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Avui és notícia

Tortosa

Garanties d’abastiment
d’aigua en cas d’emergència
al pantà de Flix

P4

«Estem construint les Terres
de l’Ebre», lema de l’acte de
balanç dels dos anys de
Govern d’ERC

P5

Comarques

Demanen 25 anys de presò
pel pressumpte assassí d’un
jove a Alcanar
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Comarques

El nou Pla Territorial de les
Terres de l’Ebre limita el
creixement urbanístic dels
pobles de Delta
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Societat

«Alzheimer, la malaltia de
l’oblit». Entrevista a Ana
Algueró

P8

Tindrem aeroport
Aquesta setmana coneixiem la notícia de
la possibilitat de que les Terres de l’Ebre
puguen gaudir d’un aeroport en el futur.

Si es confirma el projecte, representaria
una dinamització econòmica excepcional
per al territori ebrenc.  P3
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A part de les  infraestruc-
tures ja existents el pla, que
porta molts mesos de tràmit
i que ha estat subjecte de
debat institucional, concreta
la construcció de tres nous
aeroports, un el de les Te-
rres de l´Ebre, a Roquetes,
amb un pressupost inicial de
27 milions d´euros. Aquest,
juntament amb el Lleida Al-
guaire i la Seu, s´afegirien
als aeroports ja existents
que en l´actualitat gestiona
l´Estat i que s´espera poder
assumir les competències
per part de la Generalitat en
un futur pròxim: Reus, Giro-
na i Sabadell.

L´objectiu principal del
nou aeroport de Roquetes
seria ‘conectar la zona sur
de Catalunya amb la resta
del país, i donar suport als
serveis públics sanitaris i de
bombers’.

Pel que fa als aeròdroms
d´aviació general i deporti-
va, la previsió segueix sent
la construcció de nous equi-

paments a Arnes i a la co-
marca de la Ribera d´Ebre,
dels quals s´està realitzant

el Pla Director.
El delegat del Govern a les

Terres de l´Ebre, Luís Salva-

dó, considera que ‘és impor-
tant que en les planificacions
de futur del territori es es ju-

gue a primera divisió, o si
més no, que es jugui a la ma-
teixa categoria que la resta

de futures vegueries’. Per
aquest motiu, és tan impor-
tant que es consolidi la previ-
sió de construir un eroport
a les Terres de l´Ebre, com
en aquests moments s´està
construint ja l´aeroport de
Lleida. 

El pla ha generat reac-
cions contràries entre els
agents socioeconòmics del
territori que consideren que
hi ha molts altres temes pri-
mordials damunt la taula que
afecten al territori, per apro-
var un projecte d´aquestes
característiques. ‘Els tren
d´alta velocitat no poden atu-
rar-se a l´Aldea, però po-
drem anar a Barcelona en
avió’ ha ironitzat sobre el te-
ma el president de la Confe-
deració de Comerç de
l´Ebre, Pasqual Chacón, que
considera prioritari, per
exemple,  millorar les infra-
estructures portuàries de
l´Ebre. Davant adjectius com
‘exagerat’, ‘increíble’, i ‘en-
gany’ per definir el projecte,
Salvadó ha afirmat al diari
que ningú ha dit que s´esti-
gui davant de la primera
prioritat al territori però que
les Terres de l´Ebre ‘hem
d´estar contemplats en qual-
sevol pla que es realitze a ni-
vell de Catalunya’. Segons el
delegat, les prioritats en in-
fraestructures passen per
desplegar la universitat, des-
doblar l´eix de l´Ebre, o mi-
llorar el transport públic.

El Pla d’Aeroports 2009-2015 n’ inclou un a
Roquetes amb un cost de 27 milions

La Generalitat aprova
el Pla d´Aeroports,
aeròdroms i heliports
de Catalunya 2009-
2015 i el Projecte de
Llei d´Aeroports.

Agents socioeconòmics consideren d´’exagerat’ el projecte i presenten altres mancances que té el territori ebrenc

El Delegat del Govern, Luís Salvadó, afirma que ningú ha dit que s´estigui parlant de la primera prioritat 

REDACCIÓN

CEDIDA

‘Juguem  a Primera Divisió, o si més no, a la
mateixa categoria que la resta de les futures
vegueries ’

Sobre el futur del territori...
‘Exagerat’., ‘engany’, ‘increïble’ són algunes de
les definicions que han fet servir els agents
socioeconòmics per definir el projecte

Diversitat d´opinions...
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El President de la Confede-
ració Hidrogràfica de l´Ebre,
Rafael Romeo; la subdelega-
da del Govern a Tarragona,
Teresa Pallarès; el delegat
del Govern a les Terres de
l´Ebre, Lluís Salvadó; i l´al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel;  com també altres re-
presentants  d´institucions
implicades com l´empresa
Acuamed, l´Agència Catala-
na de l´Aigua i la Direcció
General d´Emergències i Se-
guretat, es reunien el passat
dilluns a la seu de la Subde-
legació del Govern a Lleida
per debatre les qüestions
que preocupen a l´Ajunta-
ment de Tortosa entorn el
polèmic tema de la cons-
trucció dels pous de Vina-

llop, i intentar arribar a una
solució satisfactòria per a
tots.

L´alcalde tortosí, Ferran
Bel, va exigir, sobretot en el
transcurs de la reunió, que

en cas d´emergència en el
procès de descontaminació
del pantà de Flix, l´aigua
arrivès a la ciutat en condi-
cions de ser distribuïda i en
unes instal.lacions que ho

possibilitessin.
Una de les altres qüestions
principals a tractar era
l´abastament del poble de
Jesús i de l´hospital de San-
ta Creu en cas d´incident, i
segons un estudi de l´ACA,
es va determinar que el pou
de Jesús no quedaria afec-
tat en cas de contaminació
de l´Ebre i que, per tant, no
seria necessari d´incloure
en el pla d´emergències. 
També es va informar que
ara es contemplen les ex-
propiacions per construir la
canonada entre Campredó i
Tortosa, que no apareixia en
el projecte inicial, i entre els
compromisos adquirits pel
Govern Estatal també hi tro-
bem la garantia que la indús-
tria de Tortosa i el Camp de
Tarragona rebin el mateix
tracte, sense cap mena de
distincions.
Està previst que ens els prò-
xims dies arribe la confirma-
ció de tots aquests compro-
misos per part del Govern
Central i de la Generalitat, i
si es així, l´Ajuntament no
posarà cap treva més al pro-
jecte i serà, ben aviat, una
realitat.

Garanties d’abastiment d’aigua a Tortosa i
en cas d’emergència a Flix

Tortosa rep garanties
d´abastiment d´aigua
en cas d´emergència a
Flix. Segons l´alcalde
s´han resolt les man-
cances denunciades.

Les conclusions es van extreure dilluns passat en la reunió realitzada a Lleida amb diferents representants polítics

REDACCIÓ

Mentre aquest subministrament no estigui garantit, l’Alcalde de Tortosa, Ferran Bel, continuarà exigint-ho
ME

Un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua
revela que és necessari pendre mesures
d’emergència en relació al pou de Jesús 

Estudi de l´ACA

Sabaté acusa Bel
‘d’erosionar l’acció de
Govern dels Socialistes’

Desprès de conèixer que final-
ment l’Ajuntament de Tortosa
donarà suport a la construcció
dels pous de Vinallop, el porta-
veu del grup socialista, Joan
Sabaté, ha fet declaracions pú-
bliques acusant l’Alcalde del
municipi, Ferran Bel, de recol-
zar aquesta obra per “erosio-
nar l´acció de Govern” dels so-
cialistes a Catalunya i a la
resta del conjunt de l´Estat. Se-
gons Sabaté, qüestions com
que l’aqüífer de Jesús no es

contaminaria en cas d´un inci-
dent en la neteja del pantà de
Flix, són qüestions que Bel te-
nia l’obligació de saber i no as-
sabentar-se en el transcurs de
la reunió dimarts passat a Llei-
da. Ahir  Bel enviava un comu-
nicat on afirmava que ningú
l´ha convençut de res i que se-
gueix exigint davant els Go-
verns que Tortosa tingui l´ai-
gua garantida. També va
lamentar el silenci còmplice de
Joan Sabaté fins avui en un te-
ma tan important per a la ciu-
tat i el va acusar d’haver deixat
l’alcaldia sense resoldre les ga-
ranties de subministrament.

L´Alcalde de Tortosa respon a les acusacions
fent referència al seu silenci “servil”

REDACCIÓ

Ahir dijous, sota l'eslògan
Estem construint les
Terres de l'Ebre, el presi-
dent de la Federació de
l'Ebre d'Esquerra, Gervasi
Aspa, i el secretari
d'Organització de la
Federació, Lluís Salvadó,
van presentar l'acte de
balanç de dos anys de
Govern que tindrà lloc
demà a Tortosa. L'acte,
que se celebrarà a dos
quarts de vuit del vespre a

l'Auditori Felip Pedrell,
comptarà amb la presèn-
cia del president del par-
tit, Joan Puigcercós, i del
Conseller de Governació,
Jordi Ausàs. 
Aspa ha destacat el gran
moment que viu Esquerra
a les Terres de l'Ebre, tant
pel creixement dels dos
darrers anys, amb un 45
% d'increment en el nom-
bre de militants, com per
la unitat i la cohesió que
viu el partit al territori. 
El secretari d'organització
i delegat el Govern a les
Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, ha refermat
aquesta voluntat de lide-

rar i construir el territori
des d'Esquerra. Segons
Salvadó, “estem trencant
amb el model colonial
consistent a abocar a les
Terres de l'Ebre el que no
es volia enlloc, per apos-
tar per un projecte ambi-
ciós, equilibrat i clar”.
Aquest ha deixat clar que
encara hi ha “alguns alcal-
des” en referència al de
Riba Roja d´Ebre i Ascó,
que volen seguir imposant
aquest model amb la ins-
tal.lació de macroaboca-
dors o cementiris de resi-
dus nuclears.
Com a exemple del treball
que s'està fent per can-

viar el model de creixe-
ment i de consolidació de
les Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó ha destacat la
construcció de la vegueria
de l'Ebre, la universitat, la
revisió del Pla territorial,
infraestructures viàries
com el pont de Deltebre -
Sant Jaume, la carretera
d'Horta de Sant Joan, l'im-
puls dels polígons indus-
trials i el salt qualitatiu en
la xarxa de serveis, tant
en sanitat com en serveis
socials o educació. 
En els dos primers anys
de Govern d´Entesa s´han
construit cent
instal.lacions a l´Ebre.

ERC denúncia la voluntat d’imposar un
model colonial a les Terres de l´Ebre
“Si s´instal.la un cementiri de residus és perquè hi ha un Alcalde que ho imposa”

REDACCIÓ
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La Plataforma en
Defensa de l´Ebre ha vol-
gut valorar de manera
molt positiva la deroga-
ció del decret de seque-
ra vigent des del 2007
per part de la Generalitat
la setmana passada. 
Desprès de molts episo-
dis d´alerta de sequera,
el país torna ara al seu
estat de normalitat i,
segons la plataforma,
ara és el moment de reu-
nir-se tranquilament, de
fer un debat tranquil i
impulsar de nou una ges-
tió basada en la nova cul-
tura de l'aigua. 
La PDE assenyala que
l'aposta actual per la
dessalinització no és
encara suficient, i que
s´hauria d´apostar per
les polítiques de reutilit-
zació i depuració de l'ai-
gua. D'altra banda, preo-
cupa que l'aixecament
de les restriccions no
porti el país al «malbara-
tament» de l'aigua. 
Com a exemple, la posa-
da en funcionament de
les 140 fonts ornamen-

tals de Barcelona. 
Aquests aposten per
mesures, per fomentar
l´estalvi energètic, com
la instal.lació de plaques
solars a les urbanitza-
cions i edificis en cons-
trucció per calentar l’ai-
gua o factors de depura-
ció domèstica. 
Un altre tema que està ja
a l’ordre del dia de la pla-
taforma és la necessitat
de clarificar la construc-
ció dels dotze pous  que

que la Confederació
Hidrogràfica de l´Ebre té
previst fer a Vinallop,
que, segons el portaveu
Manolo Tomàs, no és
més que l’encubriment
del minitransvassament
a Tarragona, i saber en
quin punt es troba el
procès de descontamina-
ció del pantà de Flix. 
“El procès de desconta-
minació no pot
començar per solucionar
l’extracció i el transport
dels sediments contami-
nats i no tenim gens clar
que això ja estigui
resolt”.
La PDE afirma que no
tenen cap confiança en
la gent que està portant
el tema, i que en cas de
no poder aturar la cons-
trucció i que sigui una
realitat en un futur, recla-
men saber la titularitat
de la gestió dels pous i
quin paper adopten aquí
les diferents institucions
ebrenques, com tambe
el consorci d´aigües de
Tarragona,  l´Agència
Catalana de l´Aigua o la
comunitat de regants del
Canal de la Dreta. 
Els portaveus també
manifesten el seu suport
als propietaris dels
terrenys afectats i afir-
men que el proper 3 de
febrer,  primer dia de
l´aixecament de les
actes prèvies del procès
d´expropiació dels
terrenys a l´Ajuntament
de Tortosa, estaran al
seu costat.

La Plataforma en Defensa de l’Ebre reclama
saber la titularitat dels pous de Vinallop

La Plataforma en De-
fensa de l´Ebre exigeix
saber qui serà el titu-
lar i gestor dels 12
pous que es volen fer a
la pedania de Vinallop.

Denuncia poca claredat al voltant de la gestió i exigeixen fer públics els plans d’emergència

Desconfiança davant de la possibilitat que els pous reforcin el minitransvassament a Tarragona

REDACCIÓ

Un moment de la roda de premsa, dimarts passat, a la seu de la Plataforma.
ME

La Plataforma en Defensa de l’Ebre no
accepta l’acusació d’estar aturant el procès
de descontaminació del pantà de Flix

Per la seva negativa als pous

El Xerta-Sènia, el Pla Hidrològic de la Conca
de l´Ebre, i el pantà de Flix; tres projectes
claus que poden condicionar el futur ebrenc

Any clau

Els millors remers de
l'Estat es donen cita el pro-
per cap de setmana a
Tortosa en dues jornades
que consoliden la ciutat
com un referent en aques-
ta disciplina esportiva.
Dissabte, al pavelló firal,
es farà el VIII Campionat
d'Espanya de
Remergòmetre i l'endemà
diumenge, al riu Ebre, se
celebrarà la V Regata
Internacional de Llarga
Distància. Més de 400
esportistes participaran
en aquestes competi-
cions.
El president del Club de
Rem, José María
Chavarría, ha destacat l'e-
levada participació en les
dues activitats i la
importància de fer-les a
Tortosa, cosa que "recor-
da que demostra el pes
del rem olímpic a la nostra
ciutat". L'Alcalde, Ferran
Bel, ha afegit que tant la
regata com el campionat
"casen amb els objectius
fixats per l'Ajuntament en
el sentit d'acollir competi-
cions esportives de caràc-
ter estatal i internacional.
Volem consolidar aquests
esdeveniments els pro-
pers anys”. Bel ha recor-
dat que el rem és un
esport de referència a la
ciutat, "realitat que ens
confirmen cada any els
bons resultats obtinguts
pel Club de Rem". Tant l'al-
calde com el president del
Club de Rem han fet una
crida a la participació de la
ciutadania perquè assistei-
xin tant a la regata del diu-
menge (11.30 h) com al
campionat de dissabte al
pavelló firal (16 h.).

Els millors remers
de l’Estat estaran a
Tortosa
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Diferents pobles del Delta consideren que aquest Pla posa fre al seu creixement urbanístic. 
L’avantprojecte ja ha rebut més d’una trentena de suggeriments

L'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, i el regidor
d'urbanisme i primer
tinent d'alcalde, Pere Vidal
han explicat aquest
dimarts les mancances
que troba l'Ajuntament en
el Pla Territorial Parcial
(PTP) de les Terres de
l'Ebre. L'alcalde conver-
gent, Manel Ferré, ha afir-
mat que “no pot ser que
ens limitin el creixement
urbanístic des de fora del
territori sense tenir en
compte les possibilitats
de cada municipi”. En
aquest sentit, Pere Vidal,
ha criticat també que l'a-
vantprojecte acabi deci-
dint les possibilitats de
creixement urbanístic de
cada municipi sense tenir
en compte el criteri dels
ajuntaments. Com a pro-
postes concretes en quant
al sistema d'assentaments
que preveu l'avantprojecte
del PTP, es demana que
es tingui en compte l'acti-
vitat econòmica de la ciu-
tat, que s'ha de concretar
en l'ampliació del Polígon
industrial de l'Oriola.
També es demana que es
contemplin els Centres de

Serveis Turístics.
Pel que fa al sistema d'in-
fraestructures de mobili-
tat, s´haria d´incorporar la

connexió de la prevista C-
12 desdoblada directa-
ment amb el Polígon
industrial de l'Oriola, la

millora dels accessos a la
CN-340 a l´alçada del pont
que creua el riu Ebre i que
el traçat de l'A-7 reculli i
respecti el traçat que es
va consensuar amb els
municipis de Tortosa i
l'Aldea.
En quant a la protecció
dels espais, Pere Vidal ha
manifestat el seu acord

amb que s'ha de conser-
var i preservar el patrimo-
ni natural i paisatgístic del
territori, però també ha
afirmat que se n'ha de
treure algun partit. 
Vidal ha criticat la prolife-
ració de plans de protec-
ció a la zona del Delta i ha
assegurat que entre tants
plans de protecció “l'admi-

nistrat s'acaba perdent” i
que per això cal que s'uni-
fiqui el proteccionisme
global, perquè al Delta “no
es pot fer res urbanística-
ment”.
L'alcalde ha coincidit amb
aquesta afirmació de la
impossibilitat de creixe-
ment urbanístic posat com
a exemple municipis com
Sant Jaume, Deltebre i el
Poble Nou del Delta, que
en trobar-se en plena zona
deltaica el PTP considera
que es troben en zona
inundable i no poden tenir
cap tipus de creixement.
Sobre la inundabilitat
Ferré ha explicat el cas
del Poble Nou de la urba-
nització Eucaliptus, que
dos anys després de que
Amposta tingui aprovat el
POUM, encara s´espera un
informe de l'ACA sobre la
seva inundabilitat.
L'alcalde ha qualificat
aquesta situació “d'increï-
ble” i ha dit que l'ACA “hau-
ria de definir unes mesu-
res genèriques per a que
les puguin seguir els muni-
cipis perquè si no, s´està
hipotecant tot el territori.
Tant l'alcalde com el regi-
dor d'urbanisme han coin-
cidit en qüestionar la
necessitat d'un nou Pla
Territorial a les Terres de
l'Ebre quan ja se'n va apro-
var un el 2001 amb el con-
sens de totes les forces
polítiques que encara
estarà vigent fins l'any
2016.

Al.legacions al nou Pla Territorial 

Amposta qualifica d´in-
tervencionista el Pla
Territorial Parcial de
les Terres de l´Ebre i
considera que envaeix
competències munici-
pals.

TERE GONZALEZ

Amposta demana menys intervencionisme en la redacció del document. ME

Deltebre, un dels més perjudicats, també ha
presentat suggeriments al document durant
el primer període d’exposició pública.

Deltebre també es queixa

diari ebrediari
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L´Empresa Medesa, Me-
cánicas del Delta SA, va
presentar la setmana pas-
sada un expedient de re-
gulació d´ocupació que
afecta en la suspensió
dels contractes de treball,
durant un període de tres
mesos, a 22 dels 40 em-
pleats  de la fàbrica que
té l´empresa a la capital
del Montsià.
Els treballadors han ac-
ceptat la mesura i aques-
ta setmana s´ha acceptat
un acord amb el comitè
d´empresa. Aquests
veuen i entenen el mo-
ment difícil que està vivi-
vint Medesa, degut al con-
text actual de crisi
econòmica, i com no arri-

ben unes comendes que
l´empresa fa més de dos
anys que espera. Quan
arriben aquestes gene-
rarà treball per un perío-
de de dos anys més, però
de moment, les mesures
que s´han de pendre per

paliar la situació són
aquestes. Una part dels
treballadors seguiran a la
empresa efectuant tas-
ques de manteniment i la
resta, passarà a cobrar
durant tres mesos la pres-
tació de subsidi. Aquests
han acceptat el període a
l’atur desprès que Mede-
sa els garanteixi la totali-
tat del pagament de les
pagues extraordinàries.
Altres negociacions però
que no han arribat a bon
terme són les de la planti-
lla de la multinacional Indo
(antiga Samo) que han de-
cidit també aquesta set-
mana en assemblea rebut-
jar l´ERO temporal
presentat per l´empresa
per un període de 70 dies
i que afecta 37 treballa-
dors. Els arguments que
presenten els treballadors
és que l´empresa exagera
al parlar de la davallada
de vendes i que s´estan
aprofitant de la situció
global de crisi econòmica
per guardar-se les espat-
lles. Els sindicats no des-
carten convocar mobilit-
zacions per fer pressió.

L’empresa Medesa planteja un ERO a 22 dels
40 treballadors de la planta d’Amposta

L´Empresa Medesa,
dedicada a la fabrica-
ció de maquinària per
produir cartró ondulat,
pacta un ERO amb els
treballadors.

L’empresa va presentar dilluns l’ERO als Serveis Territorials de Treball

La suspensió es faria durant tres mesos i els treballadors anirien a l’atur 

TG

Medesa exporta tota la  seva producció i és líder en el seu sector a l’Estat.
ME

El Patronat de Turisme de
la Diputació de Tarragona
ha editat l´opuscle de la
Via Verda, el primer que
mostra de forma conjunta
els antics recorreguts fe-
rroviaris del Baix Ebre i la
Terra Alta. L´objectiu és
promoure les vies verdes
com un producte turístic
singular, amb la finalitat de
concebre i donar a conèi-
xer el seu recorregut en el
seu conjunt, una sola ruta
de 49km, entre Tortosa i
Arnes, a través de 40 tú-
nels i dels paratges més
notoris d´aquestes terres. 

La ruta s´ha convertit en
un dels recursos turístics im-
prescindibles per a qualse-
vol visitant interessat en
conèixer el patrimoni natural
i cultural de les Terres de
ĺ Ebre. La nova publicació ha
comptat amb la col.labora-
ció dels consells comarcals
de la Terra Alta i el Baix Ebre.

S’edita el primer
opuscle de la Via
Verda de les Terres de
l´Ebre

El pressumpte responsa-
ble de l’assassinat d’un jo-
ve a Alcanar l’estiu del
2007, Antoni José Lainez,
el Xino, podria ser con-
demnat a fins a 25 anys
de presó pels fets que se
li acusen. Láinez hauria
disparat un tret al cap, i
per l’esquena a la víctima i
posteriorment fugit cap a
Tarragona amb un cotxe
propietat del mort. Un cop
a la ciutat l´agressor va
cremar el vehicle i va fugir
a Osca (l’Aragó). Ara la fis-
cal que porta el cas dema-
na 20 anys de presó per
un delicte d’assassinat
amb traició, i 6 més per ti-
nença il.lícita d´armes i
danys.   

Fonts properes al cas
vinculen l´assassinat amb
una possible revenja per
drogues ja que el mort ha-
via estat empresonat  per
tràfic d’estupefaents.

Demanen 25 anys de
presó pel pressumpte
assassí d’un jove a
Alcanar

L’Ajuntament d´Alcanar ja
ha determinat els projec-
tes a executar el 2009
que seran finançats pel Mi-
nisteri d´Administracions
Públiques a càrrec del
Fons Estatal d´Inversió Lo-
cal i el Fons Especial de
l´Estat per a la Dinamitza-
ció de l´Economia i l´Ocu-
pació. Aquests projectes i
obres de nova planificació
i execució immediata ser-

viran a més per generar
ocupació al municipi.
El llistat de projectes va se
aprovat pe la Junta de Go-
vern Local, celebrada el
pasat dia 15 de Gener.
Prèviament va ser traslla-
dat a la comissió informa-
tiva per tal de donar comp-
te a la resta de partits
polítics que no formn part
del Govern municipal.
Molts d´aquests projectes
van destinats a la millora
de vies urbanes per tal de
millorar les condicions
d´accessibilitat per part
de les persones discapaci-
tades.
El fet que el 2009 sigui
any de Quinquennals, el
consistori pretén agilitzar
aquestes actuacions per
tal que estiguin enllestides
abans del mes de setem-
bre.

Alcanar es beneficia del pla de Govern
per finançar 17 projectes municipals
Una quantitat de 1.764.000 euros aportats pel Ministeri d’Administracions Públiques

REDACCIÓ

L’Ajuntament d’Alcanar ha determinat els nous projectes a executar.
ME

CCOO a les Terres de l’Ebre admet la
preocupació del sindicat pel futur laboral de
la majoria de treballadors afectats per l’ERO
presentat per Medesa, a Amposta.

Preocupació general
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Pregunta: Pots explicar-
me quins van ser els fets
que van desencadenar
que a hores d'ara exis-
teixi AFATE? 
Ana: Fa vint anys al meu
pare li van diagnosticar la
infermetat d'Alzheimer, be
en aquells temps hi havia
un desconeixement social i
mèdic total sobre aquesta
infermetat, i en molts casos
es confonia amb demència
senil, independentment de
l'edat. Per tal que li fessin el
diagnòstic, vaig recorre a
un neuròleg de Barcelona,
ja que en aquells dies no
n'havia a l'Hospital Verge de
la Cinta de Tortosa.
P: Quina diagnosi va fer?
Ana: El neuròleg ens va dir
que ens preparéssim, per
què el que tenia el pare era
molt dur, però no ens va
saber explicar que tenia.

A partir d'aquí, jo per aque-
lla època per primer cop
era regidora a l'ajuntament
de Tortosa, i per tant tenia
accés als serveis socials
de Barcelona, va ser així
com vaig començar a
investigar fins que vaig tro-
bar l'associació de malalts
d'Alzheimer de Catalunya,
la primera de tota
Espanya, estem parlant de
principis dels anys 90.
P: Què et vas trobar
quan vas anar a l'asso-
ciació?
Ana: Dues cadires i una
taula, bromes a part, tres
persones amb històries tre-
mendament dramàtiques,
totes elles relacionades
amb la infermetat de
l'Alzheimer. Però el més
important és que des del
primer moment va haver
una gran relació. 
P: Què et van aportar les
seves experiències?
Ana: Ells em van ajudar a
veure llum al final del túnel,
em van poder donar expli-
cacions, informació, i quan
es va crear l'associació e
Tortosa, es va crear amb la
intenció de fer el mateix,
donar opcions, recursos,
ales persones que ho
necessitessin. 
P: Com neix AFATE?
En una de les visites em

proposen crear una delega-
ció a Tarragona, jo no podia
perquè era la curadora del
meu pare i no podia traslla-
dar-me, així que vaig oferir
la possibilitat e crear-la a
les Terres de l'Ebre, això si,
vaig posar la condició que
en cas que es fes, volia la
mateixa assistència que

rebia la delegació de pas-
seig de Gràcia.
P: Fa 15 anys de la
constitució de
l'Associació, quina era la
teva situació personal
llavors? 
Ana: Portava 8 anys convi-
vint amb la infermetat del
pare, i vaig decidir no tor-
nar-me a presentar a les
eleccions de l'Ajuntament,
per què el pare cada cop
estava pitjor, la infermetat
va durar 12 anys i 5.5 pos-
trat al llit, no sabíem mai, si
arribaria a la nit.
Al mateix temps que el cui-
dava vaig decidir treure'm
la carrera de psicologia, jo
seguia fent la meva vida, el
cuidava, estudiava i portava

l'associació. 
P: Què creus que ajuda-
ria en l'actualitat en vers
a la infermetat de
l'Alzheimer'? 
Ana: Que la gent perdés la
vergonya de dir lo que té,
que fos capaç de demanar
ajuda, per que explicant-ho
poden animar a altres per-

sones que estan en la
mateixa situació. És impor-
tant compartir, som un
grup de gent que hem pas-
sat la mateixa situació.
P: Com és un malalt
d'Alzheimer? 
Ana:Es una persona que no
pot aprendre, no te mitjans
per retindré la informació.
Un malalt d'Alzheimer cada
dia desaprèn. Els tallers
d'estimulació cognitiva es
realitzen per a que retinguin
el màxim la informació ja
apresa en anterioritat. 
P: Com feu front a les
despeses?
Ana: Gràcies a un gran
esforç de col·laboració, aju-
des de la Generalitat,
Diades, Fires i Gales. Tot

això ens ajuda a cobrir les
despeses.
P: Què passa quan el
malalt és la teva parella? 
Ana: La situació s'agreuja,
una part se sent estafada,
aquella persona amb qui
pensaves acabar els teus
dies, no et coneix. Els anys
m'han aportat un cert ull clí-
nic alhora de determinar
que és el criador i que el
malalt, quan entren els dos
el que està més pinxo i
parla més és el malalt, nor-
malment el criador està
abatut.
P: A nivell científic, s'ha
avançat en trobar una
solució a la malaltia? 
Ana: S'està fent molta
investigació, però el cervell
es el gran desconegut.
S'ha aconseguit aturar el
desgast extern, però el
deteriorament cognitiu
segueix avançant.
P: Per acabar Ana, Si
poguessis demanar un
desig, que demanaries?
Que em toques la loteria
per tal de crear una funda-
ció adreçada a la malaltia
de l'Alzheimer, un centre
integral per als malalts des
del diagnòstic de la malaltia
fins al final. Això, ho que
haguéssim de tancar l'asso-
ciació per què s'ha curat
aquesta infermetat.

L’Alzheimer, la malaltia de l’oblit

Entrevista a Ana
Algueró, 57 anys,
psicòloga i presidenta
de l'Associació de
Familiars d'Alzheimer
de les Terres de l'Ebre
(AFATE).

La malaltia de l’Alzheimer era descoberta pel doctor Alois Alzheimer el 1806

Ana Algueró: “Cuidar a un malalt d’Alzheimer és una opció, i jo és la que vaig escollir”

DIANA MAR

“Un drama horrorós, perquè érem
nosaltres els malalts i no ell”, diu Ana,
recordant l’experiència amb el seu pare

El malalt dia a dia perd informació

Aquest any el premi que
atorga el Consell
Comarcal del Baix Ebre,
“Projecte Jove 2008”,
amb la finalitat de guardo-
nar les millors iniciatives
juvenils endegades per
persones físiques o enti-
tats sense ànim de lucre
de la comarca del Baix
Ebre, ha recaigut en
l'Associació Cultural Colla
Jove de Dolçainers de
Tortosa.
El guardó està dotat amb
2.000 euros i premia una
iniciativa destinada a la
millora de les
instal·lacions de
l'Associació Cultural Colla
Jove de Dolçainers per
adaptar-les a una escola
de música tradicional. El
projecte també inclou,
entre altres objectius, el
manteniment i consolida-
ció de l'entitat, la implica-
ció del jovent de la ciutat
en la cultura popular, i el
foment de la responsabili-
tat. El president del
Consell Comarcal del
Baix Ebre, Andreu Martí,
ha destacat la bona feina
de l'entitat que fa un tre-
ball incansable pel que fa
a la difusió de la música
popular i tradicional de
casa nostra. En aquesta
sisena edició del premi
Projecte Jove, el jurat ha
atorgat el segon premi,
dotat amb 900 euros, al
projecte “Mou-te per
aprendre dels altres”, pre-
sentat per l'entitat
Obre't'Ebre, de Tortosa.
En aquest cas, el jurat ha
valorat el projecte per les
activitats que inclou,
entre les quals destaca
un servei de voluntariat
europeu i la realització de
diversos camps de tre-
ball.
I el tercer premi, amb una
dotació de 300 euros, ha
estat pel projecte “Una
oportunitat de treball pel
quart món”, presentat per
l'entitat Grup Esplai
Blanquerna, de Tortosa.
Aquest projecte vol afavo-
rir la coneixença de la
realitat social a través de
la participació dels joves
en activitats amb infants i
altres joves amb dificul-
tats socials i/o provinents
d'entorns socials desafa-
vorits.

La Colla Jove de
Dolçainers de
Tortosa rep el

premi “Projecte
Jove 2008”

Fa escassos dies coneixí-
em la proposta plantejada
per Gabala Proyectos
Inmobiliarios SL, de
reconvertir un projecte ini-
cialment destinat a la
construcció d'un bloc de
pisos, en un geriàtric,
degut a la crisi, una inicia-
tiva que ha estat molt ben
acollida pel municipi i que
espera veure la llum el
més aviat possible tot i

que de moment està en
exposició pública, a l'es-
pera de la injecció econò-
mica necessària per
desenvolupar tot el pro-
jecte.
L'Alcalde de Masdenverge,
Álvaro Gisbert, ens expli-
ca que quan li van propo-
sar la construcció del
geriàtric, feia temps que
les obres dels pisos esta-
ven aturades i ja es patia,
de que finalment no és
fes res. 
Però quan la empresa els
hi va proposar de realitzar
el geriàtric, la iniciativa va

ser molt ben rebuda ja
que estem parlant d'unes
instal·lacions totalment
equipades que contarien
també amb centre de dia,
de fet l'ajuntament tenia
perspectives aquest
2009 d'adequar uns
locals per fer un centre
dia, i amb la proposta pre-
sentada per aquesta
empresa amb seu a Reus
(Tarragona), doncs mol-
tes expectatives queda-
rien cobertes.
El director dels Serveis
Territorials d'Acció Social
i Ciutadania, Adam

Tomàs, ha manifestat al
respecte, que al tractar-
se d'una iniciativa privada,
el departament que ell
representa no preveu
entrar-hi, ja que ajustant-
se als criteris de progra-
ma i tenint en compte les
places que ja es troben
en desenvolupament és
cobreixen les necessitats
del Territori. 
Tomàs, també ha esmen-
tat que “amb l'aplicació
de la llei de Dependència,
el mercat ha canviat,
abans hi havia molta gent
que sol·licitava plaça però

ara hi ha molta gent que
prefereix cobrar l'ajuda i
ser ells els propis cuida-
dors”.
Aquestes declaracions no
han agradat a l'Alcalde de
Masdenverge, que ho veu
com un fre a aquesta ini-
ciativa, fet que Adam
Tomàs ha desmentit, ja
“que ni ell i per suposat el
seu departament no fre-
naran mai iniciatives priva-
des, ni l'autonomia dels
Ajuntaments, però el que
s'ha d'entendre, és que si
volen portar a terme
aquests projectes, han de
ser conscients, que l'ator-
gament de places públi-
ques ja està determinat
per l'ICASS  (Institut
Català de Serveis
Socials). 2008-2012”.

Discrepàncies al voltant de la construcció
d’un geriàtric a Masdenverge
“ El projecte en aquests moments es troba en exposició pública”, comenta Gisbert

DIANA MAR
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De vegades sembla que ens fa més
feliços les males noticies que les bones. I
d'això a les Terres de l'Ebre n'estem ser-

vits. Bé és cert que el
nostre territori mai ha
estat ben tractat per
part de cap administra-
ció, però un altra cosa
és caure en un victimis-
me profund i perma-
nent. 
Aquesta setmana hem
conegut la noticia de la

planificació d'un aeroport a les Terres de
l'Ebre dins el pla d'aeroports, aeròdroms i
heliports de Catalunya 2.009-2.015.
Segons es desprèn de la informació rebu-
da, un total de 27 milions d'euros poden
vindre a parar a les Terres de l'Ebre, a part
de la inversió permanent, fruit de la futura
gestió de l'equipament. Encara que només

sigui per aquest fet, i sense entrar en la
importància que representa per al territori
tindre un aeroport que dinamitzi la nostra
economia, que ben mirat és el principal
objectiu, tots plegats ens hauríem d'ale-
grar i il·lusionar. 
Malauradament la noticia no ha causat
tota la satisfacció que es mereixia, tota
vegada que s'han barrejat històriques
mancances del territori, per tots conegu-
des, com el ferrocarril, la parada de l'AVE,
el port de La Ràpita, el desdoblament de
l'Ebre, etc. 
Ben segur que en algun altre moment tin-
drem ocasió de reivindicar altres necessi-
tats d'infraestructures que fa molt temps
que haurien d'estar en funcionament, però
ara, la qüestió principal és que, tot i que
podríem estar parlant de molts altres pro-
jectes, resulta que parlem d'aeroports, i
per tant, la resposta és Sí.

Tots plegats ens hauríem
d’alegrar i d’il.lusionar
pel que representaria un
aeroport per la
dinamització econòmica
del territori.

Editorial

Aeroport, sí.

Em veig en l'obligació moral d'emetre
aquest comunicat arran de les reac-
cions hagudes desprès de la retrans-
missió del partit entre el CF Amposta i
l'UE Rapitenca pel Canal TE. El club
rapitenc encapçalat pel seu president
em demana una disculpa pública, i cito
el text: “per una retransmissió partidis-
ta” que es va fer del partit. Què signifi-
ca ser partidista en el món del futbol i
la comunicació? vull pensar que estem
parlant de manca d'objectivitat i no
d'altres coses.
Si és per l'objectivitat, lamentablement
no puc disculpar-me pels comentaris
que es van fer per la ràdio perquè
Canal TE no es fa responsable dels
comentaris que fan els col·laboradors
del nostre mitjà. El que sí que puc fer,
perquè així ho sento, és lamentar que
aquests comentaris hagin pogut ferir la
sensibilitat dels aficionats de l'UE
Rapitenca, una afició que personalment
admiro perquè la considero exemplar, i
dels aficionats al futbol en general que
s'hagin pogut sentir incòmodes pels
comentaris que es van fer en aquella
retransmissió. Així mateix també vol-
dria donar una explicació del perquè es
fan aquests tipus de retransmissions.
Des de fa més d'un any, Canal TE emet
partits de futbol d'interès comarcal i
intercomarcal, intentant donar cabuda
als equips del Baix Ebre i d'El Montsià
sense cap tipus d'ajut i assumint els
costos que aquestes retransmissions
ens representen, per tal d'optimitzar
els recursos el que fem és retransme-
tre el partit amb l'àudio de la ràdio
local. En el cas del partit d'anada entre
l'UE Rapitenca i el CF Amposta, la ràdio

de la ràpita i el club es van oposar a
que féssim ús de la seva retransmis-
sió, en canvi a Amposta no vam tenir
cap impediment. Recordo també un
parell de partits emesos la temporada
passada: un derbi d'anada i tornada
entre el Tortosa i l'Amposta, amb les
locucions de les ràdios locals corres-
ponents que no van suposar cap pro-
blema per a cap dels dos equips ni de
les seves aficions, a Amposta la locu-
ció la va fer la ràdio local i a Tortosa va
ser l'emissora local la que va fer la
retransmissió. Personalment penso
que aquest president vol desviar l'aten-
ció del soci rapitenc per tal de no haver
de fer front als mals resultats del seu
equip, que desprès del derbi de la set-
mana passada es va quedar a 2 punts
de la zona de descens i que avui per
avui ha ampliat el marge i es troben a
4 punts de la zona de perill. També vol-
dria enviar un missatge als “companys”
de la televisió del municipi de la Ràpita
demanant-los que no ens jutgin més
per aquest fet ja que l'únic que s'acon-
segueix amb aquestes accions és
entrar en polèmiques que no ens por-
ten enlloc. Dit això, insisteixo, des de
Canal TE lamentem que aquesta
retransmissió hagi pogut ferir la sensi-
bilitat de l'aficionat al futbol i em com-
prometo a fer que Canal TE continuï
sent el més objectiu possible tant a
nivell esportiu com en la resta de la
programació diària.

Mariano Lalana Berenguer
Director de Canal TE, 
Canal de les Terres de l'Ebre 

Carta oberta a l’afició de la UE Rapitenca, al seu 
president i als mitjans vinculats a l’entitat

La nostra prioritat: els xiquets i les
xiquetes del Baix Ebre
El dret a l'educació és fonamental i garantir-ne l'accés
amb les màximes facilitats ha de ser la prioritat de qual-
sevol administració. Els governants hem de treballar ple-
gats per afavorir l'escolarització amb garanties dels més
menuts i menudes. Per aquest motiu, ens consta que des
del departament d'Educació s'estan  fent esforços, tot i
la situació econòmica actual, per tal d'oferir les màximes
garanties i el millor servei a
la comunitat educativa ebrenca. Almenys així ho corrobo-
ra, entre altres, l'augment significatiu que s'ha produït en
els darrers anys, i enguany més que mai, en l'aportació
que es fa als consells comarcals. I molt especialment al
Consell Comarcal del Baix Ebre, que rep del departament
més de 2,6 milions d'euros. 
Per això, coneixedors d'aquest increment, ens va sor-
prendre força la que després s'ha demostrat una sortida
de to i maniobra política de distracció del president del
Consell Comarcal del Baix Ebre, senyor Andreu Martí,
amb la principal intenció d'atacar al departament
d'Educació per amagar la seva mala gestió després que
malauradament més d'un centenar de xiquets es quedes-
sin sense beca de menjador. 
Com a grup comarcal, sensibles amb el benestar social i
amb l'educació, ens vam interessar de seguida pel tema.
No podia ser que xiquets i xiquetes de diferents indrets
del Baix Ebre s'haguessin quedat sense beca de menja-
dor. Calia veure què havia passat i trobar-ne una solució.
Ràpidament vam comprovar que l'aportació del departa-
ment era la més important que s'havia donat mai, segons
les previsions sempre del Consell per a suport escolar, i,
a més, una xifra que contrastava clarament amb la d'al-
tres consells de les Terres de l'Ebre que mai no han tin-
gut problemes en aquest sentit. La sorpresa nostra ha
estat major quan hem revisat els números de l'aportació
del departament i hem comprovat que hi ha una quantitat
de 46.000 euros, que el senyor Andreu Martí dedicarà a
unes altres activitats, tal com recull la seva memòria en
els pressupostos d'enguany. Així, en lloc de destinar
aquests diners a la que és una necessitat de primera
ordre, el servei de menjador dels més menuts, aquests
aniran dirigits a donar subvencions a altres entitats per
realitzar activitats que d'altra banda, el mateix departa-
ment subvenciona amb unes altres línies d'ajuts. Per què?
Per què és més important donar aquestes subvencions
que garantir l'accés al menjador escolar dels nostres
menuts?
Evidentment, després de repartir el pastís se n'adonen
que a tot no poden arribar i se'ls ocorre que ells mantin-
dran la seva política “subvencional” i per sortir-se'n de la
seva deixadesa en les beques escolars organitzen tota
una escenificació contra el departament d'Educació. Per
què diem escenificació? Perquè hem sabut que el senyor
Martí no s'ha reunit ni una sola vegada amb la directora
dels Serveis Territorials, ni ha volgut debatre aquest
tema. No té arguments. És una evidència.Però és que
enguany s'ha invertit més que mai, però és que el propi
senyor Martí deia que hi havia sobrants d'aquesta aporta-
ció. I és que la feina d'un bon gestor és prioritzar. Què és
preferible, que un centenar de famílies no es quedi sense
beca de menjador o anar-se'n de convivències, quan el
departament ja subvenciona a banda aquestes activitats?
El senyor Martí i CiU sembla que prefereixen pagar amb
diners públics l'autobús escolar per a les zones residen-
cials de la costa, subvencionar entitats perquè creuen
que els donarà rèdit electoral i deixar sense menjador un
centenar de famílies del Baix Ebre. Per a nosaltres, el
PSC, el prioritari és el benestar de totes les  famílies i ofe-
rir una educació amb garanties per tots els nens, sobre-
tot per als que tenen més dificultats. La nostra prioritat
és la comarca del Baix Ebre en el seu conjunt sense dis-
criminacions ni privilegis. Exigim des d'aquestes ratlles
que el senyor Martí replantegi el destí dels diners del
departament d'Educació i els dediqui íntegrament a les
necessitats reals de la comarca.

Jordi Bonilla Martí. Portaveu del Grup Comarcal del PSC.
Consell Comarcal Baix Ebre.

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Fe d’errata
En l’edició anterior del MÉS EBRE, l’autoria de la fotografia de
la pàgina 4 correspon a Gustau Moreno i no a Mariano Lalana
tal com es va publicar per una confusió.
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Més del mateix. Aquest po-
dria ser el titular. L’Amposta
va perdre a Manlleu en un
partit en el que van tornar a

existir decisions arbitrals
contradictòries i que no van
beneficiar al conjunt ebrenc.
Principalment, cal recordar
dues accions polèmiques
dins de l’àrea local. Van ser
molt protestades.

Jordi Fabregat, tècnic de
l’Amposta, recordava que
«va ser un partit molt dispu-
tat entre dos equips amb
dos estils de joc diferents.
Nosaltres vam intentar ser
fidels al nostre, portant la

iniciativa i creant el joc i ells
van aplicar la força física,
l’anticipació i el joc de con-
tacte». Fabregat afegia que
«tal com va anar el partit,
vam fer mérits suficients
per puntuar. Vam tenir oca-

sions clares per fer-ho. No
obstant, no va ser així. Po-
dem dir que es van repro-
duir situacions que comen-
cen a ser reiterades. Van
haver-hi decisions que no
van estar del nostre costat.
Estem topant amb situa-
cions que s’escapen de les
nostres mans, massa par-
tits seguits».

Es la cinquena derrota
consecutiva fora de casa:
«si analitzem cadascun d’a-
quests partits, penso que
els seus resultats no refle-
xen el que ha succeit. No
han estat derrotes perquè
l’equip no hagi estat a l’altu-
ra. Han hagut altres cir-

cumstàncies que estan fora
de les nostres mans. Són
circumstàncies de les que
estem en desacord però de
les que hem de recuperar-
nos, amb unió i treballant
per a guanyar el proper par-
tit». 

D’altra banda, sobre la re-
ducció de les nómines, el
tècnic afirma que els juga-
dors continuen molt impli-
cats amb la feina: «he de
destacar que estan treba-
llant amb la màxima entre-
ga. Però en una situació
com aquesta, les adversi-
tats i les decisions que per-
judiquen s’acusen molt més
i creen més desacord. Però,
a la vegada, com he dit, ens
han de donar més força per
voler guanyar el proper par-
tit». Alberto Diez i Raül Lu-
cha van ser baixa a Manlleu.
Juntament amb Miguel, le-
sionat. 

El Reus visitarà l’Amposta diumenge

L’Amposta va perdre,
diumenge passat, a
Manlleu (2-1). Es la cin-
quena derrota seguida
fora de casa. I una no-
va jornada amb deci-
sions protestades.

TERCERA DIVISIÓ

Els de Fabregat van perdre en la jornada passada a Manlleu en un partit en el que van haver-hi jugades polèmiques

M.V.

J. Fabregat, tècnic de l’Amposta.
ME

«Estem topant amb
situacions que s’escapen
de les nostres mans,
massa partits seguits»

L’opinió del tècnic

Sí, tot és correcte. Ha co-
mençat el compte enrera
cap el final del campionat. O
sigue, ha començat la sego-

na volta. I els punts ja costen
molt de guanyar. I més quan
fan molta falta. La Rapitenca,
després d’una primera volta
gris, viatja obligada en l’inici
de la segona.
Per això, partits com el del
diumenge passat, contra el
Palamòs, s’han de traure i
l’important és la victòria. 
L’equip del Montsià va acon-
seguir-la i, a més, va fer un
punt i seguit en la ratxa del
2009. De moment, són set

punts de nou. Un bagatge ex-
cepcional i més tenint en
compte que dos d’aquests
tres partits eren fora de casa
(i un era el derbi).
D’aquesta forma, la Rapiten-
ca ha agafat aire i veu el fu-
tur amb més optimisme.
Queda molt per fer. No obs-

tant, s’ha efectuat un salt im-
portant. 
Una altra lectura positiva, a
més dels tres punts, va ser
veure una Rapitenca amb
una actitud encomiable. Va
poder existir més o menys
brillantor, però els jugadors
van buidar-se. I el seu pundo-

nor va ser bàsic per superar
el Palamós, en un partit amb
doble valor de punts i en el
que la Rapitenca va aconse-
guir també el golaverage
particular. Un fet a tenir en
compte davant d’un rival di-
recte com ho és el minvat
conjunt ampurdanès. I està
minvat per les baixes que ha
donat i les que tenia diumen-
ge.Un gol de Carlos Gilabert,
inspirat en el present any, en
un moment psicològic, va de-
cidir. La segona meitat va
ser molt travada, de lluita.
Però els tres punts no es van
escapar. Antoni Teixidó, tèc-
nic de la Rapitenca, admetia

que en aquest partit «l’equip
no va estar a l’altura però és
comprensible. Porta 21 jor-
nades de tensió i això s’acu-
sa. Cal esperar que seguim
en aquesta bona línia i que
en unes jornades puguem ju-
gar un xic més tranquils».
La Rapitenca es desplaça
diumenge a l’Hospitalet: «hi
ha molt a guanyar i poc a
perdre. Hem de saber inter-
pretar el partit i saber on i
contra qui juguem. Lluitarem
per traure un bon resultat i si
no podem fer-ho haurem de
pensar en els següents». Si-
ria, Jordi Roca i probable-
ment Víctor seran baixa.

La Rapitenca fa un altre pas endavant

Sumar i seguir. D’això
es tracta. Estem en un
moment clau de la tem-
porada. I els punts va-
len or. La Rapitenca
continua progressant.

TERCERA DIVISIÓ

Va guanyar al Palamòs (1-0) i ja porta set dels nous punts disputats en el que portem d’any

M.V.

Carlos Gilabert va fer el gol de la Rapitenca, diumenge passat.
ME

La Rapitenca, que és
catorzena, ha sumat set
punts dels nou que s’han
jugat en el 2009

Progressa

Diumenge (12 h.) la
Rapitenca es desplaça al
camp de l’Hospitalet,
equip que és segon

Segon classificat

Àrbitre: Díaz Melero. Targetes per als locals Geli, Baruc, Ruibio i Archi, i per als visi-
tants Recio, Ubay, Yuri i Simón. Incidències: uns 200 espectadors. 

Gol: 1-0, Ruben minut 10.

Fran, Masoliver, Archi,
Busquet, Uri, Geli, Rubio

(Arqués), Venzal, Planagumà
(Dot), Baruc (Martínez) i

Ruben. 

MANLLEU

1
Diego, Manel (José), Simón,
Pinto, Ubay (Gerard), Recio,
Pitarque (Eden), Yuri, Becerra,
Gustavo i Ruibal. 

AMPOSTA

0

Àrbitre: David Tomàs. Targetes per als locals Víctor, Aguilar i Pibe i als visitants
Teixidó, Alvaro, Quinta i Martínez. Incidències: uns 800 espectadors. 

Gol: 1-0, Gilabert minut 42.

Jordi, Víctor (Pere), Parra,
Pedregosa, Edu Aguilar,
Borja, Sergi Grau, Efren,
Gilabert, German (Sergi

José) i Pibe (Alex). 

RAPITENCA

1
Bayona, Gorka, Sergi
Martínez, Teixidó (Martínez),
Ferran, Carmelo, Pinilla, Marc
Pujol (Quinta), Maese (Hugo),
Alvaro i Eti.

PALAMÒS

0

L’Amposta fa gairebé dos
anys que no perd a casa.
Diumenge (17 h.) rebrà el
Reus, un equip que és ter-
cer. Un derbi que, a Am-
posta, fa molts anys que
no es disputa oficialment.

Jordi Fabregat comenta
que «és un partit que mo-
tiva i que il.lusiona. Els ju-
gadors posaran els cinc
sentits perquè s’enfronten
a un equip que, per la
classificació, és superior.
Però hem de fer valdre
les nostres possibilitats
per poder-lo guanyar».
Alberto i Raül Lucha po-
den tornar. Miguel se-
gueix lesionat. 

José Lucha ha estat
sancionat amb quatre
partits.

El Reus, nova prova a
la imbatibilitat

M.V.
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El Tortosa va acabar l’any
passat amb molt bones ex-
pectatives, sumant deu
punts de dotze possibles.

Però en gairebé tres jorna-
des de l’any nou, les expec-
tatives han canviat. El Torto-
sa ha perdut els tres partits
que ha jugat. I, a més, ha do-
nat baixes.
Segurament, la derrota més
dolorosa fou la del dia del Vi-
lassar. Era un partit impor-
tant per poder enlairar-se i
afrontar l’inici de la segona
volta amb optimisme i aspi-
racions. Però aquell 0-2 va
gelar els ànims fins i tot dels

aficionats més entusiastes. 
Ara la situació és diferent. El
Tortosa, a setze punts de la
quarta plaça, ha de mirar
d’allunyar-se de la part baixa
i intentar escal.lar posicions.
Buscar un equilibri i una es-
tabilitat a la taula per iniciar
els actes del centenari sen-

se maldecaps. Aquest ha de
ser l’objectiu a curt termini.
Tot el demés és complicat.
A Castelldefels, a més, es
va repetir el guió d’altres jor-
nades. El Tortosa, en moltes
fases, va dominar al rival i
va jugar dins del seu camp.
Però li va tornar a faltar pro-

funditat i agressivitat en els
darrers metres. El Castellde-
fels, un cop va fer el gol al
minut 24, va dedicar-se a
congelar el partit i a defen-
sar l’1-0. I en va tenir prou
en fer-ho per sumar tres
punts que el mantenen en
zona d’ascens.
Una vegada més, el Tortosa
va caure per la mínima i en
un partit que mereixia més.
Això ja es conegut. No hi ha
rivals que siguen superiors
però, al final, els ebrencs
tornen amb el cap baix per
no haver puntuat.
El Tortosa rebrà diumenge el
Martorell (17 h). Un partit, a
hores d’ara, clau perquè és

amb doble valor de punts. I
no pel motiu que podia ser
esperat. No. El motiu serà
un altre: distanciar-se de la
part baixa i d’un rival que en
aquests moments és directe
a la zona delicada de la clas-
sificació.
La directiva ha intensificat
els esforços per fer una in-
corporació. Es busca un da-
vanter. Ahir dijous encara no
havien pogut concretar-se
cap de les gestions establer-
tes, segons fonts de la jun-
ta. Però s’esperava que ho
fessin en els propers dies.
L’exroig-i-blanc Jonathan va
debutar diumenge passat
amb el Mataró.

Es repeteix el guió d’altres jornades

El 2009, de moment,
no està sent l’any del
Tortosa. La flama amb
la que va acabar l’any
passat s’ha apagat. I de
quina forma. 

PRIMERA CATALANA

El Tortosa domina en moltes fases de la confrontació però no pot reaccionar al gol del Castelldefels

M.V.

Xavi Tosas, jugador del CD Tortosa.
ME

Es la tercera derrota
seguida per a un Tortosa
que està a dos punts de la
zona de descens

Preocupació

Al Tortosa només li val la
victòria diumenge (17 h)
contra el Martorell, rival
directe a la part baixa 

S’ha de guanyar

Sí, és així de cert. El Canye-
lles va ser un rival molt com-
plicat. Un equip que va situar-
se amb correcció tàctica

sobre el camp i que va difi-
cultar molt el joc dels juga-
dors locals, principalment al
primer temps.
El Roquetenc, bastant espès
en aquest període, no va tro-
bar la fórmula d’arribar amb
certa continuitat a la porteria
del contrari.
A la represa, amb els canvis,
els de Roquetes van millorar
i van tenir una fase inicial en
la que van gaudir de més
profunditat. En aquests mi-

nuts va venir l’1-0, obra d’A-
lex Gallego.
No obstant, amb el gol, van
ser els visitants els qui van
tornar a equilibrar el duel i
els qui van apoderar-se de la
zona ampla. A més, van dis-
posar de l’ocasió per empa-
tar. 

El Roquetenc, amb pati-
ments, va poder sentenciar a
poc del final amb el gol de
Javi Asín, que ja va senten-
ciar.
Amb el triomf i tot i tenir un
partit menys, el Roquetenc
és setè. Està a quatre punts
de la tercera plaça. 

Javi Cid, tècnic del Roque-
tenc, explicava que «va ser
un partit molt complicat. El
Canyelles va jugar amb mol-
ta intensitat i va estar ben po-
sat sobre el camp. Va fer un
joc molt pràctic i la veritat és
que ens va dificultar molt el
nostre. Ens va costar crear
espais i poder dominar el
partit, en molts moments».
Javi Cid afegia que «a la se-
gona meitat vam millorar, du-
rant els primers 25 minuts.
Vam fer el gol i vam tenir al-
tres arribades. No obstant,
posteriorment, ells van tor-
nar a pressionar i van contro-
lar el centre del camp. Vam

patir fins que va arribar el 2-
0». El tècnic del Roquetenc
valorava «la victòria perquè
va ser molt treballada davant
d’un rival molt incomode i
complicat». 
Demà dissabte, el conjunt
ebrenc rebrà el cuer del
grup, el Guissona: «no serà
un rival assequible, com ja va
demostrar-ho a Alcarràs. A
més, no ha perdut (excepte
un) cap partit per golejada»,
deia Javi Cid que afegia que
«una victòria ens acostaria a
les primeres places i ens do-
naria moral per a la jornada
següent, al camp del Santfe-
liuenc».

El Roquetenc s’enganxa a la part alta

El Roquetenc va obte-
nir una victòria molt
treballada en la darre-
ra jornada de la prime-
ra volta. El rival va opo-
sar molta resistència. 

REGIONAL PREFERENT

Va guanyar el Canyelles, que va ser un rival molt complicat, i és seté, amb un partit menys per jugar

REDACCIÓ

David Garcia, jugador del Roquetenc.
ME

Alex Gallego i Javi Asin
van marcar els gols de
l’equip roquetenc,
dissabte passat

Gols

El Roquetenc rebrà demà
dissabte (16.30 hores) el
Guissona, equip que és el
cuer del grup

Propera jornada

Àrbitre: Ortega Papaseit, del comitè tècnic de Tarragona. Targetes per als locals
David Garcia, Julio i Borrull i per als visitants Narciso, Navarro i Silvestre.
Incidències: uns 200 espectadors.  

Gols: 1-0, Alex Gallego minut 52 i 2-0, Javi minut 80. 

Alfonso, David Garcia, David
Cid, Julio, Adell, Borrull,

Manel (Marc), Nando, Alex
(Moisés), Gallego (Lluís) i

Trullen (Javi Asín). 

ROQUETENC

2
Albert, Robert, Tato, Raül,
Narciso, Navarro, Mulilla
(Alfonso), Rubí, Silvestre,
Marin i Carlos (Requena). 

CANYELLES

0

Àrbitre: Sales Font. Targetes per als locals Sergio, Prieto, Jimmi, Sanchís, Toni Lobo
i Romario, i als visitants Cosido i Xavi Anell. Incidències: uns 250 espectadors. Xavi
Anell va tornar a jugar, després de la lesió.

Gol: 1-0, Sanchís minut 24.

Gallego, Jimmi (Pablo Leal),
Alberto, Romario, Gilberto,

Leon, Carrion, Lavilla,
Sanchís (Mendoza), Sergio
Prieto i  Toni Lobo (Borja).

CASTELLDEFELS

1
Adrià, Joseph, Cosido, Xavi
Tosas, Quique, Cristian
Bertomeu, Sergio Pradas, Raül
(David), Jaime, Ferran (Xavi
Anell) i Joel.

TORTOSA

0
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L’Ulldecona, ben posat i molt
motivat, va traure un punt en
la seua visita a la Santa Creu
de Jesús. 

Pocs equips han pogut
puntuar fins ara en el camp
jesusenc, però els del Mont-
sià van aconseguir-ho grà-
cies al seu bon treball.

Un bon treball que va cre-
ar-li dificultats a un Catalònia
que no va poder ser tot el
vertical d’altres tardes, te-

nint més imprecisió ofensiva
que en altres partits al seu
camp. En els últims minuts
del derbi va poder passar de
tot. El Catalònia, amb deu,
va pressionar amb insistèn-
cia però el seu rival va poder
aguantar l’empat. L’Ulldeco-
na, irregular durant la lliga,
va demostrar que és un
equip capaç de tot. Ara és
dotzè. El Catalònia continua
segon, a tres punts del líder.

L’Ulldecona sorprèn
al Jesús Catalònia

PRIMERA REGIONAL

Tot i això, segueix en la segona plaça

Àrbitre: Bermudez. Targetes per als locals Calafat, Aleix, Joan, Prades i Xavi (2), i per
als visitants Petru i Moha.
Incidències: 100 espectadors. 

Gols: 0-1, Albert minut 38; 1-1, Calafat minut 42; 2-1, Aleix minut 43 i 2-2, Jorge
minut 47. 

Marcos, Xavi, Solla, Toni
Calafat, Aleix, Jaume (Castillo),

Oscar (Joel), De la Torre,
Isaac (Manel Carles), Joan i

Toni (Prades). 

CATALONIA

2
Jonathan, Alex, Petru, Josep
Ramon, Dani, Moha, Brusca
(Ivan), Choli, Albert (Josep),
Yassin (Sergi) i Jorge. 

ULLDECONA

2

La Cava, coincidint amb el fi-
nal de la primera volta i l’ini-
ci de la segona, ha de jugar
fins a sis partits seguits com
a local. Els primers de l’inici
del campionat, per les obres
d’instal.lació de la gespa ar-
tificial, es van canviar el seu
ordre.

Es un cicle de jornades
que poden catapultar al con-
junt blanc-i-blau al cim classi-
ficatoria. De totes formes, el

primer no es va saldar amb
un resultat positiu.

El Torredembarra, molt
defensiu i amb molts de ju-
gadors per darrera la pilota,
va saber fer el seu partit i va
aprofitar la seua ocasió en
els darrers minuts, arran
d’un penal. La Cava, tot i que
un xic precipitat, ho havia in-
tentat i, del possible 1-0, es
va passar al 0-1. Un resultat
que no fou just. 

El cicle de partits a
casa no comença bé

PRIMERA REGIONAL

Era el primer dels sis seguits com a local

Àrbitre: Martí Gómez. Targetes per als locals Sergio i Nico i als visitants Oriol i Vicente.
Incidències: la Cava afrontava el primer dels sis partits que ha de jugar seguits al seu
camp. Malgrat la derrota, continua a la part alta de la taula. Es quart.   

Gol: 0-1, Vicente, de penal, minut 90.

Vizcarro, Pau, Aleix, Sergio,
Ruben, Joel (David), Josep

(Adrià), Gerard (Fouat), Nico,
Pier (Fidel) i Manelet. 

LA CAVA

0
Mari, David, Ruben, Oriol,
Asensio (Arrieta), Vicente,
Pepo (Wili), Dani, Arturo,
Carlitos i Moya (Ayala). 

TORREDEMBARRA

1

L’Alcanar afrontava el partit
amb molta il.lusió. Era el pri-
mer de dos seguits a casa i
havia de servir de trampolí
per efectuar un salt a la tau-
la i acostar-se a les cinc pri-
meres places. A més, s’ha-
via de refermar la bona
imatge i la bona feina efec-
tuada al camp del Vila-seca,
en la jornada anterior.

Però no va poder ser. La
Canonja, un equip que s’ha

fet fort, va oposar moltes di-
ficultats i l’Alcanar, per mo-
ments, no va tenir la sufi-
cient claredat per obrir la
llauna del rival. I menys quan
va rebre el 0-1. A la represa
va intentar-ho amb molta vo-
luntat, però sense l’encert
suficient. No fou fins els da-
rrers minuts quan es va po-
der salvar un punt. 

Amb aquest, l’Alcanar és
desé, amb 23.

L’Alcanar no pot fer
un salt a la taula

PRIMERA REGIONAL

Va empatar en els darrers minuts

Àrbitre: Alzina. Targetes per als locals Rodri, Johan, Sisco, Jordi, Albert (2), i als visi-
tants Doncel, José Ramon, Luigi i Rojas (tècnic). Vermella al visitant Berlanga.
Incidències: 200 espectadors al municipal de la Fanecada.

Gols: 0-1, Ramírez minut 45 i 1-1, David minut 90. 

Rodri, Jan, Castro (Genís),
Trinquet (David), Johan, Sisco,

Alberto, Ivan (Jordi), Morralla
(Alfonso), Kiko (Santi) i Paulo. 

ALCANAR
Rodri (Sergi), Doncel, Pedro,
Javi, Petete, Narcís (Ramos),
Eloi (Berlanga), José Ramon,
Isaac (Luque), Ramírez
(Basilio) i Luigi.

CANONJA

El Remolins-Bítem va golejar
el Montblanc i va fer, en el da-
rrer partit de la primera volta,
un pas important per reivindi-
car-se. El seu tècnic, Guiller-
mo Camarero, ja va comen-
tar en la jornada passada
que, tot i la derrota a Reus, al
camp del Reddis, el seu
equip estava prop de la línia
de joc i actitud de la segona
volta de la lliga passada. Li
mancava una victòria solvent

per recuperar confiança i la
dinàmica guanyadora. El
triomf davant el Montblanc li
ha de permetre fer-ho. Un
triomf que va quedar encarri-
lat en dos minuts al primer
temps, amb els gols de Ta-
larn i de Marc. El propi Marc i
Nacho van arrodonir el resul-
tat a la represa. Diumenge ha
de buscar refermar la millora.
No serà fàcil, també a casa,
contra l’Ulldecona. 

Reivindicació del
Remolins-Bítem

PRIMERA REGIONAL

Va golejar i ja és vuité a la taula

Àrbitre: Gurrera. Targetes vermelles per als local Joel i el visitant Jesús. Grogues (2) per
al visitant Oliver. Incidències: Ivan Martín va debutar, a casa, en el seu retorn al
Remolins-Bítem, després d’haver jugat a la Rapitenca durant la primera volta de la lliga. .

Gols: 1-0, Talarn minut 24; 2-0, Marc minut 26; 3-0, Marc minut 63 i 4-0, Nacho
minut 83.  

Sergi, Llorenç (Stephan),
Franklin, Oscar Gilabert, Joel,
Ivan Martín (Josep Llaó), Emili
(Reyes), Jota, Talarn (Rovira),
Kazu i Marc Baiges (Nacho). 

REMOLINS-BÍTEM

4
Campanera, Sevilla, Oscar
(Pop), Jesús, Radua, Solé
(Rovira), Muriana (Arevalo),
Ballart (Xavi), Oliver, Manolin i
Hicham (Carlos). 

MONTBLANC

0

Era un partit amb doble valor
de punts en la lluita per fugir
de la part compromesa. I pel
Deltebre ho era per refer-se
de la derrota anterior en el
derbi. El partit, amb aquestes
premises d’ansietat per tots
dos equips, va ser bastant
travat. Però fou, en moltes fa-
ses, intens i amb alternatives.
L’important per al conjunt que
entrena Josep Lluís Bartolí
fou la resposta a la remunta-

da local. Sergio Ruiz va
avançar al conjunt ebrenc als
primers minuts, però els del
Baix Camp van capgirar el
marcador al final de la prime-
ra meitat i a l’inici de la sego-
na.  Malgrat això, el Deltebre
va empatar poc després amb
un gol que anivellaria un altre
cop el duel. El Deltebre és
avantpenúltim però no es
despenja dels conjunts que
estan per davant d’ell.

Un punt que permet
no despenjar-se

PRIMERA REGIONAL

El Deltebre segueix en zona compromesa

Àrbitre: Oscar Peri. Targetes per als locals Hernandez, Frances i Prades i als visitants
Joel, Motes, Ramos i Ruiz.  
Incidències: 100 espectadors. 

Gols: 0-1, Sergio Ruiz minut 7; 1-1, Fernando minut 45; 2-1, Roger minut 50 i 2-2,
Sergio Ruiz minut 52. 

Figueres, Elvis (Ezequiel),
Lucas, Maza, Hernandez,

Pérez, Francés, Fernando,
Prades, Roger, Briggy i

Ruben. 

HOSPITALET

2
Marc, Flecha, Tono, Cebolla,
Costes (Losadal), Motes,
Rovira, Alex, Gervasi (Borrell),
Ramos i Sergio Ruiz. 

DELTEBRE

2

Aldeana i l’Ametlla, en l’últi-
ma jornada de la primera
volta, disputaven un derbi
marcat per la necessitat.
Tots dos equips volien els
punts. L’Aldeana per allun-
yar-se de la part baixa i dei-
xar un rival directe més enre-
ra i l’Ametlla per sortir de les
places de descens i no des-
penjar-se.

Els aldeans, al primer
temps, van poder decidir.

Però no van aprofitar les
ocasions. El gol de Joaquin
no va ser suficient i és que
l’Ametlla, a la segona meitat,
va saber reaccionar tot i ju-
gar amb un menys i en
temps afegit, va remuntar ju-
gant amb nou. Un cop d’e-
fecte per al conjunt de Pepo
que agafa aire. La derrota
deixa tocada a l’Aldeana que
no pot enlairar-se i distan-
ciar-se de la part baixa. 

Victòria amb doble
valor per a l’Ametlla

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana va perdre una bona ocasió

Àrbitre: Gallego. Targetes per als locals Joaquin, Rallo i Meca, i per als visitants Menut,
Carranza (2) i Galdiri (2). Incidències: El porter Norbert, ara a l’Aldeana, s’enfrontava a
l’equip de la seua localitat. Joaquim va tornar a jugar amb l’Aldeana. Va marcar el gol
aldeà.  

Gols: 1-0, Joaquim minut 45; 1-1, Genís minut 70 i 1-2, Abraham minut 95.

Norbert, Dani Iniesta, Elies
(Toni), Joaquim, Rallo, Albert

Meca, Gabi (Juanjo), Sergi
(Borràs), Marc (Oscar), Carlos

(Agus) i Ramon. 

ALDEANA

1
Mata, Menut, Genís, Galdiri,
Carranza, Rocha, Brull (Manel),
Jerez (Javo), Mamadou,
Abraham i Cornel (Vila). 

AMETLLA

2

11
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El Pinell no afluixa. Diumen-
ge afrontava el primer partit
com a líder en solitari i va
aprovar-lo amb molt bona
nota. Excel.lent.

Després d’un primer
temps que ja va tenir contro-
lat, els pinellans van poder
encarrilar el derbi en els da-
rrers minuts, amb els gols
de Sergi Rodriguez i d’Anto-
nio. A la represa, als primers
minuts, va arribar el 0-3 que

ja va sentenciar. Fin el final,
el líder va controlar la situa-
ció i va ampliar l’avantatge.

La derrota ha tingut con-
seqüències a Móra d’Ebre.
Venancio no seguirà com a
tècnic. Jordi Borràs serà el
proper entrenador, a partir
de l’1 de febrer. Per qües-
tions particulars no co-
mençarà fins aquesta data a
dirigir l’Olímpic de Móra d’E-
bre.

El Pinell refema el
seu lideratge

SEGONA REGIONAL

Jordi Borràs, nou tècnic de l’Olímpic

Àrbitre: Moisés Vizcarro.  Incidències: 200 espectadors. El Pinell es manté en el lide-
rat. La victòria i la forma en què va aconseguir-la el reforça al capdavant de la taula.
Venancio no continuarà entrenant l’Olímpic. El benifalletenc Jordi Borràs serà el nou
entrenador a partir de la setmana vinent. 

Gols: 0-1, Sergi minut 39; 0-2, Antonio minut 44; 0-3, Guiu minut 52; 0-4 Antonio
minut 64 i 0-5, David minut 78. 

Gallego, Navarrete, Haboug
(Ferré), Pedrola (Rios),

Aubanell, J. Pedrola, Ivan
Lagunas, Gómez, A. Saltor,
Galende (Fornós) i Barceló

(Giné). 

OLIMPIC

0
Ferran, Agustí, David, Adrià
(Miqui), Sergi, Antonio, Pachan
(Xavi), Kodro (Font), Guiu i
Serrano. 

PINELL

5

El filial de l’Amposta s’engan-
xa de ple a les primeres pla-
ces després de la seua victò-
ria i els resultats de la
jornada. L’equip de Tivi va
véncer a la Rapitenca en un
derbi igualat i competit en el
que a la segona meitat va
gaudir de més domini.

La primera meitat, durant
els primers vint minuts, ja va
ser d’iniciativa local. El partit,
posterioment i fins el des-

cans, va anivellar-se fins el
des. Els rapitencs, llavors,
van teir dues opcions.

A la represa, els locals van
obrir la llauna, amb el gol
d’Oscar Masdeu i, tot i l’em-
pat de la Rapitenca, acte se-
guit (gol de Paco), van reac-
cionar i foren més incisius
establint Marc Sabaté el 2-1.
En els darrers minuts, amb el
rival amb inferioritat, l’Am-
posta va fallar un penal. 

L’Amposta s’acosta a
les primeres places

SEGONA REGIONAL

Va guanyar el derbi a la Rapitenca (2-1)

Àrbitre: Cañabate. 
Incidències: L’Amposta, amb dues victòries seguides, és cinquè. La Rapitenca, desé.  

Gols: 1-0, Oscar Masdeu minut 55; 1-1, Paco minut 57 i 2-1, Marc Sabaté minut 78.

Toni, Ferran, Cristian Pérez,
Joni, Moha (Jaume), Bria

(Alfred), Cacau, Dani (Sabaté),
Naigel (Jonathan), Gallardo i

Oscar (Romero). 

AMPOSTA

2
Carrasco, Juli, Solé (Casiano),
Enric, Paco, Albert, Cristian
(Bullon), Otero, Andreu, Felip i
Josep. 

RAPITENCA

1

L’Ampolla continua progres-
sant. Va guanyar al camp del
cuer, Els Reguers, en un par-
tit en el que, segons el seu
tècnic, Chimo Paredes, «l’e-
quip va ser pràctic i va saber
adaptar-s’hi. Va fer un bon tre-
ball i va saber sobreposar-se
a l’adversitat que va suposar
l’expulsió de Costes a la pri-
mera meitat. Va sumar tres
punts molt importants que
permeten continuar

escal.lant posicions». L’Am-
polla acaba la primera volta a
quatre punts de la segona
plaça. Una posició que ha es-
tat lluny en moltes jornades i
que ara està a l’abast. La si-
tuació actual era l’objectiu i,
poc a poc, s’ha anat aconse-
guint. Paco Casas, arran d’un
contraatac, i Bargalló (vuité
gol) van marcar pels ampo-
llencs que van acabar sofrint
per mantenir el resultat. 

L’Ampolla puja al
tren capdavanter

SEGONA REGIONAL

Es el quart triomf consecutiu

Àrbitre: José Gonzalez. Incidències: l’Ampolla és sisena, a quatre punts de la segona
plaça. Els Reguers continua a la cua de la taula. Avui divendres, a Els Reguers (21.30
hores) es recupera el partit ajornat contra l’Horta. Curiosament, diumenge, a la Terra
Alta, es disputarà el duel de tornada, coincidint amb l’inici de la segona volta.

Gols: 0-1, Paco Casas minut 21; 0-2, Jordi Bargalló minut 55 i 1-2, Alí minut 81. 

Gila, Renau, Bonfill, José
Diego, Víctor, Hilari, Oriol, Ivan

(Alí), Kiko (Hachem), Toni i
Bonilla (Diego Gascón).

REGUERS

1
Costes, Jesús, Marc Mars
(Vallés), Robert, Perelló, Lluís,
Bargalló, Zaragoza, J.
Bertomeu (Agustí), Roca (Sam)
i Paco Casas (Pitarque). 

AMPOLLA

2

Harry Arraut, tècnic del Pere-
lló, explicava que «la primera
meitat va ser anivellada. Ells
van ser més efectius i en
dues pilotes llargues que no-
saltres no vam defensar bé
es van avançar amb el 0-2.
No obstant, vam reaccionar i
va ser important fer l’1-2
abans del descans. A la re-
presa, vam empatar i amb el
2-2 va poder passar de tot.
Penso que fins el minut 25

vam ser superiors però,
arran de l’expulsió de Corne-
jo, el partit va igualar-se i va
poder passar de tot. Ells van
tenir una ocasioó claríssima
amb un penal que van fallar i
nosaltres, ja amb nou sobre
el camp, vam gaudir de la
nostra amb un contra un que
no va poder culminar Fran».
El Perelló no pot enlairar-se i
accedir a la zona mitjana de
la taula. 

El Perelló no pot
acabar d’enlairar-se

SEGONA REGIONAL

El CE Ascó va fallar un penal amb el 2-2

Àrbitre: Mayor. Incidències: partit jugat en festes. El Perelló és tretzè mentre que el
CE Ascó Escola és segon. En la confrontació de dimecres, també de festes, el Perelló
va perdre amb la Rapitenca (0-5).

Gols: 0-1, Gilabert minut 15; 0-2, Gilabert minut 26; 1-2, Ramos minut 44 i 2-2,
Ramos minut 61.  

Gueche, Albert, Oriol,
Francesc, Vicent, Domenech

(Lulo), Narcís, Cornejo, Ruben,
Ramos (Enric) i Fran Moreno. 

PERELLÓ

2
Marc, Jose (Lluís), Toni, Mateo
(Alex), Carles, Rodilla (Pino),
Edu, Oscar Marin, Jeremy, J.
Antonio Marin i Gilabert. 

CLUB ESPORTIU ASCÓ

2

David Torres, tècnic del Je-
sús i Maria, considerava que
«ens vam merèixer alguna
cosa més i és que amb el 2-
2, en el darrer tram del par-
tit i amb superioritat numèri-
ca, vam gaudir del domini i
d’opcions per haver guan-
yat». El Jesús i Maria conti-
nua sent més efectiu fora de
casa que al seu camp. El da-
vanter Jesús Ferreres va
marcar els dos gols del con-

junt del Baix Ebre.
Per la seua part, Jesús Fer-
nandez, tècnic de la JE As-
có, explicava que «el partit
es va complicar molt quan
ens vam quedar amb deu i
ells van empatar de penal.
Llavors van haver-hi alternati-
ves i opcions a les dues àre-
es. Penso que el resultat és
just. El Jesús i Maria em va
agradar. Es un bon equip,
molt ben situat al camp». 

El Jesús i Maria
perdona a Ascó

SEGONA REGIONAL

Va tenir opcions, en els darrers minuts

Àrbitre: Juan Carlos Vázquez.
Incidències: 100 espectadors. L’Ascó, amb un partit menys, és tercer mentre que el
Jesús i Maria és onzé. 

Gols: 0-1, Jesús minut 10; 1-1, Manu minut 15; 2-1, Pete, de penal, minut 50 i 2-2,
Jesús, de penal, minut 59.

Cabacés, Chico, Tabera, Joan,
Ambrós, Manu, Pete (Marc),
Adrià, Jamal (Víctor), Toni i

Paco. 

JE ASCÓ

2
Joan, Albert, Dani, Sebas,
Chimo (Josep Maria), Iku,
Jefrey (Lluís), Jesús (Claudio),
Miguel (Oscar) i Mateo. 

JESÚS I MARIA

2

El Santa Bàrbara no troba el
punt d’inflexió a la seua dinà-
mica negativa de resultats.
Són ja cinc derrotes segui-
des i l’equip de la Plana és
catorzè, en una zona un xic
compromesa i que, de mo-
ment no ho és tant perquè
els tres darrers classificats
no arranquen de la part bai-
xa. El Masdenverge, ben
col.locat sobre el camp i
més motivat, va encarrilar el

partit a la primera meitat en
poc més de dos minuts.
Amb el 0-2 va saber conduir
la renda i va mantenir el re-
sultat, sentenciant ja
avançada la represa amb un
altre gol de Sandal.

El Santa Bàrbara ho havia
intentat però va ser amb
precipitació i sense clare-
dat. En la jornada vinent,
rebrà el Vilalba, un partit
clau a hores d’ara.

El Santa Bàrbara no
pot reaccionar

SEGONA REGIONAL

Ja porta cinc derrotes seguides

Àrbitre: Quirós. 
Incidències: el Santa Bàrbara, amb cinc derrotes seguides, és catorzé mentre que el
Masdenverge, amb un partit menys, és nové. 

Gols: 0-1, Carlos Albert, de penal, minut 21; 0-2, Sandal minut 23 i 0-3, Sandal minut
67.

Jordi, Joan (Gallego), Josep,
Jordi Navarro, Sergi (Barceló),

Jaime, Martín (Joan Marc),
Labèrnia, Pani, Rafel i Ferran

(Luis). 

SANTA BÀRBARA

0
Rafel, Oriol (Eduard), Pau,
Sandal, Amador (Gerard),
Jesús, Carlos, Josep, Israel,
Roman i Roberto. 

MASDENVERGE

3
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PRÒXIMA JORNADA
Amposta-Ascó Escola

JE Ascó-Rapitenca

Benifallet-Ampolla

Camarles-Olímpic

Flix-Pinell

Perelló-Masdenverge

Reguers-Horta

S. Jaume-Jesús i Maria

S. Bàrbara-Vilalba

RESULTATS
17 jornada Segona regional

Amposta-Rapitenca 2-1

JE Ascó-Jesús i Maria 2-2

Benifallet-Flix 6-0

Camarles-Vilalba 1-1

Olímpic-Pinell 0-5

Perelló-CE Ascó                 2-2

Reguers-Ampolla                1-2

Sant Jaume-Horta               1-2

S. Bàrbara-Masdenverge     0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. El Pinell 17 35 18 36

2. Ascó Escola 17 41 17 33

3. JE Ascó 16 33 17 33

4. Camarles 17 34 22 32

5. Amposta 17 34 18 31

6. Ampolla 17 29 15 29

7. Horta 15 20 16 27

8. Benifallet 16 32 29 24

9. Masdenverge 16 29 35 23

10. Rapitenca 17 30 29 23

11. Jesús i Maria 17 28 30 22

12. Olímpic M. 17 27 29 21

13. Perelló 17 24 26 21

14. S. Bàrbara 17 20 30 19

15. Vilalba 17 17 26 17

16. Flix 17 18 47 9

17. Sant Jaume 17 16 40 7

18. Reguers 16 13 36 6

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA

Batea-Arnes

Benissanet-Fatarella

Corbera-Móra la Nova

Miravet-Ginestar

Torre Espanyol-Tivissa

Descansa, Bot

RESULTATS

17 jornada. Grup 19

Benissanet-Arnes 2-1

Bot-Miravet 3-1

Móra Nova-Batea 0-4

Tivissa-Ginestar 0-4

Torre Espanyol-Corbera 1-4

Fatarella, descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 14 49 9 38

2. Corbera 14 51 11 34

3. Ginestar 16 39 11 34

4. Bot 16 33 15 34

5. Benissanet 16 30 19 29

6. Arnes 15 26 21 20

7. Tivissa 15 22 26 17

8. Fatarella 14 17 34 12

9. Miravet 15 18 52 10

10. Torre Espanyol 14 7 50 4

11. Móra la Nova 15 8 52 4

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA

Alcanar-Tivenys

Camp redó-Aldeana

Godall-Roquetenc

Remolins Bítem-Catalònia

Ulldecona-Venus

Ametlla, descansa

RESULTATS

17 jornada. Grup 20

Godall-Alcanar 1-1

Catalònia-Camp-redó 2-1

Ametlla-Ulldecona 0-0

Roquetenc-Venus 3-0

Tivenys-Remolins Bítem 3-1

Aldeana, descansava.

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Remolins-Bítem 15 34 14 32

2. Roquetenc 16 36 20 30

3. Aldeana 15 41 23 27

4. Tivenys 15 39 25 26

5. Ulldecona 16 26 23 24

6. Alcanar 15 24 21 23

7. Ametlla 16 27 27 23

8. Catalònia 15 36 35 21

9. Campredó 16 18 24 15

10. Godall 15 18 36 15

11. Venus 16 16 67 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA
Campclar-Hospitalet

Catalònia-Oleàstrum

Remolins Bítem-Ulldecona

Gandesa-Montblanc

Aldeana-Reddis

Alcanar-Ametlla

la Sénia-la Canonja

la Cava-Vila seca

Torredembarra-Deltebre

RESULTATS

17 jornada, Primera regional

la Cava-Torredembarra 0-1

la Sénia-Vilaseca 1-1

Alcanar-Canonja 1-1

Aldeana-l’Ametlla 1-2

Gandesa-Reddis 2-0

Remolins-Bítem-Montblanc   4-0

Catalònia-Ulldecona 2-2

Campclar-Oleàstrum 2-1

Hospitalet-Deltebre 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Campclar 17 36 18 37

2. Catalònia 17 45 19 34

3. Gandesa 17 35 19 34

4. la Cava 17 27 22 32

5. Torredemb. 17 20 25 31

6. Reddis 17 29 24 30

7. Vila-seca 17 23 15 25

8. Rem-Bítem 17 31 22 24

9. Canonja 17 19 19 24

10. Alcanar 17 18 17 23

11. la Sénia 17 21 25 20

12. Ulldecona 17 22 28 20

13. Hospitalet 17 27 28 16

14. Aldeana 17 16 25 16

15. Ametlla 17 17 43 15

16. Deltebre 17 23 30 14

17. Montblanc 17 13 29 14

18. Oleàstrum 17 15 29 13

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA
S. Joan Despí-Sitges

Vista Alegre-Catllar

Torreforta-Barceloneta

Almacelles-Sant Ildefons

Alcarràs-Santfeliuenc

Roquetenc-Guissona

Cambrils-Canyelles

Sants-Iberiana

Horta-Viladecans

RESULTATS

17 jornada, Regional preferent

Sants-Horta 1-1

Cambrils-Iberiana 2-2

Roquetenc-Canyelles 2-0

Alcarràs-Guissona 2-1

Almacelles-Santfeliuenc 2-2

Torreforta-S. Ildefons 2-0

Vista Alegre-Barceloneta 1-2

S. Joan Despí-El Catllar 0-2

Sitges-Viladecans 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Iberiana 17 39 21 34

2. Torreforta 17 30 17 33

3. Santfeliuenc 17 30 17 29

4.  Alcarràs 17 27 18 28

5. Catllar 17 23 23 28

6. Viladecans 17 21 17 26

7. Roquetenc 16 20 13 25

8. Sants 16 24 21 25

9. Vista Alegre 16 16 14 25

10. Canyelles 17 29 24 23

11. Cambrils 17 25 22 23

12. Horta 17 29 27 23 

13.  Sitges 17 24 23 23

14. Barceloneta 17 19 31 18

15. S. Joan Despí 17 17 36 15

16. S. Ildefons 17 15 31 14

17. Almacelles 17 22 39 11

18. Guissona 17 12 28 10

Regional preferent

L’Amposta rebrà diumenge el Reus Deportiu.
JB

Els
resultats

de la
jornada

La jornada passada, a les
categories regionals del
nostre futbol, fou la
darrera de la primera
volta de la competició

Final 1ª volta
PRÒXIMA JORNADA

Pobla-Premià
Cassà-Mataró

Blanes-Espanyol B
Amposta-Reus

Palamòs-Manlleu
l’Hospitalet-Rapitenca

Miapuesta-Cornellà
Vilanova-Prat

Banyoles-Balaguer
Europa-Santboià

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 21 13 5 3 47 18 44
2. l’Hospitalet 21 12 8 1 35 14 44
3. Reus 21 12 5 4 40 17 41
4. Santboià 21 11 5 5 33 22 38
5. Manlleu 21 10 4 7 38 25 34
6. Vilanova 21 9 7 5 33 24 34
7. Premià 21 10 4 7 37 31 34
8. Europa 21 9 5 7 33 27 32
9. Prat 21 9 5 7 31 28 32
10. Amposta 21 7 8 6 33 26 29
11. Cassà 21 7 7 7 30 32 28
12. Blanes 21 7 5 9 32 42 26
13. Cornellà 21 6 6 9 26 40 24
14. Rapitenca 21 5 8 8 23 31 23
15. Miapuesta 21 5 7 9 25 40 22
16. Pobla Mafumet 21 4 9 8 23 34 21
17. Mataró 21 4 7 10 25 35 19
18. Palamòs 21 4 7 10 23 38 19
19. Balaguer 21 3 5 13 23 37 14
20. Banyoles 21 2 5 14 17 46 11

Tercera divisió RESULTATS
21a jornada, Tercera divisió
Santboià-Premià 1-1
Mataró-Pobla 1-2
Espanyol B-Cassà 4-1
Reus-Blanes 2-0
Manlleu-Amposta 1-0
Rapitenca-Palamòs 1-0
Cornellà-l’Hospitalet 3-0
Prat-Miapuesta 0-3
Balaguer-Vilanova 1-1
Europa-Banyoles 5-0

PRÒXIMA JORNADA
Muntanyesa-Olesa
Vilafranca-Manresa
Benavent-Igualada
Guíxols-Tàrrega

Llagostera-Peralada
Montcada-Vilassar
Marianao-Masnou

Morell-Castelldefels
Tortosa-Martorell

San Cristobal-Poble Sec

RESULTATS
20 jornada, Primera catalana

Olesa-Vilafranca 0-2

Manresa-Benavent 3-3

Igualada-Guíxols 1-0

Tàrrega-Llagostera 2-1

Peralada-Montcada 2-2

Vilassar-Marianao 0-5

Masnou-Morell 2-1

Castelldefels-Tortosa 1-0

Martorell-S. Cristobal 1-1

Poble Sec-Muntanyesa 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Benavent 20 43 20 41

2. Castelldefels 20 32 17 39

3. Masnou 20 30 16 37

4. Llagostera 20 35 22 37

5. Marianao 20 28 21 33

6. Olesa 20 32 25 31

7. Vilafranca 20 27 23 31

8. Peralada 20 32 28 29

9. Tàrrega 20 25 22 29

10.  Vilassar 20 23 27 28

11. Montcada 20 25 26 27

12. Muntanyesa 20 27 33 26

13.  Guíxols 20 21 21 24

14. S. Cristobal 20 20 27 24

15.  Tortosa 20 21 25 21

16. Igualada 20 24 40 20

17. Manresa 20 19 37 20

18. Morell 20 26 35 19

19. Martorell 20 20 32 17

20. Poble Sec 20 20 33 17

Primera catalana
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FUTBOL BASE

RESULTATS
15 jornada. Preferent juvenil Grup I
Hospitalet-Granollers 3-0
Tortosa-Santboià 4-1
Gavà-Mercantil 1-1
Jabac/Terrassa-la Floresta 6-1
Atl. Segre-Sant Andreu 1-1
Rubí-Nàstic Manresa 1-3
Can Vidalet-Nàstic 2-2
Balàfia-Lleida 2-1

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Jabac/Terrassa 15 35 15 31
2. Tortosa 15 32 23 31
3. Lleida 14 33 17 30
4. Balàfia 15 33 24 27
5. Hospitalet 14 34 23 26
6. Nàstic Manresa 15 28 22 24
7. Gavà 15 28 24 20
8. Mercantil 15 22 19 20
9. la Floresta 15 24 28 19
10. Nàstic 15 31 29 18
11. Atl. Segre 15 21 28 18
12. Can Vidalet 15 22 29 16
13. Santboià 15 25 31 14
14. Rubí 15 25 39 14
15. Sant Andreu 15 20 36 14
16. Granollers 15 21 47 10

Juvenils
RESULTATS

12 jornada, Primera divisió Grup 9
Ulldecona-Alcanar 0-4

la Cava-Camarles 2-0

l’Ametlla-Aldeana 1-2

Remolins-Bítem-la Sénia 0-3

Jesús Catalònia-Amposta 1-3

Tortosa-Rapitenca 0-3

Roquetenc-Olímpic 4-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 12 49 3 36

2. la Sénia 12 37 22 27

3. Rapitenca 12 36 19 22

4. Olímpic 12 37 29 22

5. Camarles 11 28 24 19

6. Aldeana 12 21 21 18

7. Tortosa 12 20 24 17

8. Alcanar 11 20 23 16

9. Roquetenc 12 23 28 14

10. Remolins-Bítem 12 24 35 14

11. Jesús Catalònia 12 24 29 11

12. la Cava 12 18 31 11

13. Ulldecona 12 16 41 7

14. l’Ametlla 12 12 36 2

RESULTATS

12 jornada, Segona divisió Grup 9

CE Ascó-Horta 1-5

Jesús i Maria-Deltebre 2-1

Gandesa-Santa Bàrbara suspès

Flix-Amposta 1-0

Perelló-Remolins-Bítem 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 12 56 10 31

2. Flix 12 33 17 25

3. Horta 11 34 16 23

4. Perelló 11 18 13 22

5. Gandesa 11 43 11 20

6. Santa Bàrbara 11 23 31 12

7. Deltebre 12 10 24 10

8. Jesús i Maria 12 18 33 10

9. Remolins-Bítem 12 16 58 9

10. CE Ascó 12 15 54 7

RESULTATS
15 jornada. Preferent cadet Grup I
F. Atl. Vilafranca-Prat 0-1
Jabac/Terrassa-Martorell 4-2
Nàstic-Tortosa 4-1
Hospitalet-Esc. Tàrrega 2-0
Cornellà-la Floresta 3-4
Júnior-Esc. Gavà 2-2
Barcelona-Mercantil 7-0
Bordeta-Stes. Creus 2-1

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 15 62 4 45
2. Júnior 15 30 22 30
3. Esc. Gavà 15 27 15 28
4. la Floresta 15 32 23 28
5. Bordeta 15 21 17 24
6. Prat 15 18 17 22
7. Santes Creus 15 24 29 21
8. Cornellà 15 38 29 19
9. Hospitalet 14 21 21 19
10. Fund. Atl. Vilafranca 15 31 29 17
11. Esc. Tàrrega 15 18 22 17
12. Nàstic 15 19 26 17
13. Jabac/Terrassa 15 34 44 17
14. Tortosa 14 20 42 14
15. Martorell 15 15 39 12
16. Mercantil 15 11 42 8

Cadets
RESULTATS

12 jornada, Primera divisió Grup 14
Alcanar-Roquetenc 2-1

Tortosa-Ebre Esc. 2-0

Rapitenca-Jesús Catalònia 6-1

Gandesa-Olímpic 2-2

Ulldecona-Remolins-Bítem 4-3

la Sénia-Amposta 3-2

Camarles-Aldeana

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 12 50 6 33

2. Gandesa 11 28 17 25

3. Tortosa 12 22 10 24

4. Olímpic 12 31 13 23

5. Amposta 12 35 8 22

6. Camarles 11 27 17 22

7. la Sénia 12 35 18 22

8. Jesús Catalònia 12 24 21 15

9. Ulldecona 12 18 31 15

10. Ebre Escola Esp. 12 18 28 11

11. Remolins-Bítem 11 21 33 10

12. Roquetenc 12 12 61 7

13. Alcanar 12 9 35 4

14. Aldeana 11 9 39 1

RESULTATS

12 jornada, Segona divisió Grup 9

Santa Bàrbara-l’Ametlla 0-5

CE Ascó-Esc. Flix 4-3

Rapitenca-Jesús i Maria 1-1

Amposta, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 10 49 12 28

2. CE Ascó 10 31 11 26

3. Rapitenca 11 31 11 19

4. Amposta 10 19 23 13

5. Jesús i Maria 11 13 26 9

6. Esc. Flix 9 19 29 5

7. Santa Bàrbara 9 1 51 0

RESULTATS
15 jornada. Preferent infantil Grup I
AEM-Tortosa 0-5
Cornellà-Esc. Valls 2-1
Sant Ildefons-Stes. Creus 2-0
Mollerussa-Torreforta 1-0
Esc. Tàrrega-Lleida 2-2
Santboià-Barcelona 0-1
Jabac/Terrassa-Granollers 2-2
Hospitalet-Vilanova 1-2

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Barcelona 15 54 5 43

2. Sant Ildefons 15 29 8 34

3. Cornellà 15 27 22 27

4. Santboià 15 22 5 25

5. Hospitalet 14 18 15 22

6. Santes Creus 15 20 16 21

7. Torreforta 15 21 21 21

8. Mollerussa 15 20 23 21

9. Tortosa 15 21 18 20
10. Vilanova 15 26 28 19

11. Esc. Tàrrega 15 16 19 19

12. Esc. Valls 15 16 24 16

13. Jabac/Terrassa 15 21 26 16

14. Granollers 14 17 29 16

15. Lleida 15 18 34 8

16. AEM 15 8 61 0

Infantils

RESULTATS

12 jornada, Segona divisió Grup 5

Roquetenc-Ampolla 7-0

Ebre Esc.-Alcanar 1-3

Jesús i Maria-Rapitenca 2-0

Esc. Delta-Esc. Flix 0-4

Amposta-Sant Jaume 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 12 41 9 31

2. Esc. Flix 11 48 16 26

3. Roquetenc 12 32 20 23

4. Rapitenca 10 27 18 18

5. Ebre Esc. 12 19 17 15

6. Esc. Delta 11 17 21 12

7. Amposta 12 17 33 12

8. Jesús i Maria 12 9 24 9

9. Sant Jaume 9 15 28 8

10. Ampolla 11 7 44 2

RESULTATS

12 jornada, Primera divisió Grup 14
CE Ascó-Ulldecona 6-0

Perelló-Olímpic 0-3

l’Ametlla-Aldeana 4-0

Gandesa-Rapitenca 2-2

J. Catalònia-Remolins-Bít. 2-1

la Sénia-Amposta 0-3

Camarles-Dertusa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Amposta 12 58 5 34

2. Rapitenca 12 57 9 32

3. l’Ametlla 12 30 14 26

4. Camarles 10 56 8 25

5. Dertusa 11 33 17 21

6. Jesús Catalònia 12 29 20 21

7. la Sénia 12 24 27 19

8. Gandesa 12 22 33 14

9. CE Ascó 11 24 31 13

10. Perelló 12 14 32 9

11. Aldeana 12 10 46 7

12. Olímpic 11 21 50 6

13. Remolins-Bítem 12 11 50 4

14. Ulldecona 11 8 55 3

RESULTATS
15 jornada. Preferent aleví Grup I
Nàstic-Bordeta 3-1
Esc. Gavà-Jabac/Terrassa 1-2
la Floresta-Rapitenca 1-5
Cubelles-Barcelona 0-5
Atl. Segre-Tortosa 2-0
Cornellà-EF B. Segrià 3-0
Esc. Valls-EFV Cambrils 1-0
Hospitalet-Esc. Tàrrega 0-5

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Jabac/Terrassa 15 41 10 38

2. Atl. Segre 15 27 8 33

3. Barcelona 15 39 13 32

4. Esc. Tàrrega 15 36 8 29

5. Esc. Gavà 15 31 11 26

6. Nàstic 15 27 18 26

7. Cornellà 15 23 17 23

8. EF Vet. Cambrils 14 16 16 21

9. Tortosa 15 22 32 19
10. Bordeta 15 33 27 17

11. Esc. Valls 15 18 24 17

12. Rapitenca 15 18 23 16
13. Hospitalet 14 18 32 13

14. Esc. Baix Segrià 15 15 41 7

15. Cubelles 15 12 52 7

16. la Floresta 15 16 60 4

Alevins

RESULTATS
15 jornada. Aleví 1ª Divisió Grup 14
Camarles-Alcanar 2-2
Jesús Catalònia-CE Ascó 5-0
la Sénia-Ulldecona 2-2
Dertusa-Tortosa 0-1
Ebre Esc.-Roquetenc 3-0
Amposta-Olímpic 3-4
Rapitenca-Esc. Delta 6-0
l’Ametlla, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 14 38 11 30

2. Ebre Esc. Esp. 13 32 15 28

3. Amposta 13 38 18 25

4. Dertusa 14 26 15 24

5. Tortosa 14 22 18 24

6. la Sénia 13 47 25 23

7. Ulldecona 14 27 20 23

8. Jesús Catalònia 14 31 24 20

9. Roquetenc 12 21 25 19

10. Camarles 13 13 23 17

11. Olímpic 14 27 42 16

12. Alcanar 14 18 34 14

13. Esc. Delta 14 20 36 11

14. CE Ascó 12 9 28 4

15. l’Ametlla 14 10 45 4

RESULTATS

12 jornada, Segona divisió Grup 10
Perelló-Santa Bàrbara 0-6

Gandesa-Amposta 5-0

Rapitenca-Sant Jaume 8-5

Aldeana-Móra la Nova 3-8

Esc. Flix-Ampolla 6-0

Jesús i Maria-Remolins-B. 8-3

Esc. Delta, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gandesa 10 70 13 28

2. Jesús i Maria 10 51 23 25

3. Santa Bàrbara 10 37 10 25

4. Esc. Flix 9 52 11 22

5. Rapitenca 11 62 36 19

6. Sant Jaume 10 44 47 15

7. Móra la Nova 10 41 31 12

8. Perelló 10 24 46 11

9. Aldeana 10 35 41 10

10. Amposta 11 23 40 9

11. Ampolla 9 22 45 6

12. Remolins-Bítem 11 27 61 6

13. Esc. Delta 9 11 95 3

PRÒXIMA JORNADA
Can Vidalet-Baláfia

Rubí-Nàstic
Atl. Segre-Nàstic Manresa

Jabac/Terrassa-Sant Andreu
Gavà-la Floresta

Tortosa-Mercantil
Hospitalet-Santboià
Granollers-Lleida

PRÒXIMA JORNADA
Alcanar-la Cava

Camarles-l’Ametlla
Aldeana-Remolins-Bítem
la Sénia-Jesús Catalònia

Amposta-Tortosa
Rapitenca-Roquetenc

Olímpic-Ulldecona

PRÒXIMA JORNADA

Perelló-CE Ascó

Jesús i Maria-Horta

Deltebre-Gandesa

Santa Bàrbara-Flix

Amposta-Remolins-Bítem

PRÒXIMA JORNADA
Barcelona-Bordeta

Júnior-Mercantil
Cornellà-Esc. Gavà

Hospitalet-la Floresta
Nàstic-Esc. Tàrrega

Jabac/Terrassa-Tortosa
F. Vilafranca-Martorell

Prat-Stes. Creus

PRÒXIMA JORNADA
Roquetenc-Tortosa

Ebre Esc.-Rapitenca
Jesús Catalònia-Gandesa

Olímpic-Ulldecona
Remolins-Bítem-la Sénia

Amposta-Camarles
Aldeana-Alcanar

PRÒXIMA JORNADA

Sta. Bàrbara-Jesús i Maria

l’Ametlla-CE Ascó

Esc. Flix-Amposta

Rapitenca, descansa

PRÒXIMA JORNADA
Esc. Valls-Hospitalet

Cornellà-EFV Cambrils
Atl. Segre-EF Baix Segrià

Cubelles-Tortosa
la Floresta-Barcelona
Esc. Gavà-Rapitenca
Nàstic-Jabac/Terrassa
Bordeta-Esc. Tàrrega

PRÒXIMA JORNADA
Ulldecona-Perelló
Olímpic-l’Ametlla
Aldeana-Gandesa

Rapitenca-Jesús Catalònia
Remolins-Bítem-la Sénia

Amposta-Camarles
Dertusa-CE Ascó

PRÒXIMA JORNADA

Sant Jaume-Roquetenc

Ebre Esc.-Ampolla

Alcanar-Rapitenca

Jesús i Maria-Esc. Delta

Esc. Flix-Amposta

PRÒXIMA JORNADA
Jabac/Terrassa-Hospitalet

Santboià-Granollers
Barcelona-Esc. Tàrrega

Mollerussa-Lleida
Sant Ildefons-Torreforta

Cornellà-Stes. Creus
AEM-Esc. Valls

Tortosa-Vilanova

PRÒXIMA JORNADA
Esc. Delta-Amposta
Ebre Esc.-Olímpic
Dertusa-Roquetenc

la Sénia-Tortosa
Jesús Catalònia-Ulldecona

Camarles-CE Ascó
Alcanar-l’Ametlla

Rapitenca, descansa

PRÒXIMA JORNADA
Esc. Delta-Perelló

Santa Bàrbara-Gandesa
Amposta-Rapitenca
Sant Jaume-Aldeana

Móra la Nova-Esc. Flilx
Ampolla-Jesús i Maria

Remolins-Bítem, descansa
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Inmersos en el segle XXII
una nova epidèmia s´està
extenent entre les societats
industrialitzades i afecta so-
bretot als adolescents. Es
tracta d´una obessió moder-
na per la perfecció del cos,
és la anomenada enferme-
tat del “culte al cos” o més
ben dit el “INculte al cos”.

Aquesta plaga de la recer-
ca per la prefecció té dife-
rents maneres de manifes-

tar-se i algunes d´elles an-
tagòniques. Hi ha trastorns
alimentaris com l´anorexia o
la bulimia. Un altre és la vi-
gorexia que és una obses-
sió pel múscul. I la més re-
cent és l´obsessió per la
cirugía estètica. Actualment
no existeix un nom que defi-
nixi aquesta enfermetat.
Tots aquests trastorns com-
parteixen varis síntomas,
com desitjar una imatge
corporal perfecte i distorsio-
nar la realitat davant el mi-
rall. Segons molts estudio-
sos aixó ve  per què en les
últimes dècades ser física-
ment perfecte s ´ha conver-
tit en un dels objectius prin-
cipals en les societatas
desenvolupades. Però  de-
sitjar una imatge perfecte
no implica necessariament
patir una anomalia, ara bé au-
menten les possiblitats de
que es pateixi.

No obstant això, el desitg
de voler estar a la moda i
ser prim i guapo no ve
d´ara, ja en l` antiguitat exis-
tien  casos que  actualment
s´ha vist que és posible que
patissin algún tipus de tras-
torn alimentari. Aquest és el

cas de Santa Catalina de
Siena o Sor Juana, casos
d´anorexia disfraçats en ac-
titus de penitencia i sacrifici.
El que passa és que actula-
ment ser extremadament
prim o operar-te els llavis
està de moda. Inclús els pa-
res acompanyen a les seves
filles a que s´operin els pits.

L´any passat a Espanya hi
va haver més de 350.000
intervencions quirúrgiques i
les estadístiques senyalen
que el 90 % van ser dones
d´entre 14 i 18 anys.

Els cànons de bellesa ac-
tuals i el rebuig social a
l´obessitat femenina fan que
els adolescents sentin un
impuls irrefrenable d´estar
prims, tindre un nas bonic i
fi i una talla 90 de pit .
Aquest fanatisme per estar
perfecte fa que moltes
noies demanin algún tipus
de cirurgia pel seu aniversa-
ri, o per què han aprovat el
batxillerat. Això ho fan sen-
se saber les posibles conse-
qüències de les operacions,
inclus pot degenerar en una
patologia tal i com li va va
pasar a la coreana Hang

Mioku de  48 anys. Es va so-
metre a la primera cirugia
quan tenia 28 anys i desde
llavors no ha pogut parar.
Després  de fer-se múltiples
operacions la cara li va que-
dar desfigurada però va
continuar injectan-se coses.
En moltes ocasions, els
metges es negaven a realit-
zar-li les intervencions però
va trovar un que li va donar
una xiringa especial amb un
líquid  per que  es fes els
tractaments ella mateixa a

casa. Quan aquest líquid el
van treure del mercat , Mio-
ku, deseperada va injectar-
se oli de cocaína. Li va que-
dar la cara totalment
desfigurada. Aquest no és
l´únic as. L´any passat un
travesti colombià va morir
després que s´introduís oli
de fregir en les natges.Tam-
bé una dona de 22 anys va
morir intentant aumentar els
seus pits amb oli per avions.

En èpoques anteriors es
pensaba que la grandària

del penis era molt important
per  fer disfrutar a la parella.
Estudis científics van de-
mostrar que era una cre-
ença errónea. Ara el estar
prima i tindre uns grans pits
és la nova creença errónea.
Però en realitat, si ens fixem
en les guapíssimes actrius
de Hollywood amb unes
quantes operacions, existei-
xen poques que aconseguei-
xin l´equilibri emocional i la
pau interior que tots bus-
quem.

“Uns pits nous, gràcies”

Inmersos en el segle
XXII una nova epidèmia
s´està extenent entre
les societats industria-
litzades i afecta sobre-
tot als adolescents. Es
tracta d´una obessió
moderna per la perfec-
ció del cos, és la ano-
menada enfermetat del
“culte al cos” o més ben
dit el “INculte al cos”.

ARANTXA AMORES

Tinc 50 anys i em
vaig operar fa 6 anys,
tot just quan em vaig
separar. I ho vaig fer
perque feia molts
anys que tenia com-
plexe de pits petits i

caiguts i em trobava
en un moment que ne-
cessitava sentir-me
bé.

I ara ets sents millor?

Em sento bé amb mi
mateixa.Tenia molt
clar que ho volia fer I
penso que ara la roba

em queda millor. I no
en senganyem el es-
tar guapo et fa sentir
millor.

Et tornaries a operar?

D´una altra cosa ara
mateix no. No sóc
una adicta a les ope-
racions. M´agarda
ciudar-me i fer esport
però ja està.

Carme

Entrevista a una dona operada
“El estar guapo et fa sentir millor”
Per què vas decidir operar-te?

diari ebrediari

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

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

PUBLICITAT
902 35 70 70
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Fotografia de Mioku abans i després d´injectar-se oli de cocïna
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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 AMISTAD
Estamos organizando
encuentros para acti-
vidades lúdicas y cul-
turales... Encuentros
para hablar y dialo-
gar, y excursiones
para divertirnos...
Personas con inquie-
tudes personales,
artísticas, de realiza-
ción, de ayuda.
Contacta al Tel. 699
93 57 52. Tortosa

MOTOR�

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

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

MODEL ANY 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
Tel.:607.72.49.63

ATIC EN VENDA A
DELTEBRE

OBRA NOVA 3 HAB.
PK. VISTES AL RIU.

185.000 EUROS
Tel.:607.72.49.63

PISOS EN VENDA A
DELTEBRE. 3 HAB. 

OBRA NOVA - VISTES 
AL RIUDESDE 

145.000 EUROS
Tel.: 607.72.49.63

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 trobar-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 TRASPASSA
CENTRE

D'ESTÈTICA  A
AMPOSTA.
CÈNTRIC.

TOT EQUIPAT.
EN PLE

FUNCIONA-
MENT. Tel.

679426431

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 habita-
cions, tot exterior, bany
complert, cuina exterior i
equipada, saló-menjador

amb accés a balcó. 
Tfn. 610 20 33 25
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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

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

Jimenez Piqueras, Araceli  Av. Catalunya, 302 (l’Aldea)  977450543

Sauras Pons, Rosa Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304  

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

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

Franquet Tudó, Elvira            Plaça Espanya, 5 (St. Carles de la Ràpita)  977740164

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES
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Estat del cel:  
molt ennuvolat al Pirineu i el Prepirineu occidental durant tota la jorna-
da. 
A la resta del territori estarà molt ennuvolat o cobert fins a mig matí i
amb tendència a quedar entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mit-
jans a partir de llavors. 
Precipitacions:  
se n'esperen de febles i puntualment moderades al Pirineu i el
Prepirineu occidental al llarg del dia. A més, fins a mig matí també se'n
produiran de febles i disperses a la meitat oest. Cota de neu: 2000
metres, si bé a migdia pujarà fins els 2500 metres. 
Temperatures:  
les mínimes seran moderadament més altes i es situaran entre -2 i 3
graus al Pirineu i el Prepirineu, entre 1 i 6 graus a la Depressió Central
i al Prelitoral, i entre 5 i 10 graus al litoral. Les màximes seran mode-
radament més altes, tot i que a punts del litoral i el Prelitoral l'ascens
serà notable. Es mouran entre 8 i 13 graus al Pirineu i el Prepirineu,
entre 11 i 16 graus a la depressió Central, i entre 14 i 19 graus a la
resta del territori.
Visibilitat:  
entre bona i excel·lent en general, si bé serà regular o dolenta al
Pirineu i el Prepirineu occidental. 
Vent:  
serà de component oest en general, amb predomini del ponent a l'in-
terior i del llebeig al litoral. Serà entre fluix i moderat en general, si bé
a la meitat sud del Prelitoral i a l'altiplà central serà moderat amb cops
forts o puntualment molt forts, així com al matí a d'altres indrets de la
meitat oest. Al final del dia es reforçarà en general. 
Estat del mar:
• Costa Brava:
vent de component sud entre fluix i moderat al nord del cap de Begur,
entre migjorn i llebeig. Al sud del sector serè entre fluix i moderat de
llebeig, a moderat amb cops forts al final del dia. 
Marejol, a maror al sud del cap de Begur. Mar de fons del sud-oestr. 
• Costa Central:
vent de llebeig entre fluix i moderat, a moderat amb cops forts al final
del dia. 
Marejol a maror. Mar de fons del sud-oest. 
• Costa Daurada:
vent de component oest en general, amb predomini del llebeig, entre
fluix i moderat a moderat amb cops forts al final del dia. Mar de fons
del sud-oest.
Marejol a maror.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

S'incrementarà molt la teva activitat laboral.
Viuràs l'amor des d'una perspectiva diferent
a l'habitual. Et mouràs per instint i et costarà
descansar de forma profunda. 

Taure
20/4 al 19/5

Sentiràs un interès per conèixer-te a fons per reo-
rientar millor la teva vida. Ara les teves idees
seran menys convencionals. S'inicia un nou perí-
ode amb una càrrega intel.lectual important

Bessons
20/5 al 21/6

Els canvis professinals t’agafen desprevingut
però sabràs seduir les persones que t'inte-
ressen mostran-te més comunicatiu. A nivell
de parella hi haurà sorpreses agradables.

Cranc
22/6 al 21/7

Ara pots donar una imatge de tu mateix total-
ment renovada. S'obren noves perspectives
en les teves relacions socials. Et mostraràs
alegre i expansiu. 

Lleó
22/7 al 22/8

La teva energia sexual i física és forta, man-
tindràs més d'una relació aquesta setmana.
Coneixeràs gent nova molt estimulant i atrac-
tiva. Explota al màxim el teu potencial.

Verge
23/8 al 21/9

És un període idoni per a fer canvis en la
teva estructura laboral i econòmica però si
solament penses a treballar acabaràs esgo-
tat, física i psíquicament.

Balança
22/9 al 22/10

Vius un període laboral on has d'aprendre a
viure amb els punts de vista dels altres.
L'ambient de treball exigeix molta creativitat
per part teva.

Escorpí
22/10 al 21/11

Entres en una ratxa creativa molt interes-
sant. Segueix els impulsos del teu cor per-
què et guiaran de forma sàvia.

Sagitari
21/11 al 21/12

Elimina les despeses supèrflues i fes un ús
racional dels teus diners. En aquest moment
la recerca de seguretat passa a un primer
terme.

Capricorn
21/12 al 19/01

Si busques solucions les trobaràs. És el
moment d'avançar cap a endavant amb deci-
sió. Si ets autònom és un bon moment per a
dur a terme els projectes que tens. 

Aquari
20/1 al 18/2

Durant la setmana no estaràs molt comuni-
catiu. Econòmicament tendeixes a precipi-
tar-te. Entres en una etapa de risc molt inte-
ressant. 

Peixos
19/2 al 20/3

Moment òptim per a ampliar el teu cercle
social i per a conèixer persones afins als
teus interessos. El teu poder de seducció
pot obrir-te portes fins inaccessiblessibles

Televisió
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La Sala d'exposicions de Caixa Tarragona d'Amposta
acull, des del passat dia 16 de gener i fins al proper
dia 25, la segona exposició itinerant i conjunta Art
Jove Terres de l'Ebre 2008. 
L'exposició, que va ser inaugurada a Tortosa i conti-
nuarà el seu camí a Flix i Gandesa, està formada per
un total de 18 obres de sis joves artistes, tots ells
residents a les Terres de l'Ebre i d'edats compreses

entre els 18 i 30 anys. 
Posar un peu dins la sala suposa deixar el
món real per submergir-se en un d'imagina-

ri a través de fotografies,
pintures i  objectes o
materials en desús. 
Les obres transmeten
emocions abstractes que
van més enllà de les
paraules. Amaguen detalls
quotidians del paisatge
urbà com runes, deixalles,
antenes, terrats, natura

morta... detalls que fins que no tens la sort
de veure en primera persona costa d'enten-

dre que hagin estat motiu d'una obra d'art. 
L'obra guanyadora, en aquesta quarta edició, ha estat
la de Rose Gay amb el nom Zombie Paradise. Una
obra que la seva autora defineix com “el registre
fotogràfic d'un món on el temps ha perdut el seu ritme
mecànic d'un segon rere l'altre”. 
Un muntatge fotogràfic excel·lent amb colors impac-
tants que fan que Zombie Paradise sigui “mig viu mig
mort”.
A partir de l'Abril les obres es podran veure exposa-
des a la Sala Elizalde de Barcelona.

La sala d’exposicions de
Caixa Tarragona
d’Amposta acull fins el
25 de gener la segona
edició de l’Art Jove TE

MAITE MESTRE

Art Jove Terres de l’Ebre

La contingència és el contrari de la necessitat. El capitalisme, les guerres, l'explotació dels
països pobres, el nostre estat civil, el reggaeton, els monuments franquistes, les hipote-
ques... són com són però podrien ser d'una altra manera o, fins i tot, no existir. És a dir, el
passat hauria pogut ser d'una altra manera i el present i el futur no estan determinats, els
podem canviar. La nostra llibertat depèn, en gran part, de ser conscients de l'abast de la
contingència. 
Dit això, què és estrictament necessari? Alimentar-nos, aixoplugar-nos, relacionar-nos, i poca

cosa més... Assimilem com a necessàries moltes coses
que no ho són. I com més necessitats ens imposem,
menys lliures som, més controlats estem i més explota-

bles som. Receptava Epicur, fa milers
d'anys, la contenció en els plaers i
reduir al màxim les propietats materials,
prioritzant el cultiu de l'amistat i la vida
en comunitat.
El nostre sistema político-econòmic ens
porta cap a una vida millor? L'home
està destinat a la il·lustració? Només si

creiem que sí ens poden sorprendre l'holocaust nazi, l'ho-
locaust israelià o Guantànamo, per exemple. Que els nos-

tres temps siguin recordats com uns temps foscos, o no, depèn fonamentalment de nosal-
tres. No m'agrada la llei del més fort, per això crec que cal que el poble s'autogoverni, en el
sentit, com a mínim, d'estar implicat en la vida pública. M'agrada la rondalla de les Terres de
l'Ebre que sobreviu a la cultura capitalitzada, manufacturada. 
I a Madrid treuen els monuments franquistes mentre a Tortosa sembla que no estan per la
labor. 
Això no m'agrada... Cantar, com rectificar quan ens equivoquem, és de savis, ho fem quan
sabem quina és l'actitud de felicitat, quan donem sentit a la nostra vida. 

JOSEP JOAN SEGARRA

Estimant la contingència

La contingència és el
contrari de la necessitat. La
nostra llibertat depèn, en
gran part, de ser conscients
de l’abast de la contingència

Assimilem com a necessàries
moltes coses que no ho són. I
com més necessitats ens
imposem, menys lliures som,
i més controlats estem.
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El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet entrant a la nostra web:

www.mesebre.cat

El programa de Canal TE ens presenta un arròs mariner pelat, típic dels pobles de les notres costes. Un plat
caracteritzat per la frescura dels seus ingredients i per l'arròs del delta de l'ebre

El programa presentat per
Amado Cebolla, aquesta
setmana ens presenta un
arròs mariner pelat especia-
litat del restaurant Casa Ra-
mon Marinés. Aquest plat
d'arròs, típic de la nostra
geografia, es caracteritza
per la frescura dels seus in-
gredients i per l'arròs del
Delta de l'Ebre. Per fer
l'arròs necessitarem oli,
arròs del delta, sípia, cala-
mars, xipirons, cues de lla-
gostí i gambes pelades, rap
a trossets, all, ceba trinxa-
da, tomata, pimentó, sal,
pebre roig, colorant i un fu-
met de peix. Per tal que el
sabor del nostre arròs sigui
espectacular farem un fu-
met a base del peix fresc.
Aquests tipus de plat, són
plats que habitualment els
pescadors de les nostres
terres han utilitzat com a
plat únic per a fer els seus

àpats a les barques. Per tal
de preparar el plat, agafa-
rem una cassola de fang i li
tirarem un bon raig d'oli d'o-
liva verge, un cop estigui ca-
lent l'oli, començarem a
coure les peces de sípia,
calamars i els xipirons, quan
estiguin ben cuits, afegim
les cues de llagostí i les
gambes. Un cop estigui tot
ben cuit, li posarem la toma-
ta, una mica d'all picat, la
ceba trinxada, el pimentó
roig i ho sofregim tot durant
uns minuts. Passats aquest
temps, procedirem a tirar

l'arròs a la cassola, remena-
rem durant un parell de mi-
nuts, afegirem el pebre roig
i començarem a afegir el fu-
met de peix i una miqueta
de colorant. Un cop ja ha-
guem afegit tot el fumet,
aprofitarem per rectificar de
sal i només ens queda espe-
rar que aquest arròs co-
menci a reduir . El fet d'uti-
litzar una cassola de fang
és perquè fa que els ingre-
dients conservin el seu sa-
bor original, també és con-
venient, pel mateix motiu,
utilitzar culleres de fusta per
cuinar els nostres plats.
Aquest Arròs pelat és molt
còmode de menjar, ja que
ha estat pelat abans de cui-
nar-lo, per tant els nostres
invitats només hauran d'uti-
litzar la cullera per menjar-
se un arròs per llepar-se els
dits. El programa de Canal
TE, “Primentons i Tomates”,
cada setmana sorteja un so-
par per a dues persones, si
voleu participar-hi en aquest
concurs només heu d'enviar
un missatge amb el mòbil al
5516 amb la paraula TE
CUINA, i participareu en el
sorteig d'un sopar al restau-
rant de la setmana, aquesta
setmana sortegem el sopar
al restaurant Casa Ramon
Marinés. Ja sabeu, contra
més missatges envieu, més
possibilitats de guanyar tin-
dreu. Ara toca arremangar-
se i... començar a cuinar.

“Primentons i Tomates” Avui: Arròs Mariner

A qui no li agrada
l’arròs que fem al nos-
tre territori? Potser el
que no ens agrada tant
és trobar-nos el marisc
per a pelar. Avui us pre-
sentem un arròs mari-
ner pelat, per a que no-
més haguem d’utilitzar
la cullera 

REDACCIO

La recepta de l’arròs mariner va ser la primera recepta a base d’arròs feta al plató de Canal TE
MARIANO LALANA

Amado Cebolla i Joaquim Ramon en un moment del programa
MARINO LALANA
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-Comercial autónomo/ Tarragona

Empresa distribuidora, busca comerciales autonomos
introducidos en el mundo industrial, construcción y
electrico. Se requiere experiencia en el mundo comer-
cial y en especial en los sectores antes mencionados.
Altas retribuciones y productos muy competitivos.

-Director Contable/ Reus

Empleo perfecto selecciona para importante cadena
de joyerías un Director Contable.

Las funciones principales serán la gestión de factura-
ción, control y contratación de servicios , asesora-
miento a los clientes, realización de asientos conta-
bles, control de bancos, tesorería, etc.

Se requiere experiencia mínima de 5 años en tareas
similares.

Se ofrece trabajo estable y buena remuneración.

-Comercial restauración/ Torreforta

Restaurante de Torreforta precisa incorporar a su
plantilla un comercial cualificado para gestionar la
cartera de clientes, organizar eventos y ofrecer servi-
cios.

Buscamos una persona activa, dinámica, organizada
y acostumbrada a trabajar por objetivos.

Se ofrece contrato mercantil, con pago de autónomos
por parte de la empresa, más importantes comisio-
nes.

- Encargado/a taller de confección /Reus

Empleo Perfecto seleciona para taller de bolsos a un
encargado/a para la producción y reparación de bol-
sos y cinturones. Imprescindible experiencia en el
sector confección

- Comercial - informática ERP /Valls

Empresa del sector informática, precisa incorporar un
comercial para mantenimiento y ampliación de carte-
ra de clientes en Tarragona y provincia.

Valorable experiencia en puestos comerciales dentro
del sector.

Imprescindible carnet de conducir, buen manejo de
catalán y castellano y conocimientos de ERP y Sage-
Logic Control

-Monitor Gimnasio - Clases dirigidas /Reus

Empleo Perfecto selecciona para cadena de gimna-
sios en la provincia de Tarragona un monitor de fit-
ness, para dirigir las clases colectivas (aerobic, step,
yoga, pilates) Buscamos persona carismática, diná-
mica, responsable y extrovertida.

-Técnico Construcción con dotes comerciales/
Tarragona

Empresa líder en el mantenimiento industrial, precisa
incorporar en su plantilla un técnico comercial con
conocimientos en el sector de la construcción para
llevar a cabo demostraciones de los productos en
diferentes obras de la provincia.

Se ofrece estabilidad laboral, horario intensivo y altas
comisiones.

977 24 97 00
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El director ebrenc Mario
Pons presenta a Tortosa,
“ La batalla de la memò-
ria” un documental de 65
minuts sobre els silencis
d'aquell moment històric.
El passat 15 de gener, el
documental de “La batalla
de la memòria” de Mario
Pons va donar el tret de
sortida a “ Ara fa setanta
anys” unes jornades que
pretenen recordar la
efemèride de l'entrada de
l'exèrcit nacional a
Tarragona, i a Tortosa el
13 de gener de 1939.
El director del documen-
tal, Mario Pons, m'explica
que queda molt poca gent
que encara pugui parlar
d'uns fets que van succeir
fa setanta anys, i del trau-
ma que s'arrossega a
causa d'aquests en l'ac-
tualitat, per això, reconeix
l'importància que aques-
tes persones puguin par-
lar als mitjans, treure de
dintre els sentiments dolo-
rosos, ve a ser una terà-

pia per a ells i per a nosal-
tres, diu Pons.
«Nosaltres (parla del seu
equip) per poder realitzar
el documental varem fer
unes 40 entrevistes,
durant sis mesos. En una
primera etapa de localit-
zació es van destinar tots
els esforços a buscar tes-
timonis de la Guerra, a la
Terra Alta i per tot el
Territori ebrenc.

Buscàvem diferents punts
de vista sobre aquell epi-
sodi històric, la batalla de
l'Ebre». 
Un cop es van tindre totes
les entrevistes, Mario
Pons, que també és el
guionista del documental,
va seguir tot un procés de
transcripció d'aquestes,
ordenant-les també cro-
nològicament, donant
com a resultat un guió

molt personal, amb perso-
natges principals i narra-
dor actiu, tasca que va
recaure sobre la figura de
Josep Sánchez Cervelló. 
Com tot, Pons ens explica
que la motivació per a fer
aquesta pel·lícula, va ser
l'ànsia de definir el caràc-
ter ebrenc, anar fins a les
arrels d'aquest. Un ele-
ment fonamental per
aconseguir l'objectiu, va

ser la figura del seu iaio
Perico. 
Pons va anar a buscar les
arrels a través de la histò-
ria del seu iaio, «ell sem-
pre m'havia explicat tot
sobre la seva vida, però
quan arribàvem a la
Guerra Civil, es posava
nerviós i callava, vaig
deduir que l'episodi de la
guerra, a la que va anar
en 17 anys i sense cap
ideòloga al igual que
altres iaios, li provocava
dolor recordar-lo». 
Així, com diu el propi
Pons, «La batalla de la
memòria» és la recerca
del silenci, del dolor que
se sent i el fet de no
poder expressar-lo. 
Mario Pons confessa que
la realització d'aquest tre-
ball l'ha ajudat a entendre
el perquè en molts casos,
la gent no parla lliurement
i és perquè encara avui
dia té por. 
El director, també, fa una
reflexió sobre una transi-
ció mal resolta que ha por-

tat com a conseqüència,
una autocensura per part
de la gent gran, que no ha
parlat lliurement sobre el
que va passar. 
De totes formes, «la
memòria de la batalla», ha
servit i axí li han fet saber,
per desencallar un tema
que feia que moltes famí-
lies encara es miressin en
recel, i hem de recordar
que han passat tres gene-
racions des d'aquells tris-
tos fets.
Els testimonis han estat
imprescindibles per a la
realització del documen-
tal, però també, ho han
estat les imatges d'arxiu
que Pons, ha introduït per
tal de recolzar les expe-
riències narrades; moltes
imatges hem de dir que
són inèdites, fet que ompli
d'orgull al director, ja que
va ser ell mateix qui és va
passar una setmana tan-
cat a la Filmoteca
Nacional de Madrid bus-
cant imatges de la Guerra
a casa nostra.

«La Batalla de la Memòria», un viatge
generacional a través de la Guerra Civil

MARIO PONS, DIRECTOR DE LA PEL·LÍCULA DOCUMENTAL «LA BATALLA DE LA MEMÒRIA»

El Director ebrenc Ma-
rio Pons presentava el
passat dilluns 19 de ge-
ner a Tortosa, “La Bata-
lla de la Memòria” una
història basada en la
recerca dels silencis.

Averiguar que s’amagava darrera dels silencis del meu avi, han estat la base per realitzar el documental.

DIANA MAR

Un moment del rodatge de «La Batalla de la Memòria».
M.P.

La realització d’aquest treball m’ha ajudat
a entendre que certs comportaments els
provoca la por

Fets que han sorprés a Pons

L'ànsia de definir el caràcter del Territori
i anar fins a les seues arrels, han estat una
de les meues motivacions principals 

Les motivacions d’un director ebrenc


