb
l'antic model desagregat, ens
trobàvem en un estat d'estan-
cament de les taxes de recu-
peració i, per tant, s'ha cregut
convenient posar els mitjans
necessaris a l'abast de la
població per tal de fer més
fàcil el reciclatge dels residus

que generem dia a dia i que
aquests residus puguin esde-
venir un recurs, amb tots els
beneficis ambientals que això
suposa. A més a més, aquest
canvi de model ens ha
permès implantar la recollida
de la fracció orgànica a tota la
comarca i d'aquesta manera
contribuir a l'augment de les
taxes de recuperació d'aques-
ta fracció.
ME: S'ha vist acompanyat
el canvi de sistema amb
un increment de les taxes
de la recollida selectiva tal
i com s'esperava?
R: Els números de què dispo-
sem en aquests moments
ens mostren que la mitjana de
recollida selectiva al Baix Ebre
al 2008 està començant a
incrementar-se. La recollida
d'envasos s'ha incrementat
en un 35%, la de vidre en un
10% i la del paper en un 17%
respecte a l'any 2007, en
detriment de la fracció resta,
que ha disminuït a l'entorn
d'un 7%. Estem molt satisfets
de la resposta ciutadana; pel

resultat de les xifres sembla
ser que la població està
començant a incorporar la
pràctica del reciclatge dintre
dels seus hàbits quotidians,
fet que esdevé el nostre prin-
cipal objectiu.
ME: Per aconseguir aquests
resultats i donar a conèixer
a la ciutadania aquest nou
sistema de recollida, s'ha
hagut de dur a terme una
campanya informativa. En
què ha consistit?
R: Paral·lelament a la implan-
tació del sistema s'ha realitzat
una campanya municipi a
municipi on els tècnics de
l'Escola del Parc han repartit
díptics informatius i també, en
aquells municipis on s'ha
introduït la recollida de la frac-
ció orgànica, bosses compos-
tables i cubells específics per
a la recollida d'aquesta frac-
ció. S'han dut a terme xerra-
des a cada municipi per expli-
car a la població els avantat-
ges d'aquest nou sistema i fer
un recordatori del que cal
dipositar a cada contenidor

per tal d'aconseguir unes
bones taxes de recuperació.
També s'han editat cartells
informatius, un espot publici-
tari així com falques radiofòni-
ques. Ens sentim satisfets ja
que com mostren les taxes
actuals de recollida selectiva,
la campanya ha donat bons
resultats.
ME: Continuaran duent a
terme campanyes per
incrementar encara més
aquests resultats?
R: Tot i els bons resultats
obtinguts, creiem que encara
hi ha molta feina per fer; mai
és suficient i el nostre principal
objectiu actualment és arribar
al màxim de ciutadans/es pos-
sible, conscienciar-los de la
importància que té el fet de
separar els nostres residus i
dels problemes ambientals
que comporta no fer-ho.
Som conscients que no és
una tasca fàcil ja que un canvi
en els nostres hàbits habitual-
ment comporta una certa
reticència. És per això que
ens plantegem continuar pro-

pers a la ciutadania, i mante-
nir la continuïtat de la cam-
panya endegada fa uns
mesos amb la implantació del
nou sistema.
ME: Aquesta propera cam-
panya s'emmarcarà en la
mateixa línia que l'anterior?
R: Aquesta campanya, tot i
que pretén ser una continuïtat
de l'anterior, no es centrarà
tant amb el sistema de recolli-
da, sinó més aviat en millorar
la qualitat de la recollida
selectiva, tot recordant a la
ciutadania què cal dipositar
en cadascun dels conteni-
dors. Pretenem que la pobla-
ció prengui consciència que
tant important com la quanti-
tat n'és la qualitat ja que els
impropis (residus que no hau-
rien d'anar en aquell conteni-
dor) dificulten enormement el
procés normal de reciclatge.
Per tant, ens plantegem
reduir el nivell d'impropis i,
lògicament, incrementar
encara més les taxes de reco-
llida selectiva a la nostra
comarca. 
Aprofitant l'avinentesa, m'a-
gradaria fer referència a la
boca dels contenidors grocs
dels envasos lleugers. Tot i
que resulta, probablement,
menys pràctica que la dels
antics contenidors, aquesta
boca està dissenyada i pensa-
da per reduir el nombre d'im-
propis (objectes que no han
d'anar al contenidor groc) ja
que com he comentat
aquests dificulten molt el pro-
cés. S'ha optat per aquest
model ja que s'ha vist que
amb els anteriors ens hi
trobàvem des de joguines de
plàstic fins a bicicletes i altres
objectes que no han d'anar en
el contenidor groc, sinó a la
deixalleria. Els resultats obtin-
guts mostren que ha estat
una bona elecció optar ja que
s'estan començant a reduint
el nombre d'impropis.
ME: Pel que fa a la fracció

orgànica, que s'implemen-
tava pràcticament de nou
a tota la comarca, han
estat bons els resultats
obtinguts?
R: L'increment de recuperació
comarcal de l'orgànica del
2007 al 2008 és del 56%. Cal
tenir en compte que al 2007
només Tortosa i Roquetes dis-
posaven de la recollida d'a-
questa fracció. Tanmateix cal
millorar considerablement la
qualitat d'aquesta per tal de
reduir el nombre d'impropis
que arriben a la planta de
compostatge i que afecten al
procés, i perquè el compost
final obtingut sigui de la màxi-
ma qualitat possible. És per
això que la campanya educati-
va que pretenem dur a terme
properament anirà molt enfo-
cada a aquesta fracció, ja que
és la que ens ha vingut més
de nou i, per tant, la que con-
siderem que cal emfatitzar
més, tot donant a conèixer a
la població el procés de ges-
tió i tractament, entre moltes
altres coses. 
ME: Per finalitzar, voldria
transmetre alguna cosa
més a la ciutadania, com a
president del Rebé?
R: En primer lloc, agrair la

col·laboració dels ciutadans
que han respòs satisfactòria-
ment al canvi de sistema i que
han incorporat la pràctica del
reciclatge als seus hàbits i ani-
mar a tots aquells que encara
no ho fan. Entre tots hem d'a-
conseguir que la comarca del
Baix Ebre vegi incrementada
d'any en any la mitjana de
recollida selectiva. 
Per la nostra part, treballarem
per millorar l'eficiència d'a-
questa recollida, solucionant
les possibles mancances del
servei a mesura que les anés-
sim detectant i apropant-nos a
tots els ciutadans/es per
aconseguir l'increment en la
taxa de recuperació dels nos-
tres residus. 

Fa uns mesos el Consor-
ci per a la gestió dels re-
sidus del Baix Ebre (Re-
bé) va iniciar el canvi de
sistema de recollida se-
lectiva a tota la comar-
ca del Baix Ebre. 

REDACCIÓ

Dani Andreu, president de REBÉ
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La constitució de la
vegueria a les Terres de
l'Ebre és un reconeixe-
ment polític i institucio-
nal a un territori i a la
seva personalitat i singu-
laritat pròpia que ha de
permetre un òptim
desenvolupament inver-
sor, econòmic i social
d'aquestes terres. Pel
conseller Ausàs el reco-
neixement territorial de
la vegueria de l'Ebre sig-
nifica posar les terres de
l'Ebre en el mateix pla
d'igualtat de reconeixe-
ment polític que

Barcelona o Girona,
entre d'altres. “Creure en

l'Ebre és creure en l'e-
quilibri territorial, reduir

desigualtats i promoure
la cohesió tant territorial
com social com econò-
mic”. Per aquest motiu,
amb el reconeixement
de l'Ebre, el departa-
ment de Governació
aposta per una forma
d'entendre el país no

radial, que entén
Catalunya com un país
multipolar, amb una
xarxa de territoris amb
potencial econòmic, polí-
tic i social, en contra del
sistema vigent fins ara,
que projecta una gran
metròpolis en detriment
del territori. En la matei-
xa línia s'han pronunciat
els representants de la
Cambra de comerç de
Tortosa, els quals veuen
en la nova organització
una oportunitat per
rellançar l'economia de
les comarques de l'Ebre.
Una de les reformes més
significatives i de profun-
ditat que està promovent
el Govern d'Entesa és la
reorganització territorial
de Catalunya cap a un
model més ajustat a la
realitat territorial, històri-
ca i institucional. La
nova organització territo-
rial en vegueries respon
a la voluntat de millorar
l'eficiència i eficàcia de
les administracions
públiques que actuen a
Catalunya i garantir la
prestació d'uns serveis
públics locals de quali-
tat. 

La vegueria de l’Ebre,
a un pas de ser una realitat

El Conseller de Go-
vernació, Jordi
Ausàs, creu que les
vegueries represen-
taran un impuls
econòmic pel terri-
tori. Aquesta afirma-
ció s’ha fet en el
marc d’una reunió
amb la Cambra.

El Conseller de Governació, Jordi Ausàs, creu que les vegueries seran un impuls econòmic
El Govern referma el compromís de complir amb els terminis establerts (2011)

REDACCIÓ

Representants del territori ebrenc van mantenir una reunió a Barcelona amb el conseller Ausàs.
Cedida

L’exposició és un intent
d’aprofundir i divulgar la
petita història d’aquest
municipi, no gaire cone-
guda. La mostra està for-
mada per un seguit de
panells que composen
els trets més significatius
que han marcat la histò-
ria de Freginals i pretén
ser un viatge pel municipi
a través del temps: des
de la prehistòria i les pin-
tures rupestres a l’abric
dels Masets fins l’època
contemporànea  quan
s’ha aconseguit convertir
en Ajuntament la casa
dels Miralles, un repre-
sentatiu model rural de
vivenda benestant situat
al centre del poble.
L’exposició és la segona
que s’organitza desde l’À
rea de Cultura aquest any
sobre els pobles de la
nostra comarca. Restarà
a disposició del públic
que la vulgui visitar fins el
proper 25 de març.

Freginals en el temps,
exposició al Consell
Comarcal del
Montsià

Obert es troba el termini
de presentació de sol·lici-
tuds per accedir a 32
habitatges amb protec-
ció oficial de compra ubi-
cats a les promocions
del carrer Sebastià, 43-
45, i al carrer de l'Arxiu
Simancas cantonada
amb Aragó, de Sant
Carles de la Ràpita
(Montsià). El preu dels
pisos oscil·la entre els
102.813 euros i els
149.555 euros, segons
les dimensions. Les
instàncies es poden pre-
sentar a l'Ajuntament del
municipi  fins al proper 9
d'abril. Per a més infor-
mació, es pot consultar
el web d'Adigsa, empre-
sa pública adscrita al
Departament de Medi
Ambient i Habitatge, que
administra els habitatges
amb protecció oficial de
la Generalitat: www.adig-
sa.cat (apartat d'oferta
pública d'habitatge).

Pisos de protecció
oficial a 

Sant Carles 
de la Ràpita

La presidenta de la
Fundació privada Montsià,
Marta Cid, acompanyada
de la coordinadora territo-
rial de Joventut, Montse
Perelló, i del gerent de la
Fundació Privada Montsià,
Carles González, ha valo-
rat els quatre anys i mig
de gestió de la Borsa Jove
d'Habitatge del Montsià,
que a finals de 2008 es va
integrar com a servei dins
de l'Oficina Jove del
Montsià, la primera de

Catalunya impulsada per
la Generalitat de
Catalunya. Un any més
destaca el bon funciona-
ment d'aquest servei al
Montsià, comparativament
amb la resta de Catalunya
i el fet que suposi un pes
específic del 70% en el
conjunt de serveis que
actualment gestiona la
Fundació Privada Montsià
(amb un total de 1.100
persones ateses) El
gerent de la Fundació
Privada Montsià, Carles
Gonzàlez, ha destacat que
“la Borsa Jove d'Habitatge
del Montsià és l'única de
Catalunya que, en aquest

moment, ha obtingut el
certificat ISO 9001:2000,
com a figura de qualitat
d'aquest servei”. D'altra
banda Marta Cid, presi-
denta de la Fundació
Privada Montsià, ha desta-
cat la bona feina dels tèc-
nics, que ha fet possible
que “la Borsa Jove
d'Habitatge del Montsià
sigui un referent, amb el
20% de pisos captats a tot
Catalunya i el major nom-
bre de recuperació d'impa-
gats al 2008, la qual cosa
suposa una bona feina de
coordinació”. Cid també
ha dit dels resultats de
2008 que, “destaca de

manera significativa
l'afectació que la crisi
econòmica ha tingut sobre
els usuaris i usuàries d'a-
quest servei; fet ha com-
portat l'augment d'1
sol·licitud el 2007 a 28
sol·licituds el 2008 per l'a-
jut a l'impagament del llo-
guer o de la hipoteca”.
Per finalitzar el torn d'in-

tervencions, la coordina-
dora territorial de
Joventut, Montse Perelló,
ha destacat “la voluntat de
la Secretaria de Joventut
d'arribar a 2009 al 100%
de la població jove, actual-
ment el desplegament es
troba al 92% i “serà bàsic
completar la xarxa territo-
rial.

Valoració de la gestió de la Borsa
Jove d’Habitatge del Montsià
La recuperació d’impagats, el tret més destacable del 2008

REDACCIÓ

«Ens trobem enmig d’un procès històric que avui ja
és irreversible i que ens ha de portar a la Vegueria de
l’Ebre”, Lluís Salvadó, Delegat del Govern a TE

Compliment dels terminis

El programa funciona des de l’abril del 2005
Cedida
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La nova oficina d'informa-
ció turística de Deltebre
està ubicada en una case-
ta de nova construcció, ti-
pus deltaica, que està si-
tuada a l'entrada de la
població per l'avinguda Go-
les de l'Ebre ( per on acce-
deixen la majoria de visi-
tants a la població). Més
enllà d'informar sobre els
espais d'interès natural i
turístic que hi ha a Delte-
bre, s'informarà també als
visitants de tots els serveis

que ofereix la població a ni-
vell comercial, de restaura-
ció i allotjament. L'oficina

d'informació obrirà a partir
de Setmana Santa. Durant
l'acte d'inauguració l'Alcal-

de de Deltebre, Gervasi As-
pa, ha destacat la im-
portància de comptar amb

una centre d'informació
municipal que informi dels
llocs d'interès per visitar i
que informi també dels
serveis de “gran qualitat”
que ofereix Deltebre tant a
nivell comercial, de restau-
ració com d'allotjament. El
Director General de Turis-
me, Carles Vilalta, ha vol-
gut destacar el gran poten-
cial turístic de Deltebre
(que rep una mitjana de
80.000 visitants l'any) i el
fet que s'estigui desenvolu-
pant un turisme “sosteni-
ble i de qualitat”. A l'acte
d'inauguració de la nova
Oficina de Turisme de Del-
tebre han assistit també el
Director dels Serveis Terri-
torials del DIUE a les Te-
rres de l'Ebre, Josep Mon-
clús, la Regidora de
Comerç i Turisme, Teresa
Culvi i altres membres de
la corporació municipal.

La nova Oficina de Turisme de Deltebre
obrirà a partir de Setmana Santa

El municipi de Delte-
bre disposa des de di-
marts passat d’una no-
va Oficina de Turisme,
finançada amb els
ajuts del Pladetur 08.

El nou edifici fou inaugurat aquest dimarts pel Director General de Turisme, Carles Vilalta

REDACCIÓ

La nova oficina informarà al visitant de tots els atractius del municipi i el seu entorn natural
Cedida

Els impagaments de l'es-
cala, els problemes de
soroll o de brutícia són
els casos més recurrents
que ha de tractar de re-
soldre el servei de media-
ció comunitària d'Ampos-
ta, molt per davant de
conflictes relacionats
amb els immigrants. Així
ho constata la memòria
del servei, posat en mar-
xa fa un any per afavorir
la convivència a les esca-
les de veïns i valorat
aquest dijous pel Secre-
per a la Immigració, Oriol
Amorós, en la seva visita
al consistori de la capital
del Montsià.

Amposta aposta per
un model “endreçat”
d’acollida

Desprès de la reunió del
Consell Econòmic i Social
de les Terres de l'Ebre del
passat 25 de febrer, a la
qual va assistir el conse-
ller de Política Territorial i
Obres Públiques Joaquim
Nadal, i on el president
Valentí Faura, comunica-
va la seva voluntat de dei-
xar el càrrec, l`’organis-
me ja té nou president.
Per unanimitat s'ha esco-
llit el senyor Josep Maria
Franquet iBernis. La deci-
sió s'ha pres en atenció a
la seva trajectòria perso-
nal en el món acadèmic,
polític i cultural d'aques-
tes terres.

Franquet, nou
president del Consell
Econòmic i Social

El director del Serveis Te-
rritorials del Departament
d'Innovació, Universitats i

Empresa a Terres de l'E-
bre, Josep Monclús, ha
presentat una nova eina
que aspira a monitoritzar
la situació del sector co-
mercial i reorientar les lí-
nies d'actuació. Els objec-
tius de l'Observatori són

estudiar i analitzar el sec-
tor del comerç; aportar
coneixement per orientar
les polítiques de transfor-
mació i modernització; tre-
ballar en xarxa amb
agents del sector; i propo-
sar noves línies d'actuació

de desenvolupament de la
innovació. El seu funciona-
ment s'articula en 4 àm-
bits: gestió de la informa-
ció, del coneixement, de
continguts i nous projec-
tes. En l'àmbit de la infor-
mació, l'Observatori ja ha

posat en marxa el Semà-
for del Comerç, un nou in-
dicador mensual del com-
portament de la despesa
en consum de les llars ca-
talanes que ajudarà el co-
merciant a prendre deci-
sions. En aquest marc,
s'ha presentat el pla d'in-
centius i finançament al
comerç 2009, que comp-
ta amb una dotació de 22
milions d'euros, destinats
a programes de suport a
l'associacionisme comer-
cial i a la iniciativa indivi-
dual. 

En marxa l’Observatori del Comerç i dels
Serveis, eina d’anàlisis del sector
4 línies a seguir amb l’objectiu de potenciar l’activitat de les empreses comercials

REDACCIÓ
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I ha afectat en tots els àm-
bits. En l’esportiu no ha es-
tat una excepció. Ni molt
menys. Per això, els clubs,
que, en general, són com
empreses, també ho acu-
sen. I de quina forma!. S’han
conegut casos com el del
Granada, el Pegaso o el del
Mataró. Equips en els que
els jugadors fins i tot s’han
declarat en vaga. I que han
hagut de marxar. O que no
poden fer-ho perquè no te-
nen possibilitats. 

Tota aquesta situació, d’u-
na manera o d’una altra, ha
minvat a equips que, a la se-
gona volta, no poden tenir el

potencial de la primera. D’a-
questa forma, la pregunta és
la següent: les competicions
poden estar adulterades per
la situació econòmica, per la
crisi?

Fernando Garcia, de Ràdio

Ràpita, va ser el primer que
al programa MÉS ESPORT de
CANAL TE va afirmar--ho. Pos-
teriorment, altres convidats
al programa com el mateix
tècnic de la Rapitenca, Anto-
ni Teixidó, també han coinci-

dit, pensant igual. I és que
no és el mateix enfrontar-te
a un equip a la primera volta
té tots els seus arguments,
que fer-ho a la segona quan
ha perdut (per causes
econòmiques) els seus mi-
llors jugadors. 

De totes formes, també hi
ha casos de clubs que han
exposat als seus jugadors
que no podran complir amb
els compromisos pactats al
seu moment, d’aquí al final
de temporada. A més,
aquests jugadors, en molts
casos, com ja he dit, no po-
den marxar perquè, davant
de la crisi econòmica, no
han pogut tenir altres ofer-
tes. Això també pot adulte-
rar una competició perquè:
quin rendiment poden tenir
aquests jugadors en la fase
decisiva del campionat?. 

Sobre aquest punt hi ha
excepcions, perquè podem
comprovar que l’Amposta,

per exemple, ho ha viscut i
la plantilla està rendint amb
professionalitat. No obstant,
no deixa de ser un greuge
que sempre condiciona. O
pot fer-ho.  

Sigui com vulgui, es parla
de que la permanència a la
Tercera divisió o la Primera
catalana es vendrà barata
enguany. Possiblement pel
motiu econòmic que ha po-
gut adulterar. El debat del te-
ma, sense que pugue ser
una tendència general, està
aquí. Sense dubte, potser un
altre capítol d’actualitat que
genera aquest tsunami ano-
menat crisi.

La crisi adultera les competicions?

La paraula crisi co-
mença a pesar com a
una llosa en la vida
quotidiana. Se’n parla
molt. És així. I és que
és una realitat.

ACTUALITAT

Diversos clubs, des de la Segona B fins la Pimera regional, creuen que sí que és d’aquesta forma 

M.V.

A hores d’ara, hi ha més
de 300 jugadors de 2a B i
de Tercera que no volen
seguir als seus clubs
perquè no cobren i que
busquen equip.

Jugadors a l’atur

Diumenge passat, una
persona d’origen magre-
bí que està integrat des
de fa uns anys a Ulldeco-
na va ser el pressumpte
agressor d’un dels asssi-
tent al partit entre els lo-
cals i la Cava. Per això
es va suspendre (78’). 

S’ha informat que
aquesta persona té una
depressió i uns proble-
mes que, segons en qui-
nes circumstàncies, s’in-
crementen molt més.
Això, evidenment, no jus-
tifica res, però és una su-
posada explicació que va
poder tenir per actuar ai-
xí, en uns instants en què
va perdre els papers. 

Després, va voler de-
manar disculpes. I va es-
tar a la zona de vestidors
del camp una llarga esto-
na, conscient de que ha-
via actuat malament.   

Posteriorment, l’àrbi-
tre de color, Kuedi Ma-
longa, quan ja feia una
hora que havia acabat el
duel i marxava del recin-
te, va rebre (segons
fonts consultades) un co-
mentari racista de part
d’un aficionat d’Ulldeco-
na que va aparèixer per
allí en aquell instant. Lla-
vors, el pressumpte
agressor  de l’assistent,
que encara es trobava
en aquella zona,  va sor-
tir, molt afectat, a la de-
fensa de l’àrbitre. No va
haver-hi cap més incidèn-
cia i aquí va acabar tot.

Però la conclusió, un
altre cop (com fa quinze
dies), és que la falta de
respecte o la violència,
en aquesta mena de si-
tuacions, no té colors ni
potser considerada com
un fet racista. 

La falta de respecte
no té colors

L’opinió de Michel

Els diamants de l’Amposta no
van fallar el diumenge. El di-
vendres passat, MÉS EBRE va
fer-los un reportatge en el
que destacàvem les seves
qualitats (amb 21 anys) i els
gols que han fet amb l’Am-
posta. Es tracta de Becerra i

Pitarque que, una vegada
més, van tornar a ser prota-
gonistes. Van fer els gols de
l’Amposta davant el Blanes
(2-0). Becerra, com sempre,
amb velocitat i amb dos tocs
de geni es va plantar davant
de porteria i va marcar. Pitar-
que, amb astúcia, agilitat i
amb explosió, va sentenciar

a poc del final. La victòria dei-
xa a l’Amposta més prop de
la permanència, gairebé ja la
té a la butxaca. I en una co-
moda posició, a nou punts de
la quarta plaça. 
L’equip es manté ferm a ca-
sa. Amb una mica més de
sort en els desplaçaments
efectuats fins ara seria un

candidat ferm al play-off. En-
cara hi ha temps. Resten deu
jornades. Les dos properes,
seguides, són fora de casa:
al camp Santboià (quart) i a
Palamòs. Dels resultats d’a-
quests dos partits,  l’Ampos-
ta pot tenir il.lusió per acabar
entre els primers. 
Una situació que té molt de
mérit amb les reestriccions
econòmiques que ha sofert la
plantilla. Unes reestriccions
que hi ha qui diu que han es-
tat una solució molt directa

aprofitant la crisi. La plantilla
confia encara en què puguen
haver-hi solucions. I la directi-
va ho està mirant. Recio, Pin-
to i Yuri seran baixa per lesió,
diumenge a Sant-boi (12 h).
El tècnic Nacho Pérez, a l’en-
trenament de dimecres, es
va trencar el septe nasal i fou
operat la mateixa nit. 

Els diamants brillen 
Becerra i Pitarque van marcar un altres cop els gols (2-0)

M.V.

CF AMPOSTA

Ni un euro al calaix. Així estan les caixes de la majòria dels clubs.
ME

L’Amposta afronta dos
desplaçaments seguits:
diumenge (12 h) serà el
primer, a Sant-boi (12 h).

Al camp del quart
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No, no pot sortir de la part
compromesa de la taula.
Està a quatre punts de la zo-
na de descens. I ara afronta
dos partits a casa, claus per
a poder allunyar-se d’aques-
ta posició inestable.

Afortunadament, els
equips de baix no puntuen i
la Rapitenca en surt benefi-
ciada. El Vilajuiga, un club
modest que va tenir una re-
acció miraculosa, s’ha posat
al lloc i fa cinc jornades que
no suma cap punt. Si els
desplaçaments els conver-
teix (com els que ha fet a l’E-
bre) en visites turístiques i
amb una festa nocturna  per
alguns jugadors la nit abans
dels partits, serà difícil que
ho faci.

Això, no obstant, és un
avantatge per la Rapitenca,
tal com reconeixia Edu Agui-

lar, jugador rapitenc, al pro-
grama MÉS ESPORT, dilluns
passat: «els que estan baix
encara ho estan fent pitjor
que nosaltres i això ens be-
neficia, lògicament».

Edu Aguilar admetia que
«el futbol ens està castigant,
però també és cert que no-
saltres, entre unes coses i
altres, no hem estat gens
bé. Ara cal esperar reaccio-
nar i guanyar el proper partit

a casa contra el Cornellà».
El jugador també reconeixia
que, a nivell personal, «no
he estat com esperava. Pot-
ser és l’any més fluix dels
que porto com a futbolista». 

I de l’ambient a l’estadi,
per diumenge, comentava
que «entenc perfectament
que l’afició estigui disgusta-
da per la situació. Però els
jugadors demanem que ara
estigui al nostre costat i que

ens doni suport per tirar en-
davant la situació. En el da-
rrer partit a casa van haver-
hi xiulets. Però aquests no
han de ser per al més jove i
que és de casa. Seria inte-
ressant que no n’hi hagues-
sin però si n’hi ha, han de
ser per als més veterans i
els que hem de tenir més
responsabilitats».

Efren, sancionat, serà bai-
xa. Siria segueix lesionat i
German és dubte. Gilabert
té una fascitis plantar. El
metge de la mutua, a Barce-
lona, li ha recomanat no ju-
gar. Però el davanter estaria
disposat a forçar si fos ne-
cessari.

El tècnic Antoni Teixidó
creu que manquen uns 11
punts per la permanència
quan en resten 30. Diumen-
ge s’han de buscar els tres
primers. 

«L’avantatge és que els equips
de baix estan pitjor»

La Rapitenca va per-
dre el segon partit se-
guit, diumenge al
camp del Prat (1-0). I
segueix sense poder
enlairar-se. 

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca, que va perdre a el Prat, afronta dos partits seguits a casa

REDACCIÓ

Edu Aguilar va estar dilluns al programa MÉS ESPORT, de CANAL TE.
ME

El partit Ulldecona-la Cava es
va suspendre al minut 78 amb
l’empat a dos gols al marca-
dor. Resten, segons l’acta, 12
minuts més 4 de temps afe-
git.

La Cava acabava de fer
l’empat a dos quan una aficio-
nat local va fer una pressump-
ta agressió a l’assistent de la
banda de la graderia. El gol de
Nico fou legal i significava la
reacció visitant amb la remun-
tada d’un 2-0. Si que és cert
que un sector de l’afició local
estava molesta pel criteri que

l’àrbitre Kuedi Malonga tenia a
la segona meitat. I també que
l’assistent va girar-se, en al-
gun moment, cap el públic d’a-
quella banda. Però res justifi-
ca el que va fer aquest
aficionat d’origen magrebí que
porta uns anys vivint a Ullde-
cona on ja s’ha integrat. Pos-
teriorment, aquest aficionat va
anar a demanar disculpes a
l’àrbitre assistent que, segons
hem pogut saber, va denun-
ciar-lo. El partit, fins aquell mo-
ment, va ser del tot interes-
sant. L’Ulldecona, molt fort i
motivat de sortida, va
avançar-se aviat amb el 2-0,

amb els gols dels germans Ar-
nau (dos cracks ulldeco-
nencs). La Cava, un xic desu-
bicada, va anar refent-se i
abans del descans va gaudir
d’opcions per haver entrat en
situació. El partit, però, estava
sent atractiu per les anades i
tornades. A la represa, l’Ullde-
cona va poder decidir amb un
parell d’ocasions. No va fer-
ho. La Cava va arriscar i va de-
mostrar que té fusta de líder.
Primer Joel i després Nico,
aprofitant una assistència ge-
nial de Josep Maria, van em-
patar. L’equip de Morales con-
tinua a la part alta de la taula

(és segon) a expenses del que
decidirà el comitè per jugar-se
els setze minuts pendents a
Ulldecona. En el moment de la
suspensió, la Cava va poder
sortir perjudicada perquè es-
tava en línia ascendent. L’Ull-
decona, per la seua part, és
un equip molt incisiu, però
tambè irregular. En el darrer
tram de la confrontació va bai-
xar el pistó. Possiblement això
li ha passat en altres jornades.
En la vinent, la Cava rebrà
l’Olèastrum, equip que està en
zona de descens, mentre que
els del Montsià es desplacen
a Roda s’enfrontaran al Torre-
dembarra, tercer classificat. 

Una agressió a un assistent obliga a
suspendre un derbi atractiu
Ulldecona i la Cava empataven a dos gols (minut 78)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Tortosa va perdre al camp
del Montcada, diumenge pas-
sat (2-1). D’aquesta forma,
continua molt compromés a la
taula classificatòria. El seu
avantatge, com en el cas de la
Rapitenca, és que els equips
que estan per baix, en zona de
descens, tampoc guanyen els
seus partits. Així, els roig-i-
blanc poden mantenir l’avan-
tatge de cinc punts.  De totes
formes, no poden confiar-se.
Fins ara, no hi ha amenaça de
descensos compensats d’e-
quips catalans de la Segona
B. Però podria haver-la. I per
això s’ha de començar a guan-
yar partits, principalment  a
casa on el conjunt roig-i-blanc
fa jornades que no aconse-
gueix sumar una victòria. Per

tant, el partit de diumenge
(17h) és important, en molts
aspectes, però sobre tot en
l’anímic. I també per millorar
l’estat d’ànim de l’afició, dece-
buda per la temporada feta
fins ara.
El  Llagostera, que visita per
primer cop la capital del Baix
Ebre, es troba en zona d’as-
cens. Un club modest que,
com altres de la zona de la
Costa Brava en altres èpo-
ques, té suports per fer el salt.

El Llagostera visita per
primer cop Tortosa 

Els roig-i-blancs necessiten el triomf

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

Jaime va fer el gol del Tortosa, diumenge passat, al camp del Montcada.
CANAL TE

Com en el cas de la
Rapitenca, l’únic
avantatge del Tortosa és
que els de baix tampoc
guanyen.

Els de baix, pitjor

El conjunt de Javi Cid va re-
petir el resultat de la jornada
anterior i, d’aquesta forma,
s’acomoda a la setena plaça
ja mirant la taula per amunt.
I és que el Roquetenc es tro-
ba a deu punts de la segona
plaça i a tretze de la zona de
descens. El tècnic del con-
junt de Roquetes estava
molt satisfet del partit de Sit-
ges (0-4) per «l’actitud i la in-
tensitat amb la que va jugar
l’equip». 
Borrull, amb una rematada
de fora de l’àrea, va fer el 0-
1 que ja premiava el treball
dels roquetencs al primer
temps. A la represa, Alex Ac-

censi i Javi Asín van ampliar
un avantatge que va senten-
ciar Marc Alegre. Lluís, amb
espais, va ser letal al contra-
atac intervenint en jugades
dels gols.  
El Roquetenc rebrà demà
dissabte el Sant Joan Despí
(16.30 h): «un partit trampa i
és que els equips que estan
a la part baixa sempre ens
han creat més dificultats»,
deia el tècnic Javi Cid. 

De 4 en 4
El Roquetenc es destapa a Sitges (0-4)

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

El Roquetenc rebrà demà
el Sant Joan Despí, equip
que està en zona de
descens.

Proper rival

Cornellà (diumenge 12 h)
i Santboià, quart
classificat, són els rivals
de la Rapitenca en els dos
propers partits a casa.

Dos finals

El partit era força
interessant entre dos
equips que van oferir les
seues condicions
ofensives.

Una llàstima
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L’Alcanar va guanyar amb
contundència diumenge pas-
sat al camp de l’Hospitalet
(0-3). Es ben cert que els del
Baix Camp van presentar
nombroses baixes, però tam-
bé ho és que els canareus
van fer un partit molt com-
plet i que van demostrar que
tenen un equip amb més pos-
sibilitats de les que han de-
mostrat fins ara. Han estat
irregulars, principalment per-
què durant la temporada no
han pogut oferir, en l’aspecte
ofensiu, el potencial que a
priori disposen.

Sigue com vulgue, el diu-
menge es va poder veure la
millor versió del conjunt del
Montsià que, com reconeixia
el seu tècnic, ‘Txiki’ Esteller,
«ens va sortir tot perfecte». I
no és fàcil imposar-se al
camp d’un Hospitalet que,
tot i tenia absències, ha estat
un conjunt que ha causat pro-

blemes a tots els equips de
la part alta de la taula. La
victòria, a més, permet als
canareus donar un canvi de
direcció a la seua dinàmica
de resultats de les darreres
jornades.

Així mateix, li dóna molta
força per a rebre el diumen-
ge vinent, a l’estadi de la Fa-
necada, al líder el Camp Clar.
Els tarragonins són líders en
solitari a expenses de com
acaba el partit de la Cava a
Ulldecona. 

El Camp Clar va guanyar,
en la jornada passada, a l’Al-
deana (4-2). Fou un partit
marcat pel vent i també per
les baixes dels aldeans que
van veure frenada la ratxa de
quatre triomfs seguits. Els
del tarragonés van adaptar-
s’hi millor i foren més efec-
tius. Aquí va estar la clau.
L’Aldeana va estar dins del
partit, tot i anar perdent 2-0.

L’Alcanar, reforçat per
rebre el líder

PRIMERA REGIONAL

Va golejar a l’Hospitalet, diumenge (0-3) 

Va reduir distàncies i va mar-
xar al descans amb opcions
d’aixecar el marcador. 

Però el 3-1 dels locals va
decidir i més quan al segon
temps van jugar amb el vent
a favor. Malgrat el 4-2, l’Alde-
ana va fer una bona sensació
i va refermar que està en lí-

nia ascendent. En la propera
jornada, diumenge, el con-
junt que entrena Anton Flores
rebrà el Catalònia, un equip
que, amb els resultats de la
segona volta, s’ha distanciat
un xic dels primers classifi-
cats. Serà, sense dubte, un
gran partit.

El Remolins-Bítem va guan-
yar dissabte al camp del Del-
tebre (0-3). Va ser un partit
marcat pel vent i en el que
els de Camarero van sumar
una nova victòria (segona
seguida) que els permet es-
cal.lar posicions dins del seu
objectiu actual que és aca-
bar el més amunt que sigue
possible. Són vuitens. 

El Remolins-Bítem té un al-
tre desplaçament diumenge.
Visitarà el Gandesa, un derbi
força interessant i en el que
els de la Terra Alta necessi-
ten un triomf per no descon-
nectar-se del cim classifica-
tori en el que han estat
ubicats durant tot el campio-
nat. Els de Bítem, per la
seua part, buscaran fer un
punt i seguit en la reacció.

El Deltebre, amb la derro-
ta de dissabte, segueix vin-
culat amb la lluita per evitar
el descens. L’afició local no

va quedar gens d’acord amb
l’arbitratge. No es traien mé-
rits al Remolins-Bítem però
considerava que el col.legiat
havia perjudicat al seu equip
amb algunes decisions. Però
el que més va molestar, se-
gons aquest sector d’aficio-
nats locals, és que «l’àrbitre
és fill d’un directiu de l’Hospi-
talet, equip implicat en la llui-
ta per la permanència.
Aquestes coses s’han de mi-
rar perquè sempre poden
generar suspicàcies amb la
seua actuació, com és el
cas d’aquesta jornada», deia
un aficionat del Deltebre.

Malestar per la
designació de l’àrbitre

PRIMERA REGIONAL

Fou al partit Deltebre-Remolins Bítem

‘Txiki’ Esteller, tècnic del CD Alcanar.
ME

Un sector de l’afició del
Deltebre estava molesta
perquè «l’àrbitre és fill
d’un directiu de
l’Hospitalet».

Tendenciós?

El Catalònia té un examen complicat per no
despenjar-se de la part alta de la taula. Visita
l’Aldeana. Ametlla i Deltebre disputaran un derbi
com si fos una final per sortir de baix.

Propera jornada
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El Camarles va guanyar el lí-
der i, d’aquesta forma, s’ajus-
ta més la part alta de la tau-
la. L’equip de Barbosa està
ara a tres punts del seu da-
rrer rival. Segons el tècnic lo-
cal, «penso que el resultat va
ser curt per les ocasions que
vam crear, principalment a la
segona meitat. També he de
dir que el segon gol nostre,
poc abans del descans, va
ser clau». Barbosa afegia que

«vam jugar molt motivats i
possiblement vam fer el mi-
llor partit a casa del que por-
tem de lliga». Jesús Fernan-
dez, tècnic de l’Ascó, estava
molt en desacord amb l’arbi-
tratge: «va ser determinant.
Ja a la primera part, quan va
treure una targeta a un juga-
dor local i, en veure que era
la segona, va ensenyar-li a un
altre, vam comprovar que se-
ria complicat poder puntuar».

Més emoció a la part
alta de la classificació

SEGONA REGIONAL

El Camarles, tercer, va vèncer el líder

Àrbitre: César Diaz.  Incidències: 100 espectadors. El Camarles, després de dues jor-
nades sense guanyar, va tornar a fer-ho i és tercer, empatat amb el CE Ascó, equip que
és segon. La JE Ascó, tot i la derrota, continua líder. Dos jugadors visitants foren expul-
sats de la banqueta.

Gols: 1-0, Reverté minut ; 1-1, Manu minut 35 i 2-1, Marcos minut 45.

Enric, Marcos, Princep,
Francesc, Sebastià, Juanjo,

Reverté (Jesús), Pau
Santceloni, Oscar, Quique i

Alberto. 

CAMARLES

2
Ferran, Chico (Ambrós),
Tabera, Joan, Piñeiro, Manu,
Jamal (Víctor), Pepe, Adrià,
Toni i Paco Lorenzo. 

JE ASCó

1

Rapitenca i l’Ampolla van em-
patar en un duel molt tàctic.
Els locals van avançar-se a la
primera meitat quan Andreu
va aprofitar una indecisió de
Costes en la sortida i va mar-
car l’1-0. Però l’Ampolla va re-
accionar i abans del descans
va empatar amb el gol de Pa-
co Casas. A la represa, la
dinàmica fou la mateixa, amb
molta lluita. Els rapitencs van
tenir la seua opció amb una

falta que va treure Otero i que
Costes, molt encertat, va evi-
tar. L’Ampolla, va disposar de
dues accions clares davant
de porteria per haver marcat
el segon gol.  L’equip de Chi-
mo Paredes tindrà un partit
molt important diumenge vi-
nent contra el segon: el CE
Ascó. La nota negativa, les le-
sions de Lluís i del pichichi
Bargalló, amb una estrabada
muscular. 

L’Ampolla empata i ja
pensa en el diumenge

SEGONA REGIONAL

Es quart i rebrà el segon: el CE Ascó

Àrbitre: Juan Carlos Vázquez. Incidències: La Rapitenca, amb un partit menys, que
recuperarà a Els Reguers el dia 19 de març, és onzena amb 30 punts. L’Ampolla, que fa
nou jornades que no perd (vuit victòries i un empat) és quart a quatre punts dels líder. Té
un partit pendent d’acabar a Benifallet (el dia 3 d’abril) -minut 60, 1-1-.

Gols: 1-0, Andreu minut 27 i 1-1, Paco Casas minut 40.  

Carrasco, Joan, Solé, Juli,
Paco, Dani (Alex), Cristian
(Casiano), Otero, Andreu,

Raimon i Felipe. 

RAPITENCA

1
Costes, Jesús, Vallés, Robert,
Perelló, David, Paco Casas
(Sam), Ramon Zaragoza,
Bargalló (Pueyo) (Jaume), Roca
i J. Bertomeu. 

AMPOLLA

1

El Masdenverge va fer un
pas endavant ferm per asse-
gurar-se aviat la permanèn-
cia. Va guanyar el Benifallet
i, d’aquesta forma, deixa un
rival directe en la lluita per
confirmar la salvació més
enrera.

Va ser un partit bastant
igualat que al primer temps
va trencar-se amb dos pe-
nals a favor dels locals que
va transformar Carlos Al-

bert. Un d’ells va ser molt
protestat pel Benifallet.

A la represa, els visitants
van tenir l’opció d’entrar en
el partit però no van aprofi-
tar-la quan el debutant
Ibrahim va fallar un penal, el
tercer de la tarde.

Posteriorment, el partit ja
va ser bastant travat, amb
opcions puntuals a les dues
porteries però sense cap
novetat al marcador.

El Masdenverge puja
fins la novena plaça

SEGONA REGIONAL

Dos penals van decidir el partit

Àrbitre: Carlos Martí Patiño. Incidències: el Masdenverge va tornar a guanyar i s’estabi-
litaz a la taula. Es nové. El Benifallet, que només ha sumat dos punts de divuit, és
catorzè. Van debutar, amb el conjunt benifalletenc, Cristian Alvarez, Panisello i Ibrahim,
procedents del Campredó. 

Gols: 1-0, Carlos Albert minut 10, de penal, i 2-0, Carlos Albert minut 35, de penal.  

Aitor, Trini, Robert, Joan,
Carlos Albert, Josep (Oriol),

Eduard (Jesús), Israel (Felip),
Ivan Garcia (Jordi Romeu),

Roman i Santi. 

MASDENVERGE

2
Alex, Miguel, J. Diego, Amed,
Antonio (Panisello), Moisés
(Cristian Alvarez), Pulgarin
(Xavi Cots), Jordi, Marc
Meseguer (Didac), Moha i
Ismail (Ibrahim). 

BENIFALLET

0

Els Reguers, ben aplicat en
l’aspecte defensiu, va sumar
un empat en la seua visita al
camp del Vilalba. 

Va ser un partit més domi-
nat pel conjunt local que, a
més, va gaudir de l’ocasió
més clara amb una remata-
da al pal quan ja es cantava
el gol. Però els de Roca van
situar-se amb les línies molt
juntes i van contrarrestar el
joc directe del rival. També

van tenir la seua oportunitat
amb una acció de Juan Die-
go.

L’empat final fou molt tre-
ballat pels del Baix Ebre que,
poc a poc, estan millorant i
sumant punts que els hi do-
nen possibilitats de somniar
amb la permanència. 

El Vilalba, tot i no quedar
satisfet amb l’empat, es dis-
tancia cada dia més de la
places més compromeses.

Els Reguers manté
opcions per salvar-se

SEGONA REGIONAL

Va empatar al camp del Vilalba

Àrbitre: Juan Carlos.  Incidències: El Vilalba, que ha sumat    , és dotzè. Els Reguers,
que té un partit menys que recuperarà el dia 19 de març, és penúltim amb setze punts. 

Gols: -

Fontanet, Tabola, Jorge,
Eusebi, Piñol (Veri), Salva,

Ros, Enril (Oriol), Rafel, Joel i
Mario (Robert). 

VILALBA

0
Nando, Oriol, J. Diego, Nàjer,
Víctor, Renau, Hachem, Toni,
Delvis (J. Diego), Alí i Kiko.

REGUERS

0

El Jesús i Maria, en un inici de
fulgurant, va trencar el partit
amb el 3-0. Posteriorment,
va saber administrar la ren-
da. L’Horta va poder reaccio-
nar abans del descans però
la rematada de Badia va anar
al pal. El Jesús i Maria, més
ben posat, va sentenciar a la
represa, arran d’un penal
molt protestat pels jugadors
de l’Horta. Amb el 4-0, els vi-
sitants van reduir distàncies

en transformar un penal que
va cometre Aleix i que li va
costar l’expulsió. Salva va
marcar. El Jesús i Maria, tot i
que va crear noves oportuni-
tats, va baixar la intensitat i
l’Horta, amb ganes de rectifi-
car, va gaudir de més arriba-
da, fent el 4-2 i tenint alguna
opció més. Els de l’Aube, si
aprofiten el factor camp, es
poden disposar cap a les pri-
meres places. 

El primer dels sis, al
sac i ben lligat

SEGONA REGIONAL

Són sis partits seguits a casa

Àrbitre: Joan. Incidències: El Jesús i Maria va guanyar el primer dels sis partits que té
seguits al seu camp. Es vuité. L’Horta, que només ha sumat quatre punts de quinze, és
setè. Va tenir les baixes, a més de les ja conegudes de J. Prats i Oscar Juste, de Joel,
Adrià i Sergi.  

Gols: 1-0, Jefrey minut 5; 2-0, Mateo minut 13; 3-0, Jesús minut 20; 4-0, Jesús, de
penal minut 60; 4-1, Salva, de penal, minut 64 i 4-2, Isaac minut 83.

Joan, Albert (Josep Maria),
Dani, Chimo, Aleix, Sebas,

Jefrey (Matew), Miguel
(Oscar), Mateo, Iku, Jesús

(Claudio).

JESÚS I MARIA

4
Chema, Susa, Ivan, Xavi, Chipi
(J. Farnós), Badia, Salva, Dani,
Aubeso (Alvaro), Catriel (Genís)
i Isaac.

HORTA

2

El Santa Bàrbara va sorpen-
dre i va demostrar que pot
fer més del que ha demos-
trat en els darrers mesos,
quan no ha puntuat en deu
partits. 

L’equip de Bruno, motivat,
va saber aprofitar la seua
ocasió a la primera meitat i
va avançar-se per mitjà de
Floro. L’Amposta va tenir difi-
cultats per adaptar-se al te-
rreny de joc de terra. Mal-

grat això, a la segona meitat
va intentar-ho i va pressionar
amb insistència, gaudint
d’opcions per haver pogut
empatar. 

Però el S. Bàrbara cal dir
que va estar molt centrat en
defensa i, a diferència d’al-
tres setmanes, no va come-
tre errades al darrera. Per
això va sumar una victòria
molt valuosa per no caure en
zona de descens. 

El Santa Bàrbara
dóna la sorpresa

SEGONA REGIONAL

Portava deu derrotes seguides

Àrbitre: Sergio Guijarro. Incidències: el Santa Bàrbara, que portava deu derrotes segui-
des, és quinzè, amb 22 punts. L’Amposta és ara sisè, a cinc punts del líder. Partit jugat
al camp de terra de les instal.lacions esportives de S. Bàrbara per les obres per a la
futura instal.lació de gespa artificial al terreny on juga habitualment l’equip planer.

Gol: 1-0, Floro minut 10. 

Lleixà, Martín, Cristian, Agustí
(Sergio), Floro (Bailach),
Navarro, Panisello, Rafa

(Gallego), Ferran, Cortiella i
Pere Brunet (Josep). 

SANTA BÀRBARA

1
Toni, Cristian, Jordi Porres
(Marc Sabaté), Jaume, Moha,
Bria (Josep Pastor), Romero
(Alfred), Borrell, C. Gallardo,
Oscar Masdeu i Jonathan. 

AMPOSTA B

0
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

S. Jaume-Camarles (16 h)
Diumenge

Amposta-Perelló (17 h)
JE Ascó-S. Bàrbara (17 h)
Reguers-Olímpic (16.30 h)
Benifallet-Vilalba (16.30 h)
Flix-Masdenverge (16 h)
Ampolla-CE Ascó (17 h)

Horta-Rapitenca (16.30 h)
Jesús i Maria-Pinell (16.30 h)

RESULTATS
23 jornada Segona regional

CE Ascó-Flix 1-0

Camarles-JE Ascó 2-1

Jesús i Maria-Horta 4-2

Masdenverge-Benifallet 2-0

Olímpic-Sant Jaume 2-1

Pinell-Perelló 2-0

Rapitenca-Ampolla 1-1

S.Bàrbara-Amposta 1-0

Vilalba-Reguers 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. JE Ascó 23 47 25 46

2. CE Ascó Escola 23 51 23 43

3. Camarles 23 46 32 43

4. Ampolla 22 38 18 42

5. El Pinell 23 45 32 42

6. Amposta 23 44 26 41

7. Horta 23 39 27 37

8. Jesús i Maria 23 47 37 35

9. Masdenverge 23 40 54 32

10. Perelló 23 40 35 31

11. Rapitenca 22 43 40 30

12. Vilalba 23 28 31 30

13. Olímpic M. 23 37 39 28

14. Benifallet 22 37 49 26

15. S. Bàrbara 23 23 45 22

16. Flix 23 26 53 17

17. Reguers 22 26 46 16

18. Sant Jaume 23 22 64 7

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA (1a./ 15-3)

Ginestar-Roquetenc

Aldeana-Batea

Corbera-Remolins Bítem

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS 1a jornada. 

Play-off d’ascens 

RESULTATS 1a jornada. 

Copa Terres de l’Ebre

Venus-Campredó 2-1

Benissanet-Tivissa 2-3

Miravet, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

1.Tivissa 1 3 2 3

2. Venus 1 2 1 3

3. Campredó 1 1 2 0

4.  Miravet 0 0 0 0

PRÒXIMA JORNADA  (22-3)

RESULTATS 1a jornada. 

Copa Terres de l’Ebre
Catalònia, Fatarella, 

Alcanar i Tivenys

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

PRÒXIMA JORNADA  (22-3)

RESULTATS 1a jornada. 
Copa Terres de l’Ebre

Bot, Arnes, 
Ulldecona i Godall

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC  P

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Diumenge

Gandesa-Rem. Bítem (16.30h)
Aldeana-Catalònia (16.30 h)

Alcanar-Camp Clar (16 h)
la Sénia-Hospitalet (16 h)

la Cava-Oleàstrum (16.30 h)
Torredem.-Ulldecona (12 h)
Vilaseca-Montblanc (16 h)
Canonja-Reddis (11.45 h)
Ametlla-Deltebre (16 h)

RESULTATS

23 jornada, Primera regional

Deltebre-Rem. Bítem  0-3

Catalònia-Gandesa 0-0

Camp Clar-Aldeana 4-2

Hospitalet-Alcanar 0-3

Oleàstrum-la Sénia 2-1

Ulldecona-la Cava (sus)   2-2

Montblanc-Torredemb. 0-1

Reddis-Vilaseca 1-1

Ametlla-Canonja 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 23 49 26 48

2. la Cava 22 43 28 47

3. Torredemb. 23 31 30 45

4. Gandesa 23 41 24 42

5. Catalònia 23 51 27 40

6. Reddis 23 37 32 37

7. Alcanar 23 29 24 34

8. Rem-Bítem 23 43 31 32

9. Vilaseca 23 30 24 31

10. Ulldecona 22 32 34 30

11. Aldeana 23 28 33 29

12. Canonja 23 28 30 28

13. la Sénia 23 27 33 26

14. Hospitalet 23 34 37 24

15. Deltebre 23 33 45 20

16. Oleàstrum 23 23 38 20

17. Ametlla 23 20 60 16

18. Montblanc 23 16 39 15

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Almacelles-Torreforta

Alcarràs-Vista Alegre

Roquetenc-SJ Despí (dis 16.30h)

Cambrils-Sitges

Sants-Catllar

Horta-Barceloneta

Iberiana-St. Ildefons

Canyelles-Santfeliuenc

Guissona-Viladecans

RESULTATS

23 jornada, Regional preferent

Viladecans-Torreforta 4-3

Vista Alegre-Almacelles 1-0

Sant J. Despí-Alcarràs sus  1-3

Sitges-Roquetenc 0-4

Catllar-Cambrils 1-1

Barceloneta-Sants 0-3

St.Ildefons-Horta 2-1

Santfeliuenc-Iberiana 5-1

Guissona-Canyelles 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 23 55 31 46

2. Santfeliuenc 23 42 20 45

3. Torreforta 23 47 27 45

4. Sants 23 40 29 43

5. Catllar 23 30 31 36

6. Vista Alegre 23 24 19 36

7. Roquetenc 23 32 20 35

8. Alcarràs 22 31 25 31

9. Cambrils 23 31 27 31

10. Viladecans 23 32 31 30

11. Sitges 23 32 33 30

12. Horta 23 35 36 28

13. Canyelles 23 37 41 27

14. S. Ildefons 23 28 39 27

15. Barceloneta 23 23 41 22

16. SJ Despí 22 22 44 22

17. Almacelles 23 28 54 15

18. Guissona 23 17 38 14

Regional preferent

Una acció del partit Rapitenca B-Ampolla, de diumenge passat.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

La classificació de la
segona regional, al grup
ebrenc, a la seua part
alta, està força igualada i
emocionant.

Igualtat
PRÒXIMA JORNADA
Santboià-Amposta

Blanes-Palamòs
Cassà-l’Hospitalet

Pobla Mafumet-Miapuesta
Premià-Vilanova
Mataró-Banyoles

Espanyol B-Europa
Reus-Balaguer
Manlleu-Prat

Rapitenca-Cornellà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 28 17 8 3 65 23 59
2. Reus 28 17 7 4 52 23 58
3. Hospitalet 28 15 10 3 42 19 55
4. Santboià 28 14 8 6 43 27 50
5. Manlleu 28 14 6 8 50 34 48
6. Premià 28 14 6 8 52 40 48
7. Prat 28 13 5 10 38 34 44
8. Vilanova 28 11 10 7 43 34 43
9. Amposta 28 11 8 9 51 42 41
10. Europa 28 10 7 11 35 34 37
11. Pobla Mafumet 28 9 9 10 34 43 36
12. Cassà 28 8 10 10 39 43 34
13. Cornellà 28 8 8 12 34 50 32
14. Blanes 28 7 9 12 41 57 30
15. Rapitenca 28 7 8 13 28 37 29
16. Mataró 28 6 10 12 32 48 28
17. Balaguer 28 7 6 15 35 43 27
18. Miapuesta 28 6 7 15 32 55 25
19. Palamòs 28 5 8 15 29 52 23
20. Banyoles 28 2 8 18 18 55 14

Tercera divisió RESULTATS
28a jornada, Tercera divisió
Amposta-Blanes 2-0
Palamòs-Cassà 1-3
Hospitalet-Pobla Mafumet 2-1
Miapuesta-Premià 2-4
Vilanova-Mataró 2-2
Banyoles-Espanyol B 0-0
Europa-Reus 1-2
Balaguer-Manlleu 2-3
Prat-Rapitenca 1-0
Cornellà-Santboià 1-3

PRÒXIMA JORNADA
Peralada-Tàrrega
Vilassar-Igualada
Masnou-Manresa

Castelldefels-Olesa
Martorell-Vilafranca
Poble Sec-Benavent
S. Cristobal-Guíxols
Tortosa-Llagostera

Morell-Montcada
Marianao-Muntanyesa

RESULTATS
27 jornada, Primera catalana

Muntanyesa-Tàrrega 3-1

Igualada-Peralada 2-0

Manresa-Vilassar 1-3

Olesa-Masnou 2-1

Vilafranca-Castelldefels 0-1

Benavent-Martorell 2-0

Guíxols-Poble Sec 0-0

Llagostera-San Cristobal      4-1

Montcada-Tortosa 2-1

Marianao-Morell 5-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Castelldefels 27 41 20 56

2. Benavent 27 53 26 53

3. Llagostera 27 48 27 53

4. Olesa 27 42 32 45

5. Marianao 26 42 27 44

6. Masnou 26 36 23 44

7. Tàrrega 27 39 32 42

8. Montcada 27 37 34 39

9. Peralada 27 38 37 37

10. Vilafranca 27 33 33 35

11. Guíxols 27 28 29 35

12. Vilassar 27 31 37 35

13. Muntanyesa 27 39 46 35

14. San Cristobal 27 31 43 33

15. Poble Sec 27 29 41 30

16. Igualada 27 35 49 30

17. Tortosa 27 33 37 29

18. Morell 27 29 46 24

19. Manresa 27 26 51 24

20. Martorell 27 23 43 19

Primera catalana
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FUTBOL BASE

RESULTATS
21 jornada. Preferent juvenil Grup I
Lleida-Segre At. 3-2
Rubí-Jabac Terrassa 0-3
Can Vidalet-Gavà 1-0
Balafia-Tortosa 2-3
G. Tarragona-Hospitalet 5-1
G. Manresa-Granollers 2-2
Sant Andreu-Santboià 0-1
Floresta-Mercantil 1-2

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Tortosa 21 45 29 46
2. Jabac Terrassa 21 56 22 46
3. Lleida 21 46 22 45
4. Mercantil 21 36 20 38
5. Balafia 20 40 29 34
6. Hospitalet 21 42 40 34
7. G. Tarragona 21 46 34 31
8. Gavà 21 34 29 28
9. G. Manresa 21 33 36 26
10. Can Vidalet 20 30 36 25
11. Floresta 21 33 41 22
12. Santboià 21 32 42 22
13. Segre At. 21 27 42 20
14. Rubí 21 30 49 19
15. Sant Andreu 21 23 51 16
16. Granollers 21 29 60 15 

Juvenils
RESULTATS

18 jornada, Primera divisió Grup 9
la Sénia-Amposta 2-1

Aldeana-Rapitenca 1-2

Camarles-Olímpic 3-0

Alcanar-Roquetenc 0-2

la Cava-Tortosa 5-1

Ametlla-Catalònia 1-1

Remolins Bítem-Ulldecona 7-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 18 79 10 51

2. la Sénia 18 54 30 40

3. Rapitenca 18 53 25 37

4. Camarles 18 45 30 33

5. Remolins Bítem 18 53 44 30

6. Aldeana 18 30 32 27

7. Olímpic 18 47 46 25

8. la Cava 18 38 41 23

9. Tortosa 18 29 44 23

10. Alcanar 18 31 41 22

11. Roquetenc 18 32 52 19

12. Catalònia 18 31 39 18

13. Ulldecona 18 28 71 10

14. Ametlla 18 20 65 3

RESULTATS

18 jornada, Segona divisió Grup 9

Flix-Gandesa 1-1

Rem. Bítem-Jesús i Maria 0-6

Amposta-Ascó Escola 10-1

Santa Bàrbara-Horta 0-0

Perelló-Deltebre 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 18 93 15 46

2. Gandesa 17 72 16 36

3. Flix 17 55 24 34

4. Horta 18 44 31 32

5. Perelló 18 31 33 30

6. S. Bàrbara 18 34 47 20

7. Jesús i Maria 18 31 47 16

8. Remolins Bítem 18 27 78 16

9. Deltebre 18 16 48 14

10. Ascó Escola 18 28 92 9

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

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 21 73 7 58
2. Esc. Gavà 20 37 22 37
3. Floresta 21 39 30 36
4. Santes Creus 21 39 38 36
5. Junior 21 38 36 32
6. Cornellà 21 51 39 30
7. Jabac Terrassa 21 43 51 30
8. Bordeta 21 27 26 29
9. Prat 21 25 28 26
10. G. Tarragona 20 25 33 25
11. Hospitalet 20 25 26 25
12. FE Vilafranca 21 41 38 24
13. Esc. Tàrrega 20 28 31 23
14. Tortosa 19 25 46 22
15. Martorell 21 22 54 16
16. Mercantil 21 18 51 15

Cadets
RESULTATS

18 jornada, Primera divisió Grup 14
Olímpic-Remolins Bítem 5-3

Catalònia-Amposta 1-6

Ebre Escola-Aldeana 1-1

Roquetenc-Camarles 0-6

Tortosa-la Sénia 1-2

Rapitenca-Ulldecona 0-0

Gandesa-Alcanar 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 18 67 8 47

2. la Sénia 18 61 24 40

3. Camarles 18 45 23 37

4. Gandesa 18 46 33 37

5. Amposta 18 56 16 37

6. Tortosa 17 31 16 31

7. Olímpic 18 42 27 29

8. Ulldecona 17 31 36 26

9. Catalònia 18 36 39 21

10. Rem. Bítem 18 36 56 16

11. Ebre Escola 18 26 47 14

12. Aldeana 18 18 56 8

13. Alcanar 18 15 52 8

14. Roquetenc 18 14 91 7

RESULTATS

18 jornada, Segona divisió Grup 9

Ametlla-Jesús i Maria 4-1

Santa Bàrbara-Escola Flix sus

Ascó Escola, descansava

Amposta-Rapitenca 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó Escola 15 56 17 38

2. Ametlla 14 71 20 38

3. Rapitenca 16 44 14 30

4. Jesús i Maria 16 28 38 18

5. Amposta 16 32 45 17

6. Esc. Flix 14 34 41 11

7. Santa Bàrbara 14 3 93 0

RESULTATS
21 jornada. Preferent infantil Grup I
Vilanova-Escola Tàrrega 4-2
Santboià-Mollerussa 1-0
Jabac Terras.-St. Ildefons 1-4
Hospitalet-Cornellà 0-2
Granollers-AEM 2-0
Barcelona-Tortosa 1-1
Lleida-Esc. Valls 4-2
Torreforta-Santes Creus 1-2

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 21 73 12 56

2. St. Ildefons 21 44 15 47

3. Santboià 20 28 7 36

4. Santes Creus 21 35 21 36

5. Cornellà 21 34 32 33

6. Torreforta 21 31 29 31

7. Tortosa 21 29 22 30
8. Vilanova 21 38 37 28

9. Hospitalet 20 26 22 28

10. Granollers 20 27 40 25

11. Mollerussa 21 25 40 24

12. Esc. Tàrrega 21 24 34 23

13. Lleida 21 32 45 23

14. Escola Valls 21 24 39 20

15. Jabac Terrassa 20 28 36 20

16. AEM 21 14 81 2

Infantils

RESULTATS

18 jornada, Segona divisió Grup 5

Escola Delta-Rapitenca 6-5

Amposta-Ebre Escola 1-3

Flix-Roquetenc 4-0

Jesús i Maria-Ampolla 2-0

Sant Jaume-Alcanar 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Esc. Flix 18 73 21 47

2. Alcanar 18 49 18 38

3. Roquetenc 18 51 31 35

4. Ebre Escola 18 33 20 31

5. Rapitenca 18 54 41 30

6. Jesús i Maria 18 23 28 22

7. Escola Delta 16 25 37 15

8. Amposta 18 21 50 15

9. Sant  Jaume 16 18 46 9

10. Ampolla 16 8 63 2

RESULTATS

18 jornada, Primera divisió Grup 14
Rapitenca-Remolins Bítem 11-0

Aldeana-Amposta 2-0

Olímpic-Dertusa 3-2

Ulldecona-Camarles 0-7

Perelló-la Sénia 2-5

Ametlla-Catalònia 4-1

Gandesa-Ascó Escola 8-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 17 91 10 47

2. Amposta 18 13 16 43

3. Camarles 17 86 18 41

4. Ametlla 18 46 21 41

5. Dertusa 18 47 24 34

6. Catalònia 18 41 38 30

7. la Sénia 18 33 47 25

8. Gandesa 17 39 42 23

9. Olímpic 18 44 65 21

10. Ascó Escola 18 33 60 15

11. Aldeana 18 15 59 13

12. Perelló 17 23 46 11

13. Remolins Bítem 18 20 80 8

14. Ulldecona 18 17 82 7

RESULTATS

21 jornada. Preferent aleví Grup I
Esc. Tàrrega-Segre At. 1-0

Cornellà-Cubelles 2-0

Escola Valls-Floresta 7-1

Hospitalet-Gavà 3-2

EFV Cambrils-G. Tarragona 2-2

Tortosa-Jabac Terrassa 1-0

Barcelona-Rapitenca 4-0

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Jabac/Terrassa 21 51 16 52

2. Segre At. 21 46 15 46

3. Barcelona 21 56 18 45

4. Esc. Tàrrega 20 44 12 39

5. Esc. Gavà 20 39 17 33

6. Cornellà 20 31 22 33

7. Tortosa 21 42 37 32

8. EFV Cambrils 20 40 28 30

9. G. Tarragona 21 36 30 30

10. E. Valls 21 34 39 26

11. Rapitenca 20 25 33 23

12. Bordeta 20 38 37 21

13. Hospitalet 21 32 48 21

14. Esc. Baix Segrià 21 26 49 14

15. Cubelles 21 15 75 9

16. Floresta 21 18 97 4

Alevins

RESULTATS
21 jornada. Aleví 1ª Divisió Grup 14
Ametlla-Ebre Escola 0-6
Amposta-Dertusa 3-0
Rapitenca-la Sénia 0-0
Catalònia, descansava
Escola Delta-Camarles 2-1
Olímpic-Alcanar 3-3
Roquetenc-Ascó Escola 2-1
Tortosa-Ulldecona 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 19 50 11 43

2. Ebre Escola 19 54 28 40

3. Ulldecona 20 48 27 38

4. Roquetenc 20 34 35 35

5. Amposta 19 54 29 34

6. la Sénia 19 59 33 34

7. Catalònia 19 41 28 31

8. Tortosa 20 31 20 28

9. Dertusa 19 30 24 27

10. Alcanar 20 33 47 25

11. Olímpic 20 37 54 25

12. Esc. Delta 20 30 51 20

13. Camarles 20 22 36 20

14. Ascó Escola 20 25 54 10

15. Ametlla 20 13 74 4

RESULTATS

18 jornada, Segona divisió Grup 10
Sant Jaume-Móra la Nova 1-1

Amposta-Ampolla 1-2

Santa Bàrbara-Rem. Bítem 5-2

Jesús i Maria-Escola Delta 9-0

Perelló-Escola Flix 0-4

Gandesa-Aldeana 10-1

Rapitenca, descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 16 96 35 41

2. Gandesa 16 105 29 40

3. S. Bàrbara 17 64 24 39

4. Esc. Flix 16 82 20 36

5. Rapitenca 16 84 49 28

6. S. Jaume 17 71 65 28

7. Móra la Nova 16 56 43 23

8. Aldeana 17 52 74 19

9. Perelló 16 38 69 17

10. Amposta 17 28 61 12

11. Remolins Bítem 17 36 78 11

12. Ampolla 15 34 78 9

13. Escola Delta 16 27 148 6

PRÒXIMA JORNADA 
Jabac-Segre At.

Gavà-Rubí
Tortosa-Can Vidalet

Hospitalet-Balafia
Granollers-G. Tarragona

Santboià-G. Manresa
Mercantil-Sant Andreu

Floresta-Lleida

PRÒXIMA JORNADA 
Ulldecona-la Sénia
Amposta-Aldeana

Rapitenca-Camarles
Olímpic-Alcanar

Roquetenc-la Cava
Tortosa-Ametlla

Catalònia-Remolins Bítem

PRÒXIMA JORNADA PRÒXIMA JORNADA 
Hospitalet-Cornellà
G. Tarragona-Junior

Jabac Terrassa-Barcelona
FE Vilafranca-Bordeta

Prat-Mercantil
Martorell-Escola Gavà

Tortosa-Floresta
Escola Tàrrega-Santes Creus

PRÒXIMA JORNADA 
Alcanar-Olímpic

Remolins Bítem-Catalònia
Amposta-Ebre Escola
Aldeana-Roquetenc
Camarles-Tortosa
la Sénia-Rapitenca
Ulldecona-Gandesa

PRÒXIMA JORNADA 

Ametlla-Santa Bàrbara

Esc. Flix-Ascó Escola

Amposta, descansa

Jesús i Maria-Rapitenca

PRÒXIMA JORNADA 
Cubelles-Segre At.
Floresta-Cornellà
Esc. Gavà-Valls

G. Tarragona-Hospitalet
Bordeta-EFV Cambrils

Jabac Terrassa-Baix Segrià
Rapitenca-Tortosa

Barcelona-Escola Tàrrega

PRÒXIMA JORNADA
Ascó Escola-Rapitenca
Remolins Bítem-Aldeana

Amposta-Olímpic
Dertusa-Ulldecona
Camarles-Perelló
la Sénia-Ametlla

Catalònia-Gandesa

PRÒXIMA JORNADA PRÒXIMA JORNADA
Mollerussa-Escola Tàrrega

St. Ildefons-Santboià
Cornellà-Jabac Terrassa

AEM-Hospitalet
Tortosa-Granollers

Escola Valls-Barcelona
Santes Creus-Lleida
Torreforta-Vilanova

PRÒXIMA JORNADA 
Dertusa-Ebre Escola

la Sénia-Amposta
Catalònia-Rapitenca
Camarles, descansa
Alcanar-Escola Delta
Ascó Escola-Olímpic
Ulldecona-Roquetenc

Tortosa-Ametlla

PRÒXIMA JORNADA 
Sant Jaume, descansarà
Móra la Nova-Amposta
Ampolla-Santa Bàrbara

Remolins Bítem-Esc. Delta
Jesús i Maria-Perelló

Esc. Flix-Gandesa
Aldeana-Rapitenca
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En competició individual de
2a divisió, les atletes classi-
ficades foren les següents:

Benjamí.
1. Cinta Escoda (CT Torto-

sa); 2. Núria Tibari (CT
Ametlla); 3. Elena Popa (CT
Ulldecona); 4. Joana Pérez
(CT Tortosa); 5. Ainhoa Ca-
sanova (CT Els Alfacs); 6.
Ilènia Sánchez (CT Els Al-
facs); 7. Patricia Moras (CT
Els Alfacs) i 8. Esther Subi-
rats (CT Tortosa).

Infantil
1. Natàlia Ropero (CT Ull-

decona); 2. Meritxell Rodri-
guez (CT Els Alfacs); 3. An-
drea Navarro (CT Els

Alfacs); 4. Laura Pastean
(CT Ulldecona); 5. Natàlia
Ferré (CT Tortosa); 6. Besar-
ta Sahitolli (CT Amposta); 7.
Anna Zafra (CT Els Alfacs);
8.  Núria Brau (CT S. Bàrba-
ra) i 9. Selena Tomey (CT
Ametlla).

Cadet
1. Cristina Martínez (CT

Els Alfacs); 2. Karen Guerri
(CT Ametlla); 3. Diana Popa
(CT Ulldecona); 4. Ma. Inés
Ferré (CT Tortosa); 5. Melis-
sa Tomey (CT Ametlla); 6. Al-
ba Sanchez (CT Cervera); 7.
Aida Mestre (CT Tortosa); 8.
Sandra Accensi Cabrera (CT
Deltebre) i Diana Herrera (CT
Tortosa).

Junior
1. Gemma Rodriguez (CT

Els Alfacs); 2. Erika Mayor
(CT Ulldecona); 3. Arantxa
Fornós (CT Els Alfacs); 4.
Laia Bertomeu (CT Tortosa);
5. Ainhoa Noguero (CT Els
Magraners); 6. Andrea Pas-
ca (CT Ulldecona); 7. Nerea
Fabra (CT Tortosa), 8. Ariad-

na Gasparín (CT Els Alfacs) i
9. Gemma Alegre (CT S.
Bàrbara).

Juvenil
1. Andrea Anguera (Els Al-

facs); 2. Ariadna Gonzalez
(Els Alfacs); 3. Cristina Rosa-
les (Els Alfacs); 4. Claudia
(Llucena); 5. Thais (Valls); 6.
Marta Cebolla (Deltebre) i 7.
Andrea (Cervera).

Senior
1. Cristina Rosales (Torto-

sa); 2. Maria Velasco (Torto-
sa); 3. Maria Martin (Els Al-
facs); 4. Keyna López
(Amposta); 5. Esther  (Two &
two); 6. Miriam Pastor (S.
Bàrbara); 7. Rut Roé (S. Bàr-
bara) i 8. Benilde Domingo
(S. Bàrbara). 

Competició Ind.1a divisió
Cat. 2 bastons
Cadet
1. Alba Sanchez (Cervera)

i 2. Andrea (Valls).
Junior
1. Laia Diaz (Alfacs); 2.

Lorena Cases (Tortosa); 3.
Iris (Valls) i 4. Erika Mayor

(Ulldecona).
Sènior
1. Didac Roman (Ulldeco-

na); 2. Esther Guillen (Two &
two); 3. Arian Romeo (Two &
two) i 4. Cristina Rosales
(Tortosa).

Individual. 
Cadet masculí
1. Joan Callau (Deltebre);

2. Sergio Cañelles (Tortosa);
3. Marc Hierro (Deltebre) i 4.
S.Marqués (Valls).

Júnior masculí
1. David Accensi (Ametlla)

i 2. Albert Rosales (Tortosa).
Sènior masculí
1. Alberto Pérez (Ametlla);

2. Didac Roman (Ulldecona);
3. Alex Jimenez (Cervera); 4.
Paco Rodriguez (Tortosa) i
Pere Sans (Ametlla).

Cadet femení: 1. Laia
Diaz (Alfacs).

Júnior femení
1. Kiara Agramunt (Amet-

lla); 2.  Elisabeth Reverté
(Ametlla) i 3. Anna Margalef
(Tortosa).

Juvenil femení

1. Judith Estrada (Amet-
lla); 2. Blinera Sahitolli (Am-
posta); 3. Lorena Cases (Tor-
tosa); Saray Sueca (Ametlla);
5. Júlia Alegre (S. Bàrbara);
6. Wided Tibari (Ametlla).

Sènior femení
1. Anaïs Cañagueral

(Ametlla); 2. Mireia Ruiz (Ull-
decona); 3. Laura (Magra-
ners); 4. Rosa Falcó (Alfacs);
5. Eva Marco (Amposta); 6.
Carmen Rodriguez (Alfacs);
7. Mónica Barbero (Tortosa);
8. Meritxell  (Alfacs). 

Bons resultats dels clubs ebrencs
en les semifinals, a la Ràpita

El cap de setmana
passat, a la Ràpita,
es van disputar les
semifinals de 1a i 2a
divisió, Tarragona-
Lleida, amb bons re-
sultats ebrencs.  

TWIRLING

REDACCIÓ

L’infantil femení va perdre al
Perelló (30-22) mentre que
el cadet femení, que es tor-
nava a enfrontar al CH S.
Quirze, també va caure per
un ajustat 32-34.

El cadet masculí va rebre

el CH Martorell que està fo-
ra de la competició i que uti-
litza juvenils. Bon partit dels
ebrencs que, tot i la limitació
d’efectius, van estar molt
prop de la victòria (26-27).

El sènior femení va tenir
una doble jornada, per recu-

perar un partit. Dissabte van
caure, fent una molt bona
imatge davant un rival més
experimentat, el CH Esplu-
gues, per 23-28. I diumenge
van empatar davant l’Iguala-
da, amb polèmica arbitral
(23-23). En els darrers mi-
nuts, els àrbitres van
anul.lar un gol legal al CE
Tortosa.

El sènior masculí A, per la
seua part, va sumar un punt
en la visita al CH Cerdanyola
(28-28).

Resultats dels equips del
Centre Esports Tortosa
El sènior femení es veu privat del triomf

REDACCIÓ

HANDBOL

Serà demà dissabte (20.30 h), al pavelló de la capital
del Montsià. Restes tres jornades i el conjunt ampostí
està prop d’assegurar-se el primer lloc en la fase regu-
lar. Amb dues victòries (tenint en compte que dels tres
partits que manquen, dos seran a casa), el CH Ampos-
ta quedaria primer. Demà, per tant, és una bona ocasió
per fer el primer pas. El fet de ser campiones facilita
per primer cop dos punts per a la fase final. Una fase
final que es lluita des del club perquè es pugue dispu-
tar a Amposta. 

El CH Amposta-Lagrama torna a la
competició rebent el Beti-Onak

REDACCIÓ

HANDBOL

Representants del CT Tortosa, que van participar en les semifinals de la Ràpita.

ME

Aquest cap de setmana
comença el play-off d’as-
cens a 2a. regional. Sis
equips, en un sistema de
lligueta a dues voltes, es
disputaran tres places
d’ascens. Els partits de la
primera jornada són: Gi-
nestar-Roquetenc; Aldea-
na-Batea i Corbera-Remo-
lins Bítem.

Comença el play-off
d’ascens

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

Eren de primera i segona divisió, Tarragona-Lleida
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Són aquelles colles,
agrupacions de gent
que vesteixen d´una
manera similar, de ve-
gades cridant l´atenció
dels altres com pot ser
el cas dels gòtics, que
van de negre i amb el
semblant malaltís. A
més, les tribus solen te-
nir els mateixos hàbits,
els hi agrada la mateixa
música, fins i tot tenen
llocs fixes de reunió. El
plaer de ser d´una ban-
da dóna al seu membre

la seguretat i el suport
afectiu que necessiten
per sentir-se integrat a
la societat en general.

I com en tota societat
aquestes tribus tenen
unes regles. La banda
autoritza unes activitats
que  està en els límits
de les regles morals i
socials: el joc , la begu-
da, el galanteig, la
llicència eròtica. I el
que per un grup és lícit
i normal per un altre és
escandalós i indignant.

I tu, de quina tribu ets?

D’uns es diu d´ells que són pijos, d´altres que
són heavys, fashions, gòtics… Si ens ho pa-
rem a analitzar tots pertanyem a una tribu
urbana o banda, de fet si no ho féssim, dirien
de nosaltres que som estranys i solitaris. Din-
tre nostre sentim que és bo pertànyer a algu-
na mini-societat. Però qué és exactament
una tribu urbana?

ARANTXA AMORES

De tribus n´hi ha moltes però
aquí explicarem les més comunes
a la nostra societat propera. Tot i
que amb la immigració estem co-
neixent altres tribus com els lating
King o els Sharp, que són grups
que provenen d´Amèrica llatina.

Començarem pels que més cri-
den l´atenció estèticament com
són els gòtics. La seva aparença
és molt cuidada i d´estil barroc.
Cabell llarg i negre amb algún al-
tre toc d´un altre color com el ver-
mell, pell molt blanca i gran pre-
ferència pel negre i símbols
antireligiosos i de la mort. Tenen
una ideologia pessimista i individua-
lista. La versió més industrialitzada
d´aquest grup és Marilyn Manson.

Un altre grup que crida ĺ aten-
ció, no tan  per la seva estètica si-
no més per la seva ideologia, són
els skins. Es caracteritzen per
portar el cap rapat i indumentària
pseudomilitar. Els encanta la hi-
giene i la neteja i tenen un gran
odi per les altres races i travestis
i homosexuals.

També  està el grup dels roc-
kers que són els hereus del anys
50. La seva figura mítica és Elvis.
Un altre grup molt comú són els
heavys. Pantalons  molt estrets,
jaqueta de cuir i alguna remera
que dugui penjat el seu ídol musi-
cal. La seva música preferida és
el heavy metal. A més, hi ha altres
grups com els pijos, que porten

roba clàssica i sempre van ben
vestits; els fashions, que porten
roba moderna i segueixen fer-
ventment la moda, etc. Hi ha infi-
nitats de grups, Fins i tot existei-
xen bandes que són  un  mix
d´altres bandes, és dir que aga-
fen allò que els hi agrada o convé
d´altres grups.

Les tribus urbanes es creen
perquè es proposen noves for-
mes de societat basades en els
anomenats cànons del multicultu-
ralisme en què es legitima les
subcultures i les minories.  Es
creen per sentir que es forma
part d´un tot. L´home necessita
sentir-se integrat dintre d´un
grup, sigui el que sigui.

Fotografia d´una dona gòtica.

Tipus de tribusARANTXA AMORES

CEDIDA

CEDIDA

www.mesebre.cat
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Aquest acte consta de
quinze dies, del 4 al 18
d'abril de 2009, en els que
diversos bars, restaurants,
establiments i edificis
municipals aculliran exposi-
cions de caire artístic de
diverses disciplines com
pintura, fotografia, disseny
gràfic i cine. Els autors de
les exposicions són en
bona part ciutadans de la
Ràpita , però també hi
exposaran autors convi-
dats d'altres indrets. Cal
destacar que al Casal
Cultural el Maset  es loca-
litzarà una de les exposi-
cions de més relleu, la
d'Alfonso Moral, que pre-

senta dos dels seus tre-
balls a Afganistan, del que
se'n destaca
“Guantánamo, testigos de
cargo”  retrats d'ex-presos
de Guantánamo amb el
testimoni de la experiència
que hi van viure.   Per tal
d'orientar-se i saber que

s'exposa a cada punt, s'e-
ditarà el mapa de la
Quinzena Artística , que es
podrà aconseguir a qualse-
vol punt d'exposició a par-
tir del 15 de març. La
segona edició d'aquest
acte, es veu reforçat per la
participació de molts joves

rapitencs, que gràcies a la
convocatòria anterior van
conèixer l'Associació
Tornai i aquest any expo-
sen per primera vegada, i
d'altres que van exposar la
passada edició i ara repe-
teixen, com l'Isaac
Sibecas o el Javi de Juan

Creix. Aquesta segona edi-
ció compta amb l'experièn-
cia recollida l'any anterior,
que s'ha materialitzat,
segons els organitzadors
amb una major agilitat
alhora de posar-la en
marxa. Al mateix temps
que gràcies a la gran
acceptació rebuda tant
pels artistes com per tota
la població, la motivació
per a seguir creixent i inno-
vant encara més gran.
Artistes del terreny:
Rosa Querol, Liliana
Monfort, Andrea
Balaguer, Rafa Corneli,
Pau Fernando, Joan
Ramon Balada, Rossana
Beltri, Maria Cinta
Montserrat, Ana Pérez,
Vlad Pop, Paleto'l films,
Josep Juan, Jordi Gil,
Juan Ramon Ferrer,
Josep Castellà, Manel
Capell i els alumnes del
taller de pintura i del
taller de  fotografia del
Maset.
Artistes convidats: Joan
Marín, Joanna Roca,
Alfonso Moral, Isaac
Sibecas, Julián Alcón,
Carlos Vermuz, Javi de
Juan Creix , eqipo
Falso, alumnes EMAV. 

Quinze dies d’Art a la Ràpita

Arriba la segona edició
de la Quinzena artísti-
ca de la Ràpita. Orga-
nitzada per l’Associa-
ció Socio-Cultural
Tornai amb el suport
de la Regidoria de Jo-
ventut de l’Ajuntament
de Sant Carles.

Aquesta segona edició compta amb l’experiència recollida l’any anterior i això és molt positiu

“La gran acceptació rebuda pels artistes i la població és una gran motivació”

DM

Portada SCRAC 2009
Cedida

EL C.C.B.E. subvencionarà
amb més de 40.000 euros
activitats extraescolars

L'àrea d'Ensenyament del
Consell Comarcal del Baix
Ebre ha aprovat la conces-
sió de 40.795 euros dels
ajuts econòmics per a la
realització de 63 activitats
adreçades a alumnes d'in-
fantil, primària i secundària
dels centres educatius de
la comarca.  Aquests ajuts
van adreçats a les associa-
cions de mares i pares d'a-
lumnes de la comarca del
Baix Ebre i a altres asso-

ciacions i entitats sense
ànim de lucre que desen-
volupin activitats compre-
ses en la convocatòria.

Per la seva part,
el conseller comarcal
d'Ensenyament, Lluís
Soler, ha destacat que
“la distribució d'ajuts i
subvencions d'enguany a
les AMPA té un compo-
nent important ja que
permetrà que moltes
famílies puguin garantir
l'assistència dels seus
fills i filles a diferents
activitats extraescolars
amb un menor cost del
previst”. 

Ajudar a les AMPA és un factor fonamental per
a l’organització d’activitats extraescolars.

REDACCIÓ

L'Ajuntament de Deltebre,
a través del programa de
l'Agent Local d'Igualtat, ha
organitzat el curs de for-
mació “Trobem feina” que
va adreçat a dones en
situació d'atur o que s'in-
corporen per primer cop al
mercat laboral. L'objectiu
del curs és dotar les dones
dels recursos necessaris
per poder aconseguir una
feina. Se'ls ensenyarà a

preparar correctament els
documents que han de pre-
sentar davant una candida-
tura de feina com ara
redactar correctament una
carta de presentació, la
confecció del currículum
vitae, com afrontar una
entrevista de treball o
saber utilitzar les noves
tecnologies per trobar
feina. A més, el curs també
els ajudarà a entendre els
contractes de treball i les
nòmines i a detectar les
situacions de discriminació
laboral o assetjament
sexual a la feina. El curs es

realitzarà entre el 23 i el
27 de març al local del
Punt d'Informació Juvenil
de Deltebre i la inscripció
estarà oberta fins al 18 de
març. Les places són limi-
tades per a 20 alumnes i
està previst repetir aquest
curs properament.
Aquesta curs és una de les
primeres activitats que
organitza l'Agent Local
d'Igualtat a Deltebre. Cal
recordar que aquest pro-
grama està finançat per la
Diputació de Tarragona i el
departament de Treball de
la Generalitat i té per objec-
tiu fomentar la igualtat d'o-
portunitats entre homes i
dones en l'àmbit laboral.
L'Agent Local d'Igualtat,
està elaborant un pla d'i-
gualtat dins la pròpia orga-
nització de l'Ajuntament i, a
més dóna suport i asses-
sorament a les empreses
del municipi en aquest
camp.

Les dones de Deltebre,
unes dones amb Recursos

Programa finançat per la Diputació de
Tarragona i el Departament de Treball.

REDACCIÓ

L'Ajuntament de Tortosa ja
disposa d'una agent local
d'igualtat que té com a
missió planificar i aplicar
plans d'igualtat d'oportuni-
tats entre dones i homes
en l'àmbit laboral, tant en
empreses públiques com
privades. Tortosa és un
dels municipis catalans
que forma part de xarxa
d'agents locals d'igualtat.
Aquesta iniciativa és fruït
del conveni entre la
Diputació de Tarragona i el
Departament de Treball de
la Generalitat, a través de
la Direcció General
d'Igualtat d'Oportunitats
en el Treball. Les agents
d'igualtat no només actu-
raran en les seves respec-
tives administracions, sinó
en el seu entorn, assesso-
rant, si és necessari, les
empreses del territori a
l'hora d'elaborar els seus
plans d'igualtat i en l'adop-
ció de noves formes d'or-
ganització del temps.

Tortosa ja té una
Agent Local
d’Igualtat

Aquest mateix diven-
dres, 13 de març a la
biblioteca Marcel·lí
Domingo de Tortosa,
l'Associació d'Amigues i
amics de la UNESCO
celebren la xerrada de
Banca ètica. A la reunió
hi ha assistit com a con-
vidat el coordinador del
projecte  Fiare de
Catalunya, Jordi Ibañez.
Hem de recordar que
aquest projecte, iniciat a
finals d'aquest any a
Catalunya posa l'activitat
bancària al servei de la
justícia i la transforma-
ció social. Amb l'intenció
de que el circuit dels
diners ha de servir per,
cooperar financerament
amb les activitats trans-
formadores de les injus-
tícies de la nostra socie-
tat a través de crèdits a
disposició de les perso-
nes més vulnerables i de
les entitats que treballen
a favor seu. 

Amb quins
criteris
s’inverteix?
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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

Llibreters i psicòlegs socials coincideixen en que el nivell de
cultura mitjà augmenta. Cada cop més, entre els best
sellers es poden trobar títols de qualitat i no per casualitat...
la majoria són obres que han rebut elogis unànimes per part
de la crítica. I és que l'estadística demostra, que cada cop
més, es retallen les distàncies entre l'elit i el gust popular.
Així, fullejant la premsa, em sobta l'enorme dificultat que
suposa trobar un article que parli de cultura social des d'un
punt de vista positiu i optimista; doncs la majoria de crítics

que publiquen sobre cultura ho fan des d'una
òptica decadent i pessimista. Paradoxalment,
augmenta de manera considerable el nombre

de persones que han realit-
zat activitats culturals arreu
del territori. Així queda plas-
mat en una enquesta d'hàbits
i pràctiques culturals que ha
emès recentment el Ministeri
d'Educació. Les dades
demostren que a Espanya es
llegeix cada cop més, el per-
centatge ha passat del 36%

al 2000 al 41% al 2007. Tot i que seguim estant
per sota de la mitja europea, també s'està pro-
duint un creixement important pel que fa a les

consultes per Internet i la lectura en premsa. Al mateix
temps augmenta el dinamisme en les biblioteques públiques
i l'assistència a museus i conferències, així com la inscrip-
ció a cursos de formació complementaria.  L'estadística no
falla i les veus expertes coincideixen en que l'increment cul-
tural és evident. Abans hi havia un desnivell considerable
entre uns pocs molt preparats i una majoria que no arriba-
va als mínims de coneixement. Vivim en la societat de la
informació, on el consumidor és madur. Això fa que el gust
popular i la cultura estiguin equilibrats i anhelen una recipro-
citat permanent. Un equilibri esperançador que sembla pas-
sar per alt als crítics culturals de la nostra era.

Llibreters i psicòlegs
socials coincideixen
en què el nivell de
cultura mitjà
augmenta

MAITE MESTRE

Crítics contra cultura

Dissabte passat, al matí, el sol donava suport a les entitats convocants de la campanya ciutadana Apaguem
les Nuclears que van oferir, a la Plaça del Mercat de Tortosa, una roda de premsa per a presentar la iniciati-
va que té com a objectiu la no renovació de les llicències d'Ascó i Vandellòs. Durant la presentació una vin-
tena d'activistes vestits amb granotes blanques i caretes  aguantaven les lletres que formaven el lema: APA-
GUEM LES NUCLEARS.
La campanya té com a objectiu recollir desenes de milers de signatures per aprofitar una oportunitat que no
es donarà en molts anys ja que al 2010 expiren les  llicències de les nuclears que se renoven per períodes
de deu anys. No és estrany doncs que una trentena d'entitats de diferents àmbits, principalment de les Terres

de l'Ebre, donin suport a n'aquesta iniciativa que pretén posar-li les coses fàcils a ZP per a que
compleixi la seua promesa d'anar acabant amb l'energia nuclear dins de terminis raonables.

La voluntat d'apagar les nuclears està organitzada a tra-
vés d'assemblees territorials. 
A les Terres de l'Ebre ja s'ha constituït i hi pots partici-
par, per exemple, imprimint i omplint el full de signatu-
res que pots trobar a la pàgina www.apaguemlesnucle-
ars.cat o, més directament, contactant amb les perso-
nes ja actives a  info@apaguemlesnuclears.cat. Una
altra molt bona opció és assistir aquest divendres dia

13, a les 19:30 al Felip Pedrell de Tortosa, a la primera taula rodona de la Campanya, on partici-
paran persones com Marcel Coderch (enginyer doctorat pel MIT), i representants destacats de la

lluita antinuclear. 
Un dels eixos de la campanya seran els actes i debats públics on es podran desgranar els diferents argu-
ments contraris a l'energia nuclear i articular les alternatives.
Per què a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona hem de produir el 60 % de l'energia que es consu-
meix a Catalunya? Per què a Girona no arriben ni a produir-ne el 10%? Algú ens ha demanat si ens sem-
bla bé conviure amb centrals perilloses que registren accidents constants que s'intenten amagar? Si cada
poble, petita regió o ciutat produís l'energia que necessita el medi ambient i les minories estaríem més
respectades encara que, clar, les grans empreses energètiques no s'enriquirien a costelles del poble i
les grans àrees metropolitanes s'haurien de responsabilitzar de produir al costat de les seues portes l'e-
nergia que necessiten.

JOSEP JUAN SEGARRA

www.apaguemlesnuclears.cat

Per què a les Terres de l’Ebre i el camp de
Tarragona hem de produir el 60 % de
l’energia que es consumeix a Catalunya? 
Per què a Girona no arriben ni a produir-ne
el 10 %?
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Espatlla de llobarro al forn amb patates parisien i guarnició de verdures, aquest és el plat que us presentem aquesta setmana el
programa de Canal TE juntament amb el restaurant DeltaPark de Camarles

Per preparar la recepta
d’avui necessitarem un
llobarro, ceba, all, sal,
pebre, espàrrecs verds,
pimentó verd, ol i  d’ol i -
va, vi blanc, un esca-
marlà i dos l lagostins.
Per començar a prepa-
rar la guarnició tallarem
la ceba i el pimentó en
trossos grans i ho anem
posant a una safata de
forn, afegirem la patata
tal lada a la parisien,
una copa de vi blanc, un
bon raig d’ol i  d’ol iva
verge, salpebrem, ta-
l lem un al l  a làmines i
l ’afegim amb uns espà-
rrecs verds. Un cop tin-
guem la safata amb tots
els ingredients posarem
la safata al forn a una
temperatura de 180-
200 graus durant quin-
ze minuts. Durant
aquest temps aprofita-
rem per netejar el lloba-
rro, l i treurem el cap i
les espines, tallarem un

escamarlà per la meitat
i pelarem dos llagostins
deixant els caps i les
cues. Un cop hagin pas-
sat els quinze minuts re-
tirem la safata del forn
amb compte de no cre-
mar-nos, l’hi afegirem el
l lobarro, l ’escamarlà i
els l lagostins. Salpe-
brem el peix i ho tornem
a col. locar al forn.
Aquest cop només se-
ran necessaris cinc mi-
nuts per a que el nostre
plat de la setmana esti-

gui preparat. El llobarro
és un dels peixos
blancs amb més poc
greix, i per tant molt fà-
cil de digerir. Ens apor-
ta ferro i vitamina B12,
necessaris per a la
sang. Si ens falten
aquests nutrients, po-
dem patir anèmia. És
millor que els nens pe-
t its comencin menjant
peix blanc, ja que pro-
voca menys al· lèrgies
que el peix blau. La
carn del llobarro suposa
una important aportació
de potassi, fósfor, fe-
rro, sodi i magnesi.«Pri-
mentons i Tomates», un
programa diari on cada
setmana sortejem un di-
nar per a dues persones
al restaurant que ens
presenta les seves re-
ceptes. 
Tots els televidents que
hi vulguen participar,
nomès han d’enviar un
SMS amb la paraula TE
CUINA, al número 5516,
el resultat del sorteig
de cada setmana el po-
dreu conèixer cada di -
vendres a partir de les
15 hores al programa
«Primentons i Tomates».
Ara nomès cal, com diu
l'Amado Cebolla, «arre-
mangar-se i començar a
cuinar». 
IA gaudir-ne. Es clar
que sí!! ! !

«Primentons i Tomates». Avui: Llobarro

Juntament amb l’aba-
dejo, el llobarro és un
dels peixos blancs més
magres, aportant 1,3
grams de greix per ca-
da 100 grams. Avui us
presentem una recepta
de llobarro amb verdu-
res al forn.

REDACCIO

El plat de la setmana: llobarro al forn.
MARIANO LALANA

Diana, presentadora circumstancial de la setmana, amb el Rai López.
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Telèfons d’interès

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El teu cercle social tendeix a expandir-se, fet
que t'ajuda a gaudir de les teves relacions i de
l'amor. Pensa que per trobar la serenitat que
cerques has d'eliminar les teves obsessions.

Taure
20/4 al 19/5

Avui pot viure certa tensió dintre de la teva llar,
potser per no explicar els teus plans amb ante-
lació. Els ronyons i la zona lumbar poden ser
objecte d'inflamacions.

Bessons
20/5 al 21/6

En assumptes sentimentals tot el que diguis
tindrá una forta influència en el teu entrorn
tant per a bé com per a mal. Pensa-t'ho bé
abans de parlar.

Cranc
22/6 al 21/7

El pròxim transit de Mart per la teva casa sét
indica que has d'estar alerta en tot el que té
a veure amb les teves relacions de parella.
Per més que corris no aplegaras més aviat.

Lleó
22/7 al 22/8

Potser el que necessitis per funcionar bé en
la teva vida amorosa és una mica més de
comunicació. Has de deixar el camí lliure per
obrir noves perspectives.

Verge
23/8 al 21/9

Has d'hanar amb compte perquè que entres
en una dinàmica on quedarte embarassada
és més fàcil. No has de fer coses que perju-
diquin el teu ritme normal de vida.

Balança
22/9 al 22/10

Aprenderàs dels sentiments propis i aliens,
una cosa que a curt termini resultarà molt
positiva en la teva vida sentimental, Et tro-
bes perfecte de salut.

Escorpí
22/10 al 21/11

El millor en l'amor és saber qui és l'altre i que
és el que vol rebre i pot donar. Respecte a la
teva salut, recuperaràs la pau interior sem-
pre que busquis les respostes dintre teu.

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

En l'amor, les aigües tornen a la llera elimi-
nant de la teva vida moltes pressions. Pensa
que la màquina cal greixar-la i posar-la en
funcionament de tant en tant.

Aquari
20/1 al 18/2

Ho tens toto al teu favor en la teva relació de pare-
lla, pero avui la implsivitat será la tònica dominant.
No confonguis fantasia amb realitat i oblida't de
les angoixes.

Peixos
19/2 al 20/3

Si fas que la teva parella conparteixi amb tu
totes les teves inquietuds tindràs molt de
guanyat. Un retorn i un ambient tranquil és la
millor solució per a un signe com el teu.

Televisió

Farmàcies de guàrdia.

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

Mª Rosa Cedó - Rosa Vendrell Prim, 9 (El Perelló) 977490047

Centelles Mas, Mª Pilar  Av. Catalunya, 302 (l’Aldea)  977450543

Barreda - Sorli C.B Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106  

Ulldemolins Reverter, Xavier                Generalitat, 17 (Alcanar) 977730105

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli Avgda. Catalunya, s/n (Amposta)  977701495

Lluís Gisbert, Laura             Sant Isidre, 187 (St. Carles de la Ràpita)  977745545

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

19° 9°SolSol

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel:  
serè o poc ennuvolat per núvols alts i prims, més nombro-
sos durant la primera meitat del dia i especialment al terç
nord.
Precipitacions:  
no se n'esperen.
Temperatures:  
lleugerament més altes, tant mínimes com màximes.
Visibilitat:  
entre bona i regular en general, amb boirines i alguns bancs
de boira matinals. 
Vent:  
serà fluix i de direcció variable fins a l'inici del matí i al final
del dia. La resta del dia bufarà entre fluix i moderat; serà de
component sud i oest a l'interior i de component sud al lito-
ral, amb alguns cops forts en aquest últim sector a la tarda.
Estat del mar:
• Costa Brava:
terral matinal i nocturn. Durant la resta de la jornada bufarà
de component sud entre fluix i moderat; a la tarda s'impo-
sarà el migjorn o el garbí al nord del cap de Begur, mentre
que a la resta bufarà de garbí i es podran donar alguns
cops moderats.
Maror a marejol al nord del cap de Creus, amb mar de fons
del nord. A la resta hi haurà marejol.
• Costa Central:
terral matinal i nocturn. Durant la resta de la jornada bufarà
de component sud entre fluix i moderat; s'imposarà el garbí
a la tarda, quan s'assoliran alguns cops forts. 
Marejol.  
• Costa Daurada:
terral matinal i nocturn. Durant la resta de la jornada bufarà
de component sud entre fluix i moderat; a la tarda s'impo-
sarà el garbí, quan s'assoliran alguns cops forts, i el mig-
jorn i el garbí a la resta. 
Marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�
VENDA I LLOGER

La Sénia. Local comercial
en cantonada de 40m2.
Molt cèntric (Avinguda
Catalunya, 1). Zona de
molt de transit de 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

VOLS VENDRE Ó LLOGAR
UN PIS A LES TERRESDE
L’EBRE? POSA’T EN CON-
TACTE AMB PROFESSIO-
NALS DE TOTA  LA VIDA

PISO Perfecto

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.

977 74 33 99

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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Però realment és així. Un
negoci, i no fa poc que el
té Pilar Valladares, ni més
ni menys que f35 anys.
Primer el seu pare cobra-
va els rebuts d'enterra-
ment, al jubilar-se aquest,
va decidir agafar les asse-
gurances i més tard una
funerària per donar servei
als seus clients, que amb
el temps va acabar
donant servei a particu-
lars i altres companyies
asseguradores.  
Més Ebre: Com des-
criuria aquest negoci?
Pilar Valladares: És pesat
perquè són 24 hores al
dia, 365 dies a l'any, a
qualsevol hora, perquè la
mort es el que té, no saps
quan arriba.
ME: Quina és la seva
tasca?
PV: A mi quan em truquen
agafo les dades del
difunt, és igual l'hora, jo ja

ho faig perquè després
igual n'arriba un altre
(mort). A partir de les 8,
es quan els anem a bus-
car a l'hospital i els por-
tem al tanatori.
ME: A quin tanatori?
PV: Majoritàriament els
portem al de Tortosa, per-
què és el que més dema-
na el client i és molt més
barat que el tanatori de
l'hospital de Jesús. Per al

client no representa res,
perquè si tenen assegu-
rança ells paguen el rebut
i ja està, però a nosaltres
ens surt més rentable el
de Tortosa. A no sé que
ens ho demanin llavors,
mana el client.
ME: De que depèn que
un enterro surti més
car o menys?
PV: De moltes coses, per
exemple a cada ajunta-

ment l'enterrament té un
preu o en té un altre des-
prés està si tenies con-
tractada una assegurança
o no, els extres, etc…
ME: Quan val un servei
mínim per a un particu-
lar?
PV: A casa meva estem
parlant d'uns 2.500
euros, i és el que més es
demana. Amb aquest
entra tot el necessari, la

caixa, una corona, 200
recordatoris, la missa, el
cotxe, etc…Incinerar-se
es més car, perquè és un
tràmit més costos.
ME: Amb el temps ha
canviat molt la manera
en què és du a terme
tot el que envolta a la
mort.
PV: Ja ho crec, abans la
gent solia morir a casa,
ara no, la majoria moren
als hospitals, un altre fet
es que cada cop hi ha
més gent que vol ser inci-
nerada, això suposa que
el metge t'ha de signar un
certificat, ja que per a una
incineració s'ha de treure
tot el metall, i hi ha perso-
nes que porten ferro al
cos, com són les plaques.
ME: Com se porta 35
anys en aquesta pro-
fessió?
PV: T'acostumes, tot i que
a mi mai m'ha fet res
veure un difunt.
ME: Com viu la gent la
pèrdua d'un ser prò-
xim?
PV: Depèn de les cir-

cumstàncies, si s'ho
esperaven o no i també,
l'edat del que mor.
Normalment el sentiment
ve després, perquè men-
tre està el cos, encara
estan allí.
Molts no saben el que han
de fer, perquè les famílies
no parlen de la mort. Per
exemple, on es guarda el
títol del nínxol és impor-
tantíssim si el que mor es
la dona de la parella, en
tens un fart per trobar els
papers, per contra, si el
que mor és ell, normal-
ment les dones ho tenen
tot guardat i es troba
abans.
ME: Un s'ha de prepa-
rar per treballar en
aquest sector?
PV: Nosaltres no ens hem
preparat per a treballar en
aquest professió, ens va
venir així, però abans
coneixies a les famílies,
perquè cada mes passa-
ves a cobrar el rebut, avui
en dia això s'ha perdut,
perquè els rebuts es pas-
sen pel banc.

Morir-se: Servei mínim 2.500euros
PILAR VALLADARES. “QUAN TOCA S’HA DE FER”

Qui no ha sentit mai, fu-
lanita s’ha posat un ne-
goci!, tinc un negoci o
treballo a un negoci? El
que canvia és quan el
negoci en qüestió és
una funerària. Sí, quan
el que és porta entre
mans són morts. És fa
estrany!

“És un negoci pesat perquè treballem 24 hores, 365 díes a l’any. La mort és el que té”.

DIANA MAR

Nínxols d’un cementiri.
Cedida

El Tanatori de Tortosa surt més econòmic que
el Tanatori de l’Hospital de Jesús.

Tanatoris:

No tothom pot ser incinerat, ja que durant el
procés no pot haver cap element metàl·lic, el
metge ho ha de certificar.

Curiositat:


