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Avui és notícia

Tortosa

S’aprova l’estudi de viabilitat
del primer pàrquing soterrat
al nucli antic

P4

La Gala Benèfica per la lluita
contra l’Alzehimer tindrà lloc
el proper 16 de febrer al
Teatre Auditori
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Proposta de reducció de
jornada als treballadors de
la fàbrica INDO
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Comarques

El Patronat de Turisme de
l’Ametlla edita un DVD de
promoció de la localitat
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Comarques

Avui s’inicien les festes de
Sant Antoni d’El Perelló 
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L’última

«Genocidi urbanístic?».
Entrevista a Xavier Roldan,
arquitecte tortosí

P24

Més de 200 persones van
veure un partit que va
acabar amb empat (1-1) P11

El derbi de la Tercera
divisió entre l’Amposta
i la Rapitenca va tornar
a ser una festa del
futbol ebrenc

Serà el representant ebrenc
a la tradicional carrera de
trineus estirats per gossos.

L’edició d’enguany
començarà demà dissabte a
Saragossa i acabarà el dia
31 a la Molina.  P9

La desena posició,
objectiu del tortosí
Francesc Vallespí a la
Pirena 2009

El Més Ebre supera els 24.000 lectors
ME

Segons el darrer rànquing d’audiències de
mitjans de comunicació de Catalunya, el
Més Ebre és el setmanari líder d’audiència a
les Terres de l’Ebre amb més de 24.000
lectors. P3

Líders

més de 
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El diari destinat a saber
tot allò que passa a les
Terres de l’Ebre ha reno-
vat el seu enfoc i dis-
seny, donant-li a partir
d'ara més rellevància a
la interacció entre el
mitjà de comunicació i
el lector. Opinar a Més
Ebre serà més fàcil que
mai, a través d'Internet,
consultar la noticia i
donar el seu parer,
estarà a l'abast de tot-
hom, amb un sol clic. 
El 2009 dóna el tret de
sortida a un MÉS EBRE

renovat. 
La nova capçalera del
diari es caracteritzarà
per la informació en
temps real de l'actuali-
tat ebrenca, el més inte-
ressant i novedòs del
nostre territori, desde
societat fins a juventut,
sense deixar de banda
l´important pes que ha
tingut sempre l'esport i

que així continuarà
sent. Tot això i més
tindrà espai al nou MÉS

EBRE a través de dife-
rents apartats, la polè-
mica estarà servida a la
contraportada, a
L'última, i l’opinió i la
crítica serà fàcil de tro-
bar als diferents arti-

cles que coneguts per-
sonatges de les nostres
terres escriuran edició
darrera edició. 
També l'entrevista al
Crack de la setmana
ens donarà cada diven-
dres l'oportunitat de
conèixer un personatge
rellevant i destacat

entre les nostres pàgi-
nes. 
Vostè el lector també
tindrà un paper impor-
tant en la nova etapa de
Més Ebre, volem que
participi en nosaltres,
que ens doni la seva
opinió. 
La pàgina web,

www.mesebre.cat, i el
mitjà escrit aniran con-
juntament per poder
aconseguir la  interac-
ció entre públic i diari
que busquem. 
Vol denunciar algo que
succeeix a les Terres de
l´Ebre? No li agrada
l´enfoc d'una noticia?
Vol fer saber el seu
parer a la resta de la
societat? MÉS EBRE li
dóna l’oportunitat de
ser un col·laborador
més i ajudar així a fer
possible el nostre
objectiu, que tot i tot-
hom hi tingui cabuda. 
Col·laborador d'un diari
que ha fet història en la
seva trajectòria. 
El MÉS EBRE ha tancat
aquest passat 2008
sent líder de audiència
al territori. 
En el Baròmetre de la
Comunicació i la Cultura

ocupa un 5è merescut
lloc d'un total de 26
publicacions que entren
en el rànking a la
demarcació de
Tarragona. 
24000 lectors que con-
fien en la rigorosa infor-
mació de MÉS EBRE, el
primer diari d'informa-
ció local i comarcal de
distribució gratuïta que
ha aconseguit aquesta
posició i desbancar
altres periòdics de reco-
neixement al territori.
Això el converteix en el
mitjà de premsa escrita
en català amb major
difusió de les comar-
ques de les Terres de
l´Ebre. 
El nou diari MÉS EBRE

representa així una
aposta de futur basada
en un model sense com-
petència en l'àmbit de la
premsa de proximitat.

Un Més Ebre renovat per seguir sent líder
d’audiència a les Terres de l’Ebre

UNA NOVA ETAPA

Més Ebre inicia aquest
2009 una nova etapa en
la que creix sobretot en
tamany i contingut i amb
un objectiu clar: ser més
proper al públic. 

Opinar, consultar la notícia i donar el seu parer serà més fàcil que mai per Internet

REDACCIÓ

El diari Més Ebre s’ha convertit en un referent.

El Més Ebre ha fet història en la seva
trajectòria. Va tancar l’any 2008 sent líder
d’audiència al territori ebrenc.

Progressió

El diari Més Ebre representa una aposta de
futur basada en un model sense competència
en l’ambit de la premsa de proximitat

Futur

actualitat
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El secretari general d'ICV,
Joan Herrera, juntament
amb el portaveu del partit
al territori, Jaume
Forcadell, va plantejar pro-
postes per fer front a la
crisi. Va recordar que
Catalunya és la comunitat
més afectada pels ERO, i
ha reclamat al govern
espanyol un Reial Decret
que aprovi aquesta pro-
posta de manera urgent.
També per evitar que
l´Ebre sigui un territori
dependent, els ecosocia-
listes aposten per la revi-
sió del Pla Territorial de
les TE, i definir un pla
estratègic que posi l'ac-
cent en les infraestructu-
res de transport. Així, ICV
treballa per incloure al
Pacte Nacional
d'Infraestructures l'ano-
mena't eix ferroviari occi-
dental que uniria el port
dels Alfacs, amb Tortosa,
Móra, i Lleida, una propos-
ta clau, «per vertebrar».

ICV vol incloure l’eix
ferroviari occidental
al Pacte Nacional
d’Infraestructures

L'empresa de manufactu-
res òptiques Indo (l'antiga
SAMO) va proposar una
reducció de setanta dies
feiners  repartits al llarg
d'un any, durant diferents
setmanes, des del març
del 2009 al febrer del
2010, el que equivaldria a
4 mesos del calendari
laboral. La proposta afec-
taria el noranta per cent
de la plantilla, que és de
43 treballadors. Indo justi-
fica la proposta per la
reducció del 30% de la
venda registrada l'últim tri-
mestre de l'any passat, i
s'obre ara un període de
15 dies de negociacions
per intentar arribar a un
acord favorable entre les
dues parts. El secretari
general de CCOO a l'Ebre,
Josep Casadó, va explicar
que el sindicat s'assegu-
rarà de comprovar «que hi
ha un problema real i que
l'empresa no s'aprofita de
les circumstàncies», va dir
en referència a la crisi.

Proposta de
reducció de jornada
als treballadors de la
fàbrica INDO

El pàrquing podrà tenir
tres plantes amb 249 pla-
ces i conta amb un pres-
supost que no hauria de
superar els 4,2 milions
d´euros. 
«La construcció d'un pàr-
quing al nucli antic de
Tortosa és una prioritat
absoluta d'aquest govern,
i després de fer els estu-
dis geològics i arqueolò-
gics, l'estudi de viabilitat
econòmica és un pas més
per fer-lo realitat», va
remarcar en el transcurs
del ple de dilluns la tinent
d'Alcalde d'Urbanisme,
Meritxell Roigé. 
Una vegada la Comissió
de Patrimoni de les Terres
de l'Ebre ha donat el seu
vist-i-plau a aquest projec-
te, l'estudi de viabilitat és
preceptiu per poder treu-
re a concurs la conces-
sió. En el pitjor dels esce-
naris possibles, tenint en
compte que hi ha un frag-
ment de muralla que cal
preservar en l'execució
de l'obra. L’estudi preveu
la construcció de fins a

tres plantes soterrades,
249 places d´aparca-
ment, el 80% de les quals
de rotació i la resta amb
la possibilitat de vendre’s
a particulars per un
import de 18.500 euros
per plaça, un preu molt

més inferior del que acos-
tumen a costar els pàr-
kings en aquesta zona de
la capital del Baix Ebre.
L’aparcament ocuparà tot
el subsòl de la plaça
Mossèn Sol i l´entrada i
sortida d´aquest seria pel

carrer Providència. 
D'altra banda, el ple
també va recolzar la pro-
posta de suggeriments
del govern de Ferran Bel
a la revisió del pla territo-
rial de les Terres de
l'Ebre, un pla consideren
és «poc respectuós amb
les competències munici-
pals i excessivament
intervencionista».  
Entre les possibles actua-
cions destaca el manteni-
ment dels polèmics
traçats de la variant de

l'Eix de l'Ebre per la urba-
nització del Canalet i l'au-
tovia A-7 de l'interior
entre Campredó i el nucli
de Font de Quinto, la
construcció de ports flu-
vials, la unió de l´anella
ciclista del Delta amb les
vies verdes del Baix Ebre
i la Terra Alta, entre
d´altres. 
L´Ajuntament també va
demanar incloure al pla el
camp de golf de Vinallop,
i això va fer que ICV s'abs-
tingués.

Tortosa aprova l’estudi de viabilitat del
primer pàrquing soterrat al nucli antic

El ple de l’Ajuntament
de Tortosa va aprovar
el dilluns passat l’est-
dui de viabilitat del pri-
mer aparcament sub-
terrani que es farà al
nucli antic.

Tindria 3 plantes amb 249 places, 80 % de rotació i la resta amb opció de vendre’s a particulars

TERE GONZALEZ

El nucli antic de Tortosa podria disposar d’un pàrquing soterrat.
Mariano Lalana

El ple també va recolzar la proposta de
suggeriments del Govern de Ferran Bel a la
revisió del Pla Territorial de les Terres de l’Ebre

Revisió del Pla Territorial

L'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Tortosa ha
presentat la nova progra-
mació del Teatre Auditori
Felip Pedrell per a la tem-

porada gener-maig 2009.
Aquesta programació
incorpora, com és habi-
tual, teatre, música i
dansa amb un eclèctic
reguitzell de propostes
per a totes les franges
d'edat, amb especial dedi-
cació als més petits dins
l'àmbit dels populars

«Diumenges en Família». 
Quatre representacions de
luxe arribaran a l'escenari
del Teatre Auditori Felip
Pedrell aquesta nova tem-
porada del 2009:
«Germanes», amb direcció
de Carol López i  amb el
protagonisme de Maria
Lanau, guardonada
recentment com a millor
actriu teatral de reparti-
ment; «Canguelis», amb
els humoristes de Vol Ras
que ens oferiran un diver-
tit «catàleg de pors,
fòbies i altres temors»; «El
Rey Lear", una de les
obres més clàssiques del

repertori shakespearià
sota la prestigiosa direc-
ció d'Oriol Broggi; I, final-
ment, «Aloma», la versió
musical de l'obra de
Mercè Rodoreda des de la
visió de Dagoll Dagom.
El proper 27 de març es
celebrarà a l'auditori El
Dia Mundial del Teatre
amb la representació duna
peça vodevilesca, «El més
feliç dels tres», obra
d'Eugène Labiche que es
representa per primera
vegada a les Terres de
l'Ebre. Aquesta represen-
tació significa l'esforç con-
junt de 14 grups de teatre

amateur, tot sota el parai-
gües de la Coordinadora
de Grups Amateurs de
Teatre Baix Ebre i Montsià:
«Aquesta celebració anual
la confiem enguany -ha dit
Joan Caballol- a la gent del
territori, oferint-los l'opor-
tunitat de poder portar les
seves propostes a l'esce-
nari del Felip Pedrell». Per
una altra banda, l'Àrea de
Cultura, una vegada més,
ha renovat el seu conveni
amb Joventuts Musicals
de Tortosa per a l'apartat
musical, que inclourà dife-
rents propostes de músi-
ca clàssica.

Teatre, música i dansa a
l’Auditori Felip Pedrell
L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa
ha presentat la nova programació 

REDACCIÓ
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La Gala benèfica per la
lluita contra l'Alzheimer
«Aquí estic jo!» 2009
tindrà lloc el proper dia
16 de febrer, a les 22
hores al Teatre Auditori
Felip Pedrell de Tortosa i
comptarà amb la partici-
pació d'autoritats i artis-
tes locals i nacionals,
partint de l'esquema de
la primera edició. 
La Gala repeteix «des-
prés de l'èxit aconseguit
en la primera edició al
2005 i de la implicació
de molts representants
de les administracions
catalana i locals i de la
societat civil».
En aquest cas, les nove-
tats respecte l'anterior
edició són les actuacions
de Nina i Montse
Castellà, que se sumen a
les de Moniato Xou, cor
Flumine, Saragatona,
Quico el Cèlio, Acadèmic

Big Band, Nico i Masha, i
Mikel Herzog i família. 
També destaca que
seran «actuacions inèdi-

tes i úniques com veure
l'Acadèmic Big Band amb
Nina o en una mateixa
escenificació els Quicos

amb Cor Flúmine i
Saragatona, per exem-
ple”, explicava Ignasi
Vidal, vicepresident
d'AFATE, que afegia
«comptarem, a més, amb
salutacions per vídeo de
diferents personalitats de
l'àmbit nacional com l'ex-
president de la
Generalitat, Pasqual

Maragall».
En aquesta edició, desta-
ca també l'emissió de la
gala pel circuit tancat de
l'auditori i també per
Internet a temps real.
Aquest esdeveniment és
molt important per AFATE
tant per la captació d'in-
gressos que permetin
desenvolupar les seves

tasques, com per la
repercussió que té a l'ho-
ra de donar a conèixer
les possibles maneres
d'afrontar la malaltia de
l'Alzheimer. 
El Delegat del Govern a
les Terres de l´Ebre, Lluís
Salvadó, ha valorat la
tasca que duen a terme
«per millorar la qualitat
de vida, tant dels malalts
d'Alzheimer com dels
seus familiars i, per això,
és important que puguin
comptar amb el suport
del Govern de la
Generalitat».
L'objectiu d'AFATE amb
l'organització d'aquesta
Gala benèfica és aconse-
guir ingressos per
«poder mantenir i
reforçar els tallers
actuals de Roquetes,
l'Ametlla i Tortosa i oferir-
ne a d'altres pobles,
sobretot del Baix Ebre,
on ja tenim demanda;
també ampliar el servei
d'atenció domiciliària als
malalts i treballar en la
formació dels familiars
d'aquests malalts” - expli-
cava la seva presidenta
Anna Algueró.
Per col·laborar amb la
Gala benèfica hi ha tres
nivells: patrocinadors; la
fila 0 i, a partir del 21 de
gener, es posaran a la
venda les entrades per
assistir-hi, que seran al
preu de 20¤ a platea i
15¤ a l'amfiteatr e.

Presentació de la Gala benèfica per la lluita
contra l’Alzheimer «Aquí estic jo!»

La Delegació de Go-
vern de les Terres de
l’Ebre dóna suport a
AFATE en l’organització
de la segona edició de
la Gala benèfica per la
lluita contra l’Alzheimer
«Aquí estic jo!».

Es celebrarà a Tortosa, el dia 16 de febrer, a les 22 hores, a l’Auditori Felip Predrell

Hi participaran autoritats i artistes locals i nacionals partint de l’esquema de la primera edició

TERE GONZALEZ

Aquesta setmana s’ha presentat la gala benèfica per la lluita contra l’Alzheimer «Aquí estic jo!».
ME

El programa de la gala està basat en
actuacions inèdites amb artistes que
actuaran conjuntament a l’escenari

Actuacions inèdites



DIVENDRES 16 DE GENER DE 20096 publicitatdiarimés
ebre



DIVENDRES 16
DE GENER
DE 2009 7

diarimés
ebrecomarques

L'àrea de Serveis Socials
de l'Ajuntament d'Amposta
ampliarà els diferents ser-
veis que ofereix a les perso-
nes majors de 85 anys que
viuen soles a la ciutat. A
travès d’un estudi elaborat
per l'àrea de Dependència
de la regidoria s’ha posat
de manifest que un total de
59 persones majors de 85
anys viuen soles a la capital
del Montsià i presenten di-
versos graus de dependèn-
cia i necessitats socials que
requereixen ser urgentment
ateses. Nomès un 22% són
autònomes i la resta, tot i
que no de la mateixa mane-
ra, troba dificultats en tas-
ques quotidianes com la hi-
giene personal, pujar

escales, fer la compra i ren-
tar la roba. Els tècnics del
servei encarregats de l'ela-
boració, Xavier Melich i Glò-
ria Martín, han pogut cons-
tatar que, majoritàriament,

són persones que ‘manifes-
ten problemes de salut en
general i, de forma desta-
cada, que tenen dificultats
en la visió’. 
L'Alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, ha esmentat que
aquests resultats permeten
copsar la realitat social i
familiar de la ciutat en uns
moments de crisi, fet que
ha de permetre conèixer de
primera mà les necessitats
dels ‘sectors de població
més fràgils’. 'Volem fer polí-
tiques preventives i no reac-
tives, crear els serveis més
idonis per resoldre les
seves mancances', va
subratllar. 
Així, i més enllà del ja actual
Servei d'Ajut a Domicili del
que disposa el consistori-
amb persones que s'ocu-
pen per hores de les tas-
ques de la llar-, el transport
adaptat i el banc d'ajudes
tècniques, per disposar de

material especialitzat, la
regidora de Serveis Socials
de l'Ajuntament d'Amposta,
Laia Subirats, ha assenyalat
que a partir d´ara s´apos-
tarà per potenciar els
'àpats a domicili', que es
repartirien en fred uns tres
cops a la setmana a perso-
nes amb dificultats per
poder fer la compra o fer-
se el menjar. L'experiència
ja s'aplica de forma pilot en
dos casos i s'estendria a
les persones dependents
que ha localitzat l'estudi. 'Hi
ha serveis que es presten
de fa temps, però l'estudi
detecta altres coses que no
teníem l'obligació de pres-
tar', ha comentat.
La regidoria també preveu
crear una xarxa d'institu-
cions i associacions amb
presència a la ciutat i impli-
cades en l'atenció a aquest
sector de la població, com
Càritas o Creu Roja.

L´Ajuntament d´Amposta ampliarà els
serveis a les persones majors de 85 anys 

59 persones de més de
85 anys viuen soles a
Amposta. Així ho consta-
ta un estudi fet per la Re-
gidoria de Serveis So-
cials de l´Ajuntament.

Les ajudes estaran destinades a les persones d´aquesta edat que visquin soles a la capital del Montsià

REDACCIÓ

Un moment de la roda de premsa del passat dilluns a l´Ajuntament d´Amposta
MES EBRE

El Consell Comarcal del
Montsià organitza un curs
de director/a de lleure

El Consell Comarcal del
Montsià, a través de l'Àrea
de Joventut i amb col·labo-
ració amb la xarxa
“Montsià Jove”, ha organit-
zat per als mesos de
gener, febrer, març i abril
un curs de director/a de
lleure infantil i juvenil.
L'objectiu és donar una
formació i uns recursos a
aquells que ja es dediquen
a l'educació en el lleure
que farà que la seva feina

sigui més rigorosa i efi-
caç. El curs tindrà lloc
durant caps de setmana
alterns dels mesos de
gener (24-25 i 31), febrer
(7-8,21, 28), març (14-15,
28-29) i abril (4-5, 18-19);
dissabtes de 10 a 14 i de
16 a 20 i diumenges de
10 a 14 hores. D'aquesta
manera es compliran les
170 hores de l'etapa teori-
copràctica del curs. 
El preu és de 120 euros
per a aquelles persones
que tinguin entre 18 i 29
anys, i de 160 per les per-
sones que en tinguin més
de 29.

Els cursos tindran lloc durant caps de setma-
na alterns entre els mesos de gener i abril

REDACCIO

Del 16 al 21 de Gener el
municipi del Perelló ce-
lebra les seves festes
majors dedicades a Sant
Antoni Abat. Destacla-
bles per la seva antigui-
tat i per ser les prime-
res de l´any a totes les
Terres de l´Ebre.
Aquesta nit és dóna el
tret de sortida a una
programació d´actes

molt completa, 6 dies
plens de difererents ac-
tivitats per tots els gus-
tos i edats perquè tot-
hom en pugui gaudir. 
A les 22h de la nit tindrà
lloc el tradicional pregó
de festes, aquest any a
càrrec del Conseller de
Política Territorial i
Obres Públiques Joa-
quim Nadal que donarà
pas a la proclamació de
la Pubilla i les
Damisel.les de l´any
2009. L´actuació de
Quico el Célio, el Noi i el

Mut de Ferreries amb
l´espectacle “Oco!” po-
sarà el punt i final a
aquesta nit de diven-
dres.

Una altra activitat que
té molta tradició a les
festes d´aquest municipi
del Baix Ebre és la Festa
dels Tres Tombs, que es
celebrarà dissabte al
matí. Una processó de
cavalls ensinistrats i la
posterior benedicció
d´animals a la plaça de
l´Esglèsia de ben segur
que faran sortir al carrer
a tots els habitants, me-
nust i grans, del Perelló.

Així mateix, també és
destacable “La Darrera”,
la subhasta d´una coca
durant un ball a l´aire
ll iure  i, com no, di-
marts, la Festa del Cal-
mant, la més esperada
per tothom. 

Avui és dóna el tret de
sortida a les Festes Majors
Sant Antoni del Perelló  
El pregó anirà a càrrec del Conseller
Joaquim Nadal

TG

Diverses millores a
Masdenverge es portaran
a terme durant el 2009
gràcies a la signatura
d'una operació de crèdit,
entre l'ajuntament i el
Banc de Crèdit Local, amb
l'objectiu de finançar
obres municipals. Es trac-
ta d'un préstec d'un
import de 300.506 euros
destinats a actuacions
com l'arranjament d'una
zona d'aparcament a la
carretera Amposta-Santa
Bàrbara, la millora de
diversos camins, l'adequa-
ció de la zona de la Foia, o
el condicionament del pas-
seig Povet i la zona espor-
tiva, entre d’altres. 

Més de 300.000
euros d´inversió a
Masdenverge

Un 71 % d’aquest grup són dones, un 64 % no ha
fet ús mai dels serveis socials. Només un 42 % -
sobretot dones- té un cuidador informal

Una assistència que és necessària

Es preveu crear una xarxa d’institucions i
associacions amb presència a la ciutat i que estiguin
implicades en l’atenció a aquest sector de la població

Més ajudes
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Degut a la constant de-
manda per part d'agèn-
cies de viatges, tour
operadors i persones in-
teressades en rebre in-
formació sobre l’Ametlla
de Mar, el Patronat Muni-
cipal ha editat un DVD tu-
rístic on es poden veure
els nombrosos atractius
del poble. 
El Patronat creu que
aquest DVD pot esdeve-
nir una eina molt eficaç
per a la promoció turísti-
ca. 
Dami Llaó, gerent tècnic
del PMT, explicava que
«hem esperat un temps
prudencial per produir
aquest DVD per fer-lo

amb molta qualitat, es-
collint les millors imat-
ges de l'Ametlla, en els
dies en que la vila per
qüestions climatològi-
ques llueix més. Així, els
que adquireixen el DVD
podran contemplar tota
la riquesa natural del
nostre entorn. Pensem
que en aquest sentit és
una eina molt útil per a la
idònia promoció de l'A-
metlla de Mar».
Aquest DVD conté imat-
ges aèries de la població
que s'han realitzat utilit-
zant uns moderns siste-
mes tècnics que perme-
ten generar una gran
riquesa visual, amb mol-
ta varietat de plànols,
arran de terra i subaquà-
tiques, sempre en movi-
ment però estables.

El Patronat de Turisme de l’Ametlla edita un
DVD amb imatges de la localitat

El Patronat Municipal
de Turisme de l’Amet-
lla de Mar ha editat un
DVD turístic que és
una eina eficaç de pro-
moció. 

El motiu ha estat la constant demanda per part d’agències de viatges i touroperadors

Conté imatges aèries que s’han realitzat utilitzant uns moderns sistemes tècnics

REDACCIÓN

Panoràmica del port de l’Ametlla de Mar.
ME

La Confederació Hi-
drogràfica de l'Ebre
(CHE) ha convocat una
reunió amb totes les Ad-
ministracions afectades
per la construcció dels
pous d'emergència a Vi-
nallop (Tortosa), inclosa
al projecte de desconta-
minació del pantà de Flix
(Ribera d'Ebre). L'Alcalde
de Tortosa, Ferran Bel,
ha explicat que ell ma-

teix va demanar aquesta
reunió a la CHE per acla-
rir si, finalment, s'in-
clourà al projecte les de-
mandes que fa
l'Ajuntament de Tortosa
per garantir el subminis-
trament d'aigua al muni-
cipi. A la reunió, que es
farà dilluns a la tarda a la
seu de la Subdelegació
del govern espanyol a
Lleida, estan convocats
l'empresa estatal Acua-
med, la Generalitat, la
Subdelegació, la pròpia
CHE, i l'Ajuntament de
Tortosa.

Convocada la reunió per la
construcció dels pous
d’emergència de Vinallop
Es farà dilluns de la setmana vinent

REDACCIÓN

El Centre Obert Juvenil
d'Amposta ha millorat
recentment les seves
instal·lacions gràcies a
les obres d'adequació
que es van iniciar durant
el darrer trimestre del
2008. Les obres adjudi-
cades a l'empresa
a m p o s t i n a
Magfencentric per un
import de 59.900 euros
han consistit en l'adequa-
ció de la distribució dels
espais interiors i en can-
viar la instal·lació elèctri-
ca.
La regidora de Serveis
Socials, Laia Subirats ha
destacat la necessitat
d'aquesta adequació del
centre «per tal d'oferir
als joves un espai amb
les millors condicions
possibles per fer activi-
tats i, en definitiva, reu-
nir-se i passar el seu
temps lliure». El Centre
Obert Juvenil roman a
partir d´ara obert a tots
els nois i noies de 12 a
16 anys de la ciutat els
dimecres i divendres de
18 a 20 h i, a banda de
l'ús de les instal·lacions
com a punt de trobada i
de lleure, ofereix activi-
tats, tallers, cursos i
reforç escolar.

Millores a les
instal.lacions del
Centre Obert Juvenil
d’Amposta

El DVD ha de ser una eina molt interessant
per a la promoció turística de la localitat del
Baix Ebre i per això s’han escollit les millors
imatges.

Eina de promoció

Les imatges que s’han efectuat permeten
generar una gran riquesa visual, amb molta
varietat de planols, arran de terra i subaquàtics,
sempre en moviment però estables

Varietat d’imatges

L'empresa pública
Adigsa ha sortejat
aquest dijous al migdia
35 pisos de protecció
oficial al carrer
Ermengol d'Aspa
d´Amposta. L'Alcalde
del municipi, Manel
Ferré, ha destacat que
es tracta de «la zona de
creixement i eixample
de la ciutat». A més, ha

explicat que als terrenys
on s'ha d'ubicar l'Àrea
Residencial Estratègica,
l'Incasòl hi farà una altra
promoció de vivendes
de protecció oficial. Els
pisos són obra de l'em-
presa Construccions
Monllau. Per als 35
pisos protegits disponi-
bles en aquesta promo-
ció es van presentar 25
sol·licituds de les quals
n'han estat admeses
16, la majoria d'aques-
tes sol·licituds admeses
(13) són de joves

menors de 35 anys. 
La superfície dels pisos
de dues i tres habita-
cions oscil·la entre els
53 i els 86 metres qua-

drats, tots amb un apar-
cament vinculat i els
preus són d'entre
102.000 i 155.000
euros. 

L’empresa pública Adigsa
sorteja 35 pisos de
protecció oficial a Amposta
Es van presentar 25 sol.licituds

REDACCIÓ

Un moment del sorteig.
ME
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Fa aproximadament un
mes i mig és constituïa a
les Terres de l'Ebre,
l'Associació per a la igual-
tat de Gais i lesbianes.
Seguint el camí engegat
des del Govern de la
Generalitat que el 28 de
juny de 2005 va aprovar
la creació del Pla
Interdepartamental per a
la no discriminació de les
persones homosexuals i
transsexuals treballant
per aconseguir la plena
normalitat i visibilitat de
gais, lesbianes i transse-
xuals a través de 76
accions de Govern.
Properament, explica
Fede Sancho, president
de l'associació a les
Terres de l'Ebre, és farà
una Junta per a que tant
els associats com la gent
interessada, pugue estar

informada. El procés és
llarg i ara estan a la espe-
ra de les subvencions, un
cop tot estigue solventat
engegaran noves cam-
panyes i iniciatives.
De totes formes, abans
de constituir-se com
associació, Sancho ens
explica que és realitzaven
activitats per tal d'infor-
mar que properament és
crearia una associació
que defensaria l'igualtat
dels gais i lesbianes a les
Terres de l'Ebre, com per
exemple el cicle de cine
fòrum celebrat a Tortosa,
des de l'estiu de l'any
passat.

“Sortir de l'armari” a
les nostres Terres
encara resulta compli-
cat, tot i que és tracta
de ser més o menys
valent al respecte

Pel que explica Sancho
“sortir de l'armari” a les

nostres Terres encara
resulta complicat, tot i
que ell defensa que és
tracta de ser més o
menys valent al respecte.
Alhora que pensa que hi
ha molta gent que no ho
fa perquè té por a l'estig-
matització social, però
sobretot al rebuig per
part de la família. Per tal
d'evitar-ho l'associació
treballa conjuntament
amb  una altra, APGIL
(associació de pares de
gais i lesbianes) ja que
aquesta fa una tasca molt
important, reeducant als
propis familiars, i així aju-
dar a entendre la 

situació a casa.
Quant a formar la teva
pròpia família, amb la
teva parella. En els últims
anys, s'han donat els can-
vis jurídics que han possi-
bilitat el matrimoni per a
persones del mateix sexe
i l'adopció conjunta, drets
que fins al moment se'ls
havien negat. La societat
avança cap a una igual-
tat, i l'associació el que
busca és acabar amb els
tòpics imposats al llarg
dels anys, de manera
pausada, fent les coses
be, donant una visió real i
adequada de l'homose-
xualitat i transsexualitat.

“Amb sortir de l’armari ja
n’hi ha prou?”

Es constitueix l’Associació de Gais i
Lesbianes de les Terres de l’Ebre

DIANA MAR

Federico Sancho, president de l’Associació.
Mariano Lalana

Francesc Valléspi, a la XIX edició de Pirena

Per a Francesc Valléspi, el
tortosí que representarà a
les Terres de l’Ebre, a la tra-
dicional carrera de trineus
estirats per gossos, Pirena,
el múixing (modalitat amb tri-
neu) és una manera de viure.
A ell no l’hi ha estat difícil
adaptar-se a la disciplina
dels entrenaments, segons
comenta, porta l’esport a les
venes, però el que si que

considera difícil és adaptar
aquest esport a la rutina fa-
miliar.
Vallespí, també, recalca l’im-
portància del recolçament
econòmic per part de les di-
ferents institucions i empre-
ses particulars.

Per últim i abans de mar-
xar cap a Saragossa, aquest
divendres, l’esportista, esta-
ria molt satisfet si dels 30
equips participants quedés
entre el quinzé i el desé lloc
de la classificació.

Mariano Lalana

Hem finalitzat l'any 2008
amb una quantitat d'ERO al
Territori mai vista. Per fer
una comparativa l'any 2007
el Departament de Treball,
com a màxima autoritat
laboral va tramitar 5 EROs
durant tot l'any, mentre que
les tramitacions realitzades
i aprovades el 2008 han
estat de 31, l'última tramita-
ció és duia a terme amb
l'empresa Natura-Antaix, el
passat vint-i-dos de desem-
bre, arribant a l'acord de

reduir un terç la jornada per
al 2009, de 224 treballa-
dors dels 240 que te en
total. El Director dels
Serveis Territorials de
Treball a les Terres de
l'Ebre, José Martín, apunta-
va que la majora d'aquests
ERO no són d'extinció, men-
tre que en l'anterior crisi, la
del 1993-96 la majoria si
que ho foren. La modalitat
més utilitzada en aquest
2008-2009 ha estat la de
suspensió temporal, i en la
majoria de casos s'ha pac-
tat les mesures a aplicar,
entre les dues parts afecta-
des, treballadors i empresa,
de fet dels 31 EROs que
esmentàvem al comença-
ment de la notícia, en
només dos ocasions no
s'ha arribat a un pacte. Una
vegada acordades les
mesures que s'aplicaran
mitjançant l'ERO que s'apro-
va, aquestes només poden

ser modificades tramitant
un nou expedient de regula-
rització, ja que són contrac-
tes signats amb una total
validesa legal.
Si seguim comparant les
dades de l'actual crisi amb
les dades de la crisi que ens
va afectar a l'any 93, les

dades segueixen sent com-
parativament favorables en
l'actualitat, Així, si a l'any
93, els expedients de sus-
pensió laboral van afectar a
65.000 treballadors, aquest
2008, els afectats han estat
14.000.
En una situació de crisi com
la que s'està vivint, el direc-
tor dels Serveis Territorials

de Treball a les Terres de
l'Ebre, José Martín apunta,
que les diferents administra-
cions, Generalitat i Estat
estan treballant de manera
coordinada per tal de mini-
mitzar els impactes nega-
tius de la situació sobre les
persones, sobretot les que

es queden sense feina.
Actualment el departament
de treball actua a través de
tres oficines del SOC, ubica-
des a Amposta, Tortosa i
Mora d'Ebre. A través d'a-
questes oficines es canalit-
zen les seves actuacions i a
través d'una xarxa de cen-
tres col·laboradors es du a
terme la important tasca de

formació, element fonamen-
tal per sortir reforçats de
l'actual crisi econòmica.
L'objectiu de tot aquest
entramat es posar a l'abast
de tothom les eines per for-
mar-se. Tal com ja anuncia-
va fa uns dies la consellera
de treball de la Generalitat,
Mar Serna, presentant junta-
ment amb el SOC, una línia
d'ajuts a les persones para-
des, destinant 7 m. d'euros,
per pagar matricules i des-
peses dels cursos, com per
exemple el transport. Es
tracta de crèdits a pagar en
sis anys, amb el primer any
de carència i sense interes-
sos.
Una altra línea d'ajuts en la
que està actualment treba-
llant el Servei Català
d'Ocupació, és el de poten-
ciar la intermediació a la
hora de trobar feina,  fins al
moment les oficines de
l'INEM han estat considera-

des oficines de tràmit del
subsidi de l'atur, el SOC el
que vol es canviar aquesta
visió, i que la gent vegi
aquestes, com oficines de
treball i d'oportunitats. Per
aquest motiu s´ha creat un
servei que anirà a les
empreses a buscar llocs de
treball, que després s'oferi-
ran als aturats. Un altre
dubte que planeja al voltant
de l'atur és el saber que fer
un cop s'acaba la prestació
en cas de que no s'hagi tro-
bat feina. El propi Martín, al
igual que el ministre de tre-
ball, Celestino Corbacho,
apuntaven que aquesta
situació encara no ha arri-
bat, però, en aquest cas, es
buscaria una solució, ja que
l'últim que és faria és deixar
a la persona en un desem-
paro absolut, apuntant que
de moment tot i que no es
suficient, existeix una pres-
tació no contributiva.

“Els ERO, continuaran sent notícia almenys
durant el primer semestre del 2009”

Si analitzem les xifres
d’atur a les Terres de
l’Ebre, durant el passat
2008 ens quedem gla-
sats. I el 2009 no sem-
bla ser molt diferent.

Els temuts expediens de regularització d’Antaix i la Lear no són els únics, ara també coneixem l’ERO de la Indo.           

DIANA MAR

“La formació durant el periode d’atur, és
fonamental per sortir reforçats de la situació
de crisi que s’està vivint”

Solucions de futur
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Amb la mateixa capçalera de sempre, però
amb un esperit diferent, avui ens presen-
tem amb un projecte novedòs, carregat

d'il·lusió i ple de bones
intencions. Molts son
els canvis que presenta
el MÉS EBRE, fruït d'una
gestió i un enfoc nou.
A partir d'avui serem
més accessibles als
lectors i amb temes de

més proximitat. Un bon exemple d'aquesta
novetat és la nova versió “on line” que es
pot consultar a www.mesebre.cat. 
També l'acord de col·laboració amb Canal
TE, és una mostra més de la integració

dels mitjans de referència del territori, per
tal de crear la plataforma de comunicació
per excel·lència, de les Terres de l'Ebre.
Nous col·laboradors i redactors faran que
cada divendres trobem notícies exclusives
de la realitat de les nostres terres, per tal
de mantindre el privilegi de ser el setmana-
ri líder d'audiència de les Terres de l'Ebre.
Actualitat, societat i esports seran, a partir
d'avui, els tres nostres pilars fonamentals
d'informació de tot allò que més li interes-
sa als nostres lectors. 
Esperem, però, ser també una tribuna
oberta, per a totes aquelles veus que vul-
guin fer arribar el seu missatge als nostres
lectors.

A partir d’avui serem més
accessibles als lectors. Un
bon exemple és la nova
versió ‘on line’ que es pot
consultar a
www.mesebre.cat

Editorial

Més Ebre 2.009. El renaixement

Estem ficant-nos, a poc a poc, en
una societat dividida en dos tipus de
subjectes. Els dependents i els
actius. Els dependents són tots
aquells que no generen actius i els
actius, valga la redundància, són els
que generen “riquesa” per mig del
treball. Els dependents, uns per
joves, altres per vells, tampoc
poden ser fàbrica de nous vots. Si
els dependents no poden generar
riquesa ni tampoc vots, poden inte-
ressar als polítics? 
Als dependents joves, se'ls conside-
ra el futur, per tant cal cuidar el
futur, simplement perquè els depen-
dents joves seran futurs vots. Es
forma als nostres joves a les esco-
les, els polítics es preocupen que
els drets dels joves per mitjà dels
pares, estiguen assegurats, per a
això estan els consells escolars, i
l'Ampa i també estan els drets dels
educadors i també els seus consells
i també estan les forces policials,
preocupant-se que es respecte la
circulació i la seguretat en l'entorn
del futur. Molta preocupació en l'en-
torn del futur. En el futur esta la
supervivència de la nostra societat.
La pregunta és, si estem formant
persones per al futur, o simplement
gent. 
Ens oblidem dels dependents que
van fer possible este futur? 
Els fills que avui hem de cuidar-nos
dels que van fer possible el nostre
futur, estem fent el correcte?  D'uns
anys per a aquí, aparquem als que
van fer el nostre futur en residències
d'ancians. Algú s'ha parat a pensar
perquè no hi ha associacions de

“fills i filles de pares” perquè no hi ha
consells parentals, perquè els pro-
fessionals d'estes institucions no
fan reunions, per a deixar clar als
fills de com funcionara el centre,
perquè no fan reunions periòdiques
igual que en els centres escolars? 
És molt fàcil, en estos centres no hi
ha el futur, inclús que hagen forjat el
nostre futur. Pensem tots, que el
nostre futur no té futur i els que avui
creuen que decidixen el futur de
tots, tampoc el tindran. No es salva
ningú d´aquesta “enfermetat” qué
és diu vellesa.
Hi ha moltes queixes en este tipus
de centres, que són simples aparca-
deros d'ancians, però al mateix
temps un negoci per a uns pocs,
que veuen en els nostres majors una
font d'ingresos. Si la societat no
reacciona enfront de la problemàti-
ca, els interessos de les empreses
que capitalitzen el tema de les
residències d'ancians, estaran per
damunt dels interessos dels nostres
majors, els nostres el dia de demà.
El corporativisme dels professionals
en estos temes també estaran per
damunt dels interessos dels nostres
ancians, també els nostres el dia de
demá. Ens adonem que estem for-
jant el futur dels nostres majors, qué
serem natros?
Demà, el que tinga salut i arribe,
sera aparcat en una residència. Fem
que les residències no siguen sim-
ples aparcaderos, per mitjà del con-
trol i el seguiment dels nostres
majors.

Rafel Serret Tomé, Amposta.

Tots hi farem cap

Carta oberta al Centre d’Esports
Tortosa
Han estat molts anys de dedicació, de plena
dedicació. Els darrers mesos han estat molt 
durs. La nostra intenció no era dimitir, per
això vam presentar al·legacions als informes
del Consell Català de l'Esport i a la Federació
Catalana d'Handbol.
Vam acordar en reunió amb la Junta gestora
que fins que no hi hagués un informe final no
deixaríem de treballar pel club, ni deixaríem la
seva gestió. Aquest acord va ser expressa-
ment acceptat per tots els assistents.
Sorprèn que hagi estat la Junta Gestora la
que va acabar no respectant-lo. No els cul-
pem, s'ha de tenir molta fortalesa per a
aguantar certes pressions.
S'han dit moltes i moltes coses per desacre-
ditar-nos. No volem entrar a valorar actituds,
ni gestos, només volem que quedi ben clar
que la nostra Junta directiva sempre va treba-
llar per al club i  pel club, a més de portar la
gestió econòmica de manera impecable.
L'informe final del Consell Català va arribar i
deia que s'han de convocar eleccions.
D'acord amb el nostre compromís, tot i no
haver-se demostrat la ratificació de la junta
gestora,  vam passar-li tota la gestió esporti-
va i econòmica del club. Cap dels sota sig-
nants hem comprés el mode de dur a terme
aquesta gestió ja que aquesta junta nomena-
da per gestionar només s'ha dedicat a convo-
car les eleccions sense fer absolutament res
relacionat amb l'esdevenir del club: cobrar
quotes, controlar els equips, pagar deutes,
socialitzar el club... això si, en quinze dies la
massa social certificada per l'anterior junta
ha pujat com la bromera. És de l'única cosa
que ens alegrem perquè aquesta feina l'han
sabut fer molt ben feta.... 
No han calgut eleccions perquè el dia que
vam rebre els resultat de les al·legacions vam
prendre unànimement la decisió de no pre-
sentar cap candidatura. 
El model de club que nosaltres tenim en ment
no està a l'abast de tothom, així que ara ens
dedicarem als nostres grans oblidats: els nos-
tres fills. 
Com a socis de ple dret des de fa molts anys
per fi podrem  expressar-nos lliurement, amb
la tolerància i el respecte que en alguns
moments no hem rebut,  i serem crítics amb
allò que a partir d'ara serà la nostra única res-
ponsabilitat. 

Fem esport, fem persones..... esperem que
el  lema que ens va moure a nosaltres torni a
ser l'abanderament del nostre club.

Joan, Pere, Mamen, Toni, Lluís i Marcel.

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors



DIVENDRES 16
DE GENER
DE 2009 11

diarimés
ebreesports

L’empat final va fer justícia.
Sense dubte. No obstant, va
tenir molt de valor per uns i
va deixar un mal cos per uns
altres pel fet que va arribar
en temps afegit. Però fou
just. La Rapitenca, per l’em-
penta de la segona meitat,
va merèixer puntuar. I va
aconseguir-ho en els mo-
ments de màxima emoció.
Al final, 1-1. I una autèntica
festa. Els jugadors rapi-
tencs feien ús de l’empat
per celebrar-lo davant dels
seus seguidors. Tenia molta
importància, per tot. Princi-
palment per seguir en el bon
camí per allunyar-se de la
zona compromesa i fer més
bona la victòria de Blanes. I
després com a cop anímic
per no perdre al camp del
fratern rival.
Els jugadors de l’Amposta,
per la seua part, van que-
dar-se al centre del camp i
també foren acomiadats per
aplaudiments per la seua afi-
ció. L’empat, per ells, tenia
un sabor diferent, pel mo-
ment en què s’havia produit.
Però premiava la seua entre-
ga i lluita. I una temporada
excepcional fins al moment.

Tots contents.
Travat
No és habitual en un partit
de Tercera que hi hagin més
de 2000 persones en un
camp. En cap territori d’a-
rreu de Catalunya passa. A
les Terres de l’Ebre, sí.
El partit, amb un escenari
ideal per vibrar, va ser molt
travat, tal com es previa.
Però disputat amb molta in-
tensitat. Moltíssima, per les
dues parts. 
I si tots els tòpics van com-
plir-se, també cal dir que va
fer-ho el que diu que en der-
bis com aquest les errades
puntuals poden decidir. Així
va ser. Una indecisió defen-
siva rapitenca va aprofitar-la
Raül Lucha per provocar un
penal. Gustavo va fer l’1-0.
El gol, en partits d’aquesta
indole, acostuma a venir per
jugades d’aquest tipus.
Amb el gol, la temperatura
del derbi va pujar. No obs-
tant, el partit va mantenir-se
igualat, amb molta lluita a la
zona ampla. El joc era poc
fluid i tenia poca continuïtat.
Carlos Gilabert, amb un tret
creuat, va tenir l’ocasió dels
rapitencs. El propi Gilabert,
quan va robar una pilota a
Manel, va disposar d’una si-
tuació de gol. Va evitar-ho
una falta que hagués pogut
ser sancionable amb la ver-
mella. 
L’Amposta també va gaudir
de dues opcions aïllades,
sense poder resoldre-les en
els darrers metres.

A la represa, la Rapitenca va
sortir més intencionada. Va
posar tota la carn a la bra-
sa. I es va imposar en el
centre del camp. Els crits
dels aficionats rapitencs: «A
por ellos, oe!», intuien que
els visitants guanyaven me-
tres. Així van tenir diverses
ocasions, en accions a pilo-
ta aturada, sobre tot amb
llançaments des de la canto-
nada. L’Amposta, per la
seua part, va poder decidir
amb un tret de Ruibal que va
anar al pal i un contraatac
clar en el que Eden no va
poder precisar la passada al
mateix Ruibal. La pressió ra-
pitenca va minvar amb els
minuts i l’impuls del duel va
frenar. L’1-0 semblava que
seria el resultat. Però en
temps afegit, amb els dos
equips amb deu, Efren va
controlar una pilota dins l’à-

rea i va fer de geni. Va pro-
vocar un penal amb classe i
qualitat. L’àrbitre va xiular-lo
i Pibe va empatar. Allí es va
acabar un derbi que va val-

dre la pena. 
No pel joc sí per tot el que
va comportar.
Com hem dit, una altra festa
del futbol ebrenc.

Va ser un derbi

Sí, va ser un derbi. En
tots els sentits. Joc in-
tens, travat, polèmica,
expulsions, ambient a
les graderies...sí, una
autèntica festa.

TERCERA DIVISIÓ

Amposta i Rapitenca empaten a un gol en un partit que fou una altra festa del futbol ebrenc pel gran ambient que va existir

M.V.

Formació de l’Amposta, al derbi.
ME

Formació de la Rapitenca.
ME

Més de 2000 persones van veure el derbi, diumenge.
ME

Àrbitre: Cardosa Montesinos. Targetes per als locals Alberto, Manel, Ubay, Gerard i
Simon, i per als visitants Víctor, Sangrà, Borja i Raül. Incidències: uns 2000 especta-
dors. Abans de començar el derdi es va fer un minut de silenci en record a l’avi dels ger-
mans Lucha i del jugador de l’Hospitalet José Duran. 

Gols: 1-0, Gustavo, de penal, minut 15 i 1-1, Pibe, de penal, minut 93.

Diego, Manel Subirats
(Simón), Raül Lucha, Gerard,
Ubay, Recio, Pitarque (José
Lucha), Yuri (Eden), Ruibal,

Gustavo i Alberto. 

AMPOSTA

1
Jordi, Pere (Alex), Víctor,
Pedregosa, Sangrà, Borja
(Sergi José), Edu Aguilar
(Pibe), Efren, Carlos Gilabert,
Raül Teixidó i Sergi Grau. 

RAPITENCA

1

La sala de premsa de
l’estadi d’Amposta es va
quedar petita, en acabar
el partit. Hi havien perio-
distes i diverses càma-
res de televisió, des de
les locals fins a TV3 que
va escollir el derbi com
el partit de la jornada pel
seu programa Futcat.

Jordi Fabregat, tècnic
de l’Amposta, declarava
que «com ens ha passat
en altres ocasions, quan
ens hem avançat en el
marcador hem tingut
respecte a guanyar el
partit i no hem estat, en
l’aspecte futbolític, gens
bé. La Rapitenca ha tin-
gut més ofici per afron-
tar un derbi com aquest,
amb tot el que significa.
A més, he vist, per part
seua, accions antidepor-
tives que no m’han agra-
dat, amb simulacions i
protestes. També he de
dir que ells han jugat
amb molta intensitat i
nosaltres, a la segona
meitat, no hem sabut lle-
gir el partit. L’empat és
just. I tots contents». 

Antoni Teixidó, tècnic
de la Rapitenca, mani-
festava que «el partit es-
tava sent igualat i s’ha
trencat arran d’una erra-
da nostra que ha supo-
sat el penal. Amb l’1-0,
ha continuat igualat si bé
ens ha costat entrar en
situació. A la represa,
penso que hem tingut
més convicció i hem
anat a buscar l’empat. Al
final hem trobat el pre-
mi. Penso que ha estat
just, tot i que possible-
ment a la represa hem
jugat per merèixer algu-
na cosa més». 

Teixidó afegia que
«l’empat és important i
ens dóna molta moral
per continuar treballant,
una vegada ja ha co-
mençat la segona vol-
ta».

Una roda de
premsa a l’alçada
d’un gran derbi

Vestidor

REDACCIÓ

L’Amposta, que és nové amb 29 punts,
jugarà diumenge a Manlleu (16.30 h)mentre
que la Rapitenca, catorzena amb 20, rebrà el
Palamòs (12 h.). Són dos partits amb doble
valor de punts, amb rivals directes.

Propera jornada
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La directiva del Tortosa va in-
formar dijous de la setmana
passada que havia donat la
baixa als jugadors Jonathan i

Patri. Els motius indicats fo-
ren esportius i econòmics. 
Tots dos jugadors, ara fa un
any, van ser un revulsiu per a
un equip que va iniciar lla-
vors una trajectòria ascen-
den. 
El rendiment d’aquests juga-
dors, en aquesta lliga, no ha-
via estat el mateix. Això i, so-
bre tot el factor econòmic,
van decidir.
El Tortosa va presentar-se a
Masnou amb intencions de

refer-se de la derrota davant
el Vilassar i recuperar la línia
del final de l’any passat. 
En els primers minuts, amb
el 0-1 (gol de Jaime) i amb
una bona predisposició,
semblava que ho podia fer.
No obstant, no va ser així. El
Masnou va quedar-se amb

un jugador menys (24’) i, pa-
radoxalment, el Tortosa va
anar diluint-se fins a pràctica-
ment desparèixer. El Mas-
nou, amb empenta, va re-
muntar abans del descans. A
la represa, els ebrencs van
intentar-ho però va ser amb
poca convicció. Molt desan-
gelats.

Preocupació
Carlos Alós, tècnic del Torto-
sa, reconeixia que «va ser
una setmana atípica per
qüestions extraesportives i
que van poder notar-se». 
Alós es referia a les baixes
de Jonathan i Patri, pel que
van comportar en tots els
sentits. Un d’ells era que la
plantilla quedava justa d’e-
fectius, juntament amb la le-
sió de Quique i la sanció de
Cristian i amb David i Subi
amb molesties. 
De totes formes, el Tortosa

va començar bé el partit:
«durant els primers 25 mi-
nuts vam estar bé i el partit,
a més, es va posar de cara
amb el 0-1 i ells amb deu.
Però, a mesura que avança-
va, vam sortir-ne i el Mas-
nou, per actitud, ens va su-
perar. Penso que, en
condicions normals, era par-
tit per a guanyar-lo. Però aní-
micament l’equip no estava
fort». 
El fet que les baixes de Jo-
nathan i Patri no han estat
purament per una qüestió es-
portiva ha pogut crear cert
desencís. I el cos tècnic així
ho ha parlat amb la directiva.
Després de comentar-ho, s’-

ha pogut arribar a un acord
per les dues parts de seguir
endavant tot esperant un ter-
mini d’unes setmanes per
veure quina resposta té l’e-
quip i si pot haver-hi alguna
incoporació per compensar
les baixes que han hagut. 

Castelldefels
Enmig de tot això, el Tortosa
es desplaça diumenge a
Castelldefels, tercer classifi-
cat. «Es un partit amb doble
cara tal com estem uns i al-
tres. Però hem de mirar-ho
com una jornada que ha de
servir per reinvidicar-nos»,
deia Alós. Cristian i Quique
poden tornar.

El Tortosa perd a Masnou i ofereix dubtes

El Tortosa va perdre al
Masnou (2-1). La sensa-
ció que va fer l’equip a
la segona meitat no és
gaire alentadora per
buscar la reacció. 

PRIMERA CATALANA

Jaime va fer el 0-1 però, tot i jugar amb superioritat numèrica, els ebrencs no van poder mantenir l’avantatge

REDACCIÓ

Carlos Alós, tècnic del Tortosa.
ME

La directiva va donar la
baixa a Jonathan i Patri.
L’equip no reacciona i
torna a estancar-se

Baixes

Amb dues derrotes
seguides, el Tortosa està a
quatre punts de la zona
de descens.

Preocupació

Ja ha passat. Aquesta possi-
blement és la lectura més
positiva per al Roquetenc. El
tràmit s’ha complert i ara ja

cal pensar en el proper par-
tit, demà dissabte contra el
Canyelles (16.30 h).
El Roquetenc va perdre al
camp de la Iberiana (3-1). Ja
està. Va rebre dos gols en
els primers quinze minuts i
després, tot i reduir distàn-
cies amb el gol d’Alex i domi-
nar més el joc, va acabar ce-
dint quan el conjunt de la
Iberiana va sentenciar a poc
del final amb el 3-1. 
Javi Cid, tècnic del Roque-

tenc, manifestava que «va
ser un partit en el que l’equip
va jugar condicionat. Mental-
ment no estava per afrontar-
lo, per les circumstàncies ad-
verses, principalment per les
incidència del final de la lliga
passada, al camp  nostre. I si
un equip no està preparat a

nivell psicològic, és difícil
que pugue competir. I es va
acusar. També he de dir que
ho entenc i que ja hem de
pensar en la propera jorna-
da».
De totes maneres, Cid afegia
que «crec que era el moment
idoni per poder guanyar a la

Iberiana. El partit arribava
després de tres setmanes
sense competir i això ells van
notar-ho. Pel que vaig veure,
és possible que ells no ha-
guessin entrenat massa du-
rant les festes. I és que no-
més van existir físicament
durant els primers vint mi-
nuts». En aquesta fase, el
conjunt barceloní va avançar-
se amb el 2-0. 
El tècnic del Roquetenc con-
siderava que «nosaltres no
vam estar dins del partit i ja
vam acusar-ho en els pri-
mers minuts. Posteriorment,
vam dominar i, tot i que no
vam arribar amb claredat,

vam controlar el partit amb
certa comoditat. Vam fer el
2-1 i a la represa vam seguir
dominant. No obstant, sem-
blava que no pressionàvem
amb més convicció per no
complicar la situació del par-
tit. Un fet que, tal com he es-
mentat, és comprensible per
tot el que envoltava la con-
frontació. En qualsevol cas,
nosaltres ens imposàvem da-
vant d’un rival que físicament
estava fus». Segons Javi Cid
el col.legiat «va estar bé,
dins de tot» però va haver-hi
una jugada que va poder ser
clau: «amb el 2-1 a la segona
meitat, va existir un penal
per una agressió a Adell dins
de l’àrea, amb la pilota en
joc. L’àrbitre va mirar cap un
altre costat». Ja a les acaba-
lles del duel, la Iberiana va
aconseguir el 3-1 i va senten-
ciar. El Roquetenc, amb un
partit menys, és novè. 

Millor oblidar i passar pàgina

El Roquetenc va caure
al camp de la Iberiana
(3-1) en un partit en el
que va veure’s condi-
cionat per una història
ja coneguda. 

REGIONAL PREFERENT

El Roquetenc va perdre al camp de la Gimnàstica Iberiana, equip que és el líder actual del grup

REDACCIÓ

Alex, jugador del Roquetenc.
ME

Javi Cid: «L’equip va jugar
condicionat i el factor
psicològic que marcava el
partit va pesar»

Condicionats

Àrbitre: Josep Vilaró. Targetes per als locals Padilla, Eric, Vitoriano, Johny i Guti.
Incidències: uns 200 espectadors. David Cid i Javi Asín van ser baixa. Julio es va lesio-
nar al minut 6. 

Gols: 1-0, Vitoriano minut 8; 2-0, Johny minut 16; 2-1, Alex minut 42 i 3-1, Johny
minut 83.

Pardo, Padilla (Angel),
Juanmi, Koeman, Dani, Eric,

Vitoriano (Yousef), Johny
(Martín), Alarcón (López),

Héctor (Marcos) i Guti. 

IBERIANA

3
Alfonso, David, Julio (Vilanova),
Moisés, Aleix, Borrull, Lluís,
Manel, Alex Accensi (De la
Torre), Alex i Nando. 

ROQUETENC

1

Àrbitre: Lanaspa Mainz. Targetes per als locals Roberto (2), Galisteo (2) i Alex i als
visitants Subi, Ferran, Jaime i Raül. Incidències: uns 250 espectadors. Es va fer un
minut de silenci en record al jove jugador de l’Hospitalet, José Durán. 

Gols: 0-1, Jaime minut 8; 1-1, Boris minut 36 i 2-1, Balderas minut 45. 

Xavi, Alberto, Adolfo, Javier
(Marsal), Galisteo, Roberto,
Cristian (Coco),  Balderas,

Espín, Francis (Alex) i Boris. 

MASNOU

2
Adrià, Cosido, Subi, Jose
Ramon (Joseph), Pradas,
Tosas (Ventura), Mauri, Raül,
Jaime, Ferran i Joel (David). 

TORTOSA

1
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El Catalònia no afluixa. Va
començar l’any igual com va
acabar l’anterior: imposant-
se amb contundència. La
ratxa del conjunt jesusenc va
viure un punt i seguit a Mont-
blanc on, a més del contro-
lar i dominar el joc, va ser
efectiu al primer temps quan
va encarrilar el partit amb el
0-2. A la represa, va mante-
nir el control del duel i va
aguantar els intents deses-

perats dels locals. En la rec-
ta final, Fatsini, de falta, va
fer el 0-3.

Guillermo Camarero, tèc-
nic del Catalònia, explicava
que «en la línia de les jorna-
des anteriors, l’equip va es-
tar força bé. Va estar ben
posat i per això va poder
controlar el partit. Està en
un bon moment i això és grà-
cies al seu treball i al bon
ambient que existeix».

El Jesús Catalònia
segueix intractable

PRIMERA REGIONAL

Es segon, a un punt del líder

Àrbitre: Bertolín. Targetes per als locals Ramos, Radua, Enric, Manolin i Arevalo, i per
als visitants Aleix, Isaac, Fatsini, Joan Gisbert i Joel.
Incidències: 100 espectadors. 

Gols: 0-1, Calafat minut 22; 0-2, Aleix minut 35 i 0-3, Fatsini minut 85.

Campanera, Ramos (Hicham)
(Pop), Oscar, Jesús, Radua,

Enric, Carlos (Muriana),
Manolin, Arevalo (Messi),

Rovira (Ballart) i Oliver. 

MONTBLANC

0
Marcos, O. Rumense, De la
Torre, Fatsini, Joan Gisbert,
Isaac, Xavi Gisbert, Toni (Marc
Prades), Solla, Aleix (Joel) i
Toni Calafat. 

CATALONIA

3

Josep Lluís Bartolí, tècnic
del Deltebre, comentava que
«va ser un partit de rivalitat,
molt travat i en el que ha-
gués pogut passar de tot.
Vam perdre però vam tenir
l’ocasió per empatar amb un
penal que vam fallar a darre-
ra hora». Antonio Morales,
tècnic de la Cava, deia que
«penso que vam merèixer la
victòria per la lluita, en un
partit en què ens vam que-

dar amb deu al minut 24. Va
ser un clàssic derbi, bastant
travat, i condicionat pel vent.
El Deltebre va cedir la inicia-
tiva i nosaltres vam dominar.
Vam intentar jugar des del
darrera i vam aguantar bé
defensivament, tot i la infe-
rioritat. S’ha de destacar
l’esforç de tots els jugadors.
Hem de seguir així». La Cava
jugarà ara sis partits seguits
al seu camp. 

La Cava s’emporta el
derbi de la jornada

PRIMERA REGIONAL

El Deltebre va fallar un penal al final

Àrbitre: Mellado. Targetes per als locals Costes, Motes i Alex, i per als visitants
Vizcarro, Pau, Ruben, Joel, Manel, Nicolàs, Gerard i Pier (2). Vermella a Casales (24’).
Incidències: Tarda freda i amb vent. La Cava, que no va quedar gens satisfeta de l’ar-
bitrtage, és tercera a la taula mentre que el Deltebre es manté en zona de descens.  

Gols: 1-0, Borrell minut 33; 1-1, Gerard minut 40 i 1-2, Manel minut 80. 

Marc, Flecha (Ramos), Tono,
Losada (Robert), Costes,

Borrell, Motes, Cebolla, Alex
(Cristian), Rovira i Sergio. 

DELTEBRE

1
Vizcarro, Pau, Aleix, Casales,
Ruben (Sergio), Joel, Manel
(Marc), Fidel (Berkamp),
Nicolàs (Fouat), Pier i Gerard
(David).

LA CAVA

2

Víctor Estellé ‘Txiki’, tècnic
de l’Alcanar, explicava que
«va ser un partit molt igualat
que es va posar molt coll
amunt al minut 20 amb l’ex-
pulsió de Jan i el penal. Rodri
va aturar-lo, però el cert és
que ens va limitar el fet de ju-
gar amb un menys tant de
temps. Malgrat això, he de
destacar a tots els jugadors.
Van multiplicar-se i van fer un
gran esforç. Físicament van

fer un gran treball i penso
que en aquest sentit es van
imposar al rival. En el cas
d’haver jugat amb onze tot el
duel, crec que era partit per
guanyar. Si bé és cert que
no vam crear ocasions cla-
res, també ho és que vam
tenir el partit controlat i que
vam dominar en moltes fa-
ses». L’Alcanar és nové i ara
afronta dos partits seguits a
casa. 

Empat meritori de
l’Alcanar a Vila-seca

PRIMERA REGIONAL

Va jugar setanta minuts amb un menys

Àrbitre: Szeibert. Targetes per als locals César i Toni i per als visitants Alberto i Johan
(2). Vermella al canareu Jan (23’). Incidències: poc públic a l’estadi del Vila-seca en una
tarda de molt de fred.

Gols: -

Javi, Cristian, Manolo, César,
Raül Delgado, Toni, Oscar,

Edu (Joan) (Alexis), Nobrí, Toni
i David. 

VILA-SECA

0
Rodri, Jan, Pau Castro, Johan,
Sisco, Alberto (Trinquet), Ivan,
David (Jordi), Pau Morralla
(Genis), Paulo i Kiko (Richi).

ALCANAR

0

Josep Vernet ‘Pepo’, tècnic
de l’Ametlla, deia que «nosal-
tres, que estem baix, vam fer
un bon partit i vam empatar i
ells, que estan dalt, van fer-lo
dolent i també van sumar un
punt. Són moltes jornades en
les que se’ns han escapat
punts per petits detalls i
anant amb avantatge al mar-
cador. La sensació que va
fer l’equip és bona però tam-
bé és cert que a les alçades

que ens trobem la situació es
complica. Ens falten sis o set
punts que mereixem en par-
tits que s’han escapat com el
del diumenge. Ens vam adap-
tar millor al vent i vam saber
jugar-hi. Fins i tot amb el 2-1
vam gaudir d’una opció clara
per sentenciar. Però quan la
dinàmica de resultats no
acompanya, en temps afegit
t’empaten arran d’una falta ri-
gorosa».

L’Ametlla no pot
mantenir l’avantatge

PRIMERA REGIONAL

Guanyava 2-0 a manca de cinc minuts

Àrbitre: Ruedas. Targetes per als locals Mata, Galdiri, Carranza i Abraham, i per als visi-
tants David, Mohedano, Genís, Amadeu i Jacob. Incidències: fred i vent a l’estadi.
L’Ametlla, que és cuer amb 12 punts, ha recuperat jugadors com Genís Callau, però
encara té baixes com Mena, sancionat amb cinc partits. El Gandesa és quart.

Gols: 1-0, Brull minut 70; 2-0, Cornel minut 75; 2-1, Mohedano minut 85 i 2-2, Magí
minut 90. 

Mata, Menut, Genís, Galdiri,
Carranza, Rocha, Dani Jerez,

Brull, Mahmadou (Javó),
Abraham (Alex) i Cornel.

AMETLLA

2
David, Martínez, Marc, Ramon,
Mohedano, Genís, Amadeu,
Magí (Joan), Jacob, Jordi
(Navarro) i Alex. 

GANDESA

2

L’Aldeana va sumar un punt
meritori i que ha de ser un
impuls anímic. I ho ha de ser
per haver-lo obtingut en els
darrers minuts, amb el gol
de Sergio, i per la resposta
de la segona meitat. L’equip,
amb els canvis que van reac-
tivar-lo, va millorar i va traure
casta i orgull.

Anton Flores, tècnic de l’Al-
deana, deia que «a la prime-
ra meitat no vam estar bé.

Vam rebre un gol aviat i ens
va costar adaptar-nos des-
prés de l’aturada pel Nadal.
Ells van dominar i van supe-
rar-nos». Però a la represa,
segons Anton, «vam reaccio-
nar i, amb els minuts, vam
passar a ser els dominadors.
Vam insistir i al final vam re-
bre el premi amb el gol.
L’empat fou just». L’Aldeana
rep l’Ametlla en un duel molt
important, de doble valor. 

L’Aldeana salva un
punt d’or al minut 85

PRIMERA REGIONAL

Sergio va marcar l’empat

Àrbitre: Luque Aguilar. Targetes per als locals Luigi, Javi i Eloi (2), i als visitants Sergi,
Marc Viudez i Dani Iniesta. 
Incidències: 100 espectadors. 

Gols: 1-0, Basilio minut 5 i 1-1, Sergio minut 85.

Rodri, Petete, Luigi, Javi,
Donoso, Eloy, Narcís, Ramírez

(Dimitas), Basilio (Jordi R.),
Jordi A. (Pedro Mari) i Mas

(Armando).

LA CANONJA

1
Norbert, Dani Iniesta, Ramon
Castells, Elies (Rallo), Marc
Viudez (Juanjo), Sergi (Agus),
Gabi (Toni Prados), Albert
Meca, Albert Borras (Oscar
Magrinyà), Sergio i Carlos
Albacar.

ALDEANA

1

Guillermo Camarero, tècnic
del Remolins-Bítem, explicava
que «el resultat no va ser po-
sitiu, però no estic desconten
pel que respecta al joc i a
l’actitud. Si seguim en aques-
ta línia, que penso que ja s’a-
proxima a la de l’any passat,
estic convençut que l’equip ti-
rarà endavant». Del partit, el
tècnic deia que «ja a la prime-
ra meitat vam tenir el control
del joc i vam crear diverses

arribades amb possibilitats,
amb el 0-0. Però va ser el
Reddis qui en una acció aïlla-
da va fer l’1-0. A la represa,
vam seguir jugant amb inten-
sitat i dominant. No obstant,
arran d’una indecisió nostra,
ells van fer el 2-0. Vam entrar
en el partit amb el gol d’Os-
car i quan estàvem totalment
abocats, un córner al nostre
favor va acabar generant un
contraatac que fou el 3-1».

El Remolins-Bítem
no pot enlairar-se

PRIMERA REGIONAL

El Reddis fou molt més efectiu

Àrbitre: Emilio Rincón. Targetes per a David, Richard Alvarez i Peque, i per als visitants
Llorenç, Oscar, Estephan i Marc.
Incidències: partit disputat en dissabte la tarde. Ivan Martín (Rapitenca) ha tornat al
Remolins-Bítem, equip que és dotzè a la classificació.

Gols: 1-0, Isaac minut 34; 2-0, Dolcet minut 56; 2-1, Oscar Gilabert minut 72 i 3-1,
Samu minut 86. 

Iñaki, Linares (Ivan), David,
Sergio Martín, Marcos, Dolcet,
Isaac (Samu), William, Richard

Alvarez (Peque), Abel i Alex
(Jonathan). 

REDDIS

3
Sergi, Llorenç (Emili), Llaó
(Franklin), Oscar, Oriol,
Estephan (Ivan Martín), Jota,
Benet (Reyes), Talarn, Kazu
(Nacho) i Marc. 

REMOLINS-BÍTEM

1
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Albert Lizaso, tècnic del Pi-
nell, comentava que «va ser
un derbi clàssic, amb molt
d’ambient. La veritat és que
fou molt complicat perquè el
Benifallet va demostrar ser
un bon equip, molt ben
col.locat. Es va avançar en
dues ocasions i amb l’1-2 va
tenir les seues opcions al
contraatac. No obstant, no-
saltres ens vam abocar i
vam crear més oportunitats

fins que al final vam remun-
tar. Un empat no hagués es-
tat injust però, en global, no-
saltres vam crear més
ocasions». Juanjo Adell, tèc-
nic del Benifallet, deia que
«vam fer el nostre partit,
amb opcions de poder fins i
tot haver-lo decantat al nos-
tre favor». El tercer gol local
fou protestat pels visitants
per considerar que era en fo-
ra de joc.  

El Pinell venç el
Benifallet i és el líder

SEGONA REGIONAL

Es la sisena victòria seguida

Àrbitre: Pujol Mestres.  Incidències: 200 espectadors. El Pinell és líder mentre que el
Benifallet, amb un partit menys, és nové. L’equip de Juanjo Adell és dels que més ha
cedit punts amb remuntades dels rivals en els darrers minuts. 

Gols: 0-1, Jordi minut 5 1-1, Kodro minut 18; 1-2, Jordi minut 40; 2-2, David, de
penal, minut 77 i 3-2, Sergi Rodriguez minut 81.

Ferran, Agustí, Pachan, Xato
(F. Font),  Adrià (Miki), David,

Kodro, Verano (Serrano), Guiu,
Sergi Rodriguez (Xavi) i Toni. 

PINELL

3
Alex, Miguel, J. Diego, Jordi
Esmel, Joan Esmel, Francesc,
Pau, Moisés, Hamed (Milio),
Jordi Esmel, Ismail i Marc.

BENIFALLET

2

David Torres, tècnic del Je-
sús i Maria, comentava que
«vam fer mérits per guanyar,
per joc i principalment per
les ocasions. Vam estavellar
dues pilotes als pals i vam
desaprofitar-ne de clares.
Vam perdre tres punts que
penso que mereixiem. Amb
l’1-1, a la represa, vam poder
encarrilar el partit. Però no
vam marcar i l’Amposta sí
que va fer-ho ja al final». 

Tivi, tècnic de l’Amposta, ma-
nifestava que «el partit es va
complicar amb l’1-0 però l’e-
quip va respondre i va reac-
cionar, amb bona actitud. De
falta directa, Cristian va em-
patar, abans del descans. A
la represa, el partit va seguir
sent molt intents i amb mol-
tes alternatives. Nosaltres
vam tenir encert i vam acon-
seguir el gol que ens va do-
nar un triomf molt treballat».

L’Amposta remunta
en els darrers minuts

SEGONA REGIONAL

Iku havia avançat al Jesús i Maria

Àrbitre: Pavel Fernandez. 
Incidències: Tarda freda i amb vent. El Jesús i Maria és onzè mentre que el filial de
l’Amposta és cinquè. 

Gols: 1-0, Iku minut 13; 1-1, Cristian Gallardo minut 35 i 1-2, Naigel minut 86. 

Joan, Albert, Dani, Sebas,
Chimo (Matew), Iku, Aleix,
Jefrei, Jesús, Abdelassis

(Oscar) i Mateo (Josep Maria). 

JESÚS I MARIA

1
Toni, Moha, Cristian Pérez,
Joni, Jaume, Bria (Roger),
Cacau, Jonatan, Naigel, Dani i
C. Gallardo. 

AMPOSTA

2

Chimo Paredes, tècnic de
l’Ampolla, deia que «a la  pri-
mera meitat vam jugar amb
el vent en contra. Durant els
primers 25 minuts vam estar
espessos i va costar entrar
en un partit que, fins aquell
moment, era travat. A partir
de que vam fer la primera
ocasió, amb una rematada
de Bargalló al pal, vam tenir
més verticalitat. Vam gaudir
d’una altra opció per mitjà de

Lluís i abans del descans
vam marcar l’1-0, de Perelló.
A la represa, amb el vent a
favor, vam intensificar la
pressió i vam tancar el rival.
Una jugada de Robert va cul-
minar-la Paco amb el 2-0.
Ells ja van baixar els braços i
ja ens vam imposar». Els al-
tres gols locals els van acon-
seguir Bargalló -2- (set en
tres partits) i Pitarque. Ri-
chard va marcar el visitant. 

L’Ampolla goleja el
S. Jaume a la represa

SEGONA REGIONAL

Es el tercer triomf consecutiu

Àrbitre: Oscar Bergadà. Incidències: 120 espectadors a l’estadi. L’Ampolla és sisena
mentre que el Sant Jaume és penúltim. 

Gols: 1-0, Perelló minut 40; 2-0, Paco Casas minut 52; 3-0, Bargalló minut 70; 4-0,
Bargalló minut 75; 4-1, Richard minut 80 i 5-1, Pitarque minut 86.

Costes (Agustí), Jesús, Marc
Mars (Jaume), Robert (Bruno),
Perelló, Lluís, David (Pitarque),

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

AMPOLLA

5
Sergio, Manel, Manolo,
Navarro, Andrei, Magrinyà,
Xavi Llorach, Vicent, Coto,
Gerard i Richard. 

SANT JAUME

1

Hilario Rodriguez, tècnic de
la Rapitenca, comentava que
«va ser un partit molt dispu-
tat en el que, tot i el resultat,
cal dir que la victòria no va
ser comoda. Fou igualat si
bé nosaltres vam dominar
una mica més. Va ser clau
que quan el perelló va mar-
car el gol, nosaltres vam tor-
nar a fer-ho acte seguit, de
penal. El 3-1 ja va frenar la
seua reacció i ens va donar

tranquil.litat». Harry Arraut,
tècnic del Perelló, explicava
que «penso que era un partit
d’empat perquè ningú va fer
més mérits que el rival per
guanyar. Ells, d’entrada, van
aprofitar dues errades nos-
tres per avançar-se amb el 2-
0, a la primera meitat. Nosal-
tres vam seguir posats en el
duel quan vam fer el 2-1.
Però, poc després, un penal
molt rigorós va decidir».

L’efectivitat rapitenca
va decidir el partit

SEGONA REGIONAL

El Perelló va cedir arran del 3-1

Àrbitre: Quirós.  Incidències: partit jugat diumenge al matí. La Rapitenca és vuitena i el
Perelló dotzè. Era un partit amb doble valor de punts en la lluita de tots equips per esta-
bilitzar-se a la taula classificatòria. El Perelló, en festes, rebrà el CE Ascó, diumenge. 

Gols: 1-0, pp minut 16; 2-0, Felipe minut 40; 2-1, Cornejo minut 68; 3-1, Felipe minut
70 i 4-1, Andre minut 83.. 

Carrasco, Juli, Solé, Enric,
Paco, Albert (Joan), Cristian

(Casiano), Otero, Andrés,
Felipe i Josep. 

RAPITENCA

4
Marc, Oriol, Albert, Vicent,
Francesc, Domenech (Lulo),
Ruben, Ramos, Narcís,
Cornejo (Ivan) i Moreno. 

PERELLÓ

1

Era un partit amb doble valor
de punts en la lluita per fugir
de la part baixa de la taula. I
el Flix, amb dos gols de Fidel
(un a l’inici i l’altre al final) se’l
va emportar. 

Jordi Roca, tècnic d’Els
Reguers, deia que «a la pri-
mera meitat vam rebre un
gol molt aviat que va pesar. I
és que no vam entrar en el
partit en la resta del primer
període. Vam acusar-lo. Ens

va costar. La represa, en
canvi, ja va ser nostra. Ens
vam abocar i, a més de do-
minar i tancar el rival, vam
crear opcions clares com
cinc rematades als pals i 3 u
contra u amb el porter rival.
Ells cal dir que al contraatac
també van tenir les seues.
Era un partit de 4-4, per
exemple. Nosaltres no vam
poder marcar i ells al final
van sentenciar amb el 2-0».

Partit amb doble
valor per la salvació

SEGONA REGIONAL

El Flix, més resolutiu, va guanyar-lo

Àrbitre: José Gonzalez. 
Incidències: 100 espectadors. El Flix és setzè mentre que els Reguers, amb un partit
menys, és cuer. 

Gols: 1-0, Fidel minut 4 i 2-0, Fidel minut 87.

Ferran, Aleix (David), Juanjo,
Sanchez (Oriol), Porta, Peral,

Mixe, Néstor, Oriol (Carranza),
Fidel i Riqui (Oscar). 

FLIX

2
Nando, Renau, Víctor, José
Diego, Oriol, Hilari, Ivan,
Hitchem, Toni, Alí (Diego) i
Bonilla (Miloud).

REGUERS

0

Miquel Cotaina, tècnic del CE
Ascó, comentava que «era un
partit que no afrontava amb
prudència perquè després de
tres setmanes sense compe-
tir, sempre és complicat tor-
nar-ho a fer i la represa. No
obstant, en general, va ser
un partit que va estar contro-
lat i que vam encarrilar a la
represa, amb el 2-0. Poste-
riorment, tot i jugar amb deu,
vam gaudir d’opcions per fer

algun gol més. No vam mar-
car i el Santa Bàrbara, que va
arribar poc, va reduir distàn-
cies a poc del final». 
Des de Santa Bàrbara es
considerava que «tot i la de-
rrota, cal dir que vam fer un
bon partit, tenint una opció al
final per poder empatar. No
vam sortir de la confrontació
fins el darrer instant i els juga-
dors van lluitar, amb bona ac-
titud». 

El Santa Bàrbara va
vendre cara la derrota

SEGONA REGIONAL

El CE Ascó és segon, a un punt del líder

Àrbitre: Ortega Papaseit. 
Incidències: amb el club esportiu Ascó va debutar el davanter Rodilla, procedent del fut-
bol barceloní. Ferran (Deltebre), va fer-ho am el Santa Bàrbara. El CE Ascó és segon
mentre que el Santa Bàrbara, que porta quatre derrotes seguides, és catorzè.

Gols: 1-0, Gilabert minut 35; 2-0, J. Antonio Marin minut 70 i 2-1, Josep minut 85. 

Marc, Miquele, Toni, Mateo,
Carles,  Oscar Marin, Edu

(Raül), Jose, Jeremy, Gilabert
(Rodilla) i J. Antonio Marin

(Alex). 

CLUB ESPORTIU ASCÓ

2
Lleixà, Barceló (Vega),
Rogerio, Josep, Navarro,
Cortiella, Martín, Labèrnia
(Sergi), Panisello, Rafa i Ferran
(Floro). 

SANTA BÀRBARA

1
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PRÒXIMA JORNADA
Amposta-Rapitenca

JE Ascó-Jesús i Maria

Benifallet-Flix

Camarles-Vilalba

Olímpic-Pinell

Perelló-CE Ascó 

Reguers-Ampolla

Sant Jaume-Horta

Santa Bàrbara-Masdenverge

RESULTATS

16 jornada Segona regional

Ampolla-Sant Jaume 5-1

Asco Escola-S. Bàrbara 2-1

Flix-Reguers 2-0

Horta-JE Ascó sus

Jesús i Maria-Amposta 1-2

Masdenverge-Camarles 3-4

Pinell-Benifallet 3-2

Rapitenca-Perelló 4-1

Vilalba-Olímpic 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. El Pinell 16 30 18 33

2. CE Ascó 16 39 15 32

3. JE Ascó 15 31 15 32

4. Camarles 16 33 21 31

5. Amposta B 16 32 18 28

6. Ampolla 16 30 14 26

7. Horta 14 18 15 24

8. Rapitenca B 16 29 27 23

9. Benifallet 15 26 29 21

10. Olímpic 16 27 24 21

11. Jesús i Maria 16 26 28 21

12. Perelló 16 22 24 20

13. Masdenverge 16 26 35 20

14. S. Bàrbara 16 20 27 19

15. Vilalba 16 16 25 16

16. JE Flix 16 18 41 9

17. Sant Jaume 16 13 36 7

18. Reguers 15 12 34 6

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA

Arnes-Benissanet

Bot-Miravet

Móra la Nova-Batea

Tivissa-Ginestar

Torre de l’Espanyol-Corbera

Descansa, la Fatarella

Arnes, descansa

RESULTATS

16 jornada. Grup 19

Batea-Torre de l’Esp. sus

Benissanet-Móra la N. 5-0

Corbera-Tivissa sus

Ginestar-Bot 1-3

Miravet-Fatarella sus

Descansava: Arnes

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 13 45 9 35

2. Corbera 13 47 10 31

3. Ginestar 15 35 11 31

4. Bot 15 30 14 31

5. Benissanet 15 28 18 26

6. Arnes 14 25 19 20

7. Tivissa 14 22 22 17

8. Fatarella 14 17 34 12

9. Miravet 14 17 49 10

10. la Torre Espanyol 13 6 46 4

11. Móra la Nova 14 8 48 4

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA

Godall-Alcanar

Catalònia-Campredó

Ametlla-Ulldecona

Roquetenc-Venus

Tivenys-Remolins Bítem

Aldeana, descans.

RESULTATS

15 jornada. Grup 20

Alcanar-Roquetenc 3-1

Campredó-Tivenys 2-1

Remolins Bítem-Godall 7-0

Ulldecona-Aldeana 2-1

Venus-Ametlla 1-3

Descansava: Catalònia

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Remolins-Bítem 14 33 11 32

2. Aldeana 15 41 23 27

3. Roquetenc 15 33 20 27

4. Ulldecona 15 26 23 23

5. Tivenys 14 36 24 23

6. Alcanar 14 23 20 22

7. Ametlla 15 27 27 22

8. Catalònia 14 34 34 18

9. Campredó 15 17 22 15

10. Godall 14 17 35 14

11. Venus 15 16 64 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA
la Cava-Torredembarra

la Sénia-Vila seca

Alcanar-Canonja

Aldeana-Ametlla

Gandesa-Reddis

Remolins Bítem-Montblanc

Catalònia-Ulldecona

Campclar-Oleàstrum

Hospitalet-Deltebre

RESULTATS

16 jornada, Primera regional

Deltebre-la Cava 1-2

Torredemb.-la Sénia 1-0

Vila-seca-Alcanar 0-0

Canonja-Aldeana 1-1

Ametlla-Gandesa 2-2

Reddis-Remolins Bít. 3-1

Montblanc-Catalònia 0-3

Ulldecona-Campclar 1-3

Oleàstrum-Hospitalet 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Campclar 16 34 17 34

2. Catalònia 16 43 17 33

3. la Cava 16 27 21 32

4. Gandesa 16 33 19 31

5. Reddis 16 29 22 30

6. Torredem. 16 19 25 28

7. Canonja 16 20 15 26

8. Vila-seca 16 22 14 24

9. Alcanar 16 17 16 22

10. la Sénia 16 20 24 19

11. Ulldecona 16 20 26 19

12. Remolins Bít. 16 24 24 18

13. Aldeana 16 15 23 16

14. Hospitalet 16 25 26 15

15. Montblanc 16 13 25 14

16. Deltebre 16 21 28 13

17. Oleàstrum 16 14 27 13

18. Ametlla 16 15 42 12

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA
Sants-Horta

Cambrils-Iberiana

Roquetenc-Canyelles

Alcarràs-Guissona

Almacelles-Santfeliuenc

Torreforta-S. Ildefons

Vista Alegre-Barceloneta

S. Joan Despí-Catllar

Siges-Viladecans

RESULTATS

16 jornada, Regional preferent

Viladecans-Sants 2-0

Horta-Cambrils 3-1

Iberiana-Roquetenc 3-1

Canyelles-Alcarràs 1-1

Guissona-Almacelles 3-1

Santfeliuenc-Torreforta 2-0

S. Ildefons-Vista Alegre 1-2

Barceloneta-S. J. Despí 2-3

Catllar-Sitges 3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. G. Iberiana 16 37 19 33

2. Torreforta 16 28 17 30

3. Santfeliuenc 16 28 15 28

4. Alcarràs 16 25 17 25

5. Viladecans 16 19 15 25

6. Sants 16 23 20 25

7. El Catllar 16 21 23 25

8. Vista Alegre 16 15 12 25

9. Canyelles 16 29 22 23

10. Roquetenc 16 18 13 23

11. Cambrils 16 23 20 22

12. Horta 16 28 26 22

13. Sitges 16 22 21 22

14. Barceloneta 16 17 30 15

15. S. Joan Despí 16 17 34 15

16. Sant Ildefons 16 15 29 14

17. Guissona 16 11 26 10

18. Almacelles 16 20 37 10

Regional preferent

L’activitat futbolística va tornar el cap de setmana passat.
JB

Els
partits

de la
propera

El futbol, a les
competicions de les
categories regionals
ebrenques, va tornar el
cap de setmana passat

Futbol regional
PRÒXIMA JORNADA

Santboià-Premià
Mataró-Pobla Mafumet

Espanyol B-Cassà
Reus-Blanes

Manlleu-Amposta
Rapitenca-Palamòs
Cornellà-l’Hospitalet

Prat-Miapuesta
Balaguer-Vilanova
Europa-Banyoles

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. l’Hospitalet 19 12 7 0 35 11 43
2. Espanyol B 20 12 5 3 43 17 41
3. Reus 20 11 5 4 38 17 38
4. Santboià 20 11 4 5 32 21 37
5. Vilanova 20 9 6 5 32 23 33
6. Premià 20 10 3 7 36 30 33
7. Manlleu 20 9 4 7 37 25 31
8. Prat 19 9 4 6 31 25 31
9. Amposta 20 7 8 5 33 25 29
10. Europa 20 8 5 7 28 27 28
11. Cassà 20 7 7 6 29 28 28
12. Blanes 20 7 5 8 32 40 26
13. Cornellà 20 5 6 9 23 40 21
14. Rapitenca 20 4 8 8 22 31 20
15. Mataró 20 4 7 9 24 33 19
16. Palamòs 20 4 7 9 23 37 19
17. Miapuesta 20 4 7 9 22 40 19
18. Pobla Mafumet 20 3 9 8 21 33 18
19. Balaguer 20 3 4 13 22 36 13
20. Banyoles 20 2 5 13 17 41 11

Tercera divisió RESULTATS
20a jornada, Tercera divisió
Premià-Mataró 4-2
Pobla-Espanyol B 0-2
Cassà-Reus 0-2
Blanes-Manlleu 0-5
Amposta-Rapitenca 1-1
Palamòs-Cornellà 2-1
Hospitalet-Prat sus
Miapuesta-Balaguer 1-0
Vilanova-Europa 2-0
Banyoles-Santboià 2-2

PRÒXIMA JORNADA
Olesa-Vilafranca

Manresa-Benavent
Igualada-Guíxols

Tàrrega-Llagostera
Peralada-Montcada
Vilassar-Marianao

Masnou-Morell
Castelldefels-Tortosa
Martorell-San Cristobal
Poble Sec-Muntanyesa

RESULTATS
19 jornada, Primera catalana

Martorell-Poble Sec 4-3

Castellde.-S.Cristobal 1-1

Masnou-Tortosa 2-1

Vilassar-Morell 1-1

Peralada-Marianao 1-1

Tàrrega-Montcada 1-0

Igualada-Llagostera 0-3

Manresa-Guíxols 2-1

Olesa-Benavent 1-2

Vilafranca-Muntanyesa 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 19 40 17 40

2. Llagostera 19 34 20 37

3. Castelldefels 19 31 17 36

4. Masnou 19 28 15 34

5. Olesa 19 32 23 31

6. Marianao 19 23 21 30

7. Peralada 19 30 26 28

8. Vilafranca 19 25 23 28

9. Vilassar 19 23 22 28

10. Tàrrega 19 23 21 26

11. Montcada 19 23 24 26

12. Guíxols 19 21 20 24

13. Muntanyesa 19 26 33 23

14. S. Cristobal 19 19 26 23

15. Tortosa 19 21 24 21

16. Morell 19 25 33 19

17. Manresa 19 16 34 19

18. Poble Sec 19 20 32 17

19. Igualada 19 23 40 17

20. Martorell 19 19 31 16

Primera catalana
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FUTBOL BASE

RESULTATS
14 jornada. Preferent juvenil Grup I
Lleida-Hospitalet ajornat
Granollers-Tortosa 0-2
Santboià-Gavà 3-3
Mercantil-Jabac/Terrassa 2-2
la Floresta-Atl.Segre 1-0
Sant Andreu-Rubí 4-3
Nàstic Manresa-Can Vidalet 2-0
Nàstic-Balàfia 3-4

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Lleida 13 32 15 30
2. Jabac/Terrassa 14 29 14 28
3. Tortosa 14 28 22 28
4. Balàfia 14 31 23 24
5. Hospitalet 13 31 23 23
6. Nàstic Manresa 14 25 21 21
7. Gavà 14 27 23 19
8. Mercantil 14 21 18 19
9. la Floresta 14 23 22 19
10. Nàstic 14 29 27 17
11. Atl. Segre 14 20 27 17
12. Can Vidalet 14 20 27 15
13. Santboià 14 24 27 14
14. Rubí 14 24 36 14
15. Sant Andreu 14 19 35 13
16. Granollers 14 21 44 10

Juvenils
RESULTATS

11 jornada, Primera divisió Grup 9
Camarles-Alcanar suspès

Aldeana-la Cava 3-1

la Sénia-l’Ametlla 4-1

Amposta-Remolins-Bítem 6-0

Rapitenca-Jesús Catalònia 4-1

Olímpic-Tortosa 3-0

Ulldecona-Roquetenc 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 11 46 2 33

2. la Sénia 11 34 22 24

3. Rapitenca 11 33 19 19

4. Olímpic 11 32 25 19

5. Camarles 10 28 22 19

6. Tortosa 11 20 21 17

7. Aldeana 11 19 20 15

8. Roquetenc 11 19 23 14

9. Remolins-Bítem 11 24 32 14

10. Alcanar 10 16 23 13

11. Jesús Catalònia 11 23 26 11

12. la Cava 11 16 31 8

13. Ulldecona 11 16 37 7

14. l’Ametlla 11 11 34 2

RESULTATS

11 jornada, Segona divisió Grup 9

Perelló-Horta suspès

Deltebre-CE Ascó 0-1

Jesús i Maria-Sta. Bàrbara 2-4

Amposta-Gandesa 3-1

Remolins-Bítem-Flix 2-7

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 11 56 9 31

2. Flix 11 32 17 22

3. Gandesa 11 43 11 20

4. Horta 10 29 15 20

5. Perelló 10 15 11 19

6. Santa Bàrbara 11 23 31 12

7. Deltebre 11 9 22 10

8. Remolins-Bítem 11 14 55 9

9. Jesús i Maria 11 16 32 7

10. CE Ascó 11 14 49 7

RESULTATS
14 jornada. Preferent cadet Grup I
Stes. Creus-Atl. Vilafranca 3-1
Prat-Jabac/Terrassa 5-0
Martorell-Nàstic 2-1
Tortosa-Hospitalet ajornat
Esc. Tàrrega-Cornellà 2-0
la Floresta-Júnior 4-1
Esc. Gavà-Barcelona 0-1
Mercantil-Bordeta 1-3

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 14 55 4 42
2. Júnior 14 28 20 29
3. Esc. Gavà 14 25 13 27
4. la Floresta 14 28 20 25
5. Bordeta 14 19 16 21
6. Santes Creus 14 23 27 21
7. Cornellà 14 35 25 19
8. Prat 14 17 17 19
9. Fund. Atl. Vilafranca 14 31 28 17
10. Esc. Tàrrega 14 18 20 17
11. Hospitalet 13 19 21 16
12. Nàstic 14 15 25 14
13. Jabac/Terrassa 14 30 42 14
14. Tortosa 13 19 38 14
15. Martorell 14 13 35 12
16. Mercantil 14 11 35 8

Cadets
RESULTATS

11 jornada, Primera divisió Grup 14
Ebre Esc.-Roquetenc 2-0

Jesús Catalònia-Tortosa 1-1

Olímpic-Rapitenca 0-2

Remolins-Bítem-Gandesa

Amposta-Ulldecona 4-0

Aldeana-la Sénia 1-4

Alcanar-Camarles 1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 11 44 5 30

2. Gandesa 10 26 15 24

3. Amposta 11 33 5 22

4. Olímpic 11 29 11 22

5. Camarles 11 27 17 22

6. Tortosa 11 20 10 21

7. la Sénia 11 32 16 19

8. Jesús Catalònia 11 23 15 15

9. Ulldecona 11 14 28 12

10. Ebre Escola Esp. 11 18 26 11

11. Remolins-Bítem 10 18 29 10

12. Roquetenc 11 11 59 7

13. Alcanar 11 7 34 1

14. Aldeana 11 9 39 1

RESULTATS

11 jornada, Segona divisió Grup 9

Jesús i Maria-l’Ametlla 0-5

Esc. Flix-Santa Bàrbara suspès

Rapitenca-Amposta 5-1

CE Ascó,descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 9 44 12 25

2. CE Ascó 9 27 8 23

3. Rapitenca 10 30 10 18

4. Amposta 10 19 23 13

5. Jesús i Maria 10 12 25 8

6. Esc. Flix 8 16 25 5

7. Santa Bàrbara 8 1 46 0

RESULTATS
14 jornada. Preferent infantil Grup I
Vilanova-AEM 5-0
Tortosa-Cornellà 0-1
EF Valls-Sant Ildefons 0-3
Stes. Creus-Mollerussa 4-0
Torreforta-Esc. Tàrrega 1-0
Lleida-Santboià 0-1
Barcelona-Jabac 3-1
Granollers-Hospitalet ajornat

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 14 53 5 40

2. Sant Ildefons 14 27 8 31

3. Santboià 14 22 4 25

4. Cornellà 14 25 21 24

5. Hospitalet 13 17 13 22

6. Santes Creus 14 20 14 21

7. Torreforta 14 21 20 21

8. Mollerussa 14 19 23 18

9. Esc. Tàrrega 14 14 17 18

10. Tortosa 14 16 18 17
11. Vilanova 14 24 27 16

12. Esc. Valls 14 15 22 16

13. Jabac/Terrassa 14 19 24 15

14. Granollers 13 15 27 15

15. Lleida 14 16 32 7

16. AEM 14 8 56 0

Infantils

RESULTATS

11 jornada, Segona divisió Grup 5

Sant Jaume-Ampolla suspès

Alcanar-Roquetenc 5-1

Jesús i Maria-Ebre Esc. 1-1

Esc. Flix-Rapitenca suspès

Amposta-Esc. Delta 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 11 38 8 28

2. Esc. Flix 10 44 16 23

3. Roquetenc 11 25 20 20

4. Rapitenca 9 27 16 18

5. Ebre Esc. 11 16 14 15

6. Esc. Delta 10 17 17 12

7. Amposta 11 16 30 12

8. Jesús i Maria 11 7 24 6

9. Sant Jaume 8 12 27 5

10. Ampolla 10 7 37 2

RESULTATS

11 jornada, Primera divisió Grup 14
Olímpic-Ulldecona suspès

Aldeana-Perelló 1-4

Rapitenca-l’Ametlla 6-0

Remolins-Bítem-Gandesa 1-4

Amposta-Jesús Catalònia 2-1

Dertusa-la Sénia 5-2

CE Ascó-Camarles suspès

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 11 55 5 31

2. Rapitenca 11 55 7 31

3. Camarles 10 56 8 25

4. l’Ametlla 11 26 14 23

5. Dertusa 11 33 17 21

6. la Sénia 11 24 24 19

7. Jesús Catalònia 11 27 19 18

8. Gandesa 11 20 31 13

9. CE Ascó 10 18 31 10

10. Perelló 11 14 29 9

11. Aldeana 11 10 42 7

12. Remolins-Bítem 11 10 48 4

13. Olímpic 10 18 50 3

14. Ulldecona 10 8 49 3

RESULTATS
14 jornada. Preferent aleví Grup I
Esc. Tàrrega-Nàstic 1-2
Bordeta-Esc. Gavà 3-2
Jabac-la Floresta 7-0
Rapitenca-Cubelles 0-0
Barcelona-Atl. Segre 1-1
Tortosa-Cornellà 0-1
Esc. B. Segrià-Esc. Valls 1-2
EFV Cambrils-Hospitalet ajornat

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Jabac/Terrassa 14 39 9 35

2. Atl. Segre 14 25 8 30

3. Barcelona 14 34 13 29

4. Esc. Tàrrega 14 31 8 26

5. Esc. Gavà 14 30 9 26

6. Nàstic 14 24 17 23

7. EF Vet. Cambrils 13 16 15 21

8. Cornellà 14 20 17 20

9. Tortosa 14 22 30 19
10. Bordeta 14 32 24 17

11. Esc. Valls 14 17 24 14

12. Rapitenca 14 13 22 13
13. Hospitalet 13 18 27 13

14. Esc. Baix Segrià 14 15 38 7

15. Cubelles 14 12 47 7

16. la Floresta 14 15 55 4

Alevins

RESULTATS
14 jornada. Aleví 1ª Divisió Grup 14
l’Ametlla-Camarles 0-1
Alcanar-Jesús Catalònia 1-3
CE Ascó-la Sénia suspès
Ulldecona-Dertusa 1-1
Tortosa-Ebre Escola 0-2
Roquetenc-Amposta suspès
Olímpic-Rapitenca 1-6
Esc. Delta,descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 13 32 11 27

2. Amposta 12 35 14 25

3. Ebre Esc. Esp. 12 29 15 25

4. Dertusa 13 26 14 24

5. la Sénia 12 45 23 22

6. Ulldecona 13 25 18 22

7. Tortosa 13 21 18 21

8. Roquetenc 11 21 22 19

9. Jesús Catalònia 13 26 24 17

10. Camarles 12 11 21 16

11. Olímpic 13 23 39 13

12. Alcanar 13 16 32 13

13. Esc. Delta 13 20 30 11

14. CE Ascó 11 9 23 4

15. l’Ametlla 14 10 45 4

RESULTATS

11 jornada, Segona divisió Grup 10
Sta. Bàrbara-Esc. Delta suspès

Amposta-Perelló 2-3

Sant Jaume-Gandesa suspès

Móra Nova-Rapitenca 4-2

Ampolla-Aldeana suspès

Remolins-Bítem-Esc. Flix suspès

Jesús i Maria, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gandesa 9 65 13 25

2. Jesús i Maria 9 43 20 22

3. Santa Bàrbara 9 31 10 22

4. Esc. Flix 8 46 11 19

5. Rapitenca 10 54 31 16

6. Sant Jaume 9 39 39 15

7. Perelló 9 24 40 11

8. Aldeana 9 32 33 10

9. Móra la Nova 9 33 28 9

10. Amposta 10 23 35 9

11. Ampolla 8 22 39 6

12. Remolins-Bítem 10 24 53 6

13. Esc. Delta 9 11 95 3

PRÒXIMA JORNADA
Hospitalet-Granollers

Tortosa-Santboià
Gavà-Mercantil

Jabac/Terrassa-la Floresta
Atl. Segre-Sant Andreu
Rubí-Nàstic Manresa
Can Vidalet-Nàstic

Balàfia-Lleida

PRÒXIMA JORNADA
Ulldecona-Alcanar
la Cava-Camarles
l’Ametlla-Aldeana

Remolins-Bítem-la Sénia
Jesús Catalònia-Amposta

Tortosa-Rapitenca
Roquetenc-Olímpic

PRÒXIMA JORNADA

CE Ascó-Horta

Jesús i Maria-Deltebre

Gandesa-Santa Bàrbara

Flix-Amposta

Perelló-Remolins-Bítem

PRÒXIMA JORNADA
F. Atl. Vilafranca-Prat

Jabac/Terrassa-Martorell
Nàstic-Tortosa

Hospitalet-Esc. Tàrrega
Cornellà-la Floresta
Júnior-Esc. Gavà

Barcelona-Mercantil
Bordeta-Stes. Creus

PRÒXIMA JORNADA
Alcanar-Roquetenc
Tortosa-Ebre Esc.

Rapitenca-Jesús Catalònia
Gandesa-Olímpic

Ulldecona-Remolins-Bítem
la Sénia-Amposta
Camarles-Aldeana

PRÒXIMA JORNADA

Santa Bàrbara-l’Ametlla

CE Ascó-Esc. Flix

Rapitenca-Jesús i Maria

Amposta, descansa

PRÒXIMA JORNADA
Nàstic-Bordeta

Esc. Gavà-Jabac/Terrassa
la Floresta-Rapitenca

Cubelles-Barcelona
Atl. Segre-Tortosa

Cornellà-EF B. Segrià
Esc. Valls-EFV Cambrils
Hospitalet-Esc. Tàrrega

PRÒXIMA JORNADA
CE Ascó-Ulldecona

Perelló-Olímpic
l’Ametlla-Aldeana

Gandesa-Rapitenca
J. Catalònia-Remolins-Bítem

la Sénia-Amposta
Camarles-Dertusa

PRÒXIMA JORNADA

Roquetenc-Ampolla

Ebre Esc.-Alcanar

Jesús i Maria-Rapitenca

Esc. Delta-Esc. Flix

Amposta-Sant Jaume

PRÒXIMA JORNADA
AEM-Tortosa

Cornellà-Esc. Valls
Sant Ildefons-Stes. Creus

Mollerussa-Torreforta
Esc. Tàrrega-Lleida
Santboià-Barcelona

Jabac/Terrassa-Granollers
Hospitalet-Vilanova

PRÒXIMA JORNADA
Camarles-Alcanar

Jesús Catalònia-CE Ascó
la Sénia-Ulldecona
Dertusa-Tortosa

Ebre Esc.-Roquetenc
Amposta-Olímpic

Rapitenca-Esc. Delta
l’Ametlla, descansa

PRÒXIMA JORNADA
Perelló-Santa Bàrbara

Gandesa-Amposta
Rapitenca-Sant Jaume
Aldeana-Móra la Nova

Esc. Flix-Ampolla
Jesús i Maria-Remolins-B.

Esc. Delta, descansa
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El primer partit de l’any,
per al CH Amposta, va ser
molt obert. En qualsevol
cas, l’equip de Marc For-
nós va vèncer i segueix in-
flexible. 
No obstant, tot i la como-
ditat del resultat final, les
ebrenques van rebre 30
gols del conjunt balear,
cuer del grup.
Això indica el que va ser

la confrontació i les alter-
natives constants que van
existir. 

La nota negativa fou la
lesió d’Egaña que als pocs
minuts de l’inici del duel es
va resentir de les seues
molesties.

Fitxa tècnica
Puig d’En Valls. Garcia
(5), Iris Fresneda, Mar
Boned (1), Maria Garcia,
Marí (4), Boumouchakian
(4), Juan (3), Patricia
Boned (3), Tur, Muñoz,
Núñez i Patricia Fresneda
(10).
Amposta. Arantxa
Domingo (1), Satekova
(10), Gracia (5), Silvia
Domingo (6), Topix (5),
Frnova (5), Egaña, Simón
(5), Uliaque (2), Pàlmer,
Gibert (2), Alonso i

Robles.  
Árbitres. Hurtado y
Chaparro. 
Parcials. 1-5, 5-11, 7-14,
11-15, 14-21, 16-23,
descans, 19-26,
20-29, 22-29, 24-35, 28-
39 i 30-41.
El cap de setmana
vinent, el líder rebrà al
conjunt aragonès de
Tótulos Plasneón, un
equip situat en la sisena
posició amb 12 punts i
un balanç de cinc victò-
ries, dos empats i cinc
derrotes.

El CH Amposta segueix líder
després d’assolir la dotzena
victòria seguida

El cuer no va ser obs-
tacle per a la ratxa de
les ampostines que
continuen intracta-
bles, comptant els
partits per victòries.

HANDBOL. PRIMERA NACIONAL

Dissabte passat va guanyar a la pista del Puig d’En Valls
(Eivissa) per 30-41

REDACCIÓ

Una acció d’un partit del club hadbol Amposta.

Abraham Sebastià és el nou
president del Centre d’Es-
ports Tortosa. Ha represen-
tat la única candidatura que
ha sorgit per les eleccions
de l’entitat de la capital del
Baix Ebre.

D’aquesta forma es tanca
la polèmica que ha envoltat

al club en els darrers me-
sos i que va comportar la
creació d’una junta gestora.

El nou màxim responsa-
ble de l’entitat tortosina
compaginarà les funcions
de president amb les de ju-
gador de l’equip senior del
club.

La junta gestora que ha

regit el Centre d’Esports
Tortosa durant la darrera
etapa, havia convocat unes
eleccions que s’havien d’e-
fectuar avui divendres.

No obstant, amb Abra-
ham Sebastià com a nou
president del CE Tortosa,
aquestes eleccions ja no es
faran i l’entitat continurà el
seu curs.

Comença una nova etapa
que cal espera aparque la-
problemàtica i les divisions
que per moments han pogut
existir en l’entorn del club
tortosí.

Abraham Sebastià, nou
president del CE Tortosa
Compaginarà el càrrec amb el de jugador

REDACCIÓ

HANDBOL

L’equip femení de la Prime-
ra divisió estatal, el Torto-
sa Ebre, ha acceptat el
canvi d’horari pel partit de
la propera jornada que l’ha
d’enfrontar al conjunt del
Ciutat de Palma.

L’horari habitual de l’e-
quip tortosí, a casa, és en
diumenge a les 10.45 h.
Les balears van demanar
jugar més tard per poder-
se desplaçar en el mateix
dia i poder arribar al Baix
Ebre amb antelació per
disputar la confrontació.

La junta directiva, tècnic
i plantilla del Tortosa Ebre
han acordat acceptar-ho i
faran aquest favor al seu
proper rival, el Ciutat de
Palma.

El Tortosa Ebre
canvia l’horari del
seu proper partit

FUTBOL FEMENNI

L’equip aldeà continua lide-
rant la taula després de la
seua victòria per 2-4 a la
pista del Playas Laguna Sa-
lou. Llambrich va avançar a
l’equip aldeà mentre que el
salouenc Carles va empa-
tar durant el primer temps.
Els ebrencs van tornar-se a
avançar amb el gol de Ma-
sià, que va culminar una ju-
gada de Josep i Sepe.

Abans del descans es
produiria la jugada polèmi-
ca amb l’empat a dos gols,
al limit del temps. A la re-
presa, l’efectivitat del líder
va decidir amb el 2-3 obra
de Rafel. Es va haver de so-
frir fins el final, però ja en el
darrer instant Josep senten-
ciaria amb el 2-4. 

El CFSF l’Aldea-
Restaurant Ullals
segueix líder (2-4)

FUTBOL SALA

Futbol sala
RESULTATS

9 jornada, Primera divisió
Toscà-Cons. Matamoros 3-6

Rest. El Parc-Est. Queralt 1-6

Cons. Franco-Dream Team 1-8

Ins. Garrós-Leonardo Gas 5-7

Gaton-I.Losada-AE Montesó             4-5

Grup Amics-Balsegur 5-6

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Matamoros 9 42 21 17

2. Dream Team 9 33 12 12

3. Rest. El Parc 9 35 26 11

4. J. Gaton-Ins. Losada 8 42 25 10

5. Balsegur 9 42 35 10

6. AE  Montesó 8 34 30 9

7. Estam. Queralt 9 30 33 9

8. Toscà 9 27 43 8

9. Ins. Garròs 7 32 31 7

RESULTATS

9 jornada, Segona divisió
Ravaleta-Fores Vidal 6-2

Ged’s-CFS Roquetes 8-1

Noujardí-Chill Out 9-5

LP-Infofinances 8-6

Lobo Rubio-Cafè Civit 7-1

Marsanparquet-Trigo 9-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ged’s 9 41 22 16

2. Lobo Rubio 9 43 26 15

3. Marsanparquet 9 63 30 12

4. Ravaleta 9 56 24 12

5. LP 9 55 49 11

6. Chill Out 9 38 39 10

7. Cafè Civit 9 43 41 9

8. Trigo 9 46 45 9

9. Noujardí 9 39 55 4

10. Infofinances 9 19 52 2

11. CFS Roquetes 9 21 78 0

PRÒXIMA JORNADA
Toscà-Balsegur - Remolins 18.45 

A. E. Mont.-G.Amics - Remo 17.40

L. Gas-Gaton Pista Nova - 15.30 h.

D.Team-Ins Garròs - Remol. 16.35

E. Queralt-C. Franco- P.Nova 17.40

Matam.-R. El Parc - Remol. 15.30

PRÒXIMA JORNADA
Ravaleta-Trigo - P. Nova 16.35

C.Civit-Marsanpar. -  Remol. 17.40

Infofinances-L.Rubio - Rem. 15.30

Chill Out-LP  - Remolins 16.35 

CFS Roqu.-Noujardí - Remol. 18.45

Fores Vidal-Ged’s - P. Nova 18.45 

El CH Amposta
s’enfrontarà al conjunt
aragonès del Rótulos
Plasneon

Proper partit
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Doncs bé, com  sempre hi
ha estudiosos que afirmen que
existeix una relació directa en-
tre un videojoc violent i una
conducta violenta i d´altres que
diuen que tot i que pot inflüir no
es pot demostrar.

La industria dels videojocs
ha esdevingut una gran empre-
sa, amb vendes que  superen
els 10.000 milions de dòlars a
Estats Units, més que les pel.lí-
cules i la música. I aquí podrí-
em malpensar i  dir que els
films i la música es baixen d´In-
ternet però avui molts jocs
també. Així,podríem afirmar
que hi ha més “forofos” dels vi-

deojocs que del cine.
Actualment han sortit al mer-

cat jocs de consola que són
per compartir amb la família o
que ens ajuden a practicar les
oblidades matemàtiques però
a la vegada es venen jocs tan
violents i reals com en una
gran pel.lícula de Hollywood.
Un clar exemple el tenim amb
el joc de Play Station 3 “Call of
Duty World of War”. En aquest
el jugador és un soldat que ha
de matar sense pietat a tot el
que li passi per davant.Si vo-
lem saber de què tracta ens
posem a Internet i surt un trai-
ler amb una suau veu d´una
noia que ens explica que nosal-
tres serem els protagonistes
d´una guerra , que podem ser
testimonis de soldats que
s´estàn cremant vius. També
podrem matar a gossos i veure
com ens foraden l´estómag.
als onze municipis del sector
sanitari del Montsià, i dispo-
sarà d'un Equip de Protecció
de la Salut integrat per set ve-
terinaris i quatre farmacèutics,
al front del qual hi ha un respon-
sable. 

Però per defensar-nos po-
dem tallar el coll al nostre ene-
mic i amputar-li qualsevol part

del cos. Ademés especifica
que podem fer això i més sen-
se cap tipus de censura.

En aquesta línea, el profes-
sor Enrique J.Díez, va estudiar
més de 250 jocs i va entrevistar
a més de 5.000 usuaris. Va
concloure que els jugadors con-
sideraven la violència com una
cosa trivial. Díez reconeixia que
no es pot asegurar un nexe di-
recte entre els videjocs i la
condcuta violenta però que exis-
teix un gran risc de crear insen-

sibilitat davant un acte violent. 
Ara bé,  hi hagut fets, sobre-

tot a Estats Units, que relacio-
nen la violènca dels videojocs
amb alguns assassinats. Per
exemple,un cas que va conmo-
cionar al món va ser la mort de
33 persones per part d´un jove
surcoreà. Hores després del
crim es va saber l´afició del jo-
ve assassí a un conegut video-
joc ,així fonts de la investigació
van apuntar que el noi havia es-
tat practicant la seva punteria

amb l´escopeta d´un videojoc.
Però aquest no ha sigut l´únic
cas, al 2002 un adolscent
britànic  va confessar que
abans de matar al seu millor
amic havia vist casi 100 cops
el mateix joc violent i que
aquest l´havia instrüit per co-
metre l´assassinat.

A Espanya, Amnistia Interna-
cional va publicar un informe
basat amb l´anàlisis de 50 vide-
ojocs. Criticava que més de la
meitat fomentaven l´abús dels

drets humans,ja que les imat-
ges més comuns eren els as-
sassiants, violacions,tortures i
esclavitud. També consideren
que aquests jocs ensenyen que
la violencia és un medi eficaç
per resoldre quasevol conflicte. 

Molts educadors i psicòlegs
afirmen que  en els videojocs
no tot és dolent ja que perme-
ten l´extoriorització de conduc-
tes reprimides  pels usuaris co-
sa positiva de cara a eliminar
tensions que puguin motivar
comportaments agressius.  No
obsant això, el exposar-se de
manera repetida a actes vio-
lents fa que ens tornem inmu-
nes i insensibles davant d´una
acció violenta. I no només es
veuen actes violents en els jocs
sinó pràcticament tot el dia a la
televisió, el que fa que davant
d´una acció violenta no mos-
trem sensibilitat i empatia.

Molts són els estudis i moltes
les conclusions, però al final el
que queda és una qüestió per-
sonal. És a dir,  és la ment de
cadascú la que decideix si s´ha
de comporta d´una determina-
da manera o no. En aquest sen-
tit, els pares són claus per con-
trolar els continguts als que
accedeixen els seus fills.

Inmunes a la violencia

Un cop més aquest Na-
dal un dels regals més
recorreguts han sigut
els videojocs. I un cop
més ens ve al cap la
pregunta, ens afecten
de manera psicológi-
ca? I si són d´una vio-
lencia casi real?

ACTUALITAT

Imatge d´una part del videojoc 

-Sònia creus que existeix
una relació directa entre
un videojoc violent i una
conducta violenta?
No. Hi ha altres factors
més importants que fan
que una persona sigui
violenta, com el caràcter
amb el que neix  aquesta

persona, l´educació dels
pares, l´entorn en el que
viu. Si aquests factors no
són estables o adecuats i
a més se li suma jocs
amb violencia en el seu
temps d´oci pot inflüir,
però no és determinant.
-Pot afectar més a nens
que venen de famílies de-
sestructurades?
Evidentment. Els nens

imiten el que veuen a ca-
sa i si el seu pare insulta
a la seva mare ell possi-
blement ho farà amb la
seva propia dona,sino ho
ha corregit al llarg de la
seva vida. Si a casa hi ha
un ambient violent  exis-
teixen moltes possibili-
tats de que el nen o nena
sigui agressiu en un futur.
-Creus que hi ha un buit
legal que reguli aquests
tipus de jocs?
Segurament si,però jo no
he estudiat dret i suposo
que deu ser molt difícil

regular una cosa així, es
com les pel.lícules x,
estàn a disposició de
qualsevol i més ara amb
Internet però són els pa-
res el que tenen que vigi-
lar amb el que veuen i ju-
guen els seus fills.
-Com es pot saber si està
afectant al meu fill?
Com he dit abans, un joc
no és determinant per
què una persona es torni
violenta si no té de per si
un caràcter agressiu i viu
en un entorn familiar nor-
mal. El que s´ha de vigilar

és que no passi moltes
hores davant de la video-
consola i sobretot que si-
gui un joc adecuat a la
seva edat.
Sònia Gallego.
ENTREVISTA A UNA MARE
“Jo controlo el temps i
decideixo el joc”
-Quin tipus de joc utilitza
el seu fill?
El meu fill té dotze anys i
ara per nadal li hem rega-
lat la Wii, i li deixo jugar
al d´sports.
-No li ha demanat mai al-
gún joc que contingui

violència?
I tant! I ha intentat dir-me
que era per nens i que no
hi hava violència però no-
més veure la caratula ja
se sap que és de gue-
rres. Tot i que jo no el
deixo segur que a casa
d´altres hi juga.
- Com ho controla?
A casa dels altres no ho
puc controlar però a la
meva decideixo el temps
que es juga i el tipus de
joc.

Tània Hernàndez

Entrevista a una educadora

“Els nens imiten conductes”

diari ebrediari

C/ Estanislao Figueres, Entlo.
43002 Tarragona
Tel.: 902 35 70 70
redaccio@mestarragona.cat

Vols anuniar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
902 35 70 70
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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IMMOBILIARIA�

VENDA

O P O R T U N I T A T .
VENC XALET A
SERRAMAR. ALCA-
NAR-PLATJA. 211.000
. TEL. 669643071

CASA A ALCANAR.
150M2. 3 PLANTES.
CARRER AMPLE I
CÈNTRIC. OPORTU-
NITAT. TEL.
619037125

DELTEBRE MÀGICO.
Ideal inversores, pisos
de 2-3 habitaciones y
áticos. Con piscina
comunitaria y par-
king. A partir de
110.000 euros. Tel.
617248512

L'AMPOLLA. CAP
ROIG. Urbanización
LES OLIVERES (junto
al mar). Inversor
vende último aparta-
mento por cierre de la
s o c i e d a d .
Oportunidad única.
Inmejorables condi-
ciones. 60 m2. 2 habi-
taciones dobles. 1
baño completo.
Cocina americana.
Salón salida terraza,
vistas al mar. Zona
con piscina y parking.
Tel. 617248512

La Ràpita.
Particular vende piso,
3 dormitorios, salón-
comedor, cocina, dos
baños, terraza, pàr-
king, bomba calor-
frío. Totalmente equi-
pado. Precio 198.000
euros. Tel. 660380633

Dúplex en venda a
l'Ampolla. Es ven
dúplex de 104m2 útils
amb 40m2 de terras-
ses, 3 habitacions, sala
de jocs, totalment
moblat i 2 places d'a-
parcament. Preu
215.000¤. Telèfon
618876032.

DE PARTICULAR A
PARTICULAR
Oportunitat única  a
L'AMPOLLA
Es ven pis darrera port
pesquer de 115m2 +
terrasses amb 3 dormi-
toris, dos cambres de
bany, gran saló-menja-
dor, cuina molt gran
amb sortida a terrassa,
sala d'estar i dos tras-
ters. Tot exterior amb
terra de parquet.
Preu: 228.384,60 euros
Interessats trucar a:
654413745/670401545

Preciós pis de 2 hab.
dobles i 1 bany, traster i
terrassa. Prop de la
platja amb vistes al
mar.! A la millor zona!.
Tfn. 610 20 33 25

LLOGUER

LLOGO CASA A
ROQUETES, AL
CENTRE C/ MAJOR,
TRES HABITA-
CIONS, TERRAT,
GALERIA, SÒTAN,
SOL TOT L'ANY I
TOTS ELS SERVEIS.
TEL. 977580957

ES LLOGA PIS
RÚSTIC MOBLAT AL
NUCLI ANTIC D'AL-
CANAR. 
HABITACIÓ DOBLE,
CUINA AMERICA-
NA, SALA D'ESTAR,
BANY. TELÈFON:
669286449

TREBALL�

Ofrecemos trabajar
con nosotros para
un piso privado,
para masaje y etc. y
en un futuro de
otro tema para bai-
lar. Con muy bue-
nas condiciones.
Teléfono 615 58 55
94

Productora busca
cantants joves amb
ganes d'aprendre i
t r e b a l l a r .
Interessades trucar
al 619040074.

DIVERSOS�

El millor preu per
amenitzar les teves
celebracions, amb
música de qualitat.
Truca al 609555497
Pere.

Venc quadre gran
de Pegueroles
Abadie de la
Desembocadura de
l'Ebre. Interessats
trucar el 687592400.

Venc temari com-
plert d'oposicions
per a corporacions
locals. Interessats
trucar al 687592399.

Venc marc de qua-
dre de 110 anys de
fusta decorada amb

roses, mida 68x80.
Venc dues vànoves
antigues, una seda
natural i l'altra bro-
dada Richeliu. Tel.
600217695

Vols aprendre a
cantar? Pop, funky,
soul…. Per nens i
adults. Interessats
trucar al 648089361.

GRUPO DE AMIS-
TAD
Estamos organizan-
do encuentros para
actividades lúdicas
y culturales...
Encuentros para
hablar y dialogar, y

excursiones para
d i v e r t i r n o s . . .
Personas con
inquietudes perso-
nales, artísticas, de
realización, de
ayuda. Contacta al
Tel. 699 93 57 52.
Estamos en Tortosa

MOTOR�

ES VEN PIAGGIO
125 X 9 COM NOVA.
1500¤. TEL.
657872793

Es ven moto Beta
Trueba RRT. Bona
oportunitat. Tel.
646302526.

M O D E L A N Y PREU

PEUGEOT 406 1,8 117cv 2002 8075

PEUGEOT BOXER FURGO L2H2 GERENCIA 17400

PEUGEOT 107 3P GERENCIA 6555

PEUGEOT 206 HDI 70cv 5P 2004 6555

PEUGEOT 206 19D 71cv 5P 2000 5605

RENAULT ESPACE 2,2DCI 150cv 2004 16150

VOLVO S60 D5 2,4 165cv 2003 11000

PEUGEOT 206 XAD HDI 70 2003 5900

SEAT IBIZA 19TDI 3P 2000 5985

AUDI A4 1,8 2000 6195

CITRO”N BERLINGO 1,9D 2001 6175

PEUGEOT PARTNER 1,9D 1999 4300

KIA RIO 1,3 4P 2000 3700

VW PASSAT 1,9TDI FAMILIAR 2001 8000

LLOGO ATIC
NOU MOBLAT
A DELTEBRE

3 HAB. VISTES AL
RIU. 500

EUROS/MES

ATIC EN VENDA
A DELTEBRE

OBRA NOVA 3 HAB.
PK.

VISTES AL RIU.
185.000 EUROS

PISOS EN
VENDA A DEL-

TEBRE
3 HAB. OBRA NOVA
- VISTES AL RIU
DESDE 145.000E

Excel·lent
camada

boxer atigrats,
pit blanc,

cara negra.
Bon preu.

Tel. 695277113

MERKAMOTOR

VEHICLES OCASIÓ
- El centre de VEHICLES D'OCASIÓ
més gran de les terres de l'Ebre.
- Més de 100 vehicles en estoc.
- Si no trobes allò que busques,
nosaltres ens encarreguem de tro-
bar-ho.
- Disposem *:
• de vehicles de gerència
• de demostració
• de tots els acabats i motoritzacions 
• de vehicles comercials
• de vehicles a partir de 2.000 euros

- Tots amb Garantia Oficial -

T'esperem a Merkamotor
Ctra. C42 (Ctra. Tortosa L'Aldea) -

km10 43500
i també a

http://www.merkamotor.com
902 026 033  977 448 578

*Fins exhaurir existències

ES TRASPAS-
SA CENTRE
D'ESTÈTICA
A AMPOSTA.
CÈNTRIC.

TOT EQUIPAT.
EN PLE

FUNCIONA-
MENT. Tel.
6 7 9 4 2 6 4 3 1

Zona La Cava (cantonada Quatre
carreteres), Deltebre. Gran local
comercial, ideal per oficines. Es
cantoner i totalment acristalat, al
terra hi ha parket. Al entrar hi ha
una sala molt gran, on hi caben 4
taules de despatx. A continuació i
també exterior hi ha el despatx del
director amb capacitat de posar-hi
una gran taula de despatx i mobles
auxiliars. També consta de bany i un
traster per guardar-hi coses. El
local està completament equipat i
en una zona perfecta, prop de
bancs, locals comercials i al centre
del poble. Nomès per 850¤ al mes,
no t'esperis més! .

Tfn. 610 20 33 25

Pis cantoner de 2
habitacions, tot exte-
rior, bany complert,
cuina exterior i equi-
pada, saló-menjador
amb accés a balcó..
Tfn. 610 20 33 25
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Passejant per Tortosa sobta el fet de trobar-se
entre el mobiliari urbà, espais coneguts com
cartelleres d'expressió ciutadana. Cartelleres
cilíndriques d'alumini que l'ajuntament va
posar a disposició de la ciutadania el passat
mes de novembre i que permeten enganxar
cartells en tota la seva superfície.

Entre els cartells ja es poden apre-
ciar diferents escrits anònims de ciu-
tadans que han trobat en aquests

espais un nou mitjà
per fomentar  la seva
llibertat d'expressió
de manera cívica. Una
iniciativa plausible,
que ha fet que la inten-
sió inicial del projecte

s'ampliï perquè el conjunt de la
població en faci ús i esdevingui un

vincle social curiós.
Una eina més d'extensió democràtica que
escapant dels mitjans convencionals fomenta
la funció identitaria que acompanya a la lliber-
tat d'expressió.  Reivindicant inclús les prò-
pies capacitats artístiques amb una clara
intencionalitat: reflexar la diversitat d'opinions
amb la intervenció del conjunt dels tortosins i
tortosines. 

Passejant per Tortosa,
entre el mobiliari urbà,
es poden trobar espais
coneguts com cartelleres
d’expressió ciutadana

MAITE MESTRE

Una eina més d’expressió

Últimament arriben diàries però llunyanes les notícies sobre els bombardeigs d'Israel a
Gaza, el poble saharauí segueix dividit entre el colonialisme torturador i el dur exili als
campaments de refugiats i tantes altres persones són víctimes de la institucional injustí-
cia internacional. Aquí, a casa nostra, han arribat els Nadals i moltes famílies més que
regals el que han tingut han sigut dificultats per a alimentar-se: n'hi han d'aquestes famí-
lies entre els nostres veïns, no cal anar a l'altra part del món, només cal obrir els ulls.
Vivim en injustícia també localment potser perquè el nostre contingent sistema capitalis-

ta necessita una mica de cicuta.  

Fent documentals per a Canal TE sobre la gent jove de
les Terres de l'Ebre he conegut molts
jóvens amb ganes de canviar el món
perquè senten que no els agrada com
està. Què podem fer? 
Aquesta és la gran pregunta. N'he
conegut que toquen instruments i can-
ten irreverents contra la injustícia i ho
fan amb optimisme. Altres s'associen i

creen llaços entre cultures i, així, a poc a poc cons-
trueixen noves realitats en cada reunió, en cada mira-

da d'esperança, en cada jornada que organitzen al seu petit o gran poble. També n'hi ha
que pinten persones ofegant-se quan intenten creuar l'Estret i mercats de carn entre
focus de discoteca. 
Ballant, escrivint, cridant, bevent… tots necessitem expressar-nos per a alliberar el que
sentim i celebro que molts jóvens de l'Ebre demostren que hi ha espai per a l'esperança.
L'única manera de construir una casa és totxo a totxo des de la base, qui creu que fa el
que pot sent que no està obligat a més i qui fa alguna cosa, per petita que sigui, fa més
que qui no fa res.

JOSEP JOAN SEGARRA

Quan el vent bufa de cara

Vivim en injustícia també
localment potser perquè el
nostre contingent sistema
capitalista necessita una
mica de cicuta

He conegut, fent documentals
per a Canal TE, a molts
jóvens amb ganes de canviar
el món perquè senten que no
els agrada com està

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’AMETLLA

Expert Serafí C/ Pau Casals, 39-42

Aqualia C/ Pau Casals, 43 / Plaça Nova

Ajuntament C/ Sant Joan, 55

Cafeteria Panaderia Delícies C/ Cala Joanet (La Rambleta)

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

S A N T A  B À R B A R A

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

A L C A N A R

Ajuntament C/ Generalitat, 10

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

CANAR

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

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

Cafeteria Moreno Plaça Major

A M P O S T A

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

R O Q U E T E S

Ajuntament C/ Masia, s/n

C.A.P.

Mercat

Restaurant Amaré

Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

T O R T O S A

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

Oficina Més Ebre Avda. Generalitat, 66

ON TROBAR SEMPRE EL PERIÒDIC mméésseebbrree
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Joanna Pedrola - Roser Olivella A. Llambrich, 22 (L’Ametlla de Mar) 977456132

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

Vergès Benet, Rosa Mª Verges Pauli, 32 (Tortosa) 977440715   

Ulldemolins Reverter, Xavier                 Generalitat, 17 (Alcanar) 977730105

Pujol - Pons Crta de Grao,49 (Amposta)  977700483

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/.

Cinema. La cartellera
CINEMES AMPOSTA

Sala 1 Siete Almas 18.00-20.15-22.30 (feiners)
Sala 2 Guerra de Novias 18.30-20.30-22.30 (feiners)
Sala 3 Bienvenidos al Norte 18.15-20.15-22.15 (feiners)
Sala 4      La Semilla del Mal 18.30-20.30-22.30 (feiners)
Sala 5 Bolt 18.15 (feiners)
Sala 5 Quarantine 20.15-22.15 (feiners)
Sala 6 Resistencia 18.00-21.00 (feiners)
Sala 7 Australia (Còpia 1) 18.00-21.00 (feiners)
Sala 8 Bolt 18.00-20.00 (feiners)
Sala 8 Dí que Sí 18.15 (feiners)
Sala 8 Crepúsculo 20.15-22.20(feiners)
Sala 9 El Valiente Desperaux 18.00 (feiners)
Sala 9      Cuestión de Honor 19.45-22.10 (feiners)
Sala 10 Madagascar 2 (Copia 2) 18.00 (feiners)
Sala 10    El Intercambio 19.35-22.00(feiners)
Sala 11    En busca de la luz 18.30-20.30 (feiners)
Sala 11    Dí que Sí 22.30 (feiners)

CINEMA OSCAR (ROQUETES)
Sala 1 Dí que Sí 18.30(feiners)
Sala 1 Cuarentena 22.00-22,30(feiners)
Sala 2 Cuestión de Honor 19.00 (feiners)
Sala 2 El Intercambio 22.00 (feiners)
Sala 3 Resistencia 19.00-22.00 (feiners)
Sala 4 Guerra de Novias 18.30-20.30-22.30 (feiners)
Sala 5 Siete Almas 19.00-22.00 (feiners)
Sala 6 Australia 18.30-21.45(feiners)

CINEMES AMPOSTA:977 703 811 http://www.amposta.info/cine
OSCAR ROQUETES: 977 504 080 http://www.publicine.net/

MATÍ TARDA TEMPERATURES
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Estat del cel:  
enteranyinat per núvols alts i mitjans que localment deixaran el cel molt
ennuvolat o cobert, sobretot a partir de migdia. A més també hi haurà
estrats baixos a punts de l'oest de la Depressió Central durant tota la
jornada.
Independentment es formaran intervals de núvols baixos al litoral i
Prelitoral. 
Precipitacions:  
no se n'esperen. 
Temperatures:  
mínimes similars o lleugerament més altes, i màximes més baixes,
amb poca oscil·lació tèrmica on persisteixi la boira. Les temperatures
mínimes oscil·laran entre els -1ºC i -6ºC al Pirineu i Prepirineu, entre -
2ºC i 3ºC a la Depressió Central i Prelitoral, i entre 1ºC i 6ºC al litoral.
Les temperatures màximes oscil·laran entre els 6ºC i 11ºC al Pirineu i
Prepirineu, entre els 1ºC i 6ºC a l'oest de la depressió central, entre
els 4ºC i 9ºC a la resta de la depressió Central, i entre els 9ºC i 14ºC
al litoral i prelitoral.
Visibilitat:  
hi hauran boires i boirines matinals a valls i fondalades de l'interior que
seran persistents a l'oest de la depressió central on la visibilitat serà
dolenta. A la resta del Principat la visibilitat serà bona, tret del litoral
on serà entre bona i regular. 
Vent:  
predominarà el component sud i est fluix amb cops moderats a l'inte-
rior. Al litoral predominarà el component est fluix amb cops moderats. 
Estat del mar:
• Costa Brava:
predominarà el component est fluix amb cops moderats, sobretot
xaloc al nord del cap de Creus, sobretot xaloc i llevant al nord de
Begur i sobretot gregal a la resta.
Al nord del cap de Begur hi haurà maror, i marejol amb àrees de maror
a la resta del sector. 
• Costa Central:
predominarà el gregal fluix tot el dia amb estones de xaloc i migjorn a
la tarda.
Marejol amb àrees de maror. 
• Costa Daurada:
bufarà de component est, entre gregal i llevant fluix amb cops mode-
rats.
Marejol.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Es produiran una sèrie de canvis al teu vol-
tant, que lluny de desestabilitzar-te, a la llar-
ga seran positius.

Taure
20/4 al 19/5

Tot es succeirà molt ràpidament, ara és
moment d’aturar-se i pensar cap a on vols,
realment, encaminar les teves passes. No et
precipites.

Bessons
20/5 al 21/6

El teu atractiu estarà més accentuat  que de
costum, aprofita’l i surt a menjar-te el món.
Els amics reclamen la teva atenció.

Cranc
22/6 al 21/7

Ser sensible és positiu, però tancar-se en
banda no! Escolta la teva veu interior i si has
de dir que estimes a algú fes-ho! Valdrà la
pena.

Lleó
22/7 al 22/8

Amagant el que realment sents, l’únic que et
comportarà és un sofriment posterior. Crida
als quatre vents que et sents satisfet de tu
mateix! T’ho mereixes.

Verge
23/8 al 21/9

Has treballat a consciència i ara és el
moment de recollir els fruits! Reclama el que
és teu, tot i que no et farà falta. Els teus
superiors et valoren.

Balança
22/9 al 22/10

La teva simpatia no ha passat desapercebu-
da, hi ha algú a prop que està enamorat de
tu i no sap com apropar-se. Donat una opor-
tunitat!

Escorpí
22/10 al 21/11

Pensar que el món està en contra teva no és
la solució. Hi ha molta gent, al teu voltant
que t’estima i et valora, no siguis injust amb
ells.

Sagitari
21/11 al 21/12

Els temps de foscor han passat, et sents
renovat i ple de forces per menjar-te el món.
Aprofita aquest moment per fer tot allò que
tens pendent.

Capricorn
21/12 al 19/01

No t’agrada perdre el temps i menys que te’l
facin perdre, tindràs més d’un desencontre
amb algun company de feina. Paciència.

Aquari
20/1 al 18/2

Pensar amb el passat no t’ajudarà a sortir-
te’n del present. Analitza que no funciona i
lluita per canviar-ho, ho aconseguiràs! La for-
tuna ve cap a tu.

Peixos
19/2 al 20/3

Els viatges et portaran satisfaccions que ni
t’imaginaves. Fa temps que penses en can-
viar de ciutat i amb l’any nou és molt proba-
ble que no triguis en fer maletes!
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Aquest és el títol del nou programa de cuina que s’emet diàriament a Canal TE, presentat pel carismàtic periodista Amado
Cebolla. «Primentons i Tomates» ens ofereix cinc receptes cada setmana on el protagonista és el producte de la nostra terra

Aquesta setmama hem po-
gut gaudir de la cuina del
restaurant Imar de les Ca-
ses d'Alcanar, al programa
gastronòmic de Canal TE.
De totes les receptes d'a-
questa setmana, us pre-
sentem un milfulls de pata-
ta i polp, un plat senzill i
original amb el que farem
les delícies dels nostres
convidats. 
Per començar a preparar
aquest plat necessitarem
una peça de polp bullit, pa-
tates bullides, pebre roig
dolç, enciam i oli l'oliva ver-
ge. Per decorar el plat uti-
litzarem germitat de ceba,
xips de carxofa i unes to-
mates «cherry». Comen-
cem tallant el polp en ro-
danxes, laminem les
patates i les anem posant
dins d'un cilindre metàlic,
que ens farà de motllo, al-
ternant capes de polp i pa-
tata; un cop tinguem el mil-
fulls muntat, retirem el
cilindre i li afegim el pebre
roig i un raig d'oli d'oliva
verge. 

Finalment, farem una mes-
cla d'oli i pebre roig dolç
per fer el dibuix al plat i
afegirem uns brots de ger-
minat de ceba, uns xips de
carxofa i unes tomates
«cherry» tallades a quarts,
que utilitzarem per fer la
decoració del plat.
Nutricionalment, el polp, a
l'igual que el calamar i la sí-
pia, és una font de proteï-
nes molt bona i de baix va-
lor calòrica. 
Aquests animals pràctica-
ment no tenen greix, són
poc calòrics i molt nutri-

tius. Per a tots aquells que
encara no heu sintonitzat
el programa de Canal TE,
explicar-vos que ja hem es-
tat emetent les primeres
receptes de cuina d'aquest
espai anomenat «Primen-
tons i Tomates»,  un pro-
grama de Canal TE presen-
tat per un dels periodistes
més estimats i coneguts
de les Terres de l'Ebre,
Amado Cebolla, que s'in-
corpora a Canal TE amb to-
tes les ganes de fer que el
programa arribe a totes
les llars del territori amb
plats de la nostra terra cui-
nats pels xefs més relle-
vants de les comarques de
l'Ebre. 
«Primentons i Tomates», un
programa diari on cada
setmana sortejem un dinar
per a dues persones al res-
taurant que ens presenta
les seves receptes. 
Tots els televidents que hi
vulguen participar, nomès
han d’enviar un SMS amb
la paraula TE CUINA, al nú-
mero 5516, el resultat del
sorteig de cada setmana el
podreu conèixer cada di-
vendres a partir de les 15
hores al programa «Pri-
mentons i Tomates».
Ara nomès cal, com diu l'A-
mado Cebolla, «arreman-
gar-se i començar a cui-
nar». 
I a gaudir-ne. Es clar que
sí.

«Primentons i Tomates», avui: Polp

La Recepta d’aquesta
setmana és un milfulls
de polp i patata, deco-
rat amb enciam, xips
de carxofa, germinat
de ceba i tomates
“cherry”.

REDACCIO

La recepta del milfulls de polp i patata va ser una de les primeres del programa d’Amado Cebolla a Canal TE.
MARIANO LALANA

Amado Cebolla, presentador del «Primentons i tomates».

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet entrant a la nostra web:

www.mesebre.cat
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Xavier Rollan, 35 anys, arquitecte.

Pel que sembla aquests
immobles vells i deixats,
per culpa en part de l'admi-
nistració local que no ha
permès als propietaris
remodelar-los, ja que pot-
ser no interessen i per tant
han de desaparèixer.
Amb aquesta intervenció,
el consistori busca netejar
l'espai comprès entre la
porta principal de la seu i el
riu Ebre. 
Pregunta: Com descriu-
ria aquesta neteja?
Resposta: Aquí sempre ha
hagut edificis i el que pro-
posa l'ajuntament tortosí
tampoc em sobta tenint en
conte que ja als anys 60 a
la Voz del Bajo Ebro, ja apa-
reixien publicades diversos
projectes urbanístics un
dels quals era molt sem-
blant al que és planteja des
de fa uns anys cap aquí.
Ara bé també és projectava
una rotonda als porxos del
que era «Baratijas del
Puente» i ja ha caigut en l'o-
blit.

“Davant aquesta situació
veig una clara falta de
planificació i una contra-
dicció molt gran, apli-
cant unes idees urbanís-
tiques pròpies del segle
XIX en ple segle XXI”

P: Si mirem la façana
dels pisos afectats pel
requeriment d'expropia-
ció, els veiem molt
degradats, no pensa
igual?
R: Estructuralment estan
en bones condicions. 
P: Però, davant de les
seves declaracions
molts podrien acusar-lo
de no ser imparcial.
R: I es clar que no sóc
imparcial. Al número 21
viuen els meus pares i els
meus tiets, a banda de que
aquest últims hi tenen el
negoci de Pirotècnia
Besaldú. Però si a mi algú
em vingués, i jo no tingués
res que veure amb un d'a-
quests edificis, per tal de
demanar-me una cèdula
d'habitabilitat, jo se la
donaria. 
P: De totes formes no
em negarà que fa molt
de temps que és va
darrera de l'enderroc
d'aquests edificis, inclòs
vostè mateix a explicat
l'anècdota de la Voz del
Bajo Ebro, té fe en que
aquesta lluita per part
dels veïns afectats pugui

arribar a bon port?
R: El que penso es que
sobre aquest tema cal
reflexionar, però també és
cert que en algun que altre
moment el consistori ha
demostrat una actitud
xulesca davant dels afec-
tats venint a dir que això és
el que hi ha, si t'agrada bé
i sinó també. Als meus
pares unes persones
grans, els han marejat tant
com han volgut, fins el
2001 no determinen que el
seu edifici també s'ha d'in-
cloure en l'expropiació,
després de que ells al

1998 demanessin permís
d'obres, que els hi van
donar, per rehabilitar la
façana. I quan estaven a
punt d'acabar les obres
se'ls notifica que també
estan afectats i per tant no
van acabar-les, això ha pas-
sat amb molts de veïns que
voldrien refer-se les seves
cases, però com penja
sobre d'ells la possibilitat
d'expropiació doncs no s'a-
treveixen.
P: En quin import valo-
ren el pis de la segona
planta i els baixos, pro-
pietat dels seus pares?

R: En concret els baixos
que representen la tercera
part de tot l'edifici s'han
tesat en 26.000 euros, el
pis en 63.020,26 euros i
comptant la indemnització
per estar vivint, que és de
51.891 euros, estem par-
lant d'un total de 116.000
euros, uns 19 milions de
les antigues pessetes.
P: Ara exactament el
procés de expropiació
en quin moment es
troba?
R: Després de que els
veïns presentessin un con-
tenciós en contra del pro-
cés d'expropiació presen-
tat a més en caràcter
d'urgència i el guanyessin,
l'Ajuntament de Tortosa  ho
va recórrer, i ara en
aquests moments es troba
al tribunal superior de justí-
cia de Catalunya. 
P: Te algun tipus d'espe-
rança?
R: Jo crec que el tribunal
ens donarà la raó, fet que
suposaria una victòria
moral i demostrarà que la
política local no ha actuat
adequadament, tenint en
conte a més que prestigio-
sos tècnics, arquitectes i
historiadors, com per
exemple Salvador Tàrrago,
Màster en rehabilitació de
l'UPC, o Jacobo Vidal
Historiador, han recolzat
els veïns i els hi han donat
la raó.

P: L'any 1976, l'Estat va
catalogar el nucli antic
com a be cultural d'in-
terès nacional. 
Pensa que potser
l'Ajuntament té en
compte aquest fet dei-
xant que les cases cai-
guen per si soles? I lla-
vors ningú els podrà
acusar?
R: He d'entendre que
l'Ajuntament sempre ha
actuat de bona fe, llavors el
que penso es que són uns
inconscients i el que s'ha
de fer es demostrar-los
que les coses és poden fer
d'una altra manera i més
acord amb la llei. És a dir
que si volen posar una
plaça on ara hi ha els edifi-
cis han de demostrar que
el conjunt històric guanya, i
això no ho tinc tant clar.
P: Què en pensa del fet
que en diferents legisla-
tures, aquestes expro-
piacions hagin estat
sempre presents?
R: M'estranya tanta unani-
mitat sobre el tema, no ho
entenc.
P: En definitiva i per
acabar l'entrevista, que
diria…
R: No pot ser que la gent
que ha viscut tota la seva
vida al nucli antic de la ciu-
tat, sigui a la que acaben
marginant, quan en teoria
amb l'aplicació del PINCAT
se'ls havia d'ajudar.

«Ara que tenen diners per invertir en el nucli antic
pretenen enderrocar part del conjunt històric»

L’Ajuntament de Tortosa
va aprovar per unanimi-
tat, ara fa dos anys, el
projecte d’expropiació
dels edificis compresos
a pocs metres de la
façana de la catedral de
Santa Maria.

DIANA MAR

Xavier Rollan, arquitecte tortosí.
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